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Refere-se à aprovação da legislação sobre o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Sen. Romeu Tuma •.
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IMPRENSA (Vide CARRO OFICIAL)
474

Menciona entrevista concedida pelo Professor e
Geógrafo Milton Santos à Folha de8.Paulo, em 13-10-96,

498

645
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sobre a giobalização e o espaço do cidadão. Sen. Eduardo Suplicy•••••••••••••.•.•..............•...•..........•.........••..•...........
Reporta-se à matéria do jornal O Globo sobre a
conupção que envolve os sacoleiros e a Polícia Rodoviária referente ao contrabando de armas vindo do Paraguai. Sen. Romeu Tuma. .................................................
Artigu publicado na revista lstoÉ, intitulado
"Aere, O Estado do medo", de autoria de Wagner Gonçalves. Sen. Marina Silva. ...............................................
Postura estranha do Governo em publicação na
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Folha de s.Paolo. para ter a Reforma Administrativa

650
650

aprovada a seu hei-prazer. Sen. Júnia Marise. ...••.•.......••.Analisa a matéria veiculada no jomai Folha de
S.Paulo, e faz críticas a respeito da reeleição ser objeto
de negociação entre o Governo e o Presidente do PMDB
no Senado. Sen. Roberto Requião...................................
Apóia as palavras do Senador Roberto Requião
sobre as notícias divulgadas pela imprensa a respeito da
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344

Homenagem aos quarenta anos do Colégio Santa
Maria em Recife (PE). Sen. Joel de HoUanda •.........••..•..

690

Homenagem à obra do jornalista e poeta, Genival
Rabelo. Sen. Bernardo Cebral...........................................

reeleição. Sen. Pedro Simon. ...........................................
Cumprimenta o surgimento do jornal Sete Dias
da Semana, devido à singularidade de seus artigos. Sen.
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Pedro Simon. ....................................................................
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Homenagem a Francisco Escórcio pelo emposse
como Senador da República Seo. Valmir Campelo. ..•...

VI
Pág.

Cita nota publicada no jornal Correio Braziliense e assinada por José Altino Machado, fundador de
uma sindical de garimpeiros, que se intitula, "O candidato e sua alteza: o Presidente". Sen. Ademir Andrade.......
Reporta-se à matéria publicada no jornal Gazeta
Mercantil, de Eliane Cantanhêde, informando que o
Presidente da República liberou o Programa de Renda
Mínima. Sen. Eduardo Suplicy. ........................................
Critica o Presidente da República por sua entrevista no dia 13 de outubro à Folha de S. Paulo. Sen.
Laura Campos. •.•••.•••••••.••..............•................•.••..............
Defende-se das acusações publicadas na revista
Veja, sobre a questão da Mata Atlântica Sen. Élcio Al-

Grosso do Sul,. a fim de que se encontre uma solução
para evitar a violência. Sen. Lúdio Coelho......................
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Sebastião Rocha ·················································---
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(INEP)
Refere-se à omissão da Lei n" 8.691/93, quanto

ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais- INEP~ ao enumerar as instituições consideradas de pesquisa científica e tecnológica. Sen. Valmir Carnpeio. ................................................................. .

INFECÇÃO HOSPITALAR (Vide COMISSÃO TEMDiscorre sobre a infecção hospitalar que vem matando recém-nascidos no Hospital Matemo-Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista (RR). Sen. Ney

Suassuna. ·········-··-··-········--······-··········-·······-·-·-Bieve comentário sobre a tragédia que se abateu
(RR). Sen. Sebastião Rocha. ........................................... .

Sen. Élcio Alvares. ····························-·······-·········----·
Afuma qne não há garantia de segurança ao turis-
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taiar na Maternidade em Boa Vista (RR), desde o mês
de agosto. Sen. Romero Jucá. ·······----········-················

Suassuna .........--···--·-·-·----·----·--·.
717
Trecho de matéria publicada na revista Veja, titulada "Um Milagre chamado Comida", relacionada à
questão da fome e a diminuição da moruilidade infautil.
Sen. Marina Silva. ............................................................ _ __ 733
Considerações acerca da matéria pnblicada no
jornal O Estado do Tocantins, que traz a manchete:
"V~:" do Estado não são aplicadas". Sen. Carlos Pa-

JAZIDAS
Solicita a apreciação do Senado Federal com relação ao Projeto do Senador José Eduardo Dutra, a partir
da confirmação da existência de jazidas de ouro associado a cobre, na região de lgarapé-Bahia, em Carajás
(PA). Sen. Eduardo Suplicy............................................ .

(INCRA)
Criação da 2" Superintendência Regional do Incra
para o sul do Pará Sen. Ademir Andrade........................ .

Encarece ao Congresso Nacional que examine a
questão dos indígenas no interior do Estado do Mato

390

LEGISLATIVO

Ressalta a necessidade de uma participação maior
do Senado Federal nos projetas aprovados na Câmara
783

Sen. Guilherme Paimeirn. ................................................ .
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LEITURA
792

íNDIO
Relata a tensão na cidade de Carnpinápolis, na divisa de Mato Grosso e Goiás, decorrente das ameaças
feitas pelos índios da reserva de Paraburi, que desejam
ampliar suas terras. Sen. Júlio Campos............................ .

681

(INMETRO) (Vide PRESERVATIVO)

ta. referindo-se a notícia no Jornal do Brasil sobre o
problema das balas perdidas no ruo de Janeiro. Sen. Ney

782

565

Comenta a existência de surto de infecção h~~i

INVESTIMENTO
Presta esclarecimentos relativos ao discurso :do
Senador Roberto Freire, acerca do desapreço quanto ao
projeto de investimentos industriais nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Sen. Eduardo Suplicy.............

nema, relacionada ao Movimento Sem-Tem.. Sen. Ramez Tebet. ···-······················-·-···---·····-·····--··--·
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no Hospital Matemo-Infantil Nossa Senhora de Naze-
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Comentários da notícia publicada no jornal O
Globo sobre a situação existente no Pontal do Paranapa-
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reth, com a morte de 32 recém-nascidos em Boa Vista

Penitenciária de ruo de Branco (AC). Sen. Marina Silva.
Defende-se das acusações publicadas na revista
Veja, sobre a questão da Mata Atlântica. (Republicação)

trOCJruo. ···········-················································-·············

389

PORÁRIA, MINISTRO DA SAÚDE)

vares. ···························································----··-··-·····
Trechos de artigos publicados na revista Veja e
no jornal Folha de S.Paulo a respeito do ttahalho infantil. Sen. Eduardo Suplicy. .................................................
Comenta matéria divulgada no jornal O Globo,
qne relata a decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça de autorizar a Justiça Comum o julgamento de policiais militares por abuso de poder. Sen.

Menciona a reportagem do Jornal Nacional acerca da remoção da assassino de Chico Mendes, Darly Alves, do Presídio da Papuda (DF), para cumprir pena na
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Discorre sobre o valor do hábito de leitura para a
sociedade brasileirn. Sen. Lúcio Alcântara. .................... .
Registra a falta de recursos e de verbas para o
programa Pro-Ler, que tem como inttrito o apoio ao hábito da leitura. Sen. Lúcio Alciintara. ............................. .
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Refere-se à repercussão no Congresso Nacional
de suas denúncias sobre a presença de madeireiras asiáticas na Amazônia. Sen. Bernardo Cabral ...................... .
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MEDIDA PROVISÓRIA

Responsabiliza o Senado Federal e não ao Presi·
dente da República por não haver uma reforma que regulamente as medidas provisórias. Sen. Ney Suassuna. ...
Critica a Medida Provisória n" 1522/96, acreditando ser uma tentativa de extinguir cargos, a pretexto
de conter o déficit público. Sen. Gilvam Borges. ............
Refere-se às medidas provisórias baseadas no art.
62 da Constituição Federal. Sen. Humberto Lucena. •...••
Avalia o fato de que o volume das medidas provisórias aumentou, resultando no desapreço do Poder Le-
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342

367

gislativo. Sen. Humberto Lucena. .....................................
Propõe que seja vedada a reedição de medidas
provisórias por meio de um decreto legislativo determinado a cessação da eficácia e não a sua extinçãO. Sen.

372

José Fogaça. ..............................................................._
Refere-se à edição das medidas provisórias, com
base no art. 62 da Constituição Federal. (Republicação)
Sen. Humberto Lucena. ............................._ _ __
Critica a Medida Provisória n" 1522/96, acreditando ser uma tentativa de extinguir cargos, a pretexto
de conter o déficit póblico. (Republicação) Sen. Gilvam
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Borges. ··-····························-·················--·------
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çados, durante as sucessivas reedições da Medida Provisória n!!l.Sll/96~ nos meses de agosto, setembro e outubro, de acordo com a Comissão Mista instalada de tal
medida provisória. Sen. Odacir Soares............._ __
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MENSAGEM
Leitura da Mensagem n" 1353196, submetendo à
elevada deliberação do Congresso Nacional, o pedido de
autorização para realização do Aproveitamento Hidrelétrico de Serra da Mesa, em trecho do rio Tocantins e
seus afluentes, no Estado de Goiás. Sen. Lúcio Alcânta-

Prevenção do Crime e o Tratamento do Criminoso, assinado em Costa Rica, em 30 de novembro de 1989. Sen.
Lúcio Alcântara. ····-----·-·-·······-·----Leitura da Mensagem n" 279/96, submetendo à
elevada consideração do Congresso Nacional, o texto de
emenda ao Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Repúbll_ca da Coréia, de 11 de agosto de 1992. Sen. LllCIO Alcantara. ............................................- - - - ·
Leiturn da Mensagem n2 364196, submetendo à
elevada consideração do Congresso Nacional, o texto
sobre Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde
Animal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
Cbina, de 8 de fevereiro de 1996. Seo. Lúcio Alcântara.:
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de Esmdos de Nível Médio Técnico. negociado e assinado no âmbito da Reunião de Ministros da Educação dos
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Leitura da Mensagem n2 545/96, submetendo à
elevada consideração do Congresso Nacional, o texto de
acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental, celebrado entre o Governo da República Argentina em Buenos Aires em 9 de abril de 1995. Sen. Bení Veras ......... .
Leitura da Mensagem n" 222/96, submetendo à
elevada consideração do Congresso Nacional, as modificações introduzidas no Convênio ConstitutivO e outros
regulamentos básicos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, aprovado pelo Decreto Legislativo n" 18/59 e promulgado pelo Decreto n" 73.13ln3.
Sen. Beni Veras. ··················-··················----·
Leitura da Mensagem n" 476/96, submetendo à
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213

elevada consideração do Congresso Nacional, o texto':Clo
Protocolo para a Repressão de Atos llicitos de Violência
em Aeroportos que Prestem Serviço à A viação Civil Intemacio~ assinado em Montreal, em 24 de fevereiro

MEDICAMENTOS (Vide OMS)

Leitura da Mensagem n" 1.121/96, sobmetendo à
elevada consideração do Congresso Nacional, o texto do
Acordo de Cooperação entre o Governo Brasileiro e o
Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a

Leitura da Mensagem n" 228196 (n" 988/96, na
origem), poia qnal o Presidente da República comuulca
que se ausentará do P.aís no dia 18 corrente para presenciar9 em Montes Caseros, na República Argentina, uma
das jornadas de exercícios conjuntos de tropas dos exércitos brasileiro e argentino no âmbito da ..Operação
Cruz do Sul". Sen. Valtuir Campelo ................................ .
Leitura da Mensagem n" 381/96, submetendo à
alta consideração do Congresso Nacional, o texto do
Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de
Diplomas, Certificados, Títulos e de Reconhecimentos
Quatro Países do Mercosul, na cidade de Assunção, em
28 de julbo de 1995. Sen. Beul Veras.·········-··-··-----

Informa à Casa a ;rtuaiização dos avanços alcan-

ra. ..................--··-····--················--····--------
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de 1988. Sen. Beul Veras...............................................
Leitura da Mensagem n" 452196, submetendo à

216

elevada consideração do Congresso Nacional, o texto do
Acordo sobre Cooperação entre as Academias Diplomá-

ticas de Ambos os Países celebrado entre o Governo da
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República Federativa do Brasil e o Governo da Repóblica do Cbile. em Brasília, em 25 de março de 1996. Seo.
Beul Veras.................................................. _ __
Leitura da Mensagem n" 590/96, sobmetendo à
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elevada consideração do Congresso Nacional, o texto do
Acordo Relativo à Isenção de Vistos, celebrado entre o
· Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
81 da República Portuguesa, em Brasília, em 15 de abril de
1996. Sen. Beul V eras. ....................................................
Leitura da Mensagem n" 230196 (n" 1.000/96, na
origem) submetendo à consideração do Senado Federal
o nome do Senhor Paolo Eruico Maria Zaghen para
exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil.
88 Sen. Ney Suassona. ............................................- - · Leitura da Mensagem n" 231/96 (n" 1.007/96, na
origem), referente ao PLC n" 62196 (n" 2.317/96, na origem), que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transtuissão de Valores e de Crédito e Direitos de Natnreza Financeira - CPMF. Sen. Valtuir
90 Campelo ..............................................
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Leitura da Mensagem n" 232/96 (Jll! 1.(108/96, na
origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a
escolha do Sr. Luciano Ozório Rosa, Ministro de Primeira Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para cumularivamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República de Moçambique, exercer o cargo de Embaixador do Bxasil junto à República
de Seicheles. Sen. V almir Campelo••••.•.••••••••••..•..•.••- - .
Leitura da Mensagem n" 233/96 (n" 1.009/96, na
origem), submetendo à elevada apreciação do Senado
Federal a escolha do Sr. Luiz Brun de Almeida e Souza,
Ministro de Segunda Classe, do Quadro Permanente, da
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
Côte d'lvoire, exercer o cargo de Embaixador do Bxasil
junto à República de Mali. Sen. V almir Campelo.•...••.•..
Leitura da Mensagem n" 234196 (n" 1.010196, na
origem) submetendo à elevada apreciação do Senado
Federal a escolha do Sr. Fernando Antônio de Oliveira
Santos FontoUia, Ministro de Primeira Classe Permanente, da Caneira de Diplomata, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Dominicana.
Sen. V almir Campelo. ·············································-····-·
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Refere-se à participação político-eleitoral da mu-

lher no processo de aperfeiçoamento da democracia no
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OBRA UTERÁRIA

Relaciona obras de Monteiro Lobato com as
crianças do Brasil e os meios de comunicação de massa.
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OBRAPÚBUCA
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ORÇAMENTO {Vide DESIGUALDADE REGIONAL)
regional equilibrado. Sen. Edison Lobão.••.............••••••..
Conchd sen pronunciamento referindo-se à discriminação orçamentária que sofre a região Norte do
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País. Sen. Sebastião Rocha. ·········································-··
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PARAUSAÇÃO
Comentário a respeito da paralisação realizada na
BR-376 em virtude de uma ação do governo paranaense
em represália ao Estado de Santa Catarina. Sen. Henri32

· Parecer n" 546196 - Comissão de Relações Exteriores e DefesaNaciooal, sobre o PDLn" 66/96 (n" 261/96,
na origem), que aprova o texto de Acordo assinado em
Knaia Lampur, em 18 de dezembro de 1995, entre o
Governo da República Federativa do Bxasil e o Governo
da Malás~ sobre Serviços Aéreos entre os respectivos
Territórios e Além. Sen. Benedita da Silva.···--··············
Parecer n" 547/96- Comissão de Relações Ext<>
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 73/96 (n" 90195,
na origem), que aprova o texto da Convenção lnteramericana sobre Tráfico Internacional de Menores, ultimada
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Pedro Simon. •.............•........•.•........•...•....•......•.................
Panecer n" 548196 - Comissão de Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 59/96 (n" 976/95, na origem), que
dispõe sobre a condução de vefculo oficial. Sen. José lg·
nácio Ferreira. ..............•.....•.•..........................•.••..............
Parecer n2 549/96, sobre o PLS n2 2701%, que
dispõe sobre a destinação de recursos orçamentários
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para o custeio das campanhas eleitorais. Sen. Francelina

Refere~se

ao programa de investimentos "Brasil
em Ação", criticando as obras iniciadas e não-concluídas de responsabilidade da União. Sen. Edison
Lobão.--···································-······-·····························

OPINIÃO
Comenta a visão do Professor Pbillippe Van Parijis, que é o fundador da Rede Européia da Renda Básica.
Sen. Eduardo Suplicy.•.••••.•...........••••••....•••.•............•.••.•.

PARECER

Registia que o Ministro da Saúde, Adib Jatene, encaminhou uma equipe de técnicos a Roraima com o intuito de averiguar os fatos referentes às mortes de 32
recém-nascidos em uma maternidade pública Sen. Ro-
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MINISlRO DA SAÚDE

País. Sen. Ramez Tebet. ································-··········-·-·

(OMS)
Menciona a dendocia feita pela Organização
Mundial da Saúde, de que aproximadamente 30% dos
medicamentos vendidos no Brasil são faisificados. Sen.
Sebastião Rocha. .......••.....•...••...•........•.•••.•..•••.•.••.........••••.

679
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MULHER
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Discorre sobre a importância de um orçamento

MINISlÉRIO DA SAÚDE

Comenta anl.Íllcio do Governo Federal a respeito
da intenção do Ministério da Saúde em transformar 13
hospitais da rede federal em organizações sociais. Sen.
Benedita da Silva. ............................................................ .
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tos. Sen. Emandes Amorim. ........................................... .

Pereiia. ······················--····················································
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mentação ou Transmissão de Vaiores e de Créditos e Di~
reitos de Natureza Fmaneeira - CPMF. Sen. Lúcio Al-

OMISSÃO

Denuncia a omissão do Governo em prestar escla~
recimentos à Casa, depnis da ida à Serra Pelada de uma

cântara. ··-·········································································
Parecer oral ao PLC n" 62196 (n' 2317196, na origem) que institui a Contnbuição Provisória sobre Movimen-
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Lei n' 8.078, de II de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor. Sen. José Eduardo Dutra.
Parecer n' 566196 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre os PDL ri" 18, 19 e 20/95,
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Lobão.........................•...............•.....................................
Parecer ~ 567/96 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n' 80/96 (n' 983-B/91,
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Parecer n' 568/96 - Comissão de Constimição,
Justiça e Cidadania do Senado Fedem!, ao Diversos n' I,
de 1995-CN (n' 1.487/95, na origem), à questão de ordem suscilada pelo Senador Eduardo Suplicy, na sessão
conjunla de 26 de outubro de 1995, sobre pedido de verificação de volação no Senado. Sen. José Ignácio Fer-
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gaça .................................................................................
Parecer n' 574196- Comissão Diretora, que apre-
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reira.............................................................. - ....................
Parecer n' 569/96 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLS n2 33/95? que acrescenlaparágmfos ao art. 20daLei n'5.682de 21 de julho de
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Sen. Romeu
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Tuma. ............................................................................
Parecer oral ao PDL n' 13/96 (n' 148196, na ori·
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gem), que aprova o ato que renova a autorização da outorga deferida à Fundação Roquete Pinto para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
com fins exclusivamente educativos, na cidade de São
Luís (MA). Sen. Epitácio Cafeteira. ................................ .
Parecer n" 570/96 - Cumissão Diretora, que apresenla Redação final do PDL n' 13/96 (n' 148/96, na origem). Sen. Ney Suassuna. ................................................ .
Parecer oral ao PDL n' 16/96 (n' 196/95, na origem), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Educação Roral Uda., para exploru serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Campo Grande (MS). Sen. Ramez Tebet. ........................................... .
Parecer n' 571/96 - Comissão Diretora, que apresenla redução final do PDL n' 16/96 (n' 195/95, na origem). Sen. Ney Suassuna. ................................................ .
Parecer oral ao PDL n' 18/96 (n' 192/95, na origem), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Sociedade Difusora A Voz de Bagé Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Bagé (RS). Sen. Emi1ia Fernandes............................. .
Parecer n" 572196 - Comissão Diretora, que apresenla redução final do PDL n' 18/96 (n' 192/95, na origem). Sen. Ney Snassuna. .................................................
Parecer oral ao PDL n' 20196 (n' 177/95, na origem). que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Barretos Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Barretos (SP). Sen.
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Parecer oral ao PDL n' 23/96 (n' 193/95, na ori·
gem). que aprova o ato que renova a pennissão outorga-
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modulada na cidade de Passo Fuodo (RS). Sen. José Fo-

662

664

664
666

o-

SeDia redução final do PDL n' 23/96 (n' 193/95, na origem). Sen. Ney Suassuna ...............................................
Parecer oral ao PDL n' 54196 (n' 227/95, na origem). que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Gaúcba S.A para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de
Porto Alegre (RS). Sen. Emília Fernandes. --····--·---·-Parecer n' 575/96 -Comissão Diretora, que apresenla redução final do PDL n' 54196 (n' 227/96, na origem). Sen. Ney Snassuna. ···-···--·---------··---··
Parecer oral ao PDL n' 55/96 (n' 228/95, na origem). que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Liberdade do Rio Grande do Sul Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Viarnão (RS). Sen. Emília Fer-

nandes. ····························-·································-············

Parecer n2 576196 - Cori:iissão Diretora. que apiCsenla redução final do PDL n' 55/96 (n' 228/95, na origem). Sen. Ney Suassuna ................................................
Parecer oral ao PDL n" 56/96 (n' 229/96, na origem), que aprova o ato que renova a concessão da Uns
Rádio Clube Uda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Uns (SP). Sen.
Emília Fernandes . .............................................................
Parecer n' 577/96 - Comissão Diretora, que apreseDia redução final do PDL n' 56/96 (n' 229/95, na origem). Sen. Ney Suassuna. ...............................................
Parecer oral ao PLS n' 293/95, que dispõe sobre
as conlaS hospitalares no Sistema Único de Saúde. Sen.
Edison Lobão................................................................ .
Parecer oral ao PLS n2 92196, que institui a meia
entrada para estudantes e idosos em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. Sen. José Roberto Arruda. ....
Parecer n' 578/96 - Comissão Diretora, que apresenta redução final do PLS n' 68/96. Sen. Ney Suassnna.
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PARTIDO POLÍTICO (Vide BOLSA DE ESTUDO,
EMBAIXADOR)
667 _
Expõe informações sobre o desempenbo do Partido Popular Socialisla - PPS, no primeiro turno das eleições municipais do Recife. Sen. Roberto Freire. ........... .
Cobra esclarecimentos do Relator de seu projeto,
Senador Eduardo Suplicy, a respeito da vinculação do
668 PT com as indústrias do Sul. Sen. Roberto Freire...........
Expressa indignação quanto ao hábito costumeiro
de apenas o partido majoritário indicar o Presidente da
669 Casa. Sen. Antônio Carlos Va!adares........................... .
Aborda o desempenho do PDT nas eleições de 3
de outubro. Sen. Sebastião Rocha. ..................................
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Destaca a reinstalação da Frente Parlamentar con-

tr;' ~ pri~o da Companhia Vale do Rio Dooe. Sen.

1\llllaMarise...................................................- - - Destaca as ações do Partido da Frente Liberal. "
Cartilha do PFL 2000" e ''Educação e Emprego", ambas
realizadas pelo Sr. Jorge Bomhausen. Sen. Hugo Napoleão ........................_ _ _ _ _...................- - - Sucesso do Partido da Frente Liberal nas eleições
municipais de 1996. Sen. Hugo Napoleão.......................

616

704
704

Afirma que o PFL se mantém na mesma posição
depois de sua aliauça oom o PSDB. Sen. Pedro Simon. ...

Pág.
Elogia campanha "Agricultura Real, um Prêmio à
Produtividade e Qualidade", lançada pelo Presidente da
República. Sen. Lúcio.Alcãntara. ....................................

324

Encarece ao Plenário as soluções para os problemas das mortes dos bebês, da questão indígena e melhores condições de trabalho aos gatimpeiros. Sen. Romero

Jucá. ........................
..,_ _ _ _,,, _ _ _
Afirma que o s_ucesso da política social de tirar os

498

menores das ruas consiste em oferecer-lhes esmdo com
remuneração. Sen. Benedita da Silva. ............................ ..

678

706

PREFEITO
PA1RIMÔNIO PÚBUCO
Disoom: sobre o esboço do patrimônio imobiliá-

rio da União. Sen. Humberto Lucena ····················-·······

Questiona as preocupações dos prefeitos eleitos
do Estado de Minas Gerais. Sen. Jlínia Marise. ...............

653

383

PRÊMIO
PESQUISA
Congratula a Universidade de Rondônia por seus
méritos na área de pesquisa Sen. Odacir Soares. ............

PLEBISCITO
Disoorre sobre projeto, que apresenta a realização
de um plebiscito junto às eleições de 1996, a fim de definir o Congresso Nacional como revisor da Constituinte. Sen. Pedro Simon.·····-·················································

736

Discorre acerca das atuais dificuldades no setor
agríoola, que segundo Antônio Donizete Beraido, chefe
do Departamento Técnioo da Confederação Nacional da

734

POÚTICA RURAL
Comenta acerca da oontinuidade do Projeto BR n"
?;710'22. que resultará no melhoramento dos indicado--

res socioeconô.micos no setor rural do Brasil. Sen.
Odacir Soares.
POÚTICA SOCIAL
Menciona mobilização da sociedade brasileira e o
envolvimento dos Três Poderes com relação à Campanha de Combate à Fome e à Miséria e Pela Vida, e à
Campaoba da Cidadania. Sen. Benedita da Silva. ............
Consistência do Projeto Solidariedade no Estado
de Goiás. Sen. Íris Rezende. .............................................
Implantação dos Programas Prodeoer I e ll, e consolidação dos programas Prodeoer me Prodeoer IWExtensão. Sen.lris Rezende. .................................._ .......... __ A educação, a redistribuição de renda e a rnforma
agrária. Sen. Lúcio Alcântara. .......................................... .
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22

26

100

Menciona o economista americano Albert Fischlow~ que ressalta a necessidade de se fazer uma reforma agrária para se obter uma melhoria na distribuição de
renda. Sen. Lúcio Alcãntara. ........................................._

97

PRESERVATIVO
O uso dos preservativos no Brasil e o lnmetro.
Sen. Romero Jucá. .....................................______

598

PRESIDENTE DA REPÚBUCA (Vide IMPRENSA)
Ctitica a postura do Presidente da República, por
deterntinar às Forças Armadas brasileiras a ocupação~e
Serra Pelada,. com o objetivo de tomar a mina de ouro
dos garimpeiros. Sen. Ademir Andrade. ....................__

441

PRISÃO
Prisão do radialista Gilmar Carvalho, da Rádio
Liberdade no Estado de Sergipe. Sen. José Edoardo Dotra. ............................_, _____,,,,______ _

786

771

POÚTICA AGRíCOLA

Agricultura, são a escassez de recursos e as exigências
do Bauoo do Brasil. Sen. Mauro Miranda. ......................

Reporta-se ao Prêmio Nobel da Paz concedido a
Dom Carlos Felipe _Ximenes Belo e José J.Qmos Horta
pelo trabalho realizado pela causa de T'nnor Leste, ao
norte da Austr.llia. Sen. Benedita da Silva. .................... .

100

PRIVATIZAÇÃO
Contesta o plano do Governo Federal de ptivatização das empresas geradoras de energia elétrica do
Norte do Pais, sobretudo a Eletronorte. Sen. Sebastião
Rocha. - - - - -.........____ , ...........- - - - - · Preocupa-se com a intenção do Governo Federal
de privatizar os setores da saúde e edocação. Sen. Sebastião Rocha. ...............- ............_ _ _ _ _ , ..........._
Reafirma que é contra a privatização da Companhia da Vale do Rio Doce. Sen. Sebastião Rocha. .......... .

Comenta a postergação na COmissão de Assuntos
Econômicos, do debate acerca da questão da autonomia
do Congresso Nacional para discutir a privatização da
Companhia Vale do Rio Doce. Sen. Júnia Matise. · - Mostra-se desfavorável quanto à privatizaçlio da
Vaie do Rio Doce. Sen. Roberto Requião....................... .
Apela ao Presidente da Casa e aos Srs. Líderes de
Governo sobre projetes que tratam da questão da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Sen. José
Eduardo Outra. ..................................
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Discorda da decisão do Governo Federal em privatizar a Companhia V ale do Rio Doce. Sen. José Alves.
Esclarece à Casa que houve pedido de apreciação
do projeto do Senador José Eduardo Outra que trata da
questão da privatização da Companhia Vale do Rio
Doce. Sen. Frnncelino Pereira. ............•......................•..••.
Responsabiliza o Senado Federal por não intervir
na privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Sen.
Pedro Simon. •••••.•..••.•••........••.••.•••.•••.•••...•.••............•.••••. _.
Aborda o problema da privatização da Companhia da Vale do Rio Doce. Sen. Edíson Lobão. ·········-·-·

766

769

769
787

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Discute o PDL n2 79/96 (n" 308/96, na origem),
que autoriza a realização do aproveitamento hidroelétri_429

431

co da Serra da Mesa, em trecho do rio Tocantins e seus
afluentes, no Estado de Goiás. Sen. Pedro Simon.••.........
Encaminha a votação do PDL n" 79/96 (n" 308196,
na origem)~ que autoriza a realização do aproveitamento
hidroelétrico da Serra da Mesa, em trecho do rio Tocantins e seus afluentes, no Estado de Goiás. Sen. Sebastião
Rocha .•...•........••......... - ...•..•..••...•.........•..•..•......................
Encaminha a votação do PDL n2 79/96 (n2
308196, na origem), que autoriza a realização do aproveitamento hidroelétrico da Sem! da Mesa, em trecho do

432

434

rio Tocantins e seus afluentes, no Estado de Goiás. Sen.
Marina Silva.··········································-·························
Encaminha a votação do PDL n" 79/96 (n'
308196, na origem), que autoriza a realizaçai>-ao aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mesa, em trecho do

435

rio Tocantins e seus afluentes, no Estado de Goiás. Sen.
Epitácio Cafeteira. ·························-·-······························
Encaminha a votação o PDL n' 79/96 (n2 308196,
na origem), que autoriza a realização do aproveitamento
hidroelétrico da Sem! da Mesa, em trecho do rio Tocan-

tins e seus afluentes, no Estado de Goiás. Sen. Pedro Simon. .........·-·······································································
Encaminha a votação o PDL n" 79/96 (n2 308196,
na origem), que autoriza a realização do aproveitamento
hidroelétrico da Sem! da Mesa, em trecho do rio Tocantins e sens afluentes, no Estado de Goiás. Sen. Roberto
Freire. ·························-···············-··············-···················
Aponta a aprovação do PDL que autoriza o represamento elas águas do rio Tocantins, para a instalação da
hidroelétrica da Sem1 da Mesa, no território goiano

436

Leitura do PDL n' 93196 (n" 256196, na origem),

que aprova o ato que renova a permissão outorgada à

537

539

Rádio Franca do Imperador Ltda.. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média local na cidade
de Franca (SP). Sen. Valmir Campelo. .•••••..••...•.••..........
Leitura do PDL n" I00/96 (n' 272196, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Jornal
de Indaiatuba Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Indaiatuba (SP).
Sen. Valmir Campelo. ···························-························
Leitura do PDL n' 101/96 (n' 271/96, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio e Te-

541

542

544

545

547

levisão Vila Rica Ltda.. atualmente denominada Rádio e
Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Belo Horizonte (MG). Sen. Valmir
436

437

como grande significado de desenvolvimento econômico e social para a região Centro-Oeste. Sen. Mauro Miranda .............·-······································-·························

Rádio Comunicadora Grande Rio Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de ltagoaí (RJ). Sen. Valmir Campelo....................•...
Leitura do PDL n' 97/96 (n' 226/96,
origem),
que aprova o ato que outorga permissão da Rádio Serrinha FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, na cidade de Corumbá de
Goiás (GO). Sen. ValmirCampelo.......•..........•.....•.•....•..
Leitura do PDL n' 98/96 (n' 218196, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Xavantes de Jaciara Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jaciara (MT).
Sen. Valmir Campelo•..•....•••.•...........•••••••.•....••••....•••.•.....
Leitura do PDL n' 99/96 (n2 273/96, na orig"'!'),
que aP.rova o ato que renova a permissão outorgada: à

na

co da Serra da Mesa, em trecho do rio Tocantins e seus
afluentes, no Estado de Goiás. Sen. José Eduardo Dutra.
Discute o PDL n" 79/96 (n" 308196, na origem),
que autoriza a realização do aproveitamento bidroelétri-

534

que aprova o ato que renova a concessão outorgada da

co da Sena da Mesa, em trecho do rio Tocantins e seus
afluentes, no Estado de Goiás. Sen. Marina Silva ......•....
Discute o PDL n" 79/96 (n" 308196, na origem),
que autoriza a realização do aproveitamento hidroelétri-

Sociedade Rádio Carijós Uda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Conselheiro Lafaiete (MG). Sen. Va!mir Campelo•.••.
Leitura do PDL n' 94/96 (n' 255/96, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Gaúcha SIA., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Porto Alegre (RS). Sen.
V almir Campelo••.••.•.......•....•••...•........•.....•.•.•..••••••.....••..•
Leitura do PDL n' 95/96 (n2 254/96, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão da Fundação
{;ásper Libero, para explorar serviço de radiodifusão de
sons e inaagens, na cidade de São Paulo (SP). Sen. V almirCampelo.••••.•.•••.......•..•.•••••••...••••......•......................•.
Leitura do PDL n" 96/96 (n" 253196, na origem),

468

Campelo............................................. :.............................
Leitura do PDL n2102/96 (n' 257/96, na origem),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Sentinela de Ourinhos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ourinhos
(SP). Sen. Valmir Campelo.............................................
Discute o PDL n' 73/96 (n' 90/95, na origem),
que aprova o texto da Comissão lnteramericana sobre
Tráfico Internacional de Menores, ultimada em 18 de
março de 1994, na Cidade do México, tendo Parecer favorável, sob n" 547/96- da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Sen. Pedro Simon.•.....•••.•.•.....
Discute o PDL n' 79/96 (n' 308196, na origem),
que autoriza a realização do aproveitamento hidroelétri-
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co da Serra da Mesa. em trecho do rio Tocantins e seus
afluentes, no Estado de Goiás. Sen. José Eduardo Outra.

431

PROJETO DE LEI
PLS n" 230/96. que inclui conteúdos sobre direi-

tos da criança e do adolescente e sobre violência sexual
nos currículos do ensino fundamental e médio. Sen. Flaviano Melo. ·················-··················--------·--····· __
PLS n" 23I/96, que dispõe sobre a criação da Câmara Setorial de Torismo. Sen. Júlio Campos.••••••••••••....

38
39

40

obrigatoriedade da realização de concurso público por

de Lei n" 2.I42196, da Câmara dos Depotados. que diz
respeito à regulamentação do monopólio do petróleo e
impostos sobre a distribuição de gãs. afirmando prejudicar o Estado do Amazonas. Sen. Bernardo Cabral...........
Menciona o Projeto de Lei n" 1.724196 a ser aprovado, que dispõe o contrato de trabalho por tempo deter-

minado. Sen. Renan Calheiros. ·······--···············-········
Refere-se ao projeto de lei a ser analisado pelo
Senado Federal que disciplinará a exatidão do Imposto
Territorial Rura!-ITR. Sen. Odacir Soares....................

113
119

137

257

que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valares e de Créditos e Direitos
de Natureza Financeira - CPMF. Sen. Antônio Carlos
268

268

que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos
269

na origem), que institui a Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Fmanecira - CPMF. Sen. Pedro

na origem), que brstitui a Contribuição Provisória sobre

Movimentação ou Translilissão de Valores e de Créditos
Barbalho......................_______
-------Discute o PLS n" 82195, que altera dispositivos da
Lei n" 8.004/90, que dispõe sobre transferência de finan-

Henrique Loyola. ···················································-Discute o PLC n" 62196 (n' 2.3I7/96, na origem),

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos

.274

e Direitos de Natureza Fmanceira - CPMF. Sen. Jader

257

Simon. ···········--······························--·······-·····----··
Encaminha a votação do PLC n' 62196 (n" 2.3I7,

273

na origem), que institui a Contribuição Provisória sobre
4I

Júlio Campos. ····-··---········-··········--··----····
PLS n" 235196, que dizpõe sobre o registro nas
entidades fiscalizadoras do exercfcio de profissões. Sen.

rle Natureza Financeira- CPMF. Sen. Carlos Patrocúüo.
Encaminha a votaçãodoPLCn'62196 (n"2317196,

272

Encaminha a votação do PLC n" 62196 (n" 2.3I7,
na origem), que institui a Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transi:nissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Fmanecira- CPMF. Sen. Fernan-

-------·------·
Encaminha a votação do PLC n2 62196 (n2 2.317,

PLS n2 234/96, que define crime contra a inviolabilidade de comunicação de dados de computador. Sen.

Valadares. ·--·-----·--------------·--·
Discute o PLC n" 62196 (n' 2.317/96, na origem),
que brstitui a Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou TJ:llllStuissão de Valores e de Créditos e Direitos de NaIUreZa Finaoceira- CPMF. Sen. José Eduardo Outra. .........
Discute o PLC n" 62196, (n' 2317, na origem),

Créditos e Direitos de Natureza Fmanecira - CPMF.
Sen. Roberto Requião.........................------------·-Encatuioha a votação do~ PLC ri' 62196 (n"
2317/96, na origem), que brstitui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou TransmissãO de Valares e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF.
Sen. Humberto Locena. ........................ _..____________ _

do Bezerra. ----·--------------·

entidade estranha ao órgão da Administração Pública

cujos cargos serão objetos desse concurso. Sen. Jefferson Peres............·-······························-···········-······--·
Preocupa-se com a possível aprovação do Projeto

272

sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de

PLS n" 232196, que denomina o trecho da Rodovia BR- I 74, "Rodovia Governador Hélio Campos". Sen.
Romero Jucá. ·--·······--··········--·····-····-·------······PLS n" 233/96, que modifica o art. I I da Lei n"
8.II2, de II de dezembro de 1990- Regime Jurídico
Único dos Servidores Civis da União, para estabelecer a

Pág.
e. Direitos de Natureza Fmanecira- CPMF. Sen. Epitáao Cafetetra ......... -············--·----·······-·---·
Encatuinha a votação do PLC n" 62196 (n" 2.317
196, na origem) que institui a Contribuição Provisória

270

ciamento no âmbito do Sistema Fmanceiro de

274

Habita~

ção. Sen. Júlio Campos ................- ...- ................-·--·-·
PLS n' 236196, que dispõe sobre a Educação Pro-

282

fissional em nível nacional. Sen. José Eduardo Dutra. ....
Recurso n" 6/96, que submete à debberação ~o

304

Plenário o PLS n' I72196, que estabelece lituite para
ntuita de mora decorrente do inadimplemento de obrigação contratual Sen. Francelino Pereira .....- ............- ....
Cita projeto de lei de sua autoria referente a incentivos fiscais para instalação de empresas nas regiões
Norte e Nordeste. Sen. Roberto Freire. ................_.......... _
PLS rf?. 237/96, que acresce inciso ao art. fi! da
Lei n" 7.713, de dezembro de I988, que altera a legislação do Imposto de Renda. Sen. Júlio Campos. .............. ..
PLS n' 238196, que dispõe sobre taxa de juros nos
financiamentos de imóveis habitacionais. Sen. Antônio
Carlos Valadares. ---------·-·-·------------------·
Discute o Substitutivo da Câmara ao PI..S rf!. 158/96
(n" 2.375/96, na origem), que dispõe sobre a distribuição
gratuita de medicamentos ans portadores do HIV e
doentes de AIOS. Sen. Pedro Simon. ............................ ..
Discute o Substimrlvo da Câmara ao PLS n" I58196
(n" 2.375, na origem), dispondo sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do mv e doentes
da AIOS. Sen. Etuilia Fernandes ................. _.............._..
Discote o Substimrlvo da Câmara ao PLS n' 158/96
(n" 2.375/96, na origem), que dispõe sobre a distnõuição
gratuita de medicamentos aos portadores do mv e
doentes de AIOS. Sen. Ramez Tebet..................... - ........ .
Discute o PLC n• I9/96 (n• 4.025, na origem), alterando o art. 5° da Lei n• 8.313, de 23 de dezembro de
199 I. que restabelece princípios ria Lei n• 7 .505, de 2 de
julbo de I 986, que institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura- PRO NAC. Sen. Artur da Távola. -----
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Discute o PLC n" 19/16 (n' 4.205, na origem), alterando o art. 5" da Lei n" 7.505, de 2 de julho de 1986,
que institui o Programa Nacional de Apoio à CultUia PRONAC. Sen. Emília Fernandes................................. ..
Discute o PLC n" 19/96 (n' 4.205/93, na origem),
que altera o art. da Lei n" 8.313, de dezembro de 1991,
que restabelece princípios da Lei n" 7.505, de 2 de julho
de 1986, que institui o Programa Nacioual de Apoio à
CultUia- PRONAC. Sen. Pedro Simon. ....••..•••••.•.•••••••••
Discute o PLC n• 19196 (n' 4.205/93, na origem),
alterando o art. da Lei n• 8.313, de dezembro de 1991,
que restabelece princípios da Lei n• 7.505, de 2 de julho
de 1986, que institui o Programa Nacioual de Apoio à
CultUia- PRONAC. Sen. Lauro Campos ....•.•.....•...........
Discute o PLC n" 19/96 (n' 4.025/93, na origem),
alterando o art. 5" da Lei n" 8.313, de dezembro de 1991,
que restabelece princípios da Lei n" 7 .505, de 2 de julho
de 1986, que institui o Programa Nacioual de Apoio à
Cultura- PRONAC. Sen. José Fogaça .......................... .
Discute o PLC n" 79/96 (n" 308196, na origem),
que autoriza a realização do aproveitamento hidroelétr:ico da Serra da Mesa, em trecho do rio Tocantins e seus
afluentes, no Estado de Goiás. Sen. Carlos Patrocínio.....
Solicita apreciação do Senado Federal no tocante
ao Projeto de Lei n" 204/96, de sua autoria, que proíbe a
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cultores aos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. Seu. Oda416

cir Soares. ····-·········.... ···················-·-··--·-·-·········-··
RECURSOS llÍDRJCOS
Apela às duas Casas do Legislativo para que
aprovem o projeto que favorecerá os recursos hídricos
no Brasil. Seu. JUlio Campos...............•..............•••.•••••••••

416
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418

RECURSOS NATURAIS
Refere-se à exploração inadequada de recursos
naturais na região Norte executada pelo Governo para
mercado externo? criticando conivência do Ibama. Sen.
Emandes AmoriDL .......................................................... .

418

destacando a Reforma da Previdência como uma neces-

433

sidade primária. Sen. Guilherme Palmeira. ......................
Registra que o Partido dos Trabalhadores é contra
a reeleição. Sen. Benedita da Silva. ..................................
Questiona a prioridade da reeleição. Seu. Sebas-

tião Rocha. ······--······························································
Reporta-se à Proposta de Emenda à Constituição
444

mer, relativamente à proposta de emenda do Deputado

ra. ......-······························---····-·-········-················--·
PLS n" 240/96, que dispõe sobre a negociação co-

50!

dente da República, acrescentando a proposta de referendo.. Sen. Eduardo Suplicy ........................................ :... - ..

502
652

728

REFORMA AGRÁRIA (Vide DISTRIBUIÇÃO DE
708

RENDA)

Discorda do Senador Lauro Campos em seu
pronunciamento no tocante à realização de uma reforma agrária no Brasil similar à do Japão. Sen. Edison
Lobão ................................................................................

dos e Projetes - FINEP, destinando-se os recursos ao

res............................. ·-············································-········

229

Destaca os resultados relevantes do Projeto BRA
87/022 ''Principais Indicadores Socioeconômicos dos
Assentamentos de Reforma Aglária". Sen. Odacir Soa·

420

318

REFORMA CONSTITUCIONAL (Vide AUDiêNCIA)
REFORMA POÚTICA
Comunica avanço para efetivação da reforma político-partidária. Sen. Humberto Lucena. ........................

boco a contratar operação de crédito junto à Fmanciadora de Estudos e Projetos - FINEP, no valor de
R$1.473.396.40, destinada à implementação da 3! etapa
do Projeto Unificação da Base Cartognffica da Região
Metropolitana do Recife - UNIBASE. Sen. Joel de Hol-

790

REFORMA TRIBUTÁRIA

landa. ·-·········-··············-··················--··--·····················
PR n" 104/96, que dispõe sobre a fiscalização e o
controle dos atos do Poder Executivo relativos à privatização da Companhia V ale do Rio Doce. Seu. J6nia

423

Marise............- - - - - · - · - - · - - - - -

707

Destaca três medidas, as quais o Governo adotou
com o intuito de viabilizar o acesso dos pequenos agri-

108

Mendonça Filho sobre o direito de reeleição do Presi-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
PR n" 101/96, que concede ao Estado de Pernambuco elevação temporária do limite previsto no art. 42 •
ll, da Resolução n" 69/95, do Senado Federal, e aotoriza
a contratação por aquele Estado, de operação de crédito
no valor de R$250.106.84, jnnto à Financiadora de Estu-

(PRONAF)

109

apresentada pelos Deputados José Genoíno e Milton Te-

deiras. Sen. JUlio Campos .................................................
PLS n" 239/96, que dispõe sobre o uso de legenda
fechada na programação televisiva Sen. Lúcio Alcânta-

desenvolvimento do Projeto Construç~o das Otofotocartas dos Municípios Litorâneos. Sen. Joel de Hollanda .....
PR n" 102/96, que autoriza o Estado de Pernam-

325

REELEIÇÃO
Critica a importãncia exagerada por parte do Governo e Senado Federal dada à emenda da reeleição,

comercialização de brinquedos que imitem armas verda-

letiva de direitos previstos na Consolidação da Leis de
Ttabalho. Sen. Gilberto Miranda ................................... .

380

Mostra-se desfavorável quanto ao pacote fiscal do
- Governo com objetivo de reduzir o déficit público. Sen.
Odacir Soares..•..•••.•..•............•••••••••........•.......•.....•.•..•......

61

REGIÃO AMAZÕNICA (Vide MADEIRA)
Apela ao Congresso Nacional para que sejam

atendidos os pleitos de investimentos para a infra--estrutura da Amazônia e os estados que a norteiam. Sen. Gilvam Borges. ·········································-··························
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XV
Pâg.
Refere-se à intenção de certas campanhas de internacionalizar a Amazônia Sen. Ernandes Amorim. ..... .

lução justa e pacífica para o conflito annado em TIIDor 391

Refere-se às denúncias feitas no sentido de se internacionalizar a Amazônia. Sen. Sebastião Rocha. ....... .
Afirma que a preocnpação do Esrado do Amazonas se limita aos interesses da Região Amazônica e não
aos interesses político-partidários. Sen. Bernardo Cabral.

652

765

povo nordestino quanto ao descaso do Governo com a
239

RENDA MíNIMA
Retoma ao tema do Programa de Garantia de
Renda Mínima, uma solnção eficaz para debelar a miséria e a fome no Brasil. Sen. Eduardo Suplicy.•................
Menciona a concepção do Professor Phillippe
Van Parijis sobre o Projeto de Renda Mínima. Sen. José
Roberto Arruda. ··································-····-····-·--······Registra como parte de seu pronunciamento, o
parecer sobre o substitutivo do Projeto do Programa de
Garantia de Renda Mínima, do Deputado Germano Rigotto. Sen. Eduardo Suplicy.......................... --····--·Registra o apoio de Parlamentares ao Programa
de Renda Mínima. Sen. Eduardo Suplicy. ·-·····················

RENúNCIA
Reporta-se à renúncia do Secretário de Estado da
Saúde Mauro Nazif, que fez graves acusações de corrup-

ção no Governo Valdir Raupp do Estado de Rondônia
Sen. Em.andes Amorim.·····························-·······-----
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Requerimento ri' 976/96, solicitando informações

Peres............__,_..,_,___........___, __............
Requerimento ri' 977/96, de informação, ao Ministro do Planfti"amento e Orçamento a respeito do uso

de ICCUrSOs da União para financiar a ICa!ização da Sétima Semana da Amazônia , ocorrida em Nova Iorque EUA. Sen. Jefferson Peres .......-·-··-.............._ _..
Requerimento enviado à Comissão de Assuntos
Econômicos solicitando a convocação do Presidente da
Caixa Econõmica Federal, Sérgio Cutolo dos Santos
acerca das denúncias feitas pelo jornalista Aloysio Biondi, no jornal Folha de S-Panlo, no dia 17 de outubro
de 1996. Sen. Romero Jucá. ......-·-·---·...:...:....__ _
Requerimento n! 994196, que solicita ao Senado
Federal, seu voto de aplauso e solidariedade à premiação
dos líderes da resistência timorense, Dom Carlos Xirnenes Belo e José Ramos Horta, Prêmio Nobel da Paz
1996, por seus trabalhOs realizados na busca de uma so--

244

313

za a realização do aproveitamento hidroelétrico de Serra
da Mesa. em trecho do Rio Tocanúns e seus alluentes,
no Estado de Goiás. Sen. Íris Rezende. ..............___.......
Encaminha à votação do Requerimento LO! 0196,
de urgência. para o PDL Di' 79196, que autoriza a realização do aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mesa.

313

315

388

Requerimento ri' !.019/96, solicitando a convocação do Ministro da Justiça, para comparecer ao plenário
do Senado Federal para prestar informações à Casa.
quanto à atuação do Governo Federal no tocante à situa-

ção dos ga.Ti!!lrnei-ros no Estado do Pa.rá. Sen. Jader Bar~

sobre o uso de recursos da União

para financiar a ICa!ização da Sétima Semana da Amazônia, ocorrida em Nova Iorque-EUA Sen. Jefferson

195

em trecho do Rio Tocantins e seus afluentes, no Estado

ao YJnistro do Meio Ambieüte, dos Recu.~."'SOS Hí<hicus e
Le~

1996. Sen. Roberto Requião....................___ .........- .. Commta """"" da votação do ~ ri'
1.010196, de urgência para o PDL ri' 79/96, que autoriza
a realização da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa. no
Rio Tocantins, no Estado de Goiás Tocantins. Sen. Marina Silva. ..........................- ........_, ____, ..____
Encaminha a votação do Requerimento ri'
1.010/96, de urgência. para o PDL ri' 79/96, que autori-

607 de Goiás. Sen. José Roberto Arruda. ..._ ................- ._
Requerimento ri' 1.018196, de Informação, ao Ministro das Minas e Energia. sobre a confirmação da existência· de mineralizações no município do Paraopebas
(PA), província mineral de Carajás. Sen. Eduardo Suplicy...........................____ , ..,....______ , ..__ _

REQUERIMENTO
da Amazônia

134

presas Philips Morris, Sudam e_ Sousa Cruz, para os seguintes países: Chile, Paraguai, Bolívia e Argentina.
bem como as cotas referentes a cada um deles, especificadas, mês a mês, no periodo de janeiro a outubro de

REGIÃO NORDESTE (Vide DNOCS)
Destaca o problema da descrença e desânimo do
região. Sen. José Samey. ··································--·-·---

Leste. Sen. Beoedita da Silva. ..........................- ...---Requerimento.,. 997196, de homenagem de pesar
pelo falecimento do General Antônio Carlos de Audtada
Serpa Sen. Bernardo Cabral.... - ........................ ___ .. .
Requerimento ri' 998196, de informação, sobre a
quantidade de caixas de cigarros exportadas pelas em-

2

balho ...........-...............................
.............- - Requerimento ri' 1.010196, de Informação, ao Ministro das Relações Exteriores, acerca da veracidade de
artigos publicados por brasileiros no Jornal do Brasil,

-401

que denunciam campanhas que visam a internacionaliza-

3

123

ção da Amazônia. Sen. Emandes Amorim. ......................
Requerimento ri' !.031196, solicitando informações ao Ministro da Fazenda, Pedro Malan, acerca da
posição da dívida pública interna nos anos de 1993 a
1996. Sen. Humberto Lucena. .....
..........- Requerimento ri' 1.033/96, solicitando homenagens pelo falecimento de Jerónimo Dix-Huit Rosado
Maia. ex-Senador da República. ex-Deputado Federal e
por tJes vezes Prefeito de Mossoró (RN). Sen. Geraldo
Melo.............. --........_ _ ............__________...._
RequerimentO' ri' !.035/96, de urgência para o

PLC n2 33196, que autoriza o Poder Executivo contratar
com a ltaipu pagamento de débito junto ao Tesouro Nacional com títulos da dívida externa brasileira, no valor
. correspondente a até US$140.000,000.00 (cento e qua-

402

470

500
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renta milhões de dólares norte-americanos). Sen. Nabor
Júnior...·-········-··········----····························-··--··-····-Requerimento n2 1.042196, solicitando a retirada
do requerimento de urgência para o PDL n2 33/96, que

SAFRA

583

autoriza o Poder Executivo a contratar com a Itaipu pagamento de débito junto ao Tesouro Nacional com timlos da dívida externa brasileira, no valor correspondente
a até US$140.000,000.00 (cento e quarenta milhões de
dólares norte-americanos). Sen. Nabor Júnior..................
Requerimento n2 1.045/96, de informação, em caráter de urgência, que sejam solicitados ao Sr. Ministro

590

dos Transportes, documentos referidos ao Convênio
MT-DNER-PG-172195-00, Processo n2 51.100.01437/9567, firmado em 20-12-1995, pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e Secretaria de Estado de
Transportes do Pará. Sen. Jader Barbalho....................... .
Requerimento n2 1.046/96, de urgência, para o
Requerimento n2 1.036/96, que cria uma Comissão
Temporária Interna, composta por sete Senadores, para,
no prazo de sessenta dias. acompanhar, in loco os atos,
fat~ e circunstâncias que envolveram e provocaram a
morte de dezenas de crianças no berçário do Hospital
Matemo-Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista (RR). Sen. Jader Barbalho.............................................
Requerimento n2 1.049/96, de informação, ao Ministro de Estado da Previdência Social, acerca da situação atual da Prevhab, caixa de previdência complementar dos funcionários do extinto BNH. Sen. Benedita da
Silva ......................................................_, _ _ _ __
Requerimento n2!.05!/96, solicitando que a Hora
do Expediente da Sessão Ordinária do dia 21 de novembro de 1996, ~a destinada a homenagear "O Dia de
Zumbi dos Pahnares". Sen Benedita da Silva ................ ..

RESERVA INDÍGENA (Vide íNDIO)
Refere-se à proposta de demarcação da área indígena Raposa e Serra do Sol, no norte do Estado de Roraima e os conflitos internos. Sen. Romero Jucá. -·--·····
Propõe ao Ministro da Justiça junto a Deputados,
que as negociações da demarcação das áreas indígenas
sejam feitas mediante um espírito pacífico. Sen. Romero
Jucá. ......................- ......................................____ _

659

659

Narra os problemas financeiros relativos à safra
enfrenr;ados pelos Est:ados do Centro-Oeste. devido aos
atrasos de liberação de recursos ocorridos no Banco do
Brnsil. Sen. Mauro Miranda ..........................____ ,.,

381

SALÁRIO
Ressalta a questão do salário no País, o qual a
participação é núnima em relação aos países capitalistas
centrais. Sen. Renan Calheiros. ······················----

120

SAÚDE PÚBLICA
Destaca o problema de saúde que aflige o Estado
de Roraima, da morte de recém-nascidos no Hospital
Matemo-Infantil Nossa Senhora de Nazaré, Boa Vista.
Sen. Romero Jucá. ................--......................................
Relata a situação dramática da saúde pública no
País. Sen. Benedita da Silva ........................................._

679

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Divulga ao Plenário dados significativos da Secretaria da Receita Federal sobre o crescimento do valor
da arrecadação de impostos e contribnições federais.
Sen. Odacir Soares..................................-......................

620

361

SEGURANÇA (Vide AUTORIDADE PÚBLICA)
777

m

42

. .44

RODOVIA

Encarece aos líderes do Governo no COngresso
que intermediem uma solução para problema da BR376. Sen. Henrique Loyola .............................................
Encarece ao Presidente da República, ao Ministro
dos Transportes e ao DNER, para que ~am tomadas
providências que visem concessão de recursos destinados a recuperação do complexo rodoviário nacional.
Sen. Jôlio Campos............................................................ .
Destaca a obra que será inaugurada pelo Presidente da República, no Município de Salinas em Minas
Gerais, ligando a Rndovia BR-251 à BR-116 (Rio-Babla). Sen. Francelina Pereira .......................................... .
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32

SEMINÁRIO
"Destaca o seminário realizado em Salvador para
discntir o desenvolvimento da região Nordeste. Sen.
Waldeck Omelas. .........................................._ _ _ _

291

SENADO (Vide CARRO OFICIAL, TELEVISÃO)
Destaca o desapreço do Senado Federal em não
votar o projeto de lei complementar após a promulgação
da Constituição de 1988, que viS.V. regulamentar o uso
das medidas provisórias apresentado pelo então Deputado Nelson Jobim. Sen. Humberto Lucena.......................

367

SERRA PELADA (Vide GARIMPEIRO, OMISSÃO)
Discorre sobre a questão de Serra Pelada Sen.
Ramez Tebet ..........................- .......................-.......... .... _ 779
Endossa discurso do Senador Edison Lobão referente ao problema de Serra Pelada Sen. Ademir Andrade. ......
789
SERVIDOR (Vtde FUNCIONÁRIO PÚBLICO)

Solidariza-se com os servidores póblicos acerca
da manifestação realizada em Brasília contra as medidas
do Governo que retiram direitos adquiridos dos trabalhadores. Sen. Sebastião Rocha............................................

188
SESSÃO SOLENE
Registra reconhecimento para com a realização da
Sessão Solene, promovida pela Câmara dos Deputados,

249

em homenagem ao transcurso do quadragésimo segundo

651
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aniversário de morte do Presidente Gettí!io Vargas. Sen.
Emília Fernandes••••....•.-··-·--··-----······----SEfOR PESQUEIRO
Destaca a omissão das autoridades governamentais e a inexistência de uma política setorial no tocante à
atividade pesqueira. Sen. Henrique Loyola. .•.••••.......•......
SONEGAÇÃO FISCAL
Denuncia a sonegação do IPI e ICMS por parte
das fábricas de cigarros. Sen. Roberto Requião .•..•..........

181

103

713

SUBSTI1UI1VO (Vide PROJETO DE LEI)
TELEVISÃO
Explica-se quanto ao uso indevido da 1V Senado
para a gravação de mensagem de apoio ao candidato do
PMDB, André Puccinelli, à Prefeitura de Campo Grande
(MS). Sen. Pedro Simon. ·····--······················---··-·--
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TURISMO
Crise econômico-sociaf no turismo do Brasil.
Sen. Ney Suassuua. ... o.--·······'········--····---·-··-Comenta a vantagem do turismo exterior ao invés
do turismo no Brasil. Sen. Pedro Simon. ···············----··
Encerra seu pronunciamento ressaltando a necessidade de se adotar urna política de turismo planejada a
fim de resgatar urna melhor imagem do Brasil e desenvolvimento da Região Nordeste. Sen. Ney Suassuna. ·-··
Destaca a Espanha como o país que soube investir no ·turismo. Sen. Pedro Simon..............·--·-·······-Retoma a questão do turismo no Brasil. Sen. Ney
Suassuna. ···········--·····----·····----······---··
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VERBA
Critica a atitude do Governo Federal que enviou dinbeim ao &tado de Rondônia, que não soube administrar

199

adequadamente os recUISOS. Sen. Emandes Amorim. ·····-··

249

VIOLÊNCIA (Vide BID)
TERRAS (Vide ALIMENTOS)

Afirma que o afastamento de recursos nacionais e
estrangeiros decorre do fato de o Brasil ser um país pro-

TÍTULO DA DÍVIDA PÚBUCA

Refere-se à opernção de lftulos públicos do Governo
de Santa Catarina, da oolem de R$552000.000,00. Sen.
Vilson Kleinübing. ···························--······---··· ~-- 656
TRABALHO
Exploração do trabalhoinfanlil. Sen. Flaviano Melo.
Refere-se à questão do trabalho infantil. Sen.
Emília Fernandes...........••••••---········-··········-·-····
Questiona a eficácia de uma emenda constitucional apresentada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao Congresso Nacional, que trlúa da proibição do
trabalho de menores. Sen. Odacir Soares. ·-·····················
1RANSPOR1E RODOVIÁRIO
Destaca a inelhoria no setor dos transportes. principalmente na área das rodovias. Sen. Mauro Mixanda. •••

penso à violência. Sen. Gilberto Miranda. ..............•........
Discorre a questão da violência no Estado do Rio
de Janeiro, defendendo a necessidade de se realizar um
projeto estratégico para a questão de segurança no País.
Sen. Benedita da Silva.····················-····----···--,-

617

729

196
296 .

443

300

VISITA
Saúda a presença dos Parlameutares do Haiti no
Senado Fedem!. Sen. Benedita da Silva. .....••••.•.........•.....
Relata a sua visíta a El Salvador a convite da Unicef. Sen. Beuedita da Silva. ··············-·····---····-·- .

759

VISITA OFICIAL
Salienta a importilncia da visita do Presidente fr.mcês Jaeques C1úrac ao Oriente Médio. Sen. Pedro Simon. ...

604

649

ÍNDICE ONOMÁSTICO
Pág.
ADEMIR ANDRADE

Destaca audiência que tivera com o Ministro do
Exército sobre operação conjunta realizada com a Poiícia Fede<al para desalojar os garimpeiros de Serra Pela-

da. ...•......••••••.•••....••..•.•.•....•••.••....•.•....•••..••.••.•..••••............••
Destaca Proposta de acordo entre garimpeiros e a
Companhia Vale do Rio Doce para desocupação pacífica de Serra Pelada. ........................................................... .
Parecer o<al ao PLS n' 29/96, definindo a ntilização dos títulos da dívida agrária, prevista na Constituição Federal. ...................................................................... .
Comunica ao Plenário a possível construção de
um bloco parlamentar com uma única liderança que faz:
oposição ao Govem.o.................................................. - .....
Critica a postuia do Presidente da República, por
determinar às Forças Armadas brasileiras a ocupação de
Serra P~ com o objetivo de tomar a mina de ouro
dos ganmperros..................................................- - - - ·
Cita nota publicada no jornal Correio Braziliense e assinada por José Altino Machado, fundador de
uma sindical de garLtnpeim_~ que se intit!!la. "O candidato e sua alteza: o Presidente" ...........................:.................
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Endossa discurso do Senador Edison Lobão referente ao problema de Serra Pelada. .................................. .
Ctiação da T- Supetintendência Regional do Incra
para o Sul do Pará. ........................................................... .
ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES
Protesta contra a possível extinção dos órgãos Ceplac e Comissão do Vale do São Francisco.············---···
Agradece elogio que o Senador Hugo Napoleão
fez às secções e às lideranças estaduais do ...................... .
Partido da Frente Ube<al na Babia: Aparte ao
Sen. Hugo Napoleão....................................................... ..

ANTÓNIO CARLOS V ALADARES
Discute o PLC n' 62/96 (n' 2.317/96; na origem).
que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de V aiores e de O:éditos e Direitos .
de Natureza Financeira-CPMF........................................ .

268

Refere-se a projeto de sua autoria de suma importância para o financiamento da habitação popular, corrigindo distorção....•..•.•.•.......•....................•..•.•••..••••.•.......••
PLS n' 238/96, ·que dispõe sobre taxa de juros nos
financiamentos de imóveis habitacionais.-···················Retoma o protesto feito pelo Senador Pedro Simon sobre a infidelidade partidária dos senadores de
modo a garantir o partido majoritário a Presidência da

338
350

Casa, ............................................................................ _

360

Casa.--·--····--·········..·····-·······-··-·-···-·-·····-·---

366

Expressa indignação quanto ao hábito costumeiro
de apenas o partido majoritário indicar o Presidente da

ARTUR DA TÁVOLA
Enfatiza as palavras da Senadora Etuilia Fernan-
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que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Sentinela de Ominhos Ltda., para explorar serviço de radio. difusão sonora em onda média na cidade de Ourinhos
531
(SP). ··········-···················--··········----·---····
Elogia o concuzso Agricultura Real- Um Prêmio
à Prodotividade e Qnalidade, lançado pelo Presidente
Fernando Henriqne, que visa estimular a atividade agrícola..--······-····-···-·--···---······-···--··········-534
Parabeniza a Senadora Emília Fernandes por ter
homenageado a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria - CNTI, bem como o Presidente da
Confederação, José Calixto Ramos. Aparte à Seo. Emí537 lia Femandes ..•.•••••-----····----·····---·····-~---

544

545

547

549

551

564

647

Homenagem Francisco Escórcio pelo emposse

539

que aprova o ato que renova a concessão outorgada da
Rádio Comunicadora Grande Rio Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de ltaguaí (RJ). ·--···············-···-···--·······----·····
Leiturn do PDL n" 97/96 (n" 226/96, na origem),
que aprova o ato que outorga permissão da Rádio Seiri-

que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Xavantes de Jaciara Ltda., para explorar serviço de radiodi·
fusão sonora em onda média. na cidade de Jaciara (MT).
Leituia do PDL o2 99/96 (n" 273/96, na origem),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à

que aprova o ato que renova a concessão da Fundação
Cásper L!"bero, para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de São Paulo (SP) ••.•........•.....•
Leiturn do PDL n" 96196 (n" 253/96, na origem),

542

541

como Senador da República. ····························---····

776

VILSON KLEINÜBING
Refere-se à operação de títulos públicos do Governo de Santa Catarina, da ordem de R$552.000.000,00.

656

WALDECK ORNELAS
Destaca o seminário realizado em Salvador para
discutir o desenvolvimento da Região Nordeste.·-··--
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Ata da 160!! Sessão Não Deliberativa
em 1g de outubro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5Q!I Legislatura
Presidência do Sr. Valmir Campefo · . · · ·

(Inicia-se a sessão às 14h 30min..). ...
O SR. PRESIDENlE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
.Sob a• proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. .

. . ..

~-

·..

Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE .

::.,

MENSAGEM N° 468, DE 1996-CN
(n" 893196, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas ExcelêDcias, acompanhado de Exposiçio de Motivos do Seuhor Ministro de Estado do
PlaDejamemo e Orçameoto, o texto do projeto de lei que •Abre ao Orçamento de lnvestimen!o, em
fàvor d& Compaabia Docas do Rio de Janeiro, lridito suplementar, para os fins que especilica".

Bniswa,

EM n• ZI6/MPO

23

de setembro de 1996.

Brasilia. 20 de setembro de l996.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à consideraçio de Vossa Excelência. cm atendimento ao prescrito no art.
167. inciso v. d& Constituição • com parecer fàvoràvel deste Ministério. o anexo Projeto de Lei que
. abre ao Orçamento de Investimento. crédito suplementar no vaiar de até RS 30. 987.000,00 (trinta
mil!tões, õ.JOVeCelltos e· oitenta e sete mil reais), cm favor da Companhia Docas do Rio de Janeiro.

2.
Este crédito destina-se a atender ao programa de modernização portuária nacional,
sob as diretrizes da Lei n• 8.630, de 23 de dozcmbro de 1993, cm busca da completa remodelação
dos portos 8uminenses, sob a gest!o da Companhia Docas do Rio de Janeiro e, em especial, para
consolidaçin da infra-estrUtUra do Pano de Seperiba, destinado-se para os projetas "Construção do
Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos do Pano de Sepenõa", RS 10.000.000,00 (dez
milboes de reais) e "Dragagem no Pano de Sepenõa", RS 20.987.000,00 (vinte mil!tões, novecentos
c oitenta a sete mil reais).
3.
Cabe ressaltar que o projeto Seperiba está inserido no novo ciclo de desenvolvimento
nacional c na sustcntaçio do esforço de modernização do Pais, sob o contexto do Plano Real c
dentro do Plano "Brasil em Açio", de autoria do Governo de Vossa Excelência.

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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4.
.
A escolha de Sepetiba como símbolo da modernização portuária decorre de sua
excepcional disposição geo-econômica e de suas facilidades logisticas, dotando-o de condições para
decuplicar a atual movimentação (3,5 milhões toneladas/ano) no prazo aproximado de uma década.

ós ·

ila

s.
- · réeürsÓs iteeessários à cobertura das despesas· decorrentes suplementação
àqueles projetos são advindes ·do Banco Nacional de Desenvolvimento . Econõmico e Social BNDES, nos termos do "Protocolo de PetrõpolisH. firmado a 19 de janeiro deste ano. na forma de
Convênio de Ação Co.njunta celebrada · entre o BNDES e à CDRJ. com a interveniência do
Ministério dos Transportes e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
'

.

.

'

"

6.
· A operação a que se refere o item anterior prevê aporte ·de recunos .. p.,.;. a ,
Companiúa Iioéas do Rio de Janeiro no total de RS 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de
reais), que serão liberados segundo cronograma fisico-financeiro compath[el com as metas a. serem
alcançadas até 1998. Para 1996. estilo previstos os RS 30.987.000,00, objeto do presente pedido de
suplementação ao Orçamento de Investimento da CDRJ.

Respeitosamente.

;

ANEXO À EXPOSIÇÃO DEMOTIVOS N' 216/MPO. DE 20.09.1996.

I. Síntese do problema ou da situação que reclama providências: ·

I

Suplementação de subprojetos da Lei Orçamentària de 1996 (Lei n• 9.275, (.e 09/05/96), em favor
da Companhia Docas do Rio de Janeiro, destinada à modernização do Pot:t.o de Sepetiba.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida prv,~

I

Projeto de Lei que abre crédito suplementar.

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:

I

A alternativa proposta é a única solução para a situação

4. Custos:
O valor da suplernentação serà coberto por etr•prestuno concedido pelo Banco Nacional dei
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
.
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s. Razões que justifiquem a urgêocia:

I

Possibilitar recursos à CDRJ para a consolidação da iDfra-estru1Ur& do Porto

de Sepeliba

,

6. ~sobre o meio ambieme:

I ~rio
O

subproJelOS.

de Impacto sobre o meio

~eme foi elaborado. por ocasiio da .implantação dos
.

.

• .

.

I
I

7. Simese do parecer do órgão jurídico:

A Coasultoria Jurídica do Ministério do Planejamemo e Orçamento manifestou-se fàVoravClmcltte ao
encaminbamento do
·do· de lementação ao Orçamento de Investimeóto: ·

PROJETO DE LEI .N- 14, DE 1996-CN
Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Complllhia
Docas do Rio de Janeiro, crédito suplementar, para os fins
que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1•
Abn.~ ao Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei rf 9.27S, de 09 de
maio de 1996, crédito suplementar l10 valor de até RS 30.987.000,00 (trinta milh6es, DOvec:eatos e oitenta
e sete mil reais), em fàvor da Compa.'lhia Docas do Rio de J8l1Ciro, para atender à prosramaçlo coiiSWile
do Anexo I desta Lei.
Art. ~
Os ~' nemsírios à execuçio do disposto no artigo lllterior slo
prowaieutes de operação de crédito intel"DDl - moeda viabilizllda pela empresa, confonne indicado DO
Anexo desta Lei.

n.

Art. 3•

Bruilia,

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiclçlo.
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MENSAGEM N" 4(;9, DE 1996-CN
(n• 890-A/96, na ~rig~)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

de·

.
Nos tennos do artigo 61 da Constituiçio Fedcrnl, sui>Iiicto.felcvâda ddibéràÇão
VOSSÚ Eotcelências, acompanhado de Exposiçio de Motivos do Senhor Ministro:-de Estado do.
PlancjameDto e Orçamcaio, o texto do projeto de lei que "Autoriza-o Pode< Executivo_a abrir ao
OrçanieDto FlSC31 da União, em favor de Transferências a Estados, Distrito F~ e).!u.icipiosR<cunos. sob Supervisão do Millistério da Fazenda, cmlito . especial,.
aiC..-.o. limite
., "
. .. de -RS.
3.600.000.000~00. para os fins que especifica•.
· ·:'t--'~:· ,-7.'"' .. l\· ~'!;.."'~- .,_:;,.";'. ·:;;.-~··
.~,

n

··y

-

.

.,.-~.·-

''·;;.','

~-~

•";",;,.-.;.,:,

'

Brasília, 20 d_e setembro de 1996..

L_~\~k
EM o-'

215/MPO

Brasilia,. 20 de setembro de t996.

Excelentíssimo Senbor Presidente da República,.
A Lei cOmplementar rf 87~ de 13 de setembro de 1996, dispõe sobre o imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circu1açio de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intennunicipal e de comunicação~ e dá outras
providências,. dentre as quais. a exclusão da incidência. do referido imposto sobre operações que
destinem ao exterior mercadorias,. inclusive produtos primârios e produtos industrializados semi~
elaborado~

bem como sobre prestações de serviços para o exterior.

2.
De outra pane,. estabelece que a União entregarã. mensalmente.. até o exerc:icio de
2.002 inclusive. aos Estados e Municípios,. recursos à base do produto da arrecadação do imposto
estadual sobre operações relativas à circu1ação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
trnDSpOite imerostadual e intermUDicipal e de comunicação (ICMS), efetivameme realizada no
período de julho del995 ajul!ho de 1996, inclusive.

3.
Determina aquela Lei CompiemeDtar, atraves do disposto no item 2.3 do seu Anexo,
que o Poder Executivo Federal enviará ao Congresso Nacional. no prazo de até cinco dias após sua
publicação. projeto de lei de abertura de crédito especial para atender as despesas com o
adiantamento de que trata o item 4. do mesmo Anexo, e os demais recursos· a serem entregues ainda
no exercício financeiro de 1996.
4.
Transcreve-se o referido item 4, in verbis: "Ate trinta dias apôs a data da publicação
desta Lei Complementar, a União entregará ao conjunto dos Estados, a titulo de adiantamento, 0
montante de_ RS 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), proporcionalmente aos respectivos
valores prevtstos da entrega. anual de recursos (VPE), fixados no subitem 5.8.1. parn. aplicaçio no
exercício financeiro de 1996 ....

J
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S.
Regulamenta ainda o Anexo, no seu subitem 5.8.1, que, nos exerci~ financeiros de
1996 e 1997, o valor previsto da entrega anual de recursos (VPE), expresso a preços médios do
pcriodo de julho de 1995 a junho de 1996, ao conjunto das Unidades Federadas. é igual a
RS 3.600.000.000YOO (três bilhões e seiscentos milhões de reais). relacionando o valor destinado a
cada. Estado, incluídas as parcelas de seus Municípios.
6.
Dessa forma. atendendo ao disposto na citada legislação. propõe-se o andamento ao
processo de abenura do referido crédito especiaL até o limite de RS 3.600.000.000.00 (três bilhões e
seiscentos milhões de reais), em favor de Transferências a Estados.. Distrito Federal e Municipios ~
Recursos sob Supervisão do Mínisterio da Fazenda, para atender a despesas com a subarividade
Traosli:rêllcia a Estados. Distrito Federal e Municípios (L.C. rf 87196).
De acordo com o contido no art. 31, § 2~. inciso I. da citada Lei Complememar
87196. os recursos que deverão lastrear o crédito especial serio decorrentes da emissão de titulas
de respoosabilidade do T est>Ur" ':acional.

7.

r

8.
Teodo em vista que o crédito solicitado não estã amparado pcias autorizações
comidas na lei rf9.275, de9 de maio de 1996, éindispemável o seu encaminhamemo adeliberaçio
do Congresso NacionaL
9.
O pleito em questão encontra-se em consonãncia com o que prescreve o an. 167,
'inciso V da Constituicão. e está de acordo com as disposições do art. 43,. § 11:. inciso IV. da Lei
rf4.320; de 17 de marÇo de 1964, bem como do art. 31 da Lei Complememarrf 87196.

10.
Em face do exposto, este MinistCrio manifesta-se favoravelmente à soticitaçào, razio
pela qual submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que visa a obter a
autOrização pata a abertura do referido crédito.
Respeirosameme,

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO N• 215 , DE 20
I 09 196

I. SiDtese do problema ou da situarlo nue reclama nrovidinciu:
Necessidade de atender a despesas relativas à entrega de recursos aos Estados e Municípios,.
estabelecida pela Lei Complemeutar ri' 87, de 13 de setembro de 1996, aa subatividade Transferência
a Estados, Distrito Federal e Municípios (L.C. rf 87196), de Traos!<rências a Estadoa, Distrito
Federal e Municipios- Rc:eursos sob Supervisão do Ministerio da Fazenda

3. Alternativas existmta à3 medidas ou atos propostos:
Não hâ ouua alternativa.

I

4. Custos:
O valor do crêdito especial ê de RS 3.600.000.000.00 (trCs bilhões e seiscentos milhões de
reais). a ser lastreado com recursos decorrentes da emissão de títulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional. de conformidade com o art 31. 22 • inciso I. da Lei Co !ementar fiZ 87196.
S. Razões nue iustificam a urnência:

Prazo de encaminhamento ao Congresso Nacional atê 21 de setembro de 1996. conforme
estabelecido no item 2.3 do Anexo à Lei Complementar rf 87/96.

Outubro 1996
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6. Impacto sobre o meio ambiente:

1
7. Alterações propoStas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)
Testo atual
Texto proposto

IS. Sintese do pancer do órgão juridico:

PROJETO DE LEI N" 15, DE 1996-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
FISCal da União. em favor de Transferências a Estados. Distrito Federal e Municípios - Recuisos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de RS 3.600.000.000.00. para os fins
que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir a!J Orçamento Fiscal da União. em favor
de Transferências a Estados. Distrito Federal e Municípios -Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito especial até o limite de RS 3.600.000.000.00 (três bilhões e seiscentos milhões de reais).
para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da
emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data dé sua publicação.

Brasília.
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LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)
LEI N" 9275, DE 9 DE MAIO DE 1996

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1996.
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l\1ENSAGEMN° 470, DE 1996-CN
(n• 888/96, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da C~nstituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro_ de Estado do
Plantljamento e Orçamento, 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 RS 1.147.191,00, para os fins que especifica".

Brasília,

------ ----------

EM n•

197

~-~-

19

de setembro

de 1996.

------ -- - - - - ----------

---

/MPO

Brasília, 13 de

set611bro

de 1996.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes solicita a abertura de crédito
suplementar, no valor de R$ 1.147.191,00 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, cento e noventa
e um reais), em favor do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto- INDESP.
2.
A presente solicitação decorre da necessidade de se incorporar, ao orçamento
vigente, parte dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Pstrimonial do
exercicio de 1995, daquele Instituto.
3.
Vale salientar que cerca de sessenta por cento desses recursos estão sendo
destinados aos programas de trabalho voltados para a mobilização da sociedade, pela ação
desportiva comunitária, e para a manutenção administrativa.
4.
Destaque-se que esse superávit foi atestado em demonstrativo da Secretaria de
Controle lnterno-CISETIPR, e alocado em 1996, sem contudo obedecer à programação
originalmente aprovada, no exercício de 1995, motivo pelo qual deverá ser submetido à apreciação
do Congresso Nacional.
·
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5.

O pleito em questão está de acordo com o art. 43, § 1", inciso [, da Lei n• 4.320, de
17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constinrição.

6.
Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente à efetivação do
aludido crédito, razão pela qual, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei.
Respeitosamente,

.,
Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJA.MENTO E ORÇAMENTO N° 197 DE 13 I 09 I 96
1. Síntese do oroblema ou da situacão oue reclama Drovidências:
· Incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de
1995 do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Despono.

2. Soluções e providências contidas no ato nonnativo ou na medida prooosta:
Abenura de crédito suplementar em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos
Espanes, mediante incorporação do superávit financeiro verificado em 1995, ao orçamento deste

órgão.
3. Alternativas existentes às medidas propostas:
Tecnicamente é a alternativa viàve1.

4. Custos:
A medida não gera custos adicionais, apenas pennite a incorporação de RS 1.147.191,00
(um milhão, cento e quarenta e sete mil, cento e noventa e um reais), provenientes de superávit
financeiro.

5.Razões que justifiquem a urgência:

'outubro !!196" · ·
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6. Impacto sobre o meio ambiente:

I

Nãohá.

7. Alterações Propostas:

ITexto proposto

8. Síntese do oorecer do óreão iurídico:

PROJETO DE LEI N" 16, DE 1996-CN

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, para os
fins que especifica

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.l 2 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei ri' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos
Esportes, crédito suplementar no valor de R$ 1.147.191,00 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, cento
e noventa e um reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da
incorporação de recursos provenientes de saldos de exercícios anteriores.
Art. 3• Em decorrência do estabelecido nesta Lei, ficam alteradas as receitas do Institntc
Nacional de Desenvolvimento do Desporto, na forma do Anexo II desta Lei, no montante especificado.
Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,

u·
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AHEliD 11

ACRESCIKI

A8000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRMIRD!NARIO DOS ESPORTES
48201 - INSTITUTO NACIONAL DE. DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

RECURSOS DE TQ)AS AS FONTES E TRANSFERDCIAS

RECEITA

... .

ESPECIFICA~lO

ESF.
'

''

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1900.00.00

1990.00.00
1990.06.99

2.580.00.00

2580.99.00

FONrE

101.4245

SEG

... RECEITAS DIVERSAS

101.tZ45

SEG

SALDOS DE EXERCICIOS

ANfERI~ES

- RECURSOS DIVERSOS

SEG

1014245

10112U

132i<a

SEG

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAl.

t:m<a

SEG

SALOOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SALDOS DE EXERCICIOS ANtERIORES - RECURSOS DIVêRSOS

CATEGORIA
EWOIICA

SEG

001RlS RECEITAS ct1RREHrES

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2500.00.00

D~

...

(R$ 1.03)

t:m<a

SEG
SES

t:m<a
TOTAL SEGURlDADE

LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria 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.

1147191
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:MENSAGEM No 471, DE 1996-CN
(n° 887/96, na origem )
Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à ~ ·deliberaçãó cÍé ·
Vossas Excelêocias, acompanhado de Exposição de Motivos do
~ de ~.,: d;,:
Pllmejamenlo e Orçamento, o texto do projeto de lei qUe "Autoriza o Poder Executivo a alrir 110
· Ou;mento FJSCal da União, em filvor da.Presidênc:ia da República, Clédito. espeçi;ll·!lfi o limite~
RS 177.284.807;00, para os fios que espeo:iflo:a". ·

Sermor

':

Brasília, 19

ele

setelli>ro de. 1~.

~~
EM dl 192 1MP0
Brasília, 13 de

setatibto

de 1998.

Excelenllsslmo senhor Presidente da Rep6bllca,
A Secretaria da Assuntos Estratégicos - SAE soficita a abeltula da crédito
especial, atá o firnitB de R$ 177.284.807,00 (cento a setenta e sete mifh6es, duzentos e oitenta e
quatro mil, OiiOC:antos • seta reais).

O pleito em queslAo sará viabii'IZado mediante PIOjeto de Lei a ser encaminhado
ao Congresso Nacional, par se tratar de objativos não previstos na Lei Orçamenlárla em 'iigor.

2.

3.
p ato · ora apresentado compreende a aJteraçlo da dassificaçio funcional..
programâtica e a lndicaçlo de novas melas a serem alcançadas pelo subprojato ,mplanlaçlo da
lnfra-es1rulura do Sistema de Protsçllo da AmllzOnia - SIPAM", bem como a incOrporaçlo ao
CHÇ811MIIIID vigente do subprojato "lmplantaçiio da lnfra.estrutura do Sistema de VtgiiAnc:ia da
AmazOnia- SWANr.

4.
Como é do conhacimento da Vossa Excelência, a proposta orçamentária da
Sacrataria de Assuntos Estratégicos, para 1998, pra\lia a alocação de recursos para aiBnder ao
subprcljato SIVAM.

5.
Ocoml que, durante a etapa da tramitaçlio legislatilla do PJOjelo da Lei
Orça!Tteiibilla, o Congrusso Nacional suprimiu o subprojato SIVAM, sob o argumantD de que o
empréstimo 8ldemo, obtido para financiar o empreendimento, nlo hallia sido, atá entlo,
aprowdo pelo Sanado Fadenll.
A - rupeito, cump!8 deixar consignado que o Sanado Federal aprowu, em 23
de maio de 1996, a Resoluçlo dl31196, que ratifica os tarrnos das Resofuçl'5es n"s. 91, 93, 95,
98e97, que autorizam a toiib ataçlo dos empréstimos externos para financiar o SIVAM.

8.

1.
Amparado par cinco operaç6es de crédito externas, o SIVAM tem como objalivo
central ofanJc8r as infonnaçOOs que permitam ações integradas para a prasarvaçAo do equillbrio
ambiental, além de contribuir para a dissuasão e combate às atividades ilegais, o aumento da
segurança da navegação aénla, a fiscalizaçilo sanitária, a vigilância e salvaguardas das
fTonteiras, a fiscalização da navegação Iluvial e o apoio a outras alividades govornamantais que
visem ao desenvolvimento da região amazõnica.

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Nessa mesma .linha. de ação, prevê ainda o Projeto de Lei que, no exercício de
1996, as despesas correspondentes às metas iniciais do SIVAM venham a ser atendidas por

8.

meio do ingresso dos recursos obtidos no exterior, que atingem o montante de R$
174.337.000,00 (cento e setenta e quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil reais).

9.
Sobre o assunto, esclareço ainda que 'tima parcela do crédito especial, no valor de
R$ 2..947.807,00 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitooantos e sete reais), diz
reSpéito à alàcaÇãO ife recursos para iiimplantação da infra-estrutura do Sistemà de Proteção da
Amazônia {SIPAM),proposto pela Secretaria de Assuntos Estratégicos. Nesse particular, convém
esà~r q~ a f!!ta alt,e_r;lçào se .dar$ a nível.de função. programa e subp~a .. : ... ,

·eS!e·

10. • ·
·
Ministério· manifesta-se de forma favorável ao atendimentO do. pleitO;
esclarec:endo qua a sua viabilização dar-se-á !118diante o remanejamento· . de dotações
~mentárias do Órgão interessado e do ingresso de recursos, a débito de operaç&ls de créditO
extémas, confonne previsto no § 12, inéises III e IV, do arL 43, da Lei ri' 4.320, de 17 de março
de 1984, e de acordo com o disposto nos incisos V e VI, do arL 167, da Constituiçao Federal.

11.
Nessas conãoções, submeto. à elevada apreciação de Vossa Exceiênc:ie o presente
Projeto de Lei, visando à autorização lagislativa do referido crédito especial.
Respeitosamente,

s~
MroNU':)KANDiR

Ministro de Estado do1
Planejamento e Orçamento
ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
. . .
· EORÇAMENTON• 192 DE l3/ 09/96
.
1. Siatese do uroblema oa da IÍtDaeio aue rodam a urovidônciu:
Necessidade de crédito especial que altaa a cJassfficaçJ!o func:ional progr3lllátioa do SlPAM e
incOJpOra o Projeto SIVAM ao orçomento vigellle.

Eucanrinh""""o de Projeto de Lei ao Cougr.sso NláoDal, solicitaudo autorizaçlo pam
promover a abertura do referido crédito especial.

I

3. Alternativa e:Drtesrt:a is medido oa atos propostos:
A alratwiva proposta é a única possível para a soluçio do problema.

Os reounos necasários i abenura do crédito especial. DO wlor de RS In.284.807,00, sio
oriundos do """"""Íam<:DtO de dotações c:omjgnodos DO orçamemo .;geme {R$ 2.947.807,00) e
dos iDgreosos de operaçaes de crédito e:uemas, autorizadas pdo Sawlo Federal {RS
174.337.000,00).

O c:nSdito eavolve o ingresso de recursos externos e a. execuçlo das metas iniciais do Projeto

SIVAM. tido como prioritúio pdo Governo.
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PROJETO DE LEI :N-17, DE 1996-CN
Al*ldza o hder Elreclllivo a 11m _. 0rçameato
Filcal da U!ilo,. - favor da Praid&lcia da
........ cridito C!ip«:iil . . o ,illlitc de. ltS.
177.214.101,.00,,.. . . . que apecüic:L
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Art. 11 Fica o Poder &ea:divo IIICOriDdo'a ~ ~ ()rçcDallo Fiai da tJai1o (1d r1
9.27S, do 9 de aio cSD t!W6). 1111 tina' daPlaidlacia daltApilllicl. cridito ..,.::illllf o lillllitll c1e
177.214.107,00(~·-·-IDIMII. ~ ........ qamo ... ~ .... Nlil),.
plll: alaldrràpOji
~doAaao I datal&

a

5

Jut. ~ 0.ft!CID:JI. ~ l..açlo do 4ilpolto DO lltip auaior decom:do do
- - - puciiJ de clobç&ll (W
iu dct pftlpriD ÓJJio • do~ de ClpCniQik:l do aáfílo
5

asema. iadicldal-. Aaaro~ nem delis lAi.. . . lllllatldel-,.oe.iko.iõo.
A1t. 31 &al.õeatraea.'vipradltade-~

-

2.0000 - PltESIDOCU. DA Jml'u.LJ:Cl
.
:t0t04 • Slal:lTAII:U. DI! ASSutrTOS ISTIUTIIICOS

___
--

.-~ C* TJlA.ALI«ll (S~L. . .NT~)

·-·-·--

_._

-cso·-.,....

"·-·:::~

_..çlo 00. - - - · ·

.

.

--~•;Jotr:a-~tl'-11

'111~.·-

-.~-

---

18

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro 1996

..

20000 ... Plt!SID!NCIA DA lt!PUaLlc.&
:t0104 .. SlCUTAJtZA 01 ASSUNTOS ISTiti.TIGJCOS
-.:ciJ J

OtlDITU I:J'B:UI
OIICUO.,.,. TOo.W r.s • ..,,.,.,. 1 .. _ , .....,,.,

!SPtCII'ICI.tJO-'-----.:...-'---rr;r .....
--r-,-,-,-.-,-r-..,.,...-::--::--,:~r,_:-::-,-..,-.T.....
--:-_:-::,_-r-,-....,--,..,.,.,--r,-.-..,...-:...:.-r:_-=~"""-=-=:r......
===....=.

IIJ~ DC TlltAaALMO

(SUIIJL•-NTAcJ.O)

-------------------\
- - · - ..o•-

·PC. SOCIAIS

p;

114 DIY!Dao

aJIIO(ttl

FIIWUJJUS

o.- Dl'tU!ol

Ol CWJT.U.

-•,.._.

~-CU&.

'"·-·:::~.;":r ND1'111:2o

..·-·-·

'"·-·'"

O&--··

011 . . . . . . ~ 0 1 1 -

_..&a. .......

---

•-·•-n•-•...u~W-

l-:r=:. 1~=nun.a

1

" ~- - 1 8 'I'IICIIIID
- - . . . . . _ , _ · - - · .. :1

o.

CID 11._ 011 -cJG

r-1-1

--~·

• - - - NI_UI ..fQ 1 - 1 - 1 o I

,;~~o .. -

·-

·-·......-

·-··---

oa...-

~- · · - · .

DI ft\.,1 _ . . . . _ _ _ , . , . _
011 . . . . .

- ··-

_,

20000 • PlESIDIMCJA DA ttiPUILICA
»'04 ... SIC:U.TMIA DI ASSUMTDS !STUTIGICDS
JOIItOQIII ....... Da TltAaALNO

(eAMCe:~MTO)

__________________,

•

a

'

Ml1l:

T8TAL

·~-+--~r---,_

__,___

~-----1--~\----·r---

--·:1-111--.:>1-IC..
~COIIOIII~

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

- l P . -CU.IS 011

~

IIS._ III -~ "" .-mo!ll

-·-

---·-

19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro 1996
20000 - HISIDUCIA I& ltiPU&.ICA
20104 • SICiti.TAJllA DI ASSUNTOS lSTUTUICCS

_,

~

-

D. T_.AIU'IO (CAMC.~MTO)

---·-•
.._...... -·Cil
-·--·-~

TI

r

.I L

......

·-·-

-~-·-~·-~
"--·::;:·.::. -c~~o Ot. - - J A

-·-

--

-

&lUXO-III

ISJ>IEI:I,ICAC:ll

.•.•

.......lllt .caTAS a& OPITAL

ZtiG.IIt.OO

zen.ot.•

UlaWITAL

'ftW&

.....
~--·

1U

., Dlfld:l

•

- - -........· ...
...

, -DI'JQIIIISioii'OmSIE'flllll.

-c-XTA

,.

·---

"'
"'
"'

(III !,(10)

..,..,.

n...,..

n...,..

n,_

---

I.EillSI.ACÃO CITADA
(AnexadapelaSubscc:tetariadeCoordeDaçilol.egislativadoCong=soNacioDal)

LEI N" 9.275, DE 9 DE MAIO DE 1996
Estima a R<ceita e fixa a Despesa da Uni!o para
o excreíci~ financeiro de 1996.

n ......

20

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro 1996

.:MENSAGEM N° 495, DE 1996-CN
(n" 924/96, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada dehõeração de .
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Pian'ejamento e Orçamento, o texto do projeto de tei que • Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçameoto Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar 110 valor
de R$ 6.570.532,00, para os fins que especifica".

EM n2

Brasilia, 27

de

Brasília,

26 de

setembro de 1996.

230. IMPO ·
setsnbro

de 1996.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O Ministério dos Transportes solicita a abertura de crédito supfementar ao
Orçamento Fiscal da União (Lei n2 9.275, de 9 de maio de 1996), no valor de R$ 6.570.532,00 (seis
milhões, quinhentos e setenta mil, quinbentos e trinta e dois reais), em favor da Companhia
Brasileita de Trens Utbanos - CBTU e da Empresa de Navegação da Amazônia S.A - ENASA. Os
recursos necessários à viabilização do pleito serão oriundos do excesso de arrecadação de receitas
próprias, das referidas Unidades Orçamentàrias.
2.
Para a CBTU, o valor a ser incorporado ao seu orçamento é de R$ 3.921.000,00
(três milhões, novecentos e vinte e um mil reais), que se destinam à cobertura de despesas com
investimentos do projeto Complementação da Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário
Utbano de Passageiros de Belo Horizonte.
3.
No tocante à ENASA, o crédito consigna R$ 2.649.532,00 (dois milhões, seiscentos
e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais). que visam ao pagameoto de seus dispêndios
de custeio administrativo e operacional.
4.
O crédito suplementar em questão será efetivado mediante lei autorizativa, por tratarse de excesso de am-cadação das Unidades Orçamentárias e não conter prévia autorização na Lei
OrçameotóriaAnuai (Lei n29ZTS, de 9 de maio de 1996).
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5.
· Opleito em referência estã amparado nas disiiósições..do an. 43, § 12• inciso II. da: Lei
n2 4.320, de 17 de marÇo de 1964. e obedece ao disposto no artigo 167, inciso V, da Constituição.
6.
Diante do exposto. submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei que autoriza a abertura do referido credito.

Respeitosamente.

.

L~--(~

~T~N;o ~Not!
Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento

.. •.,

ANEXO ..\ EXPOSIÇ.~O DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO N" Z30. DE 26 I 9 /96.

I. Síntese do oroblema ou da situação_gue reclama orovidêneias:
No ãmbito do Ministério dos Transpones. necessidade de dat à CBTU cobenura aos
investimentos na Complementação da Implantação do Sistema de Transpone Urbano de
Passageiros de Belo Horizonte. Para a ENASA, necessidade de pagamento de suas despesas de
custeio de Administração, Operação e Manutenção de Linhas de Navegação. Estaleiro e Centro
de Reparos.

2. Solução e rovidências contidas no ato normativo ou na medida ro osta:
Abenura de crédito suplementar.

3~ Alternativa existente às medidas ou atos ro ostos:
A alternativa é a única para o problema que se apresenta.

4. Custos:
R$ 6.570.532,00, provenientes do excesso de arrecadação de receitas propnas, sendo R$
3.921.000,00 para a CBTU e R$ 2.649.532,00 para a ENASA. Não haverá, ponanto, custos
adicionais para a União.

5. Raz6es que justificam a urgência:

~'!Não----------------------~'
6. lmpaeto sobre o meio ambiente:
bá.
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7. Alteracões oronostas: (a ser oreenchido somente no caso de altemção de Medidas Provisórias)
Texto proposto

Textoatnal

8. Sfntese do parecer do órgio jnridico:
1

PROJETO DE LEI N" 18, DE 1996-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União. em favor do Ministério dos
Transpmtes~ crédito suplementar no valor de RS
6.570.532,00. para os Ílris que especifica.

O CONGRESSO NACIO~AL decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n> 9.275. de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério dos Transpones, crédito suplementar no valor de
R$ 6.570.532,00 (seis milhões. quinhentos e setenta mil, quinhentos e trinta e dois reais), para atender à
programaçã9 constante do Anexo I desta Lei.

Art. 22 oS recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do
excesso de arrecadação de receitas próprias~ conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor m data de sua publieação.
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LEI No 9.275, DE 9 DE MAIO DE 1996
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1996.
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MENSAGEM N° 496, DE 1996-CN
(n• 925/96, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
_Pianejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que 'Autoriza o"Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em fàvor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de RS 19.100.000,00, para os fins que especifica'.
Brasília. 27

.EM

n•

de setembro de 1996.

231 IMPO
Brasília, 26

de

setenbro

de 1996.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
O Ministério dos Transportes solicita a abertura de crédito suplementar ao
Orçamento Fiscal da União (Lei ri' 9.275, de 9 de maio de 1996), no valor de R$ 19.100.000,00
(d=nove milhões e cem mil reais), em fàvor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER.
2.
O credito pleiteado tem por objetivo alocar recursos necessários à execução de obras
de recuperação da BR-364/RO, cuja precariedade do pavimento vem ocasionando constantes
interrupções de tráfego, comprometendo a segurança dos usuários da rodovia. e dificultando o
escoamento da produção do Estado de Rondônia e de outros Estados Amazônicos.
Os recursos necessários à sua efetivação são oriundos do remanejamento de parte da
3.
dotação alocada no subprojeto "Construção de Ponte Rodoferroviária da BR-158 sobre o Rio Paraná
- Divisa MS/SP e Acesso Ferroviário a Santa Fé do Sul". Tal procedimento não acarretará prejuízo
aos contratos ora em fàse de execução, uma vez que se encontram assegurados os recursos para o

corrente exercício.
4.
O crédito suplementar em questão será viabilizado mediante lei autori2:ativa, por
exceder o limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual (Lei n2 9.275, de 9 de maio de 1996).
5.
O pleito em referência esrá amparado nas disposições do art. 43, § 12 , inciso lll, da
Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964, e obedece ao disposto no art. 167, inciso V, da Constituição.
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6.
· Diante do exposto, submeto à e.Ievada consideração de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei que autoriza a abertura do referido crédito.
Respeitosamente,

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E
ORÇA..\IENTO N" 231 DE
261 9l%.

1. Síntese do Problema-ou da sítuacão oue reclama providências:
Necessidade de recuperação da BR-364/RO, cuja precariedade do pavimento vem ocasionando
constantes interrupções de tráfego. comprometendo a segumnça dos usuários da rodovia. e
dificultando o escoamento da
·o do Estado de Rondônia e de outros Estados Amazônicos.
ro osta:

A alternativa é a única para o problema que se apresenta.

4. Custos:
RS 19.100.000,00, provenientes do remanejamento de pane da dotação alocada no subprojeto
"Construção de Ponte Rodoferroviària na BR-158 sobre o Rio Paraná- Divisa MS/SP e Acesso
Ferroviário a Santa Fé do Sul'".
5. RazOes gne justificam a urgência:

6. Impacto sobre o meio ambiente:

7. Alterações
Textoatnal

reenchido somente no caso de alt
Texto proposto

8. Síntese do parecer do órgão jurídico:

ão de Medidas Provisórias)

Outubro

1996
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PROJETO DE LEI N" 19, DE 1996-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União. em favor do Ministério dos

TransporteS. crêdito suplementar no valor de RS
19.100.000,00, para os fins que espeçific:a.

O CONGRESSO NACIONAL d - :
Art. 1• Fie& o Poder Execlnivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da UniJo (Lei a"
9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério dos T!3DSpO<IeS, c:tédito suplememar no valor de
RS !9.100.000,00(dezenovemilhõesecemmilreais),para alel1der à ~coll51aD.,doAnexo
I desta Lei.

A1t. 22 Os

=- necessários i. exe<:UÇio do disposto no artigo lllllerior dcconerlo da

~ pan:ia1 de do....,~ conformeindicadaoo Anexo n desta Lei.

·

A1t. 32 Em dccorÍtnci& da abertura do presente cródito, fica alte<ada a receim do Depana·
mCnto NaciotW. de Estradas de Rocàgem. na forma do Anexo UL
A1t. 42 Esta Lei ei!ua em vigor na dala de sua pub1ic:açlo.

Brasília.
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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.
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O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - As
mensagens lidas referem-se aos Projetas de Lei n"s
14 a 19, de 1996-CN, e serão despachadas à Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Nos tennos da Resolução n• 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para a
tramitação dos Projetas:
até 6-1 O- publicação e distribuição de avulsos;
dia 14-1 O - prazo final para apresentação de
.·
emendas;
até 19-1 O - public8ção e distribuição de avulsos das emendas;
até 29-1 o- encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - A
Presiqência recebeu os Avisos nOs 533 e 537, de
1996, de 27 último, do Presidente do Tribunal de
Contas da União," encaminhando cópias da Decisão
n• 610, de 1996, adotada pelo referido Tribunal, na
Sessão Ordinária do Plenário de 25 de setembro do
corrente ano, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam. (Diversos n• 85, de 1996,
e n°13, de 1996-CN, respectivamente).
Os expedientes vão à Comissão de Fiscalização e Controle e à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - A
Presidência recebeu aviso n• 534, de 1996, de 17 último do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia da Decisão n• 607, de 1996,
adotada pelo referido Tribunal, na Sessão Ordinária
do Plenário de 25 de setembro do corrente ano, bem
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam. (Diversos n• 86, de 1996)
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle, e, em cópia, à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.463-5, adotada
em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia 27
do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o reajuste
do salário mínimo e dos benefícios da Previdência
Social, altera alíquotas de contnbuição_ para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores i nativos da União".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

29

SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL

Francelina Pereira
Waldeck Omelas

JoséBianco
Odacir Soares
PSDB

GealdoMelo

Lúdio Coelho
PTB

Valmir Carnpelo
Ademir Andrade

Emília FernandeS
PSB
Antonio Carlos Valadares
.

.

DEPUTADOS

,.

Trtulares
Suplerrtes
Bloco (PFLIPTB)
'.
José Carlos Aleleuia
Vil mar Rocha··
Joaõ Mellão Neto
Saulo Queiroz.
Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Uma
Bloco (PPB!PL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Nelson Otoch
lldemar Kussler
PSB
Alexandre Cardoso
Ricardo Heráclio
PCdoB
AldoRebelo
Paulo Paim (cessão)
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12..1 Q-96 - designação da Comissão Mista
Dia 2-1 Q-96 - instalação da Comissão Mista
Até 2-1 Q-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-1 Q-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-1 Q-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.464-13,
adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no
dia 27 do mesmo mês e ano, que "acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei n• 4.728, de 14 de julho de

1965".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 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:
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SENADORES
Suplentes

TitUlares

Outubro 1996

SENADORES
Titulares

Suplerltes

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PMDB
Gerson Carnata
Carlos Bezera

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

OdacirSoares
Jonas Pinheiro

Freitas Neto
Vilson KleinQbing

Jefferson Peres

BeniVeras

Gerson Carnata
Carlos Bezerra

PFL
João Rocha
Bello Parga

PFL
BelloParga
Júlio Campos

PSDB
BeniVeras

PSDB
Carlos Wilson
PDT

PPB
Lucfdio Portela

Epitácio Cafeteira

Darcy Ribeiro

Sebastião Rocha

PSL

PT

RomeuTuma

José Eduardo Outra
DEPUTADOS

Titulares

Suplerltes

Bloco (PFUPTB)
Régis de Oliveira
José Carlos Coutinho
Paulo Bauer
Cláudio Cajado
Bloco (PMDBJPSD/PSUPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Uma
Bloco (PPBJPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Jovair Arantes
Zulaiê Cobra
PPS
Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
PV
Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1"-1 D-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-1 Q-96 - instalação da Comissão Mista
M.é 2-1 D-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 11-1 D-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-1 D-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congres-'
so Nacional a Medida Provisória n• 1.465-7, adotada
em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia 27
do mesmo mês e ano, que •acrescenta § 52 ao art.
4° da Lei n• 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras providências•.
De acordo 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:

Benedita da Silva

DEPUTADOS
TitUlares
Suplerltes ,
Bloco (PFL/PTB)
Magno Bacelar
Rogério Silva
José Carlos Aleluia
Samey Filho
Bloco (PMDBJPSD/PSLIPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Uma
Bloco (PPBJPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
José Thomás Nonô
Nelson Otoch
PMN
Bosco França
PT
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 1"-1D-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-1 D-96 - instalação da Comissão Mista
Até 2-1 D-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão M"lsla emitir o parecer sobre a
adrrissibilidade
Até 11-1 Q-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-1 D-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.466-5, adotada
em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia 27
do mesmo mês e ano, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor
de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00,
para os fins que especifica".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolução n•
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Suplentes

SENADORES

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Carnata
Carlos Bezera
PFL

BeiJo Parga
Francel~no Pereira

Joel de Hollanda
Hugo Napoleão
PSDB

Lúdio Coelho

Titulares

Ademir Andrade

Suplentes
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Carnata
Carlos Bezerra
PFL

José I!Jlácio Feneira

Bernardo Cabral
Joel de Hollanda

Emilia Fernandes

Coutinho Jorge

PTB
Regina Assumpção
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Guilherme Palmeira
João Rocha
PSDB

PSB
Antonio Carlos Valadares
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Uma Netto
Paulo Cordeiro
Samey Filho
Saulo Queiroz
Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima
Bloco (PPB!PL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Yeda Crusius
Zé Gerardo
PDT
Malheus Schmidt
Snvio Abreu
PSB
Gonzaga Patriota
Sérgio Guerra
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1"-10-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-10-96- instalação da Comissão Mista
Até 2-1 0-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 11-10-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-10-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.467-5, adotada
em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia 2:1
do mesmo mês e ano, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito extraordinário até o limite de R$
800.000.000,00, para os fins que especifica".

Carlos Wilson
PPB

Epitácio Cafeteira

Lucfdio Portela
PSL

RomeuTuma
DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Cláudio Cajado
Hugo Rodrigues da Cunha
Benedito de Lira
Adauto Pereira
Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima
Bloco (PPB!PL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Jovair Arantes
Sebastião Madeira
PCdoB
Sérgio Miranda
Inácio Arruda
PPS
Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1"-10-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-10-96 - instalação da Comissão Mista
Até 2-10-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 11-10-96 -prazo final da Comissão Mista
Até 26-10-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.468-11, adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao
parágrafo único do art. 1° da Lei n• 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, que autoriza o Ministério dos
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Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira
de Trens Urbanos- CBTU, a transferir à Companhia
Ruminense.de Trens Urbanos- FLUMITRENS, recursos para pagamento de pessoal".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolução n•
1189-CN, fica assim conslitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
.,,
SENADORES

da em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do mesmo mês e ano, que "autoriza a utilização
de recursos do Fundo da Marinha Mercante- FMM,
em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasi·
leiro- LLOYDBRÁS, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art 2" da Resolução n•
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
-SENADORES

Suplentes

THulares
' ' ' : ''
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

. Titulares

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL

,•'.

Jonas Pinheiro
Vilson KleinObing

BeiJo Parga
João Rocha
PSDB

JáderBarbalho
Nabor Júnior
PFL
BeiJo Parga
Júlio Campos

José Agripino
Odacir Soares
PSDB
Geraldo Melo
PTB

Sebastião Rocha
Valmir Gampelo

PT
José Eduardo Outra

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Coutinho Jorge

PDT
Darcy Ribeiro

Suplentes
PMDB

Jefferson Peres .

Artur da Távola

Outubro 19<Í6

Benedita da Silva

DEPUTADOS
Suplentes
Titulares
Bloco (PFLIPTB)
Laura Carneiro
Rubem Medina
José Carlos Vieira
Arolde de Oliveira
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Uma
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Paulo Feijó
Alexandre Santos
PV
Fernando Gabeira
PMN
Bosco França
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1"-10-96 - designação da Comissão Mista
Dia 2-10-96 - instalação da Comissão Mista
Até 2-10-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admiSSibilidade
Até 11-10-96- prazo final da Comissão Mista
Até 26-10-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.469-1 O, adota-

Ademir Andrade

Regina Assumpção
PSB
Antonio Carlos Valadares
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Roberto Pessoa
Rubem Medina
José Carlos Coutinho
José Carlos Aleluia
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Leónidas Cristino
Jovair -Arantes
PT
Nilmário Miranda
Sandra Starling
PDT
Matheus Schmidt
Silvio Abreu
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
•
Dia1"-10-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-10-96- instalação da Comissão Mista
Até 2-10-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 11-10-96 -prazo final da Comissão Mista
Até 26-10-96 -prazo no CongresSo Nacional
O SR- PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congres-

Outubx-o 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

so Nacional a Medida Provisória n• 1.47D-11, adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei n•
6.024, de 13 de março de 1974, e o Decreto-lei n•
2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização
das empresas de audHoria contábil ou dos audHores
contábeis independentes; sobre privatização de instüui~ cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-lei n• 2.321, de 1987, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4" e 5" do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

Dia 2-lD-96- instalação da Comissão Mista
Até 2-1 o-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 11-1 D-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-1 D-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.471-24, adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do mesmo mês e ano, que "institui a-Taxa de Juros de Longo Prazo -TJLP, dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação - PI5PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providên-

cias•.

. ,·. ··

Gerson Camata
Carlos Bezerra

SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

PFL
Vilson Kleinübing
Hugo Napoleão

FreHasNeto
RomeroJucá

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Geraldo Melo

Francelina Pereira
Romero Jucá

Gerson Camata
Carlos Bezerra

PSDB
José Roberlo Arruda

PFL

PPB
Epitácio Cafeteira

·

· De acordo com as indicações das lideranças; e
nos termos dos §§ 4" e 5" do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constüufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PMOB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior
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Hugo Napoleão
Freitas Neto

Lucídio Porlela
PSL

RomeuTuma
DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Manoel Castro
Paulo Bomhausen
Rubem Medina
José Carlos Aleluia
Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSOB
Paulo Mourão
Veda Crusius
PSB
Sérgio Guerra
JoãoColaço
PCdoB
Sérgio Miranda
AldoRebelo
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1"-1Q-96 -designação da Comissão Mista

PSDB
Carlos Wilson
Darcy Ribeiro
José Eduardo Outra

Geraldo MeloPDT
Sebastião RochaPT
BenedHa da Silva

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Adauto Pereira
Maluly Netto
Efraim Morais
Coraúci Sobrinho
Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima
.
Bloco (PPB/PL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Jaime Santana
Áecio Neves
PPS
Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
PV
Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
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Dia1"-10-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-1()..96- instalação da Comissão Mista
Até 2-10-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
adrrissibilidade
Até 11-10-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-10-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.472-29, adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do
mês e ano;que "dispõe sobre os quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento
SUperiores-DAS da Advocacia-Geral da União, do
Ministério da Fazenda, e dá outras providências".
De acordo com as inãrcações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 22 da Resolução n2
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida-de emitir parecer sobre a matéria: ·

mesmo

...

~

~-·

SENADORES

SENADORES
Titulares

Suplentes

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

JáderBarbalho
Nabor Júnior

Joel de Hollanda
Waldeck Omelas

Odacir Soares
Jonas Pinheiro

Geraldo Melo

Artur da Távola

Ademir Andrade

Valmir Campelo
PSB
Antônio Carlos Valadares

Carlos Wilson
PPB

PTB
Regina Assumpção

Joel de Hollanda
Vilson Kleinübing
PSDB

PSDB
Carlos Wilson

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL

PFL
Francelina Pereira
Vilson Kleinübing

Suplentes

TitUlares

PMDB
JáderBarbalho
Nabor Júnior
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Dia 1"-10-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-1 ()..96 - instalação da Comissão Mista
Até 2-10-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 11-1 0-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-10-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.473-23, adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do mesmo mês e ano, que 'dá nova redação .a
dispositivos da Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de ~.mitir parecer sobre a matéria:

Lucídio Portela

EpMcio Cafeteira
PSL
RomeuTuma

DEPUTADOS

DEPUTADOS

TitUlares
Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Ney Lopes
Antônio dos Santos
Paulo Gouvea
Mauro Lopes
Bloco (PMDBJPSD/PSUPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Uma
Bloco (PPBJPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra
PMN
Bosco França
PT
Sandra Star1ing
Nilmário Miranda
De acordo com a Resolução n 2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Trtulãres
Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Célia Mendes
Jairo Azi
Osmir Uma
lberê Ferreira
Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima
Bloco (PPBJPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
FlávioAms
Fátima Pelaes
PDT
Sílvio Abreu
Matheus Schmidt
PSB
Alexandre Cardoso
Ubaldino Júnior
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
frca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
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Dia 1"-1D-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-1 Q-96 - instalação da Comissão Mista
Até 2-1 D-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 11-1 Q-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-1 Q-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da Repúbfica enviou ao Congresso· Nacional a Medida Provisória n" 1;474-27, adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do mesmo mês e ano, que "fixa critérios para a
progressiva unificação das tabelas de vencimentos
dos servidores, altera o Anexo 11 da Lei n" 8.237, de
30 de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1• do art. 39 da Constituição, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do ar!. 2" da Resolução n•
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

· De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
· · Dia 1"-1Q-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-1 Q-96 - instalação da Comissão Mista
· Até 2-1 Q-96 - prazo para recebimento de
emendas· e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
· · Até 11-1 o-96 - prazo final da Comissão Mista
. Até 26-1 Q-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso· Nacional a Medida Provisória n•1.475-19, adotada em 26 de. setembro de 1996 e publicada-no-ma
27 do mesmo mês e ano, que "altera as Leis n "s
8.D19, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências".
. · De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5"-do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista íncumbida·de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

SENADORES

Suplentes

Titulares

Titulares

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

JáderBarbalho
Nabor Júnior

Guilherme Palmeira
Odacir Soares

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

Artur da Távola

Jefferson Peres

PDT
Darcy Ribeiro

Carlos Wilson
PTB

Sebastião Rocha

Emilia Fernandes

Benedita da Silva

Ademir Andrade

PT
José Eduardo Outra

JoséBíanco
José Alves
PSDB

PSDB
José lgnácio Ferreira

Gerson Carnata
Carlos Bezerra
PFL

PFL
José Alves
José Agripino

Suplentes
PMDB

Valmir Campelo
PSB
Antonio Carlos Valadares

DEPUTADOS

DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Jairo Carneiro
Wemer Wanderer
Jairo Azi
Benedito de Ura
Bloco (PMDBIPSDIPSLJPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Uma
BlocõlPPBIPL)
Odelrno Leão
Gerson Peres
PSDB
SaVac!JrZirtlal:f
Ed.alti:> Mascarmhas
PCdoB
Agnelo Queiroz
Jandira Feghali
PPS
Sérgio Arouca
Augusto Carvalho

Titulares
Suplentes
Bloco (PFUPTB)
César Bandeira
Antônio Geraldo
Ursicino Queiroz
Augusto Viveiros
Bloco (PMDBIPSD/PSLJPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Uma
Bloco (PPBIPL)
Odelrno Leão
Gerson Peres
PSDB
Márcia Marinho
Sebastião Madeira
PV
Fernando Gabeira
PMN
Basco França
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De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1"-1 0-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-10-96- instalação da Comissão Mista
Até 2-10-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o pareoer
sobre a admissibilidade
Até 11-10-96- prazo final da Comissão Mista
.Até 26-10-96 - prazo no Congresso Nacional
_ O SR.· PRESIDENTE (Valmir· Campelo) - O
Senhot Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.476-15, adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do meSmo mês e ano, que "dispõe sobre medi-das reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos§§ 4° e SO do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida d_e emitir parecer sobre a matéria:

De acordo' com a Resolução n°1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1"-10-96- deSignação da Comissão Mista
Dia 2-1 0-96 - instalação da Comissão Mista
Até 2-10-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o pareoer
sobre a admisSibilidade
Até 11-10-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-10-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da Repúbtica enviou ao Congresso .Nacional a Medida Provisória n" 1.477-28, adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o valor
total anual das mensalidades escolares e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos 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:

SENADORES
Suplentes

_ __:Tit:.=ulares
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SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabo r Júnior ·- -·

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Carnata
Carlos Bezerra
PFL

PFL
Vilson Kleinübing
Jonas Pinheiro
Geraldo Melo
Ep[\ácio Cafeteira

Bello Parga
João Rocha
PSDBT eotonio Vilela Filho
PPB
Lucídio Porlela
PSL

RomeuTuma

Guilhenne Palmeira
Júlio Campos
PSDB
Coutinho Jorge

Artur da Távola
PDT

Darcy Ribeiro

Sebastião Rocha
PT

José Eduardo Outra
DEPUTADOS

rrtulares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
José Múcio Monteiro
Maluly Netto
Osvaldo Coelho
Benedito de Ura
Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Uma·
Bloco (PPBIPL) .
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Fernando Torres
Luiz Piauhylino
PT
Sandra Starling
Nilmário Miranda
PDT
Matheus Schmidt
Sílvio Abreu

João Rocha
RomeroJucá

Benedita da Silva

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Betinho Rosado
Paes Landim
Roberto Jefferson
Marilu Guimarães
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Uma
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
PSB
Ubaldino Júnior
Beto lelis
PCdoB
Undberg Farias
Ricardo Gomyde
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De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1°-10-96 - designação da Comissão Mista
Dia 2-10-96 - instalação da Comissão Mista
Até - 2-10-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 11-10-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-10-96 - prazo no Congresso Nacional
O· SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.478-16, adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos
arts. 9° da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2"
da Lei n• 8.844, de 20dejaneiro de 1994".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art :;"_da Resolução n"
1/89-CN, fica assim constiturda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
...
SENADORES
Trtulares

Suplentes
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

SENADORES
Gerson Camata
cártos Bezerra

PFL
Júlio Campos
Edison Lobão

Hugo Napoleão
Waldeck Omelas
PSDB

José lgnácio Ferreira

Jefferson Peres
PTB

Emilia Fernandes
Ademir Andrade
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De· acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fJCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1"-9-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-10-96 - instalação da Comissão Mista
Até 2-10-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibDidade
Até 11-10-96-prazofinal da Comissão Mista
Até 28-10-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDJ:JIITE (Valmir Campelo)- O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1A79o-20, adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o pagamento dos servidores civis. e militares _do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e funda~
es, bem como dos empregados das empresas púbUcas .e. das sociedades de economia mista, e dá outras providências". .
.. . . . .
De acordo 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:.

Regina Assumpção
PSB
Antônio Carlos Valadares

Titulares

Suplentes
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Cartos Bezerra
PFL

Odacir Soares
José Alves

Vilson Kleinübing
Hugo Napoleão
PSDB

José lgnácio Ferreira

-Lúcio Alcântara
PPB

Epitácio Cafeteira

Lucídio Portela
PSL

DEPUTADOS
RomeuTuma
Titulares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Antônio Ueno
Manoel Castro
Roberto Pessoa
Átila Uns
Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Uma
Bloco (PPB/PL)
Odelmo Leão
Gerson P.eres
PSDB
Emanuel Fernandes
Danilo de Castro
PPS
Augusto Carvalho
,Sérgio Arouca
PV
Fernando Gabeira

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Arolde de Oliveira·
Roberto Pessoa
Costa Ferreira
Jonival Lucas
Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Uma
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
· 8iati:>Mascaa I as
PMN
Bosco França
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PT
Nilmário Miranda
Sandra Starlil)g .
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fJCa estabeleéÍdo o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 11Lf0-96-designação da Comissão Mista
Dia 2-1 !J-96 - instalação da Comissão Mista
Até 2-10-96 - prazo para recebimento de
emendas· e- para a Comissão Mista eniiiir o parecer
sobre a admisSibilidade
Até 11~ to:e6 - prazo final da Comissão Mista
.Ate 2&:1 0-96 -pr-aZo· no· Congresso Nacional
O SR; PRESIDENTE (Valmir Campelo} - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congres- ·
so Nacional· ii Medida Provisória n" 1.480-22, adotada em 26 mi setembro de 1996 e publicada no dia
27 do mesmo··mês e ano; que 'altera dispositivos
das Leis n"s EU12, de 11 de dezembro de 1990, e·
8.911, de 11 de julho de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras providências".
· De aéór'dó é:om as indicações das lideranças, P.
nos termos·dos §§ 4• e 5" do arl 2• da Resolução n•
1/89-CN, fica asSim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PSB
Nilson Gibson
Raquel Capiberibe
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéiia:
Dia 1._10-96 - designação da Comissão Mista
Dia 2-10-96- instalação da Comissão Mista
Até 2·1 0-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 11-10-96- prazo final da Comissão Mista
Até 26-10-96 - prazo no Congresso Nacional
· O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.481-41 , adotada em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia
27 do mesmo mês e ano, que 'altera a Lei n• 8.031,
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências'. .
De acordo 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:

SENADORES

PMOB

Suplentes

Titulares
PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Canos Bezerra
PFL

JoséBianco
Vilson Kleinübing

José Alves
Francelino Pereira

SENADORES

Jáder Barbalho
Nabor Júnior
PFL

PSDB
Geraldo Melo
PTB

Lúdio Coelho

Regina Assumpção

Sebastião Rocha

Ademir Andrade

PT
José Eduardo Outra

Guilherme Palmeira
JoséBianco

Carlos Wilson

PDT
Oarcy Ribeiro

Gerson Camata
Carlos Bezerra

João Rocha
José Agripino

PSDB
Jefferson Peres

Suplentes

Titulares

Benedita da Silva

DEPUTADOS
TitUlares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Manoel Castro
Átila Uns
Maurício Najar
Augusto Viveiros
Bloco (PMOBIPSD/PSLIPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Antônio Aureliano
Adroaldo Streck
PDT
Matheus Schinidt
SOvioAbreu

Emilia Fernandes
PSB
Antônio Carlos Valadares
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Osório Adriano
José Múcio Monteiro
Eliseu Moura
Benedito de Lira
Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Luiz Carlos Hauly
Rommel Feijó
PCdoB
Aldo Rebelo
Sérgio Miranda
PPS
Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami" .·
tação da matéria:
· Dia 1"-1 0-96 - designação da Comissão Mista
Dia 2-10-96- instalação da Comissão Mista
Até 2-10-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a· Comissão Mista .emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 11-10-96- prazo final da Comissão Mista
Até 26-10-96 - prazo no Congresso Nacional
O $R. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O Senhor Presidente· da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n" 1.482-28, adotada em
26 de seten'tlro de 1996 e publicada no cia ZT do mes- .
mo mês e ano, que "cispõe sobre as alfquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias ·
e das fundações públicas, e dá outras providências".
·'De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4" e 5" do art 2" 'da Resolução nl\ ·
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- ·
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

FEDERAL

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
· ··
· Dia1"-10-96-designação da Comissão Mista
Dia 2-10-96- instalação da Comissão Mista
Até 2-10-96 - prazo para recébirilento de
emendas e para a Comissão. Mista emitir o parecer
·••
sobre a admissibilidade
· Até 11-~ 0.96 - prazó·final da Comissão Mista
Até 26-10-96- prazo no Congresso Nacional
o· SR. PRESIDENTE ·(Valmir Campelo)- O Senhor Presidente da ·República· enviou ao Congresso
Nabional a Medida Provisória ·n- 1.484-25, adolada em
26. de setembro. de 1996 e pubfiCada no dia ZT do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a· instituição de
crédito prestmcb do ImpostO sobre Produtos lnckJstriaflzados, para ressarcimento do valor do· PISJPasep e Co-

fins nos casos que especifica, e dá outras providências".

· De acordo ·COm as indil:ações das lideranças, e
nos termos· dos§§ 4° e S"'do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim conStituída a Comissão Misla ir..
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

SENADORES
Titulares

Suplentes

39

Suplentes

Tilulares
PMDB

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

JáderBarbalho
Nabor Júnior

Francelina Pereira
Hugo Napoleão

Odacir Soares
Hugo Napoleão

Jefferson Peres

Lúdio Coelho

Gerson Carnata
Carlos Bezerra
PFL

PFL
José Bianco
Freitas Neto

Guilherme Palmeira
Joel de Hollanda
PSDB

PSDB
Artur da Távola

BeniVeras
PDT

PPB
Lucídio Portela

Epitácio Cafeteira

Sebastião Rocha

Darcy Ribeiro
PT

PSL
RomeuTuma

José Eduardo Outra

Benedita da Silva

DEPUTADOS

DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Mauro Lopes
Bloco (PMDB/PSD/PSLIPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima .
Bloco (PPB/PL)
Odelrno Leão
Gerson Peres
PSDB
Pimental Gomes
Jorge Anders
PV
Fernando Gabeira
PMN
Bosco França

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL/PTB)
Maluly Netto
Carlos Melles
Carlos Magno
Álvaro Gaudêncio Neto
Bloco (PMDBIPSD/PSLIPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima ·
Bloco (PPB/PL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
João Leão
Nelson Otoch
PT
Nilmário Miranda ' ·
Sandra Starling
PDT
snvioAbreu
Mafheus Schmidt
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tação da matéria:
· Dia 1"-10.96- designação da Comissão Mista
Dia 2-10.96- instalação da Comissão Mista
Até 2·10.96 - prazo para recebimento de
emendas e para a. Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 11-10.96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-jD-96- prazo no Congresso Nacional
O S!'l;:PRESIDENTE·.(Valmir. Campelo) - O
Senhor"Presidente·da República-enviou ao Coogres-.
so Nacionala'Medida Provisória n2 1.512-2, adotada.
em 26 de· setembro de 1996 e publicada no dia· '2:1
do mesmo mês e ano,.que "dá nova redação ao art.
22 da Lei n•· 9.138, de 29 de novembro de 1995, que
dispõe sobre Q·créditQ rural".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos ter.mos 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:

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1"-1 Q-96 - designação da Comissão Mista
Dia 2-1 Q-96 - instalação da Comissão Mista
Até 2-1 Q-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 11-1 Q-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-1 Q-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.516-1 , adotada
em 26 de setembro de 1996 e publicada no dia 27
do mesmo mês e ano, que· "altera a legislação do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos ter.mos dos §§ 4 2 e 5" do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

SENADORES

fJCa estabelecido o seguinte calendário para a trami-

S~es

Titulares

Titulares

Jáder Barbalho .
Nabor Júnior ·

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabcr Júnior

Júlio Campos
Freitas Neto

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Geraldo Melo

Geraldo Melo

Ademir Andrade

Valmir Campelo
PSB
Antônio Carlos Valadares
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Adauto Pereira
Hugo Rodrigues da Cunha
José Rocha
Jaime Fernandes
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Ayrton Xerez
Antônio Aureliano
PSB
Gervásio Oliveira
Gonzaga Patriota
PCdoB
Aldo Arantes
Socono Gomes

Coutinho Jorge
PPB

PTB
Emilia Fernandes

Francelino Pereira
Joel de Hollanda
PSDB

PSDB
Ltldio Coelho

Gerson Camata
Caries Bezerra
PFL

PFL
Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

Suplentes
PMDB

PMDB

Lucídio Porlela

Epitá.cio Cafeteira
PSL
RomeuTuma

DEPUTADOS
rrtutares
Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Jaime Martins
Ayres da Cunha
Manoel Castro
César Bandeira
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Michel Temer
Geddel Vieira Lima
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Roberto Brant
Fir.mo de Castro
PPS
Sérgio Arouca
PV
Fernando Gabeira
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN;
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da ma~ria:
_ .. _ _ ·- . .
Dia 11l..1Q-96- designação da Comissão Mista
Dia 2-1o-96- instalação da Comissão Mista
Até 2·10.96 - .prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 11-1 o-96- prazo final da Comissão Mista
Até 26-1 G-96 - prazo no Congresso Nacional
. .
----- ·-- -- ·-- --· ---- ..

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senador· Valmir campelo encaminhou discurso à
Mesa para que seja 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, foi com enorme
preocupação que tomei conhecimento, via diversos
órgãos de imprensa, do sucateamento da Policia FederaL ·. ·
Em cores vivas, a televisão mostrou o estado
de calamidade pública em que se encontra o nosso
mais importante aparelho policial. As viaturas estão
caindo aos pedaços; faltam equipamentos para perícias; os laboratórios fotográficos estão parados por
falta de material; os armamentos são ultrapassados
e funcionam mal e o mais grave de tudo: diversas
delegacias e postos da Polícia Federal estão sendo
desativados, em todo o País, por absoluta fana de
verbas para pagar os aluguéis.
A Polícia Federal desenvolve atividades realmente indispensáveis para o bom funcionamento do
País.
Acho que está fora de qualquer cogitação suspendermos o policiamento nas fronteiras e aeroportos, acabarmos com serviço de expedição de passaportes ou simplesmente pararmos as ações de combate ao tráfico de drogas, para citar apenas algumas
de suas atividades.
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Mas é isso que vai acontecer em breve, Srs.
Senadores, se nada for feito para tirar a Polícia Federal do estado de sucateamento em que se encontra.
Com um quadro de agentes, delegados e peritos aitamente especializados, cujos salários, em média, são bastante razoáveis, a Polícia Federal corre
o risco de parar por falta de condições de trabalho.
Os agentes federais não podem perseguir traficantes armados com fuzis suíços, que dão 750 tiros
por minuto, com obsoletos revólveres de 6 tiros, cuja
munição é racionada. Isso, quando existe munição!
Não têm condições, da mesma forma, de realizar um bom policiamento nas fronteiras e aeroportos, porque faltam viaturas, microcomputadores, telefones, rádios-transmissores, mesas de escritórios
e, em muitos casos, até mesmo acomodáções para
o pessoal trabalhar.
. . .
Como realizar unia boa investigação, se não
existem laboratórios, máquinas fotográficas, binóculos, etc, etc, etc,••. ?
.. · :
Considero o estado· dé sucatéamento da Polícia Fe_deral uma i~sponsa.bilidade_injustl!iéável.
Segundo dados contidos no Sistema Integrado
de Administração Financeira; o Siafi, dos 380 milhões de reais destinados ao reaparelhamento· da Policia Federal, pouco mais de 60 milhões foram repassados neste ano.
A situação não pode e não deve . continuar
como está. O País corre um risco desnecessário. O
estado em que se encontra a Polícia Federal, repito,
representa uma extrema . irresponsabilidade, que
precisa ser corrigida com a devida urgência
Dirijo-me diretamente ao Ministro da Justiça,
Nelson Jobim,. e ao Presidente Femal)do .Henrique
Cardoso, cobrando-lhes ações conc~tas .el!l relação
ao reaparelhamento da Polícia Federal.
O Pais não pode passar sem os serViços indispensáveis a cargo desse importante órgão de polícia.
Vamos salvar a Polícia Federal!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PREslDÉNTE (Valmir Campelo)- Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14h38min)

-------~-
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Outubro !996

Ata da 161 i! Sessão não-deliberativa
em 2 de outubro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência do Srs. Valmir Campelo
(Inicia-se a sessão às 14h30min)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ~ Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos.
O SR .. LAURO CAMPOS {PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Seni revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a Nação se prepara
para decidir nos municípios o destino político da sociedade brasileira.
Quando eu era criança- recordo-me bem - assisti o processo eleitoral ser abolido do País. As eleições, após a Revolução de 30, tomaram-se algo perigoso para a continuidade do projeto político,- S!)Cial
e pessoal de Getúlio Vargas.
Quando eu nasci, meu pai ainda era DepUtado
Estadual. Logo, percebeu o andamento e o destino
triste, obscuro da atividade política e rompeu com o
Governo para sempre. Talvez eu tenha herdado dele
este inconformismo com os seloá que ·as~governos
nacionais e estrangeiros imprimem a nossa era. Ele
assinou manifestos mineiros, e eu passei uma mocidade amedrontada, uma espécie de tortura psicológica diante de ameaças reais ou imaginárias que
rondavam minha casa, embora no governo estadual
se encontrasse um sobrinho de meu avô, Benedito
Valadares, de triste memória, e nos Ministérios, inclusive no da Justiça, outro sobrinho do meu avô,
Francisco Campos.
Apesar disso, a vontade de permanecer, a
vontade de continuar, a vontade de não permitir que
o povo se manifestasse e expressasse sua vontade,
impediu que o processo democrático, que o desenvoMmento da consciência livre se verificasse neste
País.
Agora, as eleições que se aproximam-revelam
também a vontade continuísta, a vontade de permanecer, de perpetuar um padrão político que nos está
sendo imposto, obviamente, de fora, pelos organis-

mos internacionais, pela mão longa dos Estados
Unidos, que não pousou apenas sobre Cuba e outros países do mundo mas também sobre nós.
- Muitos de nós não temos consciência de que
é uma intromissão .indevida dos Estados Unidos
sustentar, como sócio majoritário do FMI, essa política de sucateamento, de desemprego, de desmantelamento, de subserviência aplicada aos países periféricos. Continuamos vivendo em condições muito piores do que nos velhos tempos a que
me referi.
· 'A política do terreiro- e com isso não faço nenhuníá referência aos políticos baianos - o Brasil
parece que se adaptou a esse espírito subserviente,
àquilo que Fernando Henrique Cardoso, de uma maneira quase premonilória, escreveu em seu livro
chamado Formação Política do Brasil, que no Brasil
se formava o anti-Estado nacional. Portanto, um Estado voltado contra os interesses da população, um
Estado voltado contra a defesa das nossas riquezas
naturais, um Estado voltado contra o crescimento de
nossa consciência e capacidade crítica que se desenvoMam ainda largamente na sociedade brasileira, por meio da luta sindica~ das conquistas das
classes destitu idas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que vemos
agora é uma ordem supraconstitucional da qual a
Lei Helms-Burton é uma expressão, um capítulo
muito importante e muito expressivo. Se, por acaso,
Hitler ganhasse a 11 Guerra Mundial, certamente, se
utilizaria de diploma legal muito parecido com essa
lei, com a qual os Estados Unidos mostram sua prepotência, se transformam em juízes, julgadores e
condenadores do comportamento dos povos que
quer:em dominar.
Mas o Brasil preferiu colocar na Presidência da
República o primeiro presidente do anti-Estado nacional, consciente de sua função, consciente de seu
destino de presidir o anti-Estado nacional, o sucateamento das indústrias, o desemprego em massa,
o aumento da dívida pública, a destruição da nossa
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inteligência e dos nossos órgãos de pesquisa, o desprezo pela universidâde.
·
Outros presidentes do Brasil .ta!f1bém tiveram
atitudes e gestos subservientes, mas não eram
conscientes de que estavam presidindo o embrião
do anti-Estado nacional. Àtualmente, af está, sorridente e viajeiro, o primeiro Presidente consciente do
anti-Estado nacional, que quer cóniiliuár, quér perpetuar-se, ou· seja, quer ter um comportamento político semelhante àquele que, na juventude, imprecava, criticava em Getúlio Vargas, que era a sua permanência de 1930 a 1945. .
Mas para Getúlio aqueles períodos eram muito
curtos para a grande obra que deveria empreender.
Por isso. ' parece que. Fernando Henrique Cardos
anda nessa marcha lenta; destruindo a Administração Pública, sucateando a indústria, para que possa
ter mais para fazer e possa então justificar um prazo
mais amplo de Governo. A respeito desse assunto,
em uma de. suas últimas manifestações, Sua· Excelência disse que Deus fez o mundo em sete· dias e
que ele, Fernando Henrique Cardoso, não era Deus.
Aliás um aviso interessante. para muitos brasileiros
que, diante do comportamento de 5.Ja Excelência,
poderiam pensar que ele era um demiurgo, pelo menos um Narciso, o semideus da vaidade.
Agora,· todas as forças se eriçam livremente,
de. Washington aos confins do· Brasil, no sentido de
pregar que é preciso a reeleição para que Fernando
Henrique Cârdoso faça, nos próximos quatro ou cinco anos de seu mandato prorrogado, aquilo que o
Deus criador teria feito em uma semana Ele precisa
de mais tempo para mostrar que não sabe apenas
desfazer, desconstitucionalizar, desordenar, desorganizar, mas que sabe também fazer algo de realmente positivo. Ao invés do desemprego, nos dar o
emprego; ao invés do sucateamento e da destruição
do parque industrial nacional, nos dar a construção e
a retomada. Ele vai nos mostrar, portanto, que quando· Ministro de Itamar Franco pegou a inflação com
uma taxa de 27"/o ao mês e, em pouco tempo, jogoua,para 48% ao mês. lnflacionar ele já havia demonstrado saber, quando Ministro de Itamar Franco. Empinou a taxa de inflação até o ponto em que os preços atingiram o teto, o zênite, enquanto os salários
pemnaneceram no nadir. Salários de Terceiro Mundo, salários de R$112 por mês, renda per caplta de
US$4 mil e preços de Primeiro Mundo, preços de
Tóquio, cidade que tem o custo de vida mais elevado do mundo.
A mesma coisa aconteceu na Argentina. Buenos Aires tem o segundo mais elevado custo de vida
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do mundo. Os argentinos estão pagando preços que
são pagos pelos japoneses, que têm uma renda per
capfta de US$23 mil por ano, e não apenas de
US$3 mil e poucos dólares, que os argentinos têm,
ou de US$4,1 mil dólares, que os brasileiros têm.
·
É isto que o FMI nos impõe. E agora o FMI está nos jornais de hoje - puxou as orelhas do Ministro Pedro Malan - está no jornal Folha de S.Paulo de hoje. Quando é que o Brasil admitiria uma coisa destas?· Puxou as orelhas do Ministro Malan e
está exigindo mais pressa na dita reforma tributária.
Misturando alhos com bugalhos, misturando
economia com polftica e política com economia, o
que disse o Ministro Kandir? Disse que uma vez perpetuado e prorrogado o Governo do Senhor FHC por
mais quatro anos, o PIB iria· crescer· .9% ao. ano.
Como se as variáveis politicas fossem quantificáveis! S. Ex' também prognosticou um futuro róseo
quando, no Governo Fernando Collor de Mello, nos
deu o calote inesquecível - e o calote erà para fazer
crescer o Brasil, era para· estabilizar b Brasil, era
para ·enxugar a base monetária. E nada disso aconteceu. Somos todos testemunhas da grande mentira
que constituiu a previsão otimista de Kandir naquela
ocasião.
· Pois bem, quando o Sr. Kandir tomou posse no
Ministério, deixando o seu mandato de Deputado
Federal, terminou o seu discurso resumindo em três
palavras o seu recado: austeridade, austeridade,
austeridade.
No dia seguinte, o mentor, o filósofo, o mestre
dos mestres deste Governo, na Carteira do Banco
Central, dizia o contrário. Como as eleições obviamente se aproximavam, era preciso que o Governo
começasse a gastar e a taxa de inflação ia se elevar
um pouco, dizia o Diretor da Carteira de Câmbio e
Comércio Internacional do Banco Central.
Portanto, o que nós vemos é que o Sr. Antônio
Kandir é dado a esses exageros quando quer defender os interesses polfticos com os quais galgou postos, tanto no Governo Collor quanto no Governo de
seu homónimo, Fernando Henrique Cardoso.
Exagero, exagero, exagero! Nove por cento!?
Poderíamos dizer agora, com a mesma ênfase que
o Sr. Antônio Kandir usou no seu discurso de posse
no Ministério.
No mesmo dia, no mesmo momento, Pedro
Malan prevê crescimento de 4,5%. Que brincadeira
é esta? Que previsões são estas? Que desmoralização é esta a que se submete a categoria dos economistas, permitindo as mais desencontradas previsões
sobre o futuro do Brasil? E o que nós vemos é ob-
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viamente a existência de um processo polftico em
que a discussão política atingiu o mais baixo nível
de que tem notícia a Hist6ria do Brasil.
É triste vermos um espetáculo como este, em
que, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo gravita
em tomo de um tema único, taivez o principal, aquele: que dominou o discurso politico e o espaço do
d1álogo: metrô versus ônibus do Sr. Pitta. Os problemas brasileiros ficam limftados apenas a uma dis~o ~e mais Cingapura ou menos Cingapura. É
muito triste que tenhamos rebaixado a este nível a
discussão política no Brasil.
Para culminar o processo, ornem ou anteontem, o Ministro Seljão, do alto de sua montanha, de
sua automçmtanha, desenterra aquela negociata da
qual todos nós não podemos nos esquecer: aquela
suspeitíssima ação de venda e recompra, n; mesmo
dia, de título~ da Prefeitura de São Paulo, que teria
dado um preJuízo, ao Município de São Paulo, de
mais de R$20 milhões num só dia
.
.
É eStranho que ElS5e argumento Seja levaittadó
apenas em uma situação de desespero, na antevéspera das eleições, e seja esgrimado pelo Ministro
Seljão, capaz de tantas coisas, que se auto-intitula,
como aconteceu em um debate entre mim e ele
aqui, no Senado Federal, um "Maquiavel"! Mas el~
utiliza esse termo no seu sentido chão, pejorativo. O
Ministro não pessa de um "Maquiavel" do Tatuapé
um "Maquiavel" tantas vezes .desastroso um "Ma~
quia~el" que está sempre pronto a afirma~ o oposto
daquilo que Fernando Henrique Cardoso diz. Obviamente, como não há resposta, não há crítica, não há
censura por parte do Presidente ao seu Ministro
isso mo~ que tanto a afirmativa de um, quanto ~
desmentido e a oposição do outro já estavam adredemente combinados em um maquiavelismo de baixo teor.
. Portanto, apesar de tudo isso, percebemos,
mosturado a esse conteúdo político, que FHC, que
até há dois ou três meses se declarara pelo menos
pouco favorável ou indiferente à questão das reeleições, que seriam decididas pelo Legislativo, se esqueceu de que, em 1988, foi contrário às reeleições.
Nessa ocasião, discursou neste Senado, mostrando
os argumentos que possuía, e dos quais já se esq~eceu, contrários à reeleição para o cargo de PreSidente da República. Agora, como sempre, sofrendo daquela amnésia da conveniência, esquece o
que agora é um mal para ele e se lembra apenas da
outra parte.
·o que é ruim, a gente esconde; o que é bom,
a gente mostra", dizia Ricúpero. E suas palavras são
demonstradas escancaradamente com a presença e
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a exposição do Presidente da República nas lá-

do~ e televisões do País inteiro. Talvez tenha até
d<:~do de viaj~r, o que pareceu ser sempre a sua

!mondade_máxima, para ir à televisão defender a
1n~o:guraçao de suas "desobras": a suá própria reelelçao.
·.
Jamais censurou aqueles, como o Presidente da
Raá10brás; que· afirmaram usar o poder da mídia ofi.
cial, a rede numerosa de emissoras dessa sociedade
a Radiobrás, para defender aquilo que ele chamou ~
guenilha eleitoral. Disse que levaria a artista Sula Miran~ : outros para defenderem as suas pioposlas de
reeleiçao a qualquer preço. Pois bem, não precisou.
U:Vou a Sula apenas uma vez ao Presidente da RepúbliCa, ao que eu sei, porque, agora, parece que FHC é
a Sula de si mesmo. Convenceu-se de que a sua presença dante do vídeo tem mais poder de convencimento e de cooptação das consciências do que o rebolado da cantora e artista Sula Miranda.
· ' · . Portanto, continua baixo, muito baixo o nível da
disputa polftica, da discussão pol~ica neste Pafs.
O Sr. Eduardo Supllcy - V. Ex" me permite
umaparte?
·
·
O SR. LAURO CAMPOS - Pois não é com
muito prazer que ouço V. Ex", Senador Edu~rdo Suplicy.
O Sr. Eduardo Supllcy- Frezado Senador
Lauro Campos, resolvi deixar por uma tarde a campanha de São Paulo, depois de ter acompanhado
hoje, pela manhã, a candidata Luiza Erundina ~
Parti~o dos Trabalhadores, na região de São Miguel
Paulista - depois da visfta que fez ao Bispo Dom
Fernandes dessa região da zona leste de São Paulo, cuja população é de 3 milhões de habitantes para expressar, desta tribuna, diante dos fatos que
V. Ex" está a analisar, também a minha indignação.
É .a:mmente condenável o empenho com que alguns
Ministros como Antonio Kandir, Pedro Malan, Sérgio
Motta e outros começam a empreender em prol da
reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso. As previsões de Antonio Kandir, principalmente,
carecem de alguma base de teoria económica ou
política, conforme assinala V. Ex", quando afirma
que o Brasil viria a crescer 9"/o ao ano, caso houvesse direito à reeleição. Primeiro, carece de propriedade a previsão com respeito ao que acontece nesse
âmbito, já que a própria previsão oficial é de que a
economia, em 1996, .cresceria menos de 3%.
O SR. LAURO CAMPOS- Parece-me que, no
ano pessado, também anunciaram um crescimento
de 9% para este ano.
O Sr. Eduardo Suplicy - Mas a previsão ofi.
cial do lpea para este ano é de que a economia po-
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clerá crescer em tomo dQ 2,6%~ e, no ano que passou, o primeiro da geStão Fernando Henrique Cardoso, o Produto Interno Bruto cresceu 4,1%. Se no primeiro ano cresceu 4,1 %, se no segundo vai crescer
em tomo de 2,6% - que seja até 3% - por que razão, por que teoria econômica, por que modelo econométrico diríamos que a economia. cr:esceria nos
quatro ·anos ele um eventual segundo mandato do
Presidente Fernando Henrique à taxa de 9% ao
ano? Isso já é forçar a barra demais e inclusive empobrece ç debate sóbre política econônica que poderíamos ter com as autoridades, até porque, conforme assinala V. Ex", eles próprios se desentendem. O Ministro do Planejamento faz previsões que são desmentidas pelo Mil'1istro da Fazenda do próprio Governo Fernando Henrique Cardoso. Preocupa-me sobretudo o
fato de as autoridades econõmicas estarem deixando
para um eventual segundo mandato decisões que deveriam estar torriando agora.
O SR. LAURO CAMPOS- Justamente.
O Sr. Eduardo Suplicy - Portanto, deixarão
para um segundo mandato a adoção de medidas relativas à melhoria da distribuição da renda. à possibilidade de se acelerar a reforma agrária, só porque
vai haver - se é que vai haver - oito anos de mandato para Presidente? Será que vão separar as coisas? Já faz dois anos, e, no que diz respeito à distribuição da renda e da riqueza, o progresso havido é
diminuto.
O SR. LAURO CAMPOS- Se não negativo.

O Sr. Eduardo Suplicy - Especialmente quando nos deparamos com o que aconteceu de 1995
para 1996. Se os dados de 1995 registram ligeira
melhoria na distribuição da renda em virtude da diminuição da inflação, há inúmeros fatos que devem
ser levados em conta, tais como a recessão, a forma
pela qual recursos públicos estão sendo utilizados, a
criação de programas como o Proer. Isto foi feito
nesses últimos doze meses: destinaram recursos,
em larga escala, aos que têm menos ou nada têm
neste País. Há indícios de que possa ter havido concentração da riqueza em 1996. Não há dados oficiais para comparação, mas os indicadores relativos
a 1995, que fizeram o Governo soltar foguetes, não
são também nada animadores. Basta assinalar que
o índice Gini de 1995, em verdade, é pior do que o
ocorrido no último ano do Governo ele Fernando Collor de Mello. Em 1992, o índice Gini, segundo o próprio IBGE, foi 0,575; em 1993, 0,603, e em 1995,
0,592. Houve, de 1993 para 1995, ligeira melhoria.
Porém, essa moderada melhoria significou em 1995
concentração mais grave do que a registrada oficial-
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mente em 1992, época em que o Brasil foi governado, até 29 ele setembro, por Fernando Collor de
Mello e, daí para frente, por Itamar Franco. Será
que o Governo está contente com esse resultado,
dando-se o luxo de adiar decisões sobre como melhorar a distribuição da renda e da riqueza, concentrando tanta atenção na reeleição? Como estou
convencido de que o processo democrático é mais
saudável com o rodízio de lideranças, acho que vai
perder o Ministro Antonio Kandir se continuar insistindo nessa tecla.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço a V. E.x"
pelo aparte, que incorporo ao meu modesto pronunciamento.
Eu gostaria de lembrar àqueles que pretendem
utilizar essas eleições como urna avant-preml.ill"e,
um teste para as reeleições, que há pouco tempo se
dizia que a grande decisão, o grande sinal, a grande
p"esquisa sobre se haveria ou não clima para reeleição dar-se-ia no Município de São Paulo diJrante
a disputa para a sua prefeitura.

a

· Hoje, quando o candidllto do PSDB nãi~ se dá
bem rias prévias eleitorais, mais uma vez o. governo
da amnésia esparge o esquecimento soi'Jre suas
próprias palavras. Agora, instigados para d,ue recorram ao plebiscito a fim de consultar o T;KJVO, que
anda tão distante das decisões govemartl.entais, so1
bre se deseja ou não as reeleições, nãq admitem a
idéia Naturalmente vão invocar os velhfJS argumentos de que um plebiscito é muito caró, de que um
plebiscito é isso ou aquilo, para continuar a impor,
através das.forças do poder, da estn_iura, da máquina, da mfdia, as distorções que o processo de consulta ao povo, o processo eleitora~' sofre e padece,
neste Pafs.
Í
Temos esperanças de que Hm dia - talvez não
seja para mim, muito provavelrtyente não o será - a
palavra concorrer, correr com, ·correr em igualdade
de condições com, possa ser futilizada em seu sentido verdadeiro. Não se trata rJ.e correr começando alguns a dez metros do poro',o terminal da disputa e
outros começando lá at~s a 100 ou 200 metros.
Isso não é concorrência!/Stuart Mill, inglês rico, que
não era obviamente ma·t..:ista, dizia que era contrário
à herança, porque ele/ impedia que a concorrência
se verificasse. O que /seria concorrência? Seria concorrência entre iguaj3. com igualdade de oportunidades, com igualdad'f de condições, com igualdade de
forças. Mas a co!f.corrência através de uma 'partidocracia, baseada. 'em estrutura viciada, baseada em
diferenças óbv'~dS entre os candidatos dos banqueiros, dos pod<;r. osos, das forças externas, isso não é

46

ANAIS DO SENADO FEDERAL

concorrência.· Na União Soviética, aluai Rússia, Boris Yellsin recebeu US$8 bilhões de auxmo do FMI,
às vésperas de sua reeleição.
Essa desigualdade, essa dHerenciação de ·
oportunidades, essa destruição da verdadeira concorrência; esse escárnio diante do significado real
das palavras acontece- e como acontece- no nosso País. VIVemos num país nominal, num país em
que as palavras se corromperam, em que as palavras deixaram de significar, ter realmente uma correspondência com o mundo real. O desenvolvimento
e a retómada que afirmo é essa que ar está. A situação real ou permanece a mesma ou se deteriora,
como acontece no campo, como acontece entre os
11. milhões.de sem-terra e de sem-casa, como acontece· com aqueles · que recebem a esmola de
R$112,00 como salário mínimo e com todos os excluídos deste País. Mudam as palavras, muda apenas o vocábulo.·· Os militares diziam: desenvolvimento e .segurança. No final do processo, ao invés de
desenvolvimento, deu crise e, ao invés de segurança, a insegurança que padecemos todos os dias.
E agora, o que foi que mudou? Desenvolvimento lica no binõmio de FHC: desenvolvimento e
estabilidade. E estabilidade não é segurança? E segurança não é estabilidade? O que mudou nesse
tempo, de 1964 para cá, mesmo no binõmio que serve de rotE~ro e de rumo para esses governos tão
pouco difer-enciados?
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo
que as eleiç-ões de amanhã transcorram dentro da
normalidade possfvel, desta normalidade eivada de
vícios, cheia ale distorções, mas que pelo menos a
civilidade, a m origeração e a educação presidam
este pleito.
Um dia, qU<.1ndo fui candidato, eu disse que o
voto para mim é como um beijo: se comprado, ele se
prostitui; se arrebat'ado pela força ou pela violência,
aviHa a consciência•.E quem escreveu isso não pode
obviamente ter desre~-;peitado o voto e a consciência
sequer um dia de sua vida Não sou exemplo para
ninguém, nunca fui guru de ninguém, mas desejaria
que mesmo a sensibmdatie ética que se deve ter para
com os eleitores e o seu ,oronunciamento nas umas
deveria ser um predicado de todos os brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (WIImir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLI(:V (PT-5P. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re\~são do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria, em
primeiro lugar, de saudar a realização das eleições
no dia de amanhã, 3 de outubro de 1996, quando,
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em mais de cinco mil municípios brasileiros, o povo
escolherá o seu prefeito, a sua prefeita, os seus vereadores ou vereadoras.
Felizmente, nós _do partido dos Trabalhadores
temos notícias alvissareiras: o Partido. dos Trabalhadores mais dQ quo;~. duplicará o número de prefeitos
e/ou prefeitas. e çle verea!lores e vereadoras em todos os municfpi~~ brasileiros. E, segundo as pesquisas de opinião,. seremos vitoriosos nas CIIPitais de
Porto. Alegre, Campo Grande, Rio Branco, Maceió,
Natal e Aracaju. _Certamente vamos para o s13gundo
turno em São Paulo, e milito provaveln\ente' em Belo
Horizonte; quiçá consigamos também' ir para o segundo turno no Rio. de Janeiro, onde Chico Alencar
vem crescendo. muito, na Bahia, onde Nelson Pei113Qrino Pàde se cOnstituir numa grata e surpreendente surpresa, até mesmo para aqueles que· imaginavam deter completamente o poder nesse Estado.
E são tantos eis municípios, além das capitais,
onde o PT está indo bem, que certamente daqui a
alguns anos teremos a: convicção de que, novament~ na hora de se registrarem as administrações que
tiVeram projetos de criatividade para resolver problemas sociais graves nas áreas da saúde, da educação e dá cidadania, estarão inscriios nesses concursos, como os recentemente havidos, aqueles prefeitos e prefeitas do Partido dos Trabalhadores.
Mas é, sobretudo, na maio.r cidade brasileira,
na capital do Estado de São Paulo, onde o embate
ganha proporções extraordinariamente importantes para o futuro do Pafs, inclusive para as eleições de 1998. Felizmente a nossa candidata Luiza
Erundina de Sousa tem se mostrado uma extraordinária candidata, um exemplo de garra, de retidão, de quem realmente acredita no que faz, e
que tem uma história de vida dedicada à causa da
democracia, à causa da liberdade, à causa da solidariedade e da construção de uma sociedade fraterna. Pois Luiza Erundina, nascida em Uiraúna,
interior da Parafba, primeiro como assistente social, e lutando para ajudar a educação de sua numerosa famma, veio para a capital da Parafba
como professora na área das Ciências Sociais,
como Assistente Social, e ali viu-se, durante o regime militar, a certa altura, proibida de lecionar.
Perseguida, acabou indo para São Paulo, há. 25
anos. Lá, em São Paulo, resolveu trabalhar como
assistente social nas favelas, nos cortiços, nos
bairros mais pobres, e, por seu trabalho consistente e coerente, tomou-se Presidente da Associação
dos Assistentes Sociais. Já em 1979 começou a
interagir com aqueles que depois formaram o Partido dos Trabalhadores.

e
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No último comfcio de domingo, Lula relembrou
o episódio em que ele, cassado pelo regime militar,
presidente, que era do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Bernardo e Diadema, pelo então Ministro do
Trabalho Murilo Macedo, fora convidado a participar
de convenção do Sindicato dos Assistentes Sociais,
da Associação presidida por Luiza Eruhdina, onde
havia comparecido o então Ministro do Trabalho,
Murilo Macedo. Luiza Erundina, nesse dia, preferiu
convidar Lula para a mesa e não convidar o ministro
que havia cassado o direito daquele que havia sido
eleito democraticamente por seus pares. Em 1980,
Luiza Erundina fundou o Partido dos Trabalhadores
e foi eleita Vereadora pelo PT, eleita, então, lfder por
seus Pares. Tanto se deslacou que, em 1985, foi escolhida candidala a vice-prefeita, ocasião em que
disputei a prefeitura com Jânio Quadros - que foi
eleito -, Fernando Hennque Cardoso e outros.
Em 1986, foi eleita Depulada Estadual e, logo
após, Uder do PT na Assembléia Legislativa.
Em 1988, em uma plévia, foi escolhida democraticamente como candidata a prefeita. Na reta final, segundo as pesquisas de opinião, em 3 de outubro de 1988, Luiza Erundina estava em terceiro lugar, numa curva ascendente; ao final da tarde, o DataFolha e outras pesquisas de boca de uma davamna como vencedora, justamente contra o atual Prefeito Paulo Maluf e José Serra, seus adversários na
ocasião.
Luiza Erundina fez uma administração voltada
sobretudo para as áreas sociais, instituindo uma fantástica sistemática de participação popular. Em uma cidade com mais de 1o milhões de habitantes, conseguiu instituir o orçamento participativo, que certamente
será agora aperfeiçoado, na sua nova gestão.
Luiza Erundina quase foi eleita Senadora em
94. Não desanimou e, este ano, resolveu dispular a
indicação para ser candidata a prefeita com Aloizio
Mercadante, que havia se destacado como Depulado Federal e candidato a vice-presidente, com Lula,
em94.
Numa disputa extremamente democrática, bonita, em que ambos realizaram treze debates perante as bases do Partido, em diferentes regiões da cidade, sagrou-se vencedora na prévia. Após procedimento exemplarmente democrático, que unificou o
Partido, Aloizio Mercadante aceitou ser o seu candidato a vice-prefeito. Isso fez com que a base do PT
se unificasse, como ficou demonstrado no extraordinário comfcio de domingo, com a participação de
Lula, de José Dirceu, o nosso Presidente Nacional, e
de toda a militância do Partido. Lá estiveram cerca
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de trinta mil pessoas, em frente ao Estádio Municipal
do Pacaembu, relembrando um fato histórico, ocorrido em 27 de novembro de 1983, quando o PT havia
convocado exatamente para aquele local o primeiro
comfcio pelas "Diretas Já" - infelizmente, ocorrido
no mesmo dia em que faleceu o Senador Teotónio
Vilela.
Relembramos esse fato porque ali estavam novamente aqueles que tanto acreditaram nas causas
da democracia, da busca pela justiça, da liberdade,
de maior igualdade, de eficiência de um sistema
que, para ser racional, tem que crescer com melhoria da distribuição da renda e da riqueza.
O embate em São Paulo, Sr. Presidente Valmir
Campelo e prezado Senador Lauro Campos, é totalmente desproporcional, o que se pode observar caminhando-se pelas ruas de São Paulo, pelas grandes avenidas e praças. em qualquer lugar em que
se esteja. Hoje de manhã estive na praça principal
de São Miguel Paulista, onde havia dezenas de pessoas pagas - jovens, na maioria -, pelas esquinas
das ruas, com bonés, bandeiras e camisetas dos
candidatos Celso Pitta e José Serra, ambos com extraordinário poder económico. A nossa militância
chega e conversa com essas pessoas.
Hoje mesmo, estava eu fazendo meu exercfcio
matinal, correndo perto de casa, quando observei
um motorista de caminhão que, ao me ver, disseme: "Vamos ganhar a eleição". Respondi-lhe: "Vamos ganhar, mas o senhor não quer substituir essas
propagandas de Celso Pitta no vidro do seu caminhão? Dou-lhe algumas da Luiza Erundina". Ele falou: "Isso aqui é só para mostrar, porque eu mesmo
vou votar na Luiza Erundina•.
No centro comercial de São Miguel Paulista
ocorreu fato semelhante. Estava ali um rapaz negro,
com vestimenta humilde e com um boné de Celso
Pitta. Eis que, ao se deparar com Luiza Erundina,
para a nossa grata surpresa, ele disse: "Luiza Erundina, vou votar em você".
Ou seja, os bonés do poder económico são
aceitos, mas a consciência da população está mais
atenta. Dar por que pode haver uma modificação
bastante surpreendente já no primeiro turno. Acredito possa Luiza Erundina surpreender e, inclusive,
vencer no primeiro turno. Até amanhã muita coisa
poderá acontecer, especialmente em função dos
procedimentos ocorridos nesses últimos dias.
O Senador Lauro Campos citou aqui a revelação, feita pelo Banco Central, de que teria havido
uma operação que causou prejuízos à Prefeitura,
com as Letras Financeiras do Tesouro Municipal.
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Avalio que houve no episódio algo que ainda não foi
explicado. Perguntei ao Secretário Municipal de Rnanças da gestão de Luiza Erundina, Amir Khair, se,
porventura, em algum momento, ele havia dado or- ·
dens à Corretora Banespà, que administra o fundo
rotativo ou os titulos do Tesouro Municipal, para que
fossem realizadas operações com essa ou aquela
corretora determinada, A, B ou C. Havia eu estranhado a carta do Secretário de Rnanças - e há mais
do que uma carta - determinando que fossem eletuadas .operações com essa ou aquela corretora. O
Secretário Celso Pitta precisa explicar essa definição de realização de negócio com essa ou aquela
corretora. ·· . ·'""
.. :;:: : O Senador Lauto Campos há de se lembrar
que,. ainda este ano,. houve uma preocupação na
Comissão de Assuntos Econômicos quando o Senador Roberto Requião observou que estavam alguns
poderes públicoS municipais e estaduais, e mesmo o
federal, solicitando autorizações de operações de
empréstimos ou de rolagem de divida e de renegociação dos tftulos da divida externa brasileira, definindo-se já qual seria a instituição financeira intermediária S. Ex" achou estranho, até porque soube
de casos em que corretoras ou intermediários receberam pagamentos extraordinariamente altos.
· · Passou ·a haver o cuidado .:.. essa é uma nova
decisão da Comissão de Assuntos Econômicos- de
se evitar esse tipo de procedimento. Na própria renegociação dos tftulos da divida externa agora há
uma cláusula. A intenção do Senador Roberto Requião era de exigir a licitação pública. Porém, no diálogo. com as autoridades e com o Senador Vilson
Kleinübing, acabaram escrevendo uma cláusula, que
foi aprovada, segunda a qual a remuneração da instituição financeira terá que levar em conta a melhor
taxa de juros, o melhor prazo e as melhores condições para o poder público. Então, há, inclusive, uma
relação entre a remuneração da instituição financeira que estiver realizando o negócio que melhor atender àquele respectivo poder público. Então, aí já estranhei.
Há um outro procedimento que, a meu ver, não
está inteiramente esclarecido. O Banco Central deveria
ter sido mais rigoroso- e constatou isso-, porque parte do levantamento de recursos para fins de pagamentos de precatórios judiciais não foi utilizado para essa
finalidade. Esse já seria um procedimento que mereceria maior rigor e atenção do Banco Central.
Agora vem esse outro aspecto que o Senador
Lauro Campos bem levantou, ou seja, que seria próprio que o Banco Central tivesse levantado isso há
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mais tempo. Antes do dia de amanhã, seria conveniente que o Banco Central chegasse a uma conclusão para não deixar no ar essa questão•.
Sr. Presidente, .Srs. Senadores, quando o Senador José Serra. e Luiza Erundina, no debate, perguntaram a Celso Pitta sobre o prejufzo em princfpio
causado, ele mencionou. que não houve prejufzo,
mas não soube explicar detalhadamente por que
não houve o prejufzo. A dúvida paira. A investigação
pelo Banco Central diz que prossegue. Ora, seria
próprio. que os eleitores fossem esclarecidos sobre
isso.
"··. ·. Agora, há um aspecto grave ocorrido na noite
do debate: as declarações do Ministro. das Comunicações, Sérgio Motta, . que referiu-se à Sr" Luiza
Erundina de modo ofensivo, de tal maneira· que causou estupelação a todos nós, inclusive a mim, que
conheço Sérgio Moita. Fui seu companheiro na UEE
e na UNE em 1992, 1993 e 1994, quando inclusive
elegemos José Serra por recomendação sua, que, à
época, era presidente da UEE e da UNE. Foi ele que
também recomendou que eu fosse escolhido, em
1964, para service-presidente da UEE em São Paulo.
. Então, desde aquela época somos companheiros e gostaria que estivéssemos sempre do mesmo
lado, defendendo os mesmos ideais. Tenho a convicção de que Sérgio Moita, a partir dos resultados
de amanhã, estará defendendo o voto em Luiza
Erundina Mas preciso, aqui, fazer uma pergunta: o
Ministro Sérgio Moita vai pedir desculpas à candidata pelo que declarou na terça-feira à noite? Porque é
inadmissível, inclusive, que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso possa aceitar um procedimento
dessa natureza por parte de seu Ministro.
Domingo retrasado, fiz uma visita ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando inclusive dei
a Sua Excelência um livro autografado pela Sr" Bridge!, filha de James Edward Meada, sobre o pleno
emprego reconquistado. Na ocasião, conversamos
sobre a questão da reeleição e apresentei-lhe o meu
ponto de vista, ou seja, que não sou favorável ao
princípio da reeleição. Mencionei também que está
havendo muito empenho de sua parte. ao que me
respondeu que não era de sua parte, mas da imprensa, de seus Ministros. Não sei se o Presidente
tem autoridade sobre seus Ministros em temas como
o da reeleição, mas quando o Ministro das Telecomunicações ofende pessoalmente, nos termos em
que fez, a Sr" Luiza Erundina, cabe a Sua E:xo"~lên
cia repreendê-lo.
Espero, em nome do respeito democrátir;o, que
o Ministro peça desculpas à Sr" Luiza Erundina.
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Essa foi uma das razões pelas quais resolvi vir
hoje ao Senado Federal. Pensei até em formular um
requerimento de informações indagando se o Ministro Sérgio Motta pedirá desculpas à Sr" Luiza Erundina, mas en1endi que o Regimento permite que o
requerimento de informações se dê somen1e sobre
questões legislativas. Portanto, formulo a questão
como orador da tribuna.
Sr. Presiden1e, todas as mulheres com as
quais conversei sobre a declaração de Sérgio Motta
se sentiram indignadas. As jornalistas sentiram-se
extraordinariamente indi!lnadas; minha mulher, Deputada Marta Suplicy, ficou abismada; a candidata
Luiza Erundina. com razão, afirmou qc.' o Ministro
Sérgio Motta estava desqualificando sua própria posição de Ministro.
• A indignação da mulher está exemplarmen1e
colocada pela jornalista Dora Kramer, em seu artigo
intitulado "Respeito é bom e todo mundo gosta•, no
Jornal do Brasil de hoje.
"Um dos discursos prediletos do Ministro Sérgio Motta é aquele onde invoca o regime militar para ressaltar a democracia do
Governo ao qual pertence. Gosta o Ministro
também de reagir a críücas acusando o interlocutor de querer a volta dos reacionários.
Pois muito mais reacionário foi o Ministro na
madrugada de segunda para 1erça-feira, nos
ataques que fez à candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Luiza Erundina. E, ao
procurar mostrar valentia, deu uma inusitada
demonstração de covardia.
Ultrapassou o limite não apenas da
boa educação, mas principalmen1e da civilidade e do respeito humano. O Ministro é homem público e, como faz questão de lembrar constantemente, integrante de um governo democrático. Por isso mesmo, eleito
para servir e respeitar o País. Nunca se ouviu, nem do mais autoritário dos generais, o
que Sérgio MOita diz aos microfones como
se o cargo de Ministro lhe conferisse liberdade para dizer o que quer, quando bem entende e no tom que considera mais conveniente.
É surpreendente que o presiden1e da
República permita que um subordinado use
seu cargo e autoridade de forma absolutamente descontrolada. O que houve nos bastidores do deba1e entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela 1V
Bandeiran1es, foi apenas um episódio de
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uma série que a tolerância brasileira folclorizou na chancela das sergices.
Ditos que já chegaram até a atingir a
intimidade do próprio presiden1e. Que, pelo
menos de público e ao que se saiba. não reclamou, sendo lícito imaginar que deve ter
achado engraçado. Com certeza, Luiza
Erundina e mulher nenhuma neste País conferiram a mesma graça ao que disse o Ministro que, se algum sentimento de respeito
ao próximo ainda lhe restar à alma, deve
desculpas púbticas à candidata
Ofendeu todas as mulheres ao referirse com escárnio à uma fase biológica da natureza feminina Desrespeitou não apenas
Erundina. mas também Celso Pitta, ao insinuar que os dois deveriam ter um relacionamento amoroso, pois a ex-prefeita estaria,
na opinião dele, há muito precisando desse
tipo de emoção.
Pelo visto, se há alguém cujos nervos
à flor da pele inãiCSI'iam a receita presenta
por ele, não é a candidata do PT. A referência foi mais que desrespeitosa, foi moralista,
de um moralismo cruel que revela todo o
machismo contido num discurso pretensamente democrático. O que faz o Ministro supor que a vida pessoal da ex-prefeita não
seja satisfatória?
Talvez o fato de ela ter 62 anos de idade
e, na visão retrógrada do Ministro, estar fora
da competição amorosa pautada por valores
que desconsideram conceitos mais elevados
da humanidade. Nesse aspecto, o Ministro
que tanto se bale contra o reacionarismo do
PFL, mostrou que está vários passos atrás de
Lufs Paulo Conte, que defendeu o direito da
mulher de decidir sobre suas próprias conveniências sexuais. Urna contradição, uma vez
que os modernos supostamente seriam os tucanos. Mas apenas supostamente, pois Sérgio Cabral Rlho, no a1ã de se aproveitar daquilo que imaginou ser uma escorregadela do
adversário, também aliou-se a Motta em seu
moralismo de ocasião.
Dona Ruth Cardoso, mulher de luta pelos direitos democráticos de homens e mulheres, nos deve a todas pelo menos uma
reprimenda íntima ao amigo.
Já o Presidente da República fica a dever muito mais do que isso. É ele, e apenas
ele, o único capaz de enfrentar com serieda-
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de Sérgio Motta e, mais que pedir, determinar ao seu Ministro que contenha seu ímpe.'
to nos limites da compostura dos homens de
Governo. Imagine-se o que teria produzido
nesta campanha o Ministro caso fosse ele, e
não José Serra, o candidato. Uma carnificina em praça pública de conseqüências maJéfiellll. para a imagem do Presidente.
.
Pois para S!!!rra, com certeza, não conseguiu um só vqto com as ofensas produzi' .das na madrugada.
...
De nada adiante ter um Presidente fidalgo se ele permite - sem contestações que . alguém, cuja fama é. ser. correia de
transmissão dos pensamentos presidenciais, assole o pafs com toda a sorte de declarações e ações sem medida.
. ·' . , ,.. ,,.. O,Sr. Ministro das Comunicações e o
..• , .... ,Senhor. Presidente da República, por exten. São, não podem tratar ó País. e os seus cida_dãÓS como
fossem uma platéia de debilóides, acuados. pelo Poder, obrigados a encarar com reverência posturas de irreverência à deriva·
Terminadas essas eleições municipais,
o Palácio do Planalto começa uma complicada trajetória para conquistàr, primeiro, a reeleição e, depois, a eleição propriamente dita
E essa imagem do "comigo ninguém
pode", firmada por Sérgio Motta, pode ser
fatal· a Fernando Henrique, se bem administrada pelo adversário. Pois se o Presidente
da Repúbfica continuar a aceitar que com o
Ministro nem ele pode, talvez também não
consiga convencer o eleitorado de que pode
continuar a governar o Brasil. •

se

Brilhante análise de Dera Kramer. Ela coloca
em termos corretos uma recomendação ao Ministro
Sérgio Motta no sentido de que peça desculpas a
Sr" Luiza Erundina. E é o que espero sinceramente
para que possamos construir uma democracia onde
as pessoas se respeitem neste País.
O Sr. Lauro Campos- Concede-me V. Ex"
um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra, Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos- Senador Eduardo Suplicy, gostaria de aproveitar esta oportunidade,
não apenas para elogiar o seu trabalho nessas
eleições. Tenho visto o seu esforço em Mato Grosso, bem como em diversas outras cidades em Estado do Brasil, e o seu desempenho ao lado da
nossa candidata Luiza Erundina em São Paulo e
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quero dar os parabéns pela maneira como V. Ex"
vem desempenhando o seu mandato, com toda a
sua plenitude, com toda a força de sua consciência
e o abalizamento de suas convicções. Essas eleições vêm mais uma vez trazer uma oportunidade para
que V. Ex" demonstre os conhecimentqs que têm
dos problemas de São Paulo, diversas vezes candidato e eleito por São Paulo. E tendo.em vista o seu
conhecimento mais próximo a respeito de alguns
problemas, gostaria de indagar sobre um episódio
que sempre nos preocupou a todos nós brasileiros:
existem alguns candidatos que, me parece, são verdadeiros candidatos profissionais. Quer ·eles ganhem, quer percam, uma eleição, por exemplo para
Presidente da República, ou para Governador, saem
lucrando. O PC Farias não foi o primeiro a fazer escola, outros o antecederam nessa tarefa de patrocinar, de gerenciar algumas campanhas e, obviamente, lucrar com o processo eleitoral. A nós sempre faltaram recursos para nossas modestas campanhas,
enquanto esses pàus-brasis da vida, essas atitudes
e essas organizações lançam as suas raizes usando
até o nome da árvore que passou para o nosso
País. São realmente práticas que se afastam completamente do nosso comportamento politico. De
modo que as eleições que ar estão deveriam ter trazido, também, à baila aquela questão que, por não
ser de São Paulo, não consigo recordar, como é que
enterraram o pau-brasil, como é que enterraram
aquele comportamento do Sr. Calim Eid, e daquele
outro pianista, José Canos Martins, que, de repente,
abandona, afasta-se de suas atividades artísticas
para também executar aquela arte a que Vieira se
referiu em um de seus livros. Então, parece-me que
esse comportamento não envolve apenas um velho
caso Lutfalla; e nunca conseguirei esquecer, foi o último ato do General Geisel, tentar impedir aquele
empréstimo feito com recursos do T escuro Nacional,
via BNDES, para a família do Sr. Paulo Salim Mal ui.
São essas coisas que realmente não vejo acontecer,
felizmente, no nosso Partido e que toma emocionante, transparente e animadora a luta modesta e consciente que desenvolvemos. Então, acho que, mais
uma vez, e isso foi salientado por V. Ex", o Partido
dos Trabalhadores vai encontrar a sintonia, aquilo
que há de mais depurado na consciência cMca e
política dos brasileiros, e avançar nessas eleições,
logrando mesmo, como V. Ex" acaba de prever, a
nossa presença nas edilidades e nas prefeituras do
País. De modo que, então, gostaria de saber se V.
Ex" tem alguma informação a respeito daquele episódio tão deprimente que constituiu o chamado
caso Pau-Brasil.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Prezado Senador
Lauro Campos, é fato que, nas campanhas de 1990 e
1992, se identificou que o candidato a Governador e a
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Prefeito, Paulo Maluf, havia se utilizado do mecanis-,
mo - quando à época não era permitido - de receber contribuições de empresas ou pessoas jurídicas.
Constato~se isso através dessa sistemática que foi
objeto dé inquérito policial e de investigação por parte da Justiça, inclusive da Justiça Eleitoral.
as' prpcedimentos foram tais que isso não impediu que· tivesse o Sr. Paulo Maluf assumido a prefeitura e praticamente está ar a concluir o seu mandato. O seu Secretário de Finanças, Celso Pitta, sobre isso nada disse até hoje que pudesse ser objeto
de esclarecimento. Penso que seria oportuno que
ele pudesse fazer uma avaliação de como se caracterizou a campanha daquele a quem serviu como
Secretário de Finanças.
Infelizmente, neste Caso, a Justiça, não foi tão
célere como em outros casos. Ainda hoje, a Prefeita
Luiza Erundina elogiou a Justiça Eleitoral durante
esta campanha, porque tem procedido de forma imparcial. Entretanto, este caso está pendente até
hoje, e era nitidamente um caso de abuso do poder
econômico. Daf por que considero importante que
façamos o registro do seu não esclarecimento.
Sr. Presidente, eu gostaria de concluir, voltando ao tema que o Senador Lauro Campos havia levantado e relacionado, ainda, ou seja, à questão das
eleições e do direito de reeleição. Para salientar o
disparate da afirmação do Ministro Antônio Kandir,
segundo o qual nós teríamos um crescimento de 9%
ao ano, caso houvesse direito de reeleição, basta
assinalar- e faço aqui o registro -, aquilo que ele
próprio, como Ministro do Planejamento previu para
o ano que vem. No item 74 da Lei Orçamentária está
dito:
A estimativa dos impostos e contribuições foi efetuada com base na arrecadação
efetivamente realizada de janeiro a maio de
1996 e na arrecadação prevista para junho a
dezembro do mesmo ano, levando-se em
conta a legislação tributária vigente, um
crescimento do PIB de 3,9% e um índice
médio previsto do !GP-DI de 10,6%.
Na proposta orçamentária, refere-se à previsão
de crescimento para 1997, ou seja, de um lado, ele
afirma que, se a reeleição passa, o PIB pode crescer
até 9%; segundo a proposta orçamentária, a sua
proposta de previsão é de 3,9%. Que mágica haveria para que ocorresse tal melhoria de crescimento?
Ou será que ele está por instituir mecanismos que
venham a melhorar o crescimento? Qual seria o mecanismo para melhorar o crescimento? Melhorar a
distribuição da renda e a distribuição do património.
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Eu gostaria de registrar o artigo do Vice-Presidente Senior e Economista-Chefe do Banco Mundial
Michael Bruno e do Diretor do Departamento de
Pesquisa sobre Polfticas de Desenvolvimento do
Banco Mundial Lyn Squire, que tem por título "Por
que se preocupar com a desigualdade?". Vou pedir
que se registre o trecho na fntegra:
"Qual é o impacto da igualdade sobre
o crescimento económico? Usando de novos dados, concluímos que os países em
desenvolvimento com uma distribuição mais
eqOitativa de ativos, especificamente terras,
cresceram mais rapidamente do que os parses com uma distribuição menos eqOitativa
de ativos. É interessante que não encontramos uma associação da mesma força entre
a igualdade de renda e o crescimento. Por
que uma distribuição mais eqüitativa de ativos beneficia o crescimento? Sabemos que
o investimento é crucial para a expansão.
Os pobres, freqüentemente, não conseguem
investir porque carecem de capital e também de gararrtias para tomar empréstimos.
Em países com uma distribuição muito desigual de ativos, muitas pessoas têm dificuldades ou são impossibilitadas de investir mesmo em sua própria saúde ou educação.•

Ora, Sr. Presidente, segundo o Mas Fundiário
Brasileiro, átvUigado pelo Ministério da Reforma
Agrária, há poucas semanas, 2,8% dos maiores imóveis detêm 56,7% da área agricultável do País. Mostra ainda que, desde os anos 40, mantém o índice
de desigualdade Gini, superior a 0,800/o - de 0,856
em 1966; 0,831 em 1972; 0,85 em 1978 e 0,8278
em 1992. Constitui-se, portanto, um País de extrema
desigualdade no que diz respeito à concentração
fundiária. Aí estão os resuitados de estudos realizados. Seria preciso que se modificasse esse estado
de coisas o mais rapidamente possível.
Se uma reforma agrária estivesse sendo realizada'com rapidez. eu até poderia concordar que iriamos crescer com mais velocidade. No entanto, vejo
demora na sua realização bem como no que diz respeito ao governo abraçar instrumentos de política
económica que melhorem a distribuição da renda.
Para as autoridades económicas parece que o simples crescimento da economia faria melhorá-la em
termos da erradicação da miséria.
No estudo realizado pelo economista Gustavo
Franco, na inserção externa e no desenvolvimento,
que comentarei em outra oportunidade, parece que
a distribuição da renda se daria automaticamente. E
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não é assim que acontece. É preciso que haja os
instrumentos de politica económica para compatibilizarmos crescimento com estabilidade e melhoria da
distribuição da renda.
·
Multo obrigado, 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 da Casa.
O discurso vai à publicação.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recebemos do Dr.
reSpeitados pioErnesto Silva, conhecido e dos
neiros de BrasDia, documentação oom a qual sustenta o seu "grilo de alerta e de protesto contra as
profanações do Plano Urbanístico" da Capital da República, inscrito, como modelo universal, no elenco
das riquezas que integram o patrimônio cultural da
humanidade.
.
O médico Ernesto Silva, para quem desconhece, é uma dessas raras pessoas que aqui se encontravam, ainda na década de cinqüenta, emprestando
o brilho de sua inteligência e o vigor de sua atuação
no heróico esforço de erguer a nova capital do País.
Foi diretor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital Novacap, responsável pelas.áreas de Saúde e
de Educação daquela que então não passava de um
imenso canteiro de obras, inaugurando, em I 957, a
primeira escola pública de BrasDia.
Com esse passado de dedicação, é compreensfvel e justificável que hoje se revolte ante comportamentos e decisões de nenhum respeito à cidade e à
própria população candanga.
Para que BrasDia obtiVesse o honroso título de
"Património Cultural da Humanidade" o Brasil comprometeu-se, junto à Unesco, "a manter incólumes
as características originais do Plano Piloto" da Capital, obrigação que vem sendo sistematicamente desobedecida.

mais

Esqueceram-se de que Brasma nasceu da
prancheta de Lúcio Costa, das linhas arquitetônicas
de Oscar Niemeyer e dos jardins colossais de Surte
Marx. Nasceu sem esquinas, mas com grande horizonte e asas. Tem a maior área verde por habitante
urtiano do planeta e ostenta um alto padrão de qualidade de vida.
Em Brasma, todos os Estados se fazem presente, não só pelas suas representações estaduais
ou pelos seus representantes no Congresso Nacional, mas pelo povo deste imenso Brasil. Uma mistura de sotaques e costumes, considerada a "Capital
da Esperança."
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Denuncia o Dr. Ernesto Silva, que por força de
'pressões especulativas e de permissividade da
Companhia Imobiliária de Brasma Terracap, tem-se
conseguidÓ·· burlar leis e compromissos internacionais•.
·
... ·
·
"A Terracap, na.ãnsia de angariar dinheiro, não
se peja de rnàcular o plano original da cidade, conivente que é com as inúmeras deturpações já perpetradas e outras ainda .em curso."
·
O ·respeitaçlo pioneiro conclama tantos quantos; 'por clever' de ofício ou amor a Brasma•, possam
alinhar-se ao esforço deStinado a 'sustar essa ignomínia que se comete contra a nossa cidade".
·
Sem entender •o que seja um bem tombado,
que não pode ser modificado, tocado ou p'rostitufdo,
assím· como Veneza, Ouro Preto e Olinda, querem
transformar Brasfiia numa cidade bastarda, no que
demonstram indisciplina e desamor à ordem e ao
· · ··
planejamento".
· Relaciona, 'por exemplo, que um terreno, alienado indevidamente pela Terracap, vai permitir a
edificação de prédio comercial de salas e lojas, em
pleno Setor de Autarquias Sul, "violando o Plano Urbanístico de Lúcio Costa• e desatendendo o compromisso com a Unesco.
Em defesa do patrimônio tombado, seria necessário impedir essa e outras agressões, como as
identificadas no Setor Hoteleiro Sul, que, devendo
comportar esse tipo de estabelecimento, hoje abriga,
impropriamente, uma rede de imobiliárias.
Na forma originalmente concebida, a Capital conta com setores determinados, de tal sorte que, no Setor de Autarquias, encontram-se instalados esses órgãos do Governo Federal, assim como, no Setor Hoteleiro, estão localizados os mais diVersos hotéis.
Não obstante, o apelo formulado pelo Dr. Ernesto Silva ao Governo do Distrito Federal, objetiVando a
anulação da veneta do terreno do Setor de Autarquias
e de outras impropriedades, não foi atendido.
Noutra denúncia, o Dr. Ernesto Silva aponta o
início da construção de um prédio residencial na entrequadra 707/907, local primitiVamente destinado a
edificações de uso comum, envolvendo atiVidades
de ensino, esporte, cultos religiosos ou de natureza
cultural.
Trata-se, mais uma vez, de obra totalmente irregular, que demonstra a prática da ganância imobiliária, em detrimento dos verdadeiros interesses da
Capital.
"Uma escola de dança é construída no lugar do
restaurante; a sede do sindicato, em sítio destinado
a órgãos de cunho social; cede-se a uma igreja o
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lote destinado a Clube de Vizinhança; agências bancárias e prédios comerciais são construfdos em locais destinados a mercados e cinemas. Nas áreas
reservadas a paróquias, igrejas, colégios e entidades culturais, instalaram-se ediffcios comerciais, clubes e três hospitais. •
Esses "incongruentes palpites", trazendo a
marca da leviandade, pregam que "o Plano não
pode ser engessado". Assim, chegam a propor que
se deveria transformar radicalmente os Setores Comerciais Norte e Sul; que se deveria permitir a construção· de edifícios de doze pavimentos, localizando
o maior número deles nas quadras residenciais; que
se deveria adotar maior flexibilidade nas regras preservacionistas do Plano de 1957; que se deveria
ocupar, com diferente destinação, as áreas reservadas às escolas-parque projetadas", etc, etc...
Ante esse quadro, entende que •a Unesco tem
o dever de chamar a atenção dos responsáveis, advertindo-os de que há um compromisso firmado pelo
Brasil, no sentido de preservar intacto o plano original de Brasma•.
Para essa gente, o Dr. Ernesto Silva recomenda
que "deixem BrasOia em paz. Eles não a idealizaram,
não a construíram, não tiveram a mínima participação
no ingente trabalho de sua implantação. Se desejarrr
alguma sugestão sobre a cidade, que consultem os
seus construtores, aqueles que planejaram, aqueles
que, com enorme sacrifício e inenarrável idealismo, a
construíram. Estes são os verdadeiros responsáveis
pelo presente e pelo futuro da cidade."
E conclui: "A sociedade de BrasOia e os pioneiros
da cidade repudiam essa intromissão indébita e protestam contra a ameaça que paira sobre Brasília.•
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 16h10min)
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Ata da 162ª Sessão Não Deliberativa
em 7 de outubro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. E mandes Amorim e Vafmir Campelo
{Inicia-se a sessão às 14h30min)
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- De- ..
claro aberta a sessão. . .
.
· ·' ·::
So\1 a proteção de Deus, iniciamos nasscs.
balhos.
.
•. ·
.....
O Sr. 1° Secretário em exerofcio, SenadOr.
mir Campelo, procederá à leitura do Expedien!Ei.. · · · ' ·

trit7 ..

vai-: : .

É lido o segllinte:

EXPEDIENTE
·

MEN~AGI;NS

resfi?nsabili<lade, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos seus governados.
. ,Os desafios .da vida. colocam muitas vezes o
adniioi.simdiir. diiinté: Ç!e paradoxos, aos quais ele
deV:e ~rit!eF:com _qutros tantos paradoxos.
A vida é n:uJitipla;. diversificad<i, plural e eXige
dos .que têm responsl!I:!Hidade pala com o povo viigii,a}~~~ !l!l)llla. e dil!ersifica,da ·. ·
.. VIVeínos ..a era da civirlzação dig)l<lf, onde a facilidack' ife' aéêSSó ·à iíifóririação gerou um mundo
no.vo. in~eroor:tecl;!c!<>. globalizado, pa1a usar um ter-

sãO:

' . 1.

'.

'

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
'.'
~- ~-~--- . .. ·.·.~~-:
,. :·,
:. ~~ ."/,''
Restituindo aut6gtafos de projetas de /e~ san- .
cionados:
N° 225, de 1996 (n• 93o!96, na origem) ..~-)~.-.

..

de outubro do corrente ano, referente ao. Projetç de
Lei n• 5, de 1996 - CN, que autoriza o Poder Execu-.• ·
livo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favOr.·.
do Ministério da Agricultura,· do Abasteciinen!Ó
Reforma Agrária, crédito especial até o limitEi .d~ .
R$19.980.732,00, pa1a os fins que especifica, sancionado e transformado .na Lei n" 9.308, de 1• dé ou- .
tubrode1996;e
,.
• .••..
N• 226, de 1996 (n• 960196, na origem), de 12 .
de outubro do corrente ano, referente ao. Projeto de
Lei da Câmara n• 56, de 1996 (n" 370195, na CJl.S!i.,
de origem), que cria o Adicional de Tarifa Portuária - .
A TP, e dá outras providências, sancionàdo e transformado na Lei n• 9.309, de 2 de outubro de 1996•.

edà' ,

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
expediente lido vai à publicação.
·
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Valmir Campalo por 20 minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o desafio básico com que se defronla o governante, o administrador público de um modo geral, é o de promover
equilfbrio entre receita e despesa.
Seu objetivo, pelo menos no plano ideal, é a
busca de resultados concretos, que atendam às necessidades e às aspirações das pessoas sob sua

mc.ic:la~:

. · Poucp

,·,· .. :.. · ...... :: ... .

.ii11PQr:ta se. QO$mos' ou não dessEi

eco:.

m1,1(1Çio •ioliotiiàdo,. ·coÍilputailOrizadó; .onde as
nomias
Pàf5es· São· éada vei niaiS interdepender;otes, .onde. o ,l:!om!>ardeio de poços de petróleo no
Oij~rXe: ~t? ou. à _quE!brá da salra agrfcola brasileira atetam as bolsas de va!ores'de todo o mundo.
• . Q!:)j!lliva1J1E!nte, importa constatar que o mundo
en:úiue yiyef!iós.é assim e que nadá incfJCa que seja
pos5fvel reve~lo.à velhá ordem. •
· · Não nos résta oUtra alternativa senão assimilar;mos esse ~mundo novo", ajuslar .o País à nova
reaUdade P!ànetária' e; !iilniro dela, encontrarmos os
mi3ltiórí3,s. ié!i4~dc!~. ·~m. prejufzo da preservação
das valores éticos, crvicoS e nioriús.
'Sr.' Pr8Sidént8; :~~ .EÍ Srs.. Sen~dores, a reforma do Estado é uma imposição dos novos tempos!
· Ela' se toinóu iiripre5cindfvél, porque o Pars,
deiinltiVamànte, precisa funcionar. Precisa funcionar
e 'ráj>ido. Precisa livrar-se de déficits crônicos ·que o
inviabiliza"!· 9ue o impedem de crescer.
. ·ToêJos' sabemos, que o Estàdo brasileiro padece de males antigos, .que se agravaram com o tempo. Está hiper:trofiado, o;;uperdimensionado, metendó-Si!' erri a!Mdades que não lhe ·dizem respeito, o
que o toma caro, ineficiente e atralivo à corrupção.
DeSde a promulgação da Constituição de 1988,
temos convivido com aspectos da Lei Maior absolutamente incompatfveis com a govemabilidade do
Pafs.
·

doS

Um desses aspectos refere-se à perda de receitas da União para Estados e Municípios. Todos
estamos conscientes de que a União, a partir da

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Constituição de 1988, conservou um-sem-número de
obrigações administrativas sem conservar as receitas que as financiavam.
Esse é um problema de ordem prática, em
cima do qual não cabem discussões intermináveis.
É preciso rever a destinação desses recursos e rever a destinação dos encargos. Mas rever de forma completa, definitiva. E isso, indiscutivelmente,
requer, na outra ponta. uma ampla reforma tributária.
A privatização e a quebra dos ·monopólios estatais, da mesma forma, são imperativos da necessidade concreta
abrir a economia do Pafs e pàmitiro aporte de investimentos e capitais.
Essa é uma tendência mundial, decorrente da
globalização das economias, da interpretação dos
men:ados. lgnórá-la é loucura,· é colocar-se à margem do Process<1. histórico.
Não se trata de aceitar tudO que nos é oferecido em nome do novo. Muito pelo contrário. O momento exige ~la, mas exige também ação. Temos que encontrar o ponto de equHibrio entre essas

cte

coisas.

.

ar

Contra fatO.s. nii.o existem argumentOS: estão
a União Européia, o Nafta e os chamados Tigres
Asiáticos.
·
· ·
· · ·····

· Temos que lutàr com muita éonfiança e empenho para que o Mercosul dê certo. É a nossa reSposta, ainda que tardia, a esse novo momento da
economia mundial.'
· ·
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o próprio Vrce-Presidente da República, Marco Maciel,
expressa a mesma preocupação ein artigo publicado
na Folha de S. Paulo de 08 de 'setembro último, sob
o titu!p "Republicanizar a República".
·Ào longo de quase meia página de jornal, Marco M!lciel procura mostrar, segundo suas próprias
palavras, que •As mudanças econOmicas e as transformaÇões sociais não esgotam o processo indispensável para a adaptação do Brasil às novas exigên<:iSS de um mundo em que a comíietição e a integr.;iç'ão se tomaram inevitáveis".
Com a clareza e a elegância que lhe são peculiares,-!). Ex" defende uma ampla e profunda reforma da "estrutura polftico.institucional", capaz de
modémizar e dar agilidade aos Três Poderes constitufdos •.'.
Na opinião de Marco Maciel, é necessário reformar. também •os três sistemas do regime democrátiCQ•, os quais o Vrce-Presidente chama de •operativos": o sistema eleitoral, o sistema partidário e o
sistema de governo.
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"Sem essas mudanças", conclui Maciel, • não
colheremos os efeitos de um processo de transformação que está apenas começando e que não pode
ser interrompido, sob o risco de frustrarmos, mais
uma vez, as aspirações manifestadas pela sociedade brasileira"•••
De fato, Sr. Presidente, esse novo mundo sob
transfonnação em que vivemos, onde a comunicação direta dos indivfduos, por cima de fronteiras e interesses governamentais, desafia analistas contemporâneos e governantes, exige de cada um de nós,
polrticos da "era da informática", um concentrado esforço de mudança.
Estão em xeque, por exemplo, os conceitos
clássicos de soberania nacional, na medida em que
não existem fronteiras, alfândegas ou censuras no
espaço cibernético em que se move o mundo digital.
A infonnação flui, simplesmente flui, de norte a sul,
de leste a oeste, sem obstáculos.
A expansão da informática fascina e assusta.
Não se sabe o que acontecerá. Sebe se apenas que
já não é mais possfvel viver sem ela.
·
É claro que tudo isso faz parte do univeiSO de
reflexão do governante!
Como supor que, num mundo em mutação vertiginosa, seja possível sustentar conceitos que nasceram e se aplicavam a outra realidade?
· · É ·claro que muita coisa é adaptável, mas a
maioria delas não é.
Como, por exemplo, delender a adação de regimes fechados, autárquicos, lastreados em valores
nacionalistas num mundo interconectado até a medula?"
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na qualidade de Lfder do PTB nesta Casa, tenho acompanhado o encaminhamento das reformas patrocinadas pelo Governo Federal. Estou, como já disse em
outras oportunidades, de acordo com a essência
dessas propostas de mudança.
Precisamos liberar as energias empreendedoras do Pais, o que implica ampla reforma tributária e
fiscal. Precisamos abrir a economia de modo a
atrair investimentos produtivos que permitam a retomada do desenvoMmento económico. Não vejo
outro meio de eliminar a miséria senão pela geração
de riquezas.
Para que tudo isso aconteça, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, é preciso mexer nas estruturas do Estado, ferir interesses estratificados e provocar discussões.
O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex" me permite
um aparte, nobre Senador Valmir Campelo?
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O SR. VALMIR CAMPELO- Com prazer, nobre Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo cabral - Senador Valmir
Campelo, ouço V. Ex& de forma atenta, o que aliás é
uma constante enquanto me ponho aqui no plenário,
e verifico que V. Ex& defende uma ampla reforma tributária. Ainda há pouco, V. Ex& registrou que Os males que impedem o Pafs de crescer estão todos eles
concentmdos em derredor dessa circunstância. Mas
eu queria chamar a atenção de .V. Ex& pam •.o:que
me parece fundamental: todo governante gostaria de
ter uma Constituição· a seu·modo, a.seurprazer.•:E,
de vez em quando, as constituições .são· apodadas
orà de superadas ora de inviabilizar a Naçãoi O fato
é que V. Ex& coloca a questão agora sob um prisma
que V.:Ex&
absolutamente de correção de rumos:
quer, sem perder de vis1a o ajuste fiscal; é que .se
respeitem as regras de· competência e· partilha tnbutária, porque se não fizermos isso, eminente:.Seilãdor Valmir Campelo; .. se·.não tivermos:.uma.lei que
venha ·apenas pam. completar .. uma situação:.emér·
gente da atualidade, estaremos numa situação.diffcit o que ela precisa é: de escancarar. . uma porta
para o futuro e ar regular, de forma· mail; abrangente,
a matéria abordada. Se fizermos apenas a aplicação
de um cosmético e não uma cirurgia plástica em profundidade, tudo vai continuar como dantes .,.. -e· aqui
não quero usar a expressão •no quartel de· Abrantes•. O que precisamos registrar com a máxima sinceridade é que todos queremos mudanças, desde
que as coisas continuem como estão. Isso é da cultura brasileira. Na hora em que V. Ex& aborda .matéria dessa natureza, inclusive fazendo citação oportuna do eminente vice-Presidente Marco Maciel, meu
companheiro de partido, queria apenas pedir a V.Ex&
que não perdesse de vista um ponto que me parece
crucial: que nesta legislação se focassem as regras
de competência e a partilha tributária. Como sempre, cumprimento v. ex-.
O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado,
Senador Bernardo Cabral. Acolho com muito prazer
suas colocações brilhantes. V. Ex& é um homem de
inteligência privilegiada e tenho absoluta certeza de
que V. Ex& vai ter uma participação efetiva, consciente, como demonstrou quando Relator-Geral da
Constituinte, em 1988.

o

O SR. BERNARDO CABRAL • Constituição de
1988 da qual V. Ex" foi um dos rnerroros proeminentes.
O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado.
É exatamente isso que pretendemos, ou seja,
fazer com que essa porta se abra pam o desenvolvimento, sem que se fixem o que se determinem as
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competências, as atribuições dos Estados, da União
e dos Municfpios. V. Ex" mais uma vez nos dá uma
aula no que diz respeito a essa matéria, assim corno
em tantas outras matérias que são levantadas nesta

Casa.-•. ;

~~

.. ,

· ··: ·' Continuando, Sr. Presidente, para que tudo
isso aconteça é preciso mexer nas estruturas do Estado, ferir· interesses estratificados· e provocar dis-

cussões.r-·:.:: !-·.

· .)..::~ 7 ..

•i

·.

A hora, portanto, é de união em tomo de urna
·meta comum: o reencontro do Brasil i:om a modernidade;~ com a ·prosperidade, com o 'futuro, com a esperança.-t·-:-:c, -~"1 ~~: ~~c~r:.-::;:.· ; · ···:··; .: ., ·.·. ·
O que o· Pafs.espera de nós, acima dos. parti.dos polllicos ·e das ideologias, é que ·estejamos à altura desse.mundo em. metamorfose.· E que, com todas as nossas ·lfwergências e cóntrOvérsias, estejamos lado a lado na defesa do bem comum e do inte-

. resse público~~{..';;

~;b;f

·-:.::::'<'2-s. ··::c

·.!..4 ."'! .: -~~: ·.:,;.· ·

: ·.-. ( Era o que ·eu tinha a dizer, Sr.- Presidente.
.,: .;Mui!O·obiigado;";.,., '··,:: .,',)'•:,.,·.. ~.,,.,. ·

·'~' '"''.
.. .

,-_.·~

7":~•

.• <·o sr:· Errianêies' Airiônm." 4a SeCretário,

deixa a cadeira da presidéncia, que é

jiâifa P6fclsr.Vafr!iir.CiliTiPelo:

·

~ ~

ocu-

'-·''o sfi:-fiÂesioENTE (Vatmi; ~mpelo)- Concedo. a palavra. ao Senador Emandes Amorim. S.
Ex" dispõe dà até 20 minutos pam fazer o seu pronunciamento.
.. . ~~.
O SR. ERNAHOES AMORIM. (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte ÕISCUISO. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente,. Srls e Srs. Senadores, retomamos
a esta tnbuna para falar sobre o problema dá. Medida PI;OVisória n•.. 1.51.1, que interessa à Amazônia e
à Região Norte e que já deveria ter sido convertida
em lei. Devido aos métodos utilizados pela Comissão, essa decisão foi adiada.
. ~ Na verdade, a Medida Prol(isória n• 1.5J 1, que
suspende por dois anos a exploração de mogno e
de vi rola na Amazônia, e a Instrução Normaliv!l n• 1,
de 1996, do Ministério do Meio Ambiente, continuam
trazendo transtorno e perplexidade ao meu ,Í~stado
de Rondônia, sem falar nos prejilfzos que esses instrumentos do Goverrni trarão à sua economià.:
· · Na verdade, essa medida provisória inibe o desenvolvimento do Estado de Rondônia poique diminui a arrecadação e o número de empregos erri suas
madeireiras, desempregando mão-de-obra muito

preciosa.

' .

Entre 15 e 18 de setembro de 1996, Ronc!Onia
foi palco de uma das mais contundentes manifestações de revolta· e protesto de que já se teve •noticia.
Na verdade, em Ji-Pamná. todo o setor produtivo do
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Estado se reuniu para protestar contra tais instrumentos do Governo Federal, nocivos ao seu desenvolvimento, nas condições em que seus tennos estão estabelecidos.
Infelizmente, para que os gritos de revolta e
de protesto do povo de Rondônia fossem ouvidos
pelo Governo federal, a BR-364 teve de ser interditada.
O Estado de Rondônia e toda a Região AmazOnica, quando têm problemas, as bancadas da região e os parlamentares não se unem para resolvêlos; entãO, sua população, às vezes, precisa usar de
outros meios, tais como o fechamento de rodovias e
greves indevidas, para que as autoridades federais
· reconheçam seus problemas. .
· O Governo encaminhou para Rondônia seu
representante do lbama e, após árduas. e ásperas
negociações, chegou-se a um acordo, estabelecendo uma trégua de ·1 00 dias, perfodo em que se buscará hannonizar as. medidas adotadas na área ambiental com os interesses e as necessidades de desenvolvimento de Rondônia.
Peço, Sr. Presidente, a transcrição dos termos
do Acordo de Ji-Paraná nos Anais do Senado Federal, para que possamos acompanhar e fiscalizar o
exato cumprimento dos seus tennos, principalmente
quanto à compatibilização das medidas a serem
ajustadas pelo Governo Federal, com os interesses
do Estado de Rondônia.
Por outro lado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, estou submetendo à Comissão Especial incumbida de examinar a Medida Provisória n•
1511/66 proposta de alterações· à mesma, as
quais - entendo - poderão diminuir, senão eliminar, os atuais conflitos existentes com a sua aplicação.
Estou propondo a atteração no conteúdo do §
2" do art. 44 da Lei n• 4. 771/65, excetuando da restrição de corte raso em pelo menos 80% da cobertura florestal os Estados protegidos, ou que vierem a
ser, por zoneamentos sócio-econômico-ecológicos,
na fonna da lei.
Essa alteração se aplica imediatamente ao
Estado de Rondônia, que já trabalha na segunda
aproximação do zoneamento, restabelecendo-se o
direito assegurado pelo caput do art. 44 da referida
Lei.
Também estou propondo a criação de um Programa de Recuperação de Áreas Encapoeiradas,
com o objetivo de viabilizar a recuperação de áreas
abandonadas, com projetos agropecuárioS e florestais, a ser financiado com recursos oriundos do
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Tesouro Nacional, dos fundos constitucionais e financiamentos externos alocados para a área ambiental.
Esse programa decorre da lógica de que
nada adianta o Governo querer restringir o uso do
solo na Amazônia, se não colocar à disposição de
seus agentes recursos produtivos e tecnologia que
os habilitem a ocupar, de fonna racional e econômica, as áreas já desmatadas e abandonadas em capoairas.
Se se está pretendendo apresentar a Amazônia corno aval de interesses externos do Governo,
a sua população deve ser adequadamente compensada, criando-se-lhe, com a sustentabilidade recomendada, condições para seu progresso e bemestar.
Na verdade, a região amazônica tem sido o
palco do aval aos financi!l"lentos do Governo Federal, que, quando chegam ao Brasil, são remetidos aos Estados desenvolvidos - São Paulo, Rio
de Janeiro. Na busca desses recursos, o Governo
Federal empenha a Amazônia, suas florestas, seu
subsolo, as riquezas da região Norte. Esses recursos, via de regra, atendem apenas aos interesses
dos Estados desenvolvidos, restando ao povo da
Amazônia o abandono. Quando querem reclamar
ou reivindicar, têm que fazer greves, fechar rodovias, at~ porque existe falta de união da Bancada
da região Norte para defender os interesses da
Amazônia.
Se o Governo Federal quer a Amazônia intacta, preservá-la, oferecer o seu oxigénio ao resto do mundo, que procure então fazer investimentos ali; respeite, contudo, o desenvolvimento do
nosso Estado. Não se pode aplicar uma política
drástica para a preservação das florestas à custa
sacritrcio do povo da Amazônia. Nãô permitimos que isso aconteça. Temos que reclamar nossos direitos.
Por isso, solicttamos ao Governo Federal que,
ao incrementar os seus projetos na Amazônia, coloque os assessores responsáveis por essa área para
analisar as conseqüências, os abusos desses projetas na região Norte. Nós sabemos o quanto sofremos. Queremos que o povo que produz e que vive
na região AmazOnica seja respeitado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço por essa oportunidade.

do

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU DisCURSO:
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O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.517-1, adotada
em 1° de outubro de 1996 e publicada no dia 2 do
mesmo mês e ano, que •concede subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida, de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

111ulares

Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE {Valmircampelo) -0 Sr.
Senador Darcy Ribeiro enviou ãJSCUrso à Mesa para
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S •. Ex" será atendido.
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, passo a ler, para que
conste dos Anais desta Casa, os seguintes artigos,
de minha autoria, publicados no jornal Folha de
S.Paulo, edições de 16 e 23 de setembro do corrente ano.

Suplentes

FERNANDO E A VALE

PMDB
Gerson camata
Crulos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PFL
Francefino Pereira
Joel de Hollanda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
PSDB

Carlos Wilson

Llldio Coelho
PDT
Sebastião Rocha.

Darcy Ribeiro
PT

Eduardo Supliey

Lauro Campos
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL/PTB)
Carlos Magno
José Carlos Cculinho
Roberlc Fontes
Paulo Bauer
Bloco (PMOBIPSDJPSLJPSC)
Efiseu Padilha
Wilson Branco
Bloco (PPBIPL)
Odetmc Leão
Gerson Peres

PSDB
AntOnio Balhmann

Adroaldo Streck
PMN

Bosco França
PT
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 7-10-96- designação da Comissão Mista
Dia 8-10-96- instalação da Comissão Mista
Até 7-10-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 16-10-96 -prazo final da Comissão Mista
Até 31-10-96- prazo no Congresso Nacional
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Darcy Ribeiro
Por que FHC quer vender a Vale? Quer mesmo, se não
quisesse, nnguém cusat1a um malfeilo dessas, Antonio Ennldo,
nesta mesma coluna, expressou. """' sou saber de JJNKitação e
de 9Xp9riêncla-18Ho, sua perpiGxf<IMo"""' a prlvallmçiio, lnexplcáwl por qualquer
Os 1Ba1ocratas bisonhos de FHC, que nunca ftzBnun nem
Jarao
se esganiçam nessa privallzação por raz6es doutrinárias do aoonomês do ela. E tamlldm, netutatnante, por subserviência à Ideologia que o Colosso prega pam nós, mas não aplica

motiVo...-

n-.

a si mesmo.
Imensos lntemsses há atnls disso. Não digo que os temocratas querem seu bocado, mas digo qu& elas servem aos que

querem oomer a Vale.
Três raz69s podiam levar Femendo a rapensar essa matéria. Há no mundo alguma empresa mais eficaz a exftosa que a
Vale? Há alguma melhor adminlslrada e tacnologlcamente mais
avançada?
Há palrlmOnlo reei, conaelo, o pelrlmOnlo vlr1ual, realizá-

vel, maior que o da Vale. no campo da mineração? Há, finalmente
- para impor uma quarta razão a Fernando -. empresa que melhor trate seus tantrssimo servidoras?
A Va19 é tida como o filé mlgnon dos empresas que o Brasil
eslá doando. Creio que o mais alndlvo doia é o dlmlto de domlnlo
e de mcploraçiio sobre lmensurávels jazidos da larro, da cobre, de
nlqual, da ouro e de outros minérios. A Vale os vem oxplonlndo
quasa sempre associado a empresas estrangeiras, mas dos for·
mas mals amvenientes para o Bmsl.
É nessa monlanha de milérlos, que valem nAo se sabe

quanto - certamente mais que US$2Irllhões -, que especulado""' do mundo Inteiro 19m os olhos postos. Mas nAo subestime o

palrlmOnlo vtw o ativo da Vale, que é multo maior que qualqUer
empresa do gànero.
Dei algumas vozes com a Vale na minha vida públca. O
prlmalro foi no governo Goulart, quando o SUpremo Tri>Unal Federal anulou a állcane por maio da qual a Hanne CO<poratlon havia se apropriado da todo o ferro da Minas Gerais.
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Foi nessa mstauração da propriedade pública que a Vale
se assentou e progrOOkl. Depois foi durante a dtadura milHar.
quando o governo declarou qu9 as debêntures resultantes de empréstimos que eslav8m em mãos privadas pe
m a ser açl)- ·
as com diRiilo a voto. Uma negociata colossal.
Em consequência dela, já são privadas 49% das ações da
Vale. O poder público detém 51%. Isso slgnHica que Iodas as mancbras feitas para prlvaiiZar a Vale. lndusiw pegando consuHodas. de rdlõos de d6latas, visam lio-somenla assegurar a um
- d e aclonlsla ~ domfnlo de amprusa. Um engodo.

·-"' .Tudo Isso me dói a ma espanta. Sarai mesmo um calplm.

e lciOia, .._oo a noções de p4lrla e de 1n1arasse
nacional. que l!camm lolamenl9 obsoletas? Não! Eles s ã o ros.CUidado. Fernando. Queram enganar a IIOCê e a nós IOdos.
provinciano.

A VALE E~
DwcyRI>elro
.··~·,·Tanllo boje.'para meus leitores. b&s lnlormaçi5as sobre as
quais precisamos rnac111ar nesta avalanche de prlvalizações que
nos afunda. Essa lema cllvlde a Naçlo ooma mlnootalnslgnllk:anla. formada pelos que estilo contentes com o BIBSillal qual é; a a
..-ta, dos inconformados e descontentes. os primeiros queram
prlvallzar ludo que o Eslado ainda dalém. A makxla sa pa<gunta:
quem 1uaa com o que eslá SllC>8IIenclo? Para ela, só cab8 o de-

semprego e a penúria. Desgraçadamenla. aquela m1noo1a domina
a mklla, que tez pamcer unanme o apoio às privatizações. o pior
é que domina sullcien1es padamenlaras e 8lOICUthlos para viabilizar seus planos de apropriaçlio do BIBSI.
A prirnoira Informação que lanho para você é a elCjl!arleção
de Fmnctsm S<:llelllno. pmsldenla da Vale do Rio Dooe. <lente
da Comlssiio de Minas e E'nefllia da Câmara dos Deputados. l.el8
suas palavras: •
•poo.nos definir a Vale como uma empmsa que trabalia
com racursos naturais a logfstica de transporte. Opera em nove
Estados. dlmtamenla. oo através de suas 14 amprases oonlroladas e 26 coligadas. Os negócios a que esse conglomerado sa dedica são: exploração de minério de ferro. manganés. ooro. bau>dta
e caulm; operação dos sisiBmas lnterllgedos mina-!errovfa-porto.
no Pará. no Maranhão. em Mlnas e no EspfrllD SaniD; navegação
tmnsocaénica; atlvldades nas limas de paletlzação. -rurgia.
feno-liga e afumfnlo; manejo de maciços llonJslals para produção
da madelnl. calulose a papel cada allvldade complementa outJa.
garantfndo a sln<lfllla entro os negócios do grupo. Para oonstrulr
esse sistema, a VaJ& vem firmando parearias da sucesso com in-vestidoras bmsllelros. Japonesas. llallanos. espanhóis, franceses,
sul-alricanos e rugenllnos. A Vale é uma empresa de capital aberto. consagrada no mercado por sua transparência; 51% das suas
ações pertencem à União e 49%. já estão nas mãos de aclonlstas
privados."
Qua pode havar. para um homem público oo para
um cidadão bmsllelro consciente. de que a prlvatlmção da Vale é
uma negociata que atenta oonba os Interesses nacionais?
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uma

cleclaração do presidente do
A segunda lnlonnação é
BNDES sobn> a convonlêncla de prlvallzar a Vala. Veja seus argumentos: é 1111a usina Integrada. lfder no men:ado bmsllelro. ~

compeUIIva no mercado Internacional. Não dé pmjul'2io. Tem um
nfwl de aiMdede 9lCC8Ienle- é modema e atualmda IDa!ologl-

camente.
Essas razões desancontmdas opõem os argumeniDs
transpamn1es do sarv1c1or público está à franiD da Vale e as mzõ.

os esptlrlas do pi89icleniD do BNDES. Sio antaganlcas e - qufveis. seria entro elas qu9 o governo Famanclo Henrique qu9 optar. se já nlolivusseop!Ddo.
E aqui wm mleha IDrcalra lnfonnação. ~ a de que. franiD l
oposição púllllc:a qua a negociata provoca. estilo apelando para o
suborno. Quemm alar um fundo com os dinheiros resultantes do
leilao da Vale para ratear entm os Eslados em que ela opera. Mas
os Eslados vizinhos nllo conconlam. Quemm lmnbém sou bocado. Tome posição você também.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Nada
mais havendo a tralar. a Presidência vai encenar os
trabalhos, designàndo para a sessão deliberaliva ordinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguinte

ORDEM DO DIA
Às 15h30min
-1REQUERIMENTO N° 889. DE 1996
Volação, em turno único, do Requerimento n•
889. de 1996. do Senador Jonas Pinheiro. solicitando, nos tennos do art. 172, inciso 1. do Regimento
Interno, a inclusão em Otdem do Dia do Projeto de
Lei do Senado n" 29. de 1996. de sua autoria, que
define a utilização dos tftulos da dfvida agtária, previSia na Constituição Federal.

-2REQUERIMENTO N° 890. DE 1966
Votação. em turno único. do Requerimento n"
890. de 1996. do Senador Jefferson Péres. solici1ando. nos tennos regimentais. a retirada, em caráter
definitivo, da Propos1a de Emenda à Constituição n"
34. de 1996. de sua autoria e de outros senhores
Senadores, que dá nova redação ao § 5" do art. 40
da Constituição Federal.

-3REQUERIMENTO N° 899. DE 1996
Votação, em turno único. do Requerimento n"
899. de 1996, do Senador José Fogaça, solicitando,
nos termos regimentais. a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado n" 38. de 1995. de autoria
do Senador Pedro Simon. com o Projeto de Lei da
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Câmara n• 55, de 1996 (n• 4.004193, na Casa de origem), por tratarem de matérias que versam o mesmo assunto.

-4PROJETO DE LEI DO SENADO N" 88, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n•
de 1996)
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Discussão, .em turno único, do Projeto de lei
do Senado n" 88, de 1996, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrotécnica Federal de Alto Alegre, no Estado de Roraima, tendo
Parecer tavorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Joel de Hollanda, em substituição à Co-

missão de Educação.

-5PROJETO DE .LEI DO SENADO N" 95, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n" 638, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de lei
do Senado n• 95, de 1996, de autoria do Senador
José Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a
criar uma Escola Agrotécnica Federal no Municfpio
de Tocantinópolis, Estado do Tocantins e dá outras
providências, tendo
Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Joel de Hollanda, em substituição à Comissão
de Educação, favorável, nos termos de substitutivo
que apresenta.

-&PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 18, DE 1995
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno,

da Proposta de Emenda à Constituição n• 18, de
1995, de autoria do Senador Pedro Simon e outros
senhores Senadores, que acrescenta § 13 ao art. 14
da Constituição Federal (financiamento de campanhas.eleitorais), tendo
Parecer contrário, sob n• 739, de 1995, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Em virtude de adiamento)

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14h58min.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR HUMBERTO LUCENA NA
SESSÃO DE 1~ QUE SE REPUBUCA
POR SOUCfTAÇÃO DO PARLAMENTAR.

61

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte áJSCUrso.)- Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, ocupo-me hoje, nesta tribuna, do
desenvolvimento dos pequenos negócios do Pars,
que, recentemente, foram beneficiados, nesta Casa,
com a aprovação do novo Estatuto da Microempresa
e de um novo regime tributário. Projetos que ora trami1am na Câmara dos Deputados, já suscitando polêmica, sobretudo no que tange ao aumento das
isenções fiscais para o setor. Desejo salientar que
as duas proposições são de autoria do nobre Senador José Samey, Presidente desta Casa e do Congresso Nacional. S. Ex", assim procedendo, está
mais uma vez comprovando a sua preocupação com
o social, que foi o objetivo maior do seu perfodo de
Governo.
A propósito desses dois projetas, Sr. Presidente, há realmente uma grande polêmica. É de salientar-se o noticiário de 29 de agosto último, do Correto Brazlllense, sob o titulo: •
"NOVO ESTAlUTO DE PEQUENAS
·EMPRESAS DIVIDE MINISTÉRIO":

"Fazenda é contra, temendo perda de
receita, mas Indústria e Comércio garante
que arrecadação vai aumentar. •
"Cerca de 300 micro e pequenos empresários vestiram o melhor temo e foram
ao Congresso Nacional chorar as mágoas e
pedir a aprovação do projeto que cria um
novo estatuto para as micro e pequenas empresas. Acenavam com o argumento de que
um milhão de novas empresas e cinco milhões de empregos podem ser criados. Tocaram no ponto fraco do governo, mas não
conseguiram unanimidade em tomo da causa. O ponto de discórdia na equipe do presidente Fernando Henrique Gardoso é o aumento do limite para isenção do pagamento
do Imposto de Renda (IR) e a redução na
cobrança de outros impostos federais.
Pelas regras aluais, as microempresas
com faturamento anual de até R$84,9 mil ficam isentas do pagamento de IR e a pequena empresa não tem isenções. O novo estatuto prevê que o limite de faturamento anual
para que a microempresa fique livre do IR
passa para R$2Ó4 mil. Já a pequena empresa só pagará o imposto sobre o valor que
exceder essa quantia
A Receita Federal foi a primeira a reclamar. Depois de fazer os cálculos, concluiu que a redução na anecadação do IR e
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de outros tributos federais seria de R$4 bilhões. O Ministério da Fazenda fechou questão com a Receita. •Obviamente a posição
· . do ministério é conllária por causa do impacto na arrecadação•, afinnou o Secrelário
de Acompanhamento EconOmico, Bolfvar
"· . MoUJa Rocha, que representou o Ministro
Pedro Malan no encontro dos empresários,
o 1R Seminário sobre a M"ICIO e Pequena
:,- Empresa. •1sso vai contra todo o esforço que
., ~"" ,, está sendo feito para o ajusle fiscal•, concluiu.
·.. O Movimento Nacional das Micro e Pe:,, :.. quenas Empresas (Monampe) e o Serviço
·:, o: •. de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
.·-·. (Sebrae) conteslam o número da .Receita.
Eles refizeram os cálculos e cf!Zem que a
· '"''"' evasão fiscal não passa de R$2 bilhões.
..... ~~ .
..0 Ministro da Indústria, do Comércio e
·;.i ·: :· do Turismo (MICT). Francisco Domelles, foi
além. Ele não só disse que ··a perda de re.· ·.... ceita que se coloca não conesponde à reaft. dade• como também ressallou a importblcia
do estetuto para aumentar a arrecadação,
"" : "!Jazendo para a legarldade quem está no
mercado informar. E afinnou aos empresários: •auero trazer o comprometimento do
··· presidente Fernando Henrique com o forJa. . lecimento da micro e pequena empresa•.
Por outro lado, ainda sobre a mesma matéria,
o Correio Brazlllense, na sua edição da mesma
data, publicou um editorial sob o titulo •A vez dos
pequenos•, nos seguintes tennos:

•A VEZ DOS PEQUENOS
A questão do emprego é o grande drama polftico da sociedade contemporânea
neste fim de século.
O avanço tecnológico a globalização
das economias e a superposição dos mercados impõem transformações drásticas á estrutura produtiva dos pafses, sobretudo
áqueles em processo tardio de desenvolvimento como o BrasiL
O resultado, em regra, tem sido a redução da oferla de emprego, gerando problemas sociais graves, que desafiam a argúcia
e a sensibilidade dos governos. No Brasil, é
este um dos componentes mais dramáticos
da crise social, matriz da crescente violência
no campo e nos centros urbanos.
A chave para vencer esse desalio, no
entanto, tem-se mostrado bem mais simples
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e ao alcance da sociedade do que imaginam
muitos burocratas, dentro e fora do Estado,
os pequenos negócios. Eles desaliam a rigidez das estruturas planificadas e possuem,
por sua própria natureza, maior agilidade
para reciclar-se e adaptar-se ao vertiginoso
processo de mudanças. imposto pelo avartço tecnológico.
Isso por si só já seria suficiente para
que o estfmulo aos pequenos negócios
constasse das prioridades do governo deste e de qualquer um. Não obstante, dáse, no momento, o contrário o governo faz
carga contra duas propostas recém-aprova. das pelo Senado, que a Câmara começou
ontem a discutir, o novo regime tributário e o
Esllituto da Pequena e M"ICroempresa. O argumento: . esses dois projetas representariam renúncia fiscal em tomo de R$4
bilhões anuais..
Mesmo desconhecendo os dados que
levaram a tal resultado, é possfvel sustentar,
com segurança, que se trata de um equfvoco. Pode haver perda dentro de uma visão
contábil estreita, que despreza os formidáveis subprodutos dessa •renúncia· ampliaçãO do mercado interno de consumo, redução do desemprego, absorção gradativa de
milhares e milhares de agentes econômicos
hoje na informalidade. Bastam esses fatores
para garantir ganhos diretos e indiretos extraordinários ao Estado, pala muHiplicação
da base de contribuintes.
calcula-se que, entre mão-de-obra formal e informal, nada menos que 80 milhões
de pessoas - dez vezes a população de
Portugual, mais de três vezes a da Argentina e a décima do planeta - trabalham hoje
em pequena e microempresas no BrasU. Os
dados são do Sebrae e baseiam-se em número oficiais.
A mentalidade liscalista do Estado
aprisiona o potencial criador da sociedade e
trata uniformemente os desiguais, grandes e
pequenos. Estabelece assim critério injusto,
que inibe à expansão do setor e dificulta a
retomada do desenvolvimento da eéonomia
brasileira
Não por acaso, cresce a informalidade
na economia brasileira Há estimativas oficiais de que está em tomo de um terço do
PIB. A pergunta óbvia é: quanto isso repre-
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senta em matéria de renúncia fiscal? As
duas propostas, aprovadas pelo Senado, vi'sam exatamente a 'reduzir a margem de informalidade econõmica. •
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com
efeito, pelas informações de que disponho, pretende-se retirar do novo regime tributário as isenções e
reduções de alfquotas previstas, sob a aleglção de
que irão provocar urna renúncia fiscal de R$4 bilhões
na arrecadação- R$2 bilhões referentes à União e o
restante dos fundos de participação dos Estados e
Municfpios. Argumenta-se ser inadmissível essa perda de recursos, justamente em um me: ·.ento de fortes restrições financeiras a que está suor.~ o Tesouro Nacional.
Sem dúvida, urna situação delicada. Ainda
mais quando se assiste ao crescimento acelerado
do Indica de desemprego no Pais, já caminhando
para mais de 16"k da nossa popu~ação economicamente ativa. Um quadro dilicffirno, que ninguém em
bom senso gostaria que assumisse as proporções
que ora assume na vizinha Argentina, e para o arrefecimento do qual. não se pode prescindir, sob nenhuma hipótese, do concurso das micro e pequenaS
empresas. Pois seria mesmo um contra-senso implementarem-se politicas de emprego e renda sem
se colocar em pauta, ao mesmo tempo, um conjunto
de medidas capazes de promover o desenvolvimento dessas empresas, que representam urna verdadeira força social da nossa economia. Pois compõem o universo de quatro milhões de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, sendo responsáveis por 48% do total da produção nacional,
42% dós salários pagos, 68% da oferta de mão-deobra e cerca de 30% do Produto Interno Bruto do
Pais.
Aliás, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores,
não é gratuito o fato de que nos pafses desenvolvidos, também às voltas com um desemprego assustador, com taxas que em média, vêm alcançando
cerca de 20% de suas populações economicamente
alivas, venham crescendo a cada passo as estratégias para fomentar ainda mais essas pequenas e microempresas, corno forma de reduzir-se o impacto
desse fenômeno, resultante do processo de alta
modernização e sofisticação tecnológica dos processos produtivos, em meio à onda avassaladora da
chamada globalização.
· Tanto que vale a pena ressaltar aqui, de passagem, o significativo papel s6cioeconõmico e politico dessas minúsculas unidades produtivas no desenvolvimento das economias mundiais, sobretudo
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no tocante ao advento de evolução do próprio capitalismo. Pois, afinal, não parece mera coincidência o
fato de que os pafses que mais cresceram nos últimos 50 anos terem sido justamente aqueles que
mais cedo compreenderam a necessidade de promover o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Como bem o demonstram as pesquisas realizadas sobre tratamento diferenciado a essas empresas por pafses como os Estados Unidos da América, Japão, França, Itália, lnglalerra, Alemanha etc.
Particularmente, devo· lembrar o exemplo da
Itália, cujo modelo de reconstrução e desenvolvimento de pós-guerra foi a criação de rede de pequenas empresas dinâmicas e flexlveis em cada urna de
suas regiões. Sendo que, nós últimos 1o anos, cerca
de 70% do PIB italiano provém dessas empresas
que realizam 18% das exportações daquele pais. E
por que não falar da Coréia do Sul, um pais que tem
semelhanças econOmicas com o nosso, em termos
de indicadores básicos de Produto Interno Bruto e
outros assemelhados? Lá, as pequenas empresas
são hoje responsáveis por metade das importações
industriais.
E, se formos analisar mais detidamente a postura desses pafses, com relação ao tratamento diferenciado a esse universo empresarial, verificaremos
que foi justamente· na base de vários incentivos,
dentre eles os fiscais, que as micro e pequenas empresas, bem como as médias empresas, puderam
exercer seu significativo papel de soerguimento de
suas economias.
Mas, objetivarnente, o que foi que se aprovou
no Senado em beneficio dessas empresas?
Primeiramente, vejamos a questão do Estatuto.
'Por ele, os limites definidores da microempresa
e da pequena empresa, expi'<!SSOS em Reai, passam
a ser, respectivamente, R$204 mil e R$576 mil, valores a serem corrigidos por um gatilho sempre que a
UAR variar em mais de 10%. Aumentando-se, dessa forma, de modo significativo o número de micro e
pequenas empresas participantes do universo desse
setor.
Com relação ao registro especial dessas empresas, mantiveram-se as regras aluais. Ou seja, os
titulares ou sócios de urna empresa em constituição
deverão declarar que a receita bruta anual dessa
empresa não excederá o limite lixado em lei. Elas
não poderão ser constituidas sob a forma de sociedade por ações e não exercerão atividades veladas,
corno imobiliárias, agências de publicidade, de importadores ou prestadora de serviços de profissionais liberais e, para as já conslitufdas, os sócios de-
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verão apresentar demonstrativo ele que a receita no
ano anterior não excedeu os ·limites.
Simplificou-se também o recolhimento das contribuições sociais e dos encargos trabalhistas. Este será
feito agora de forma englobada, confonne regulamentação posterior, com o Poder Executivo estabele-

cendo pnx:ecimentos simplificados para facifdar o amprimento da le!jslação previdenciária e trabaltisla, efrminando exigências burocráticas e obrigações acessórias.
Quanto ao crédito, as micro e pequenas empresas terão maiores facilidades, com tinhas especiais
e condições favorecidas, em relação a prazos de pagamentos e cobrança de juros, o qúe também necessilará de regulamentação. E a fiscaiização terá
sobre essas empresas um caráter muito mais orientador. Sendo que, à exceção de casos de dolo, fraude ou simulação, somente serão autuadas se não
atenderem à notificação para sanar as eventuais irregularidades, além dos casos de reincidência
Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a par desses benelfcios, o Estatuto, certamente, prevê algumas penalidades para os casos de
enquadramento indevido, pelo que essas empresas
ficam sujeitas ao pagamento dos tribulos não recolhidos, corrigidos segundo a variação da UAR, mais
juros ele 12'l'o ao ano. E, ademais, poderão sofrer clesenquadramento com multa dé 100"k sobre o valor
atualizado dos tributos não recolhidos e multa ele
50% sobre o valor atualizado pela UAR dos empréstimos obtidos com base nos incentivos para o setor.
Já sobre o regime tributário, que é jus1;amente
o aspecto gerador da maior polêmica, o que se aprovou foi o seguinte:
ITTfXJSto de renda: As empresas com faturamento de até R$204 mil (microempresas) ficam isentas. A pequena empresa só pagará sobre a parte da
receita que exceder R$204 mil, podendo optar por
declarar lucro real ou presumido.

Contribuição ao Programa de Integração Social
(PIS): As microempresas continuam isentas e as pequenas apenas pagarão sobre a parte da receita
que exceder o limite de R$204 mil.
· Imposto de Importação (11): O imposto sobre a
importação de equipamentos e bens deslinados a
pesquisa e desenvolvimento será reduzido. E, enquanto não houver a regulamentação pertinente, fica
reduzido à metade.
Imposto sobre Produtos Industrializados (/PI):

As allquotas incidentes na salda de produlos de micro e pequenas empresas serão rebaixadas, ficando
também reduzidas à metade, enquanto essa redução não for regulamentada.
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Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (CORNS): As microempresas ficam isentas, e as pequenas só pagarão sobre a parte da receita que exceder R$204 mil.
Imposto sobm Operações Financeiras (/OF):
As microempresas passam a ser totalmente isentas,
não tendo sido disposto no tocante às pequenas.
Contribuição Social sobre o Lucro (CSSL): As
micro e pequenas empresas também ficam isentas.
E as pequenas só pagarão sobre o lucro obtido proporoional à parte da receita superior a R$204 mO.
Ou seja, dentro do espirita contido nos arts.
170, inciso IX e 179 da atual Constituição Federal,
conseguiu-se estabelecer o mlnimo necessário de
diferenciação, tratando desigualmente os desiguais,
para que as micro e pequenas empresas do Pafs
possam ser aliviadas de uma carga claramente excessiva de tribulos, bem como de uma camisa-deforça burocratizante, que há muito já deveriam ter
sido erminadas, com vistas ao crescimento do setor.
E, quànto à alegÍida renWicia fiscal, é p~
que se faça imeãmiamente uma ressalva. Pois, a
meu juizo, seria equivocado aceitar pvra e simplesmente os números apreseritados com relação aos
"efeitos negativos" do novo regime tributário, sem
que se procedesse a uma anáfise mais aprofundada
dos seus aspectos positivos, que, como disse o Deputado Delfim Netto em recente artigo na Folha de
S. Paulo, "eventualmente, contra-arrestarão a queda
da arrecadação pelo aumento do nlvel de atividade
da economia e pelo aumento do nlvel de emprego•.
Antes de mais nada, é necessário dizer que os
números áiVlllgados dà uma renúncia !iscai astron6mica de R$4 bilhões~ embutidos no projeto de regime tributário em loco, não foram até agora comprovados. Por outro lado, o Sebrae, que tem feito, aliás,
um grande trabalho neste Pais em favor da muHiplicação das micro e pequenas empresas, -álferentemente, calçou sua análise objetiva a esse respeito
com dados do IBGE, pelos quais as micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca de 7% da
arrecadação nacional. O que implicaria, no máximo,
em uma renúncia !iscai da ordem de R$1 ,5 bilhão.
Aliás, no meu entender, essa não é a questão maior da matéria Não me parece que deva
passar despercebido a todos os que se preocupam com os rumos da economia nacional o fato objetivo de que, como disse o Relator desse projeto,
Senador Bello Parga, •qualquer perda inicial será
compensada com o alargamento da base de contribuição, devido à entrada de milhares de empresas
na economia formal."
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Esse sim, Sr. Presidente,
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e Srs. Senado-

res, o aspecto meritório desse projeto do Senador
José Samey, pois a nenhum de nós é dado o direito
de desconhecer uma das facetas altamente negativas da aluai estrutura empresarial e trabalhista de
nossa economia, que é a informalidade, a chamada
"economia subterrânea", um aspecto que, a par de
se constituir uma forma estratégiCa de sobrevivência, em meio aós desacertos das sucessivas politicas econOmicas'a que temos assistido, com sua caracterfstica comum de concentração de capital e. de
renda é, ao mesmo tempo, claramente negativo para
o equacionamento da verdadeira. economia real do
País.
Adàmais. como seria possfvel deixar-se . de
compreender a' .já referida importânCia das ·micro e
pequenas empreSas coino irislrumento fundamental
do processo de desenvOÍVimento? Como não reconhecer que 9SSal> empresas necéssitàm,' por isso
mesmo, de fortes'. àstrmulos, para que
Pos5am
desenvolver? Afiriàl, elas são as geradoras do progressO e do de58nvolvirnento riacional, iátor importantfssimo para o capitalismo, que é o talento empresarial.
·

se

Com efeito, não é à toa que o Brasil hoje é o
terceiro pafs do niundo em franquias industriais, só
abaixo dos Estados Unidos da América e do Japão,
com mais de 50 rrul unidades desse tipo, crescendo
e sendo bem-sucedidas em seus oitenta por cento,
apesar das politicas ele restrição ao crescimento
econOrnico (mesmo contra elas), que temos enfrentado ao longo dos úitimos anos.
E, hoje em dia, quando os grandes conglomerados empresariais, pesados em sua estrutura, sentem ãrficuldades ele enfrentar a enonne competitividade imposta pela alta internacionalização produtiva, são elas justamente que se apresentam como alternativa mais viável. São flexfveis. ágeis, em sua
adaptação aos novos paradigmas económicos, sendo muito mais capazes de apresentar uma alternativa solidária e muito mais humana nas relações capital/trabalho, pois. em geral, patrões e empregados,
nesse setor, podem encontrar com muito mais facilidade os termos de uma convivência cooperativa.
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, quero fazer desta bibuna um apelo veemente ao Sr. Presidente
da Câmara dos Deputados, aos Lfderes naquela
Casa do Congresso Nacional e, bem assim, aos Srs.
Deputados, de um modo geral, no sentido de agilizarem ao máximo possfvel a aprovação dos projetas
relacionados com o Novo Estatuto da Microempresa
e do Novo Regime Tributário para essas empresas.
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Sabemos perfeitamente, como tive oportunidade de aludir durante este pronunciamento, que numa
fase como esta em que estamos, quando uma das
repercussões mais negativas das medidas econOmicas do Governo no combate à inflação é o desemprego que aumenta aceleradamente no Pafs, a única maneira que temos de ajudar a criar novos empregos é justamente incentivando, como diz a Constituição, as pequenas e rnicroempresas através de
medidas como essa. São elas as unidades produtivas capazes de absorver mão-de-obra em grande
número não apenas na área urbana como também
na área. rural, onde se instalam, particularmente no
Nordeste, as chamadas "agroindústrias".
·· Não podemos é continuar como estamos, com
a crise social que se agrava dia a dia diante de um
desemprego acelerado e de uma taxa de juros que
aumenta sempre, sabendo-se que o Governo Federal é. o principal responsável pelo aumento dessa
taxa de juros, tendo em vista que necessita de atrativos para lançar seus tftulos no mercado financeiro, a
fim de rolar a sua dfvida pública interna, que se
transforma cada dia mais numa bola de neve.
Por outro lado, Sr. Presidente, o apelo que vai
à Câmara dos Deputados também se estende ao
Senhor Presidente da República para que Sua Excelência, a tempo e a hora. tão logo lhe chegue às
mãos esses projetos de lei, da maior importância
para a economia do Pafs, os sancione a fim de que
se dê outras condições de vida aos trabalhadores
brasileiros. Transformados em lei esses projetas, vamos cada-vet mais ~rom-a-cllamada~oo
mia informal, porque, como essas empresas vão ser
altamente incentivadas, beneficiadas do ponto de
vista fiscal, então aqueles que estão hoje na economia informal passarão a integrar a economia formal
e, portanto, o que se perde de um lado se ganha de
outro, na arrecadação da receita pública.
Sobre essa matéria, o Estado de Minas publicou, também, no dia 27 de agosto último, sob o titulo
•A Saída são as Pequenas":
Já entrando no mês de setembro, este
1996 praticamente perdeu a batalha do desemprego. No início do ano, o Ministro do
Planejamento, aluai candidato à Prefeitura
de São Paulo, José Serra (PSDB), sugeriu
que se fizesse um "pacto nacional" para
possibilitar a retomada do crescimento. Não
se fez pacto algum e o quadro é cada vez
mais desanimador. Um dos consultores
mais ouvidos pelos empresários do País.
Marco Aurélio Vianna, afirma que, se o Go-
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vemo não adotar terapêutica adequada, teremos em cinco ou dez anos de 15 a 20 milhões de desempregados.
O consultor configura o Brasil com.
quatro tipos de desempregados. Um é formado por jovens que não conseguem entrar
no mercado de trabalho. Acrecfrta ele que
nessa categoria existam entre 2 e 2 milhões
e 300 mil candidattls a um posto de trabalho. segundo é o das "VVtimas" da tecnologia. Não há meio eficaz de evitar o surto de
novas tecnologias, sob pena de se condenar
o Pais ao isolameniD. Um exemplo: a ll"'dastria automobilfstica produz hoje o dobro do
que produzia há dez anos, com apenas me. tade do corpo de funcionários daquela época. Daqui por diante a tecnologia irá aumentar ainda mais a sua parte no 'bolo" produtivo. Um terceiro é o dos reengenheirados,
dispensados pelas empresas que, através
de modernização, estão em fase de mudança no processo de produção. -Finalmente; o
quarto é O dos aposentados p!8COa!S, fruto
de. refonnulaçõe$ nas grandes estatais, do
seNiço público e nas empresas privadas.
Solução que ele apresenta: incentivar a criação de pequenas e mieroempresas. Se forem criadas 2 milhões de unidades, com mrnirno de cinco empregados cada, serão maiS
de dez milhões de novos postos de trabalho.

o

"

O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me concede um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon- Quero apresentar-lhe minhas feUcitações e fazer justiça a V. Ex" pelos pronunciamenlos que vem fazendo, nos quais analisa
com profundidade essa matéria, o Pais e o rnomenlo
que estamos vivendo. O imposto será votado. A decisão sobre o ICMS será votada na quinta-feira. V.
Ex", assim corno eu, participou do debate com o Ministro do Planejamento hoje pela manhã. Acho muito
estranho o argumenlo apresentado pelo Governo
para votar a isenção do ICMS para os produtos
sarni-elaborados. Acredita o Governo que a isenção
favorecerá o crescimento, o desenvoMmento, o aumento da necessidade de mão-de-obra. Quando
Ex" era Presidente do Senado e Constituinte, eu era
Governador e, portanto, não estava aqui, mas acompanhei os debates. Foi uma grande discussão quando se colocou na Constituição que eram isenlos do
pagamento do ICMS os produtos industrializados
destinados à exportação. Não se inclulram os sarnielaborados. Na época argumentavam o então Sena-
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dor Feniando Henrique Gan:Joso, o Uder do nosso
Partido, Senador Mário Covas e outros que exportar
produtos semifaturados era agir contra o Brasil; exportar lingote de ferro significava não exportar produtos industrializados à base do ferro; exportar couro era deixar de exportar calçados. E o importante
para nós é a mão-de-obra que temos aqui; o importante é dar mais trabalho para nossa gente. Além
disso, o valor agregado da exportação de couro é
quase zero, enquanto que com a exportação do calçado a arrecadação para o Pais é muito maior. No
entanlo, o Governo muda sua orientação de uma
hora para outra e decide terminar com o ICMS da
exportação para aumentar a produção. Não é verdadeira essa argumentação! É lamentável, mas estamos vivendo uma época no mundo, nobre Senador
-,e V. Ex- tem razão:-, em que o desemprego é um
problema mundial. A tecnologia está levando a isso.
Nunca me esqueço:~ eu era guii em Caxias. do Sul,
onde .tínhamos. ~.ma.. teçelagem, a pisamiglio. Eu
olhal/a aquele tear de, q1,1ai!:O. me~ de altura e cinco ou seis metroS de' comprimeimi•.
ou doze tecelões trabalhavam em um· tear. Hoje existem cem
teares~ ilm-do'ladodO Outro, infinitamente" menores,
e há apenas um cidadão que, diante de um computador, verifica se es1á acontecendo alguma falha
Então, a tecnologia .modema está expulsando a
mão-de-obra do campo e da cidade. Pois bem, em
vez de industrializar-se o . produto aqui no Brasil,
onde se poderia empregar màis alguns trabalhadores, eslimula-se a exportação de sarni-elaborados.
Quándo V. Ex" fala nas pequenas e nas médias indústrias, então, não há o que discutir, porque
empregam mão-de-obra real e efetiva. Quando pensamos na Itália, logo nós nos lembramos da Fiat e
de outres grandes empresas, mas esquecemos que
80o/o do que a Itália produz é proveniente de pequenos e médioS produtores. Portanlo, não entendo;
sinceramente não entendo essa urgência urgentíssima que se quer imprimir a um projeto que deve favorecer alguns mas que, na verdade, é absolutamente
antipático à maioria do povo brasileiro. Por ·outro
lado, o Senador José Samey, ao apresentar um projeto -que já foi votado pelo Senado- visando facilitar a ação das pequenas e médias empresas, é
considerado adversário e inimigo do Governo Federal, como se isso pudesse acontecer. Para o Proer.
para o Banco Nacional e pata outros bancos, são ..
berados R$40 bilhões. Para a agricultura, não há t
cursos. Quanlo se trata de microempresas e empresas de pequeno porte, abre-se um grito quando se
quer pennilir que elas funcionem e afinna-se - ~ Senador José Samey diz que isso não é verdad:· .- -lUe
o citado projeto ocasionará um déficit de R$4 bilhões. Não vejo racionalidade nisso. Falo isso c0m todo
o respeito, pois sei, pelos seus livros, pela suá obra,
pela sua ação politica, que o nosso Presidente da

oez

essas

a
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Repllblica, que é sociólogo, é profundo entendedor
dessaS questões. Mas falta algo na ação politica· do
Presidente, falta alguém que analise esses assuntos
no seu conteXk>. Isso lamentavelmente não vem
acontecendo. Senador Humber1D Lucena, meus cúmprimentos pelo importante pronunciamento de V. EX".
O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu é que lhe
agradeÇo, nobre Senador Pedro Simon, pois o enteque principal do meu discurso era ó de salientar a
necessidade de incentivar a micro e· a·pequena empresa, na atual conjuntura, diante dó·. crescimento
absuf'!lo do desemprego.
''
·
. Inicialmente, chamei a atenção para· os' projetes apresentados pelo Presidente JOSé Samey;'que
toram, aliás, obje1o de polémica por parte de setores
do Governo Federal. Acham que ·tanto o Estatuto
como urna maior isenção tributária da ·microempresa
poderiam prejuá~car ainda mais· · a ariecadaÇão,
quando, pelo contrário, à medida que" a econilmia informal passa, diante desses estfmulos, a formalizar·
se, a arrecadação da receita vai aúnient!U". · · · ·
v. Ex" lembrou muito ti6m o·el(à!'l{ilo ~Itália.
No caso do projeto sobre ll desclneiáção dó 'fCMS
sobre as exportações, é preciso muito cuidado.
Numa fase de desemprego crescenfl! como a que
estamos vivendo no Brasil, se comeÇarmos a dar
gradativamente incentivo aos produtos que saerri do
Pais, talvez tenhamos um préjufzo interno muito
grande. Aquelas empresas que trabalham para o
mert:ado interno podem ficar prejudicadàS,' e, portanto, vai haver um índice maior de desempregç: em
certos setores da nossa economia.
·
·
o Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex" ine permite um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex",
Senador.
'' · ·
o sr. Lúcio Alcântara- DOOejo trazer também
a minha palavra de aplauso à iniciativa ·de V. Ex" de
vir aqui discutir esse importante tema, porque; como
V. Ex" disse muito bem, assim como o Senador Pedro Simon no seu aparte, o grande drama dessas
sociedades modernas é geração de emprego. Mesmo sociedades prósperas, como a da Europa Oci·
dental, estão se defrontando com isso. A própria Espanha, que teve um grande crescimento econOmico,
um desenvolvimento fabuloso nos llltimos anos, 'tem
um dos maiores índices de desemprego. Uma prosperidade e um crescimento econOmico que não· 5er·
vem ao homem não servem a nada; levam·a urna situação de profunda injustiça social. Os projetes de
autoria do Presidente Samey a que V. Ex" está aludindo têm o mérito de estimular as pessoas a que se
organizem e produzam seus pequenos negócios,
seus pequenos empreendimentos e, a partir dai,
possam também ingressar na economia. Evidentemente, é preciso cuidado. Um Estado exangue, um
Estado anêmico, um Estado sem recursos não serve
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à sociedade.. Não podemos de maneira nenhuma
exaurir financeiramente o Estado. Portanto, é preciso realmente equilibrar isso, na crença de que as rnicroempresas vão ser contribuintes; é preciso tomar
providências que não coloquem em risco a segurança financeira do Estado. Tanto a União como os Estados federados estão alegando que perderão muitos recursos, e que isso vai comprometer a capacidade de gastos do Estado. É preciso ver realmente
qual é o ponto justo em tudo isso. Nem V. Ex", nem
o· Presidente Samey, nem eu, ninguém aqui deseja
tómar o Estado tão vulnerável na sua segurança fi.
nanceira, mas queremos estimular mecanismos, ins. trumentos que permitam a organização dessas pe. quenas empresas, de de modo a criar oportunidades
. de . trabalho para muitas pessoas que estão hoje
.completamente marginalizadas. E vejam V. Ex"s que
a imprensa registra o maior fndice de desemprego
que aconteceu em São Paulo, segundo dados ofi.
ciais, dados das entidades de trabalhadores e das
'. ~ritidades patronais. Isso aponta para o risco grave
. ~.que um aumento de desemprego desestabilize a
· "iJ.rópri.a politica econOmica e social do Governo. Te.nho certeza de que o Governo não estará, de manei.ra nenhuma, indiferente a essas propostas, mas sim
desejoso de criar essas oportunidades de trabalho.
De nossa parte, temos de estar conscientes de que
·. este não é. um fenômeno brasileiro, mas mundial,
· porque a sociedade se moderniza, as indllstrias ad.. qui rem outra feição. O próprio Sistema Rnanceiro,
por .exemplo, cada dia mais, está liberando mão-deobra, diante de uma nova forma de se organizar, segundo a qual, hoje, o que se idealiza é que não se
vá sequer à agência bancária, mas que, acionando
terminais da sua própria residência, o cliente obtenha as intormações que deseja, etc. Então, o setor
financeiro, certamente, é um dos que perde postos
de' trabalho. Dessa forma, nobre Senador, quero parabenizar V. Ex", trazendo aqui o meu apoio ao seu
pronunciamento no sentido de que se encontre uma
solução justa para o problema, de modo a se estimular
e a dinamizar a nossa economia, permitindo-se que
multas pessoas possam trabalhar e ganhar o seu dinheiro honestamente, ainda que de maneira modesta.
O SR. HUMBERTO WCENA - Muito obriga·
do, nobre Senador.
V. Ex" diz muito bem da sua preocupação -acredito que tanilém de todos nós do Senado- com relaçãl
ao problema do desemprego, que tem justamente no
estimulo à pequena e à~ uma das saldas.
Nesse particular, eu gostaria de lembrar a V. Ex"
que a tecnologia modema leva de tal maneira à automação das grandes empresas industriais que hoje,
praticamente a cada dia, essas grandes indllstrias têm
menos pessoas em seus quadros profissionais. Veja
V. Ex" que, com isso, inciusive no momento em que
nos preocupamos tanto com o custeio da Previdência
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Social, há um claro prejufzo para a Previdência
Hoje, o principal custeio da P~dência é a alfquota
cobrada por mês sobre a folha dos empregados.
Ora, se a grande el11'resa. cada vez, tem menos
empregados, ela praticamente não está pagando a
Previdência

Por isso, tenho em mente, quanto à questão cb

novo custeio da Previdência. propor que as grandes empresas automatizadas, que não têm praticamente folha
de pessoal, paguem não sobre a folha, mas sobre o faturamento, justamente para compensar o que elas não
estavam contribuindo para os coftes da Previdência. ·
----Por outro lado, ao tenninar este pronunciamento, Sr. Presidente, SrDs e Srs. Senadores, eu gostaria de fazer um apelo ao nobre Senador Waldeck arnelas, no sentido de que S. ExA apresente, o, mais
rápido possrvel, o seu parecer na Comissão de Assuntos Sociais sobre um projeto de minha autoria,
que já recebeu parecer favorável da Comissão de
Assuntos EconOmicos. ·
:
· :.:..- ::..:. _

"· O projeto pretende alocar cetca de R$1 bilhão
do FAT à Caixa EconOmica Federal, sendo R$300
milhões para financiamento de vefculo5 aos taxistas,
que já dispõem de isenção de IPI mas não têm di-nheiro para cemprar os vefculos, e R$700 milfiões
para o microempresário a juros mais baratos e a
prazos mais longos, dentro dessa linha de estrmulo
e de proteção
pequeno e ao microemorésários.
- .. ao
- ----------·
-.Muito obrigado aos Srs. Sénadores. Espero
que este debate continue no Senado, porque considero que esta é urna das maneiras que temos de contribuir para que as medidas tornadas no C8.I11'0 da politica econOmica para o combate à inflação tenham
uma repe~ tSSãO menOS perversa no ~po ~ai.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.

Outubro 1996

Outubro !996

69

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Ata aa 163!! sessao Dellberativa Ordinária
em 8 de outubro de 1996
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Emandes Amorim,· Ney Suassuna, Belfo Parga
Romeu Tuma, Liício Alcântara e a S~ Benedita da Silva
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-sE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos
Valadares - BeiJo Parga - Benedita da Silva - Beni
Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra- Carlos
Patrocínio - Coutinho Jorge - Edison Lobão Eduardo Suplicy- Élcio Alvares- Emma Femandes
- Epitácio cafeteira- Emandes Amorim - Femando
Bezerra- Raviano Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto - Gefaldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvan
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena- fris Rezende- Jader BarbalhoJefferson Peres- João França- João Rocha- Joel
de Hollanda - Josaphat Marinho - José Agripino José Alves- José Bonifácio- José Eduardo- José
Eduardo Outra - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda- José Samey- Júlio Campos- Lauro
Campos - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
Coelho - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney
Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -

Sandra Guidi - Sebastião Rocha- Sérgio Machado
- Silva Júnior- Teotõnio Vilela Filho- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
'··
.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
lisla de presença acusa o comparecimento de .67.
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr.. 1• Secretário em exen:fcio, Senador Ney
Suassuna, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

:MENSAGEM No 521, DE 1996-CN
(n• 927/96, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado,
Interino, do Planejamento e Orçamento, 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".

Brasília, 30

de setembro

de 1996.
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Brasilia, 27 de setembro de 1996.

Evdentíssjmo ~ Pr<sideme da República.

Submeto à CODsideraçio de Vossa Exc:elência, em -djmento ao prescrito oo art. 167,
V, da Qmstinriçio, oom pam:er fiwonlve1 deste Mmislirio, o anexo Projeto de Lei que abre ao
Orçamento de 1mestimemo cn!dito sup1em=ar ué o limite de RS 2.199.864.176,00 (doisbilhõeo, c:c111o
e noveuta e DCJVe ~ oitoceutos e sessema e qumo ~ cemo e setenta e seis reais),. em f.svor de
dMrsas empresas estatais.
ÍDciso

Este crtdito destina-se, basic:ameute, a ateoiler a ajustes nas progniiii!Çiles das empresas,
telldo em visla que as dotações aprovadas pela Lei ri' 9.275, de 09 de nWo de 1996, uecessitam de ser
compat:ibiliz:a com os cronogramas de realização dos investimentOs no IDO de 1996.
2.

3.
cabO destacar que, do JllOlllmlte proposto, RS 1.932.614.504,00 (um bi1hlo, DOV<Celttos e
trima e dois mi11lões, seiscentos e quatone mil, quinhcDios e quatto müs) destiiwiHe is empresas do
Sistema TELEBRÁS e objebvam, principalmette, a ""P""'io, melhoria e modemizlçio tecDológic:a dos
sistemas e:áslmt<s e, em especial, da tdefimia· c:dular, em fimção da demanda adicicma1 surgida após
e!<tivada a e!aboraçio do OJçamentu de Investimeuto pllll o c:omme exeri:icio tinaoceiro.·
4.
Pllllas demais empresas, os crtditos propostos, oo valor de RS 267.249.672,00 (duzc!ltos
e sessenta e sete milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscemos e setenta e dois reais), visam. além
da normalizaçio dos cronogramas de realização de investimentos, a llender demandas que não foram
identificadas por ocasião da elaboração da proposta do Orçamento de Investimeuto para o exert:icio de
1996.
S.
Cabe ressaltar que dos recursos necessários à cobertura das despesas decorrentes da
suplernentação ora solicitada,. RS 921.882.348,'00 (novecentos e vinte e um milhões. oitocentos e oitenta e
dois mil. trezentos e quarenta e oito reais) são advindos da anulação parcíal de dotações, e RS
1.277.981.828,00 (um bilhão. duzentos e setenta e sete milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos
e vinte e oito reais) da incorporação de recursos adicionais gerados pelas próprias empresas e de

operações de crêdito de longo prazo.
6.

Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei,.

com vistas ao atendimento dos pleitos de diversas empresas estatais, para adequação dos respectivos
cronogr.m:m.s de realização de investimentos no corrente ctercício.

Respeitosamente,

MAR~~

Ministro de Estado do Planejamento

e Orçamento, 1merino

PROJETO DE LEI N" 20, DE 1996-CN
Abre ao Orçamento de Investimento, em tãvor de diversas
empresas estatais, crêdito suplementar até o ümite de RS
2.199.864.176,00, para os fins que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei D0 9.275, de 09 de
maio de 1996~ crédito suplementar até o limite de RS 2.199.864.176,00 (dois bilh~ cento e noventa e
nove milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais), em favor de diversas
empresas estatais,. para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2! Os recursos necessárioS à execução do disposto no artigo anterior são proVenienteSda anulação parcial de dotações e da incorporação de recursos adicionais viabilizados pelas empresas,.
conforme indicado, respectivamente, nos Anexos ll e m desta Lei.
Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia.
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LEGISLAÇÃO CITADA

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI No 9.275, DE 9 DE MAIO DE 1996

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeíro de 1996.

7.783.300

--------------
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.MENSAGEM N" 522, DE 1996-CN
(n• 928i%, na origem)

Senhores Membros do

Congr~

Nacional,

Nos ~ermos· do artigo 61.da Constituição F~ submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências,. acOmpanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado,.
Interino, do Planejamcnto e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo

a abrir ao Orçamento Flsc:al da União, em fàvor da Justiça do Trabalho. crédito suplementar no
vãiõr de~ 25.760.125,00, para. os fins que especifica".

Brasili~

EM n'

30

de setembro

de 1996.

23g'MPO

Brasília,. 27 de setanbro

----

de 1996.

El:celentissimo Senhor Presidente da República~

a

A Justiça do Trabalho solicita abenura de credito suplementar no valor de RS
25.760.125,00 (virite e cinco milhões,. setecentos e sessenta mi4 cemo e vinte e cinco reais),
destinado ao pagamento da quarta parcela Gi vencida cm 20 de julho de 1995) do contrato firmado

com a lNCAL !NCORPORAÇOES S.A, em janeiro de 1992 e repactuado de acordo com a Lei ri'
8.880, de27 de maio de 1994, para a construção do Fórum Trabalhista da cidade de São Paulo.
Em relação ao assunt~ cumpre informar que na Lei rf. 9.275, de 9 de maio de 1996,
estâ imerido o projeto 15103.02.004.1003.009 "Construção do Fórum Trabalhista da Primeira
Instância da Cidade de São Paulo" com recursos no valor de RS 7.000.000,00 (sete milhões de
reais). Cabe esclarecer ainda que o referido subprojeto, em virrude de emendas supressivas do

2.

7

Congresso Nacional, sofreu um corte de RS 11. 782.285?00 (onze milhões, setecentos e oitenta e dois
mil, duzentos e oitenta e cinco reais).
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O Tribumd Superior do Tmbalho infonna, - e o SlAFI efutivameote registra - a
execução total dos recursos alocados ao subP~. O mesmo Tnõunal também justifica. o pedido
3.

pelos consideráveis cortes que vem sofrendo sucessi\-amente, resultando mmt continuo
inadimplemeuto~ ainda que parcial, haja vista qUe os pagamentoS que deveriam ser feitos cm sete
parcelas estipuladas no cronograma financeiro, constante da escritura, vêm sendo realiudos sempre
com muito atraso e fragmentados ao longo dos meses,. uma vez que dependem das liberações do

TesoW'O Nacional.

·:-.
~

4.
O relatôrio técnico que 3.COII'I!'anha a solicitação demonstra o estágio avanço.:uio da
construÇão e alerta p~ os comprometimentos e prejuízos que advirão da desc:on:timzida.de do
empreendimento~ destacando.:.se,. entre outias, as seguintes implicações:

- ressecamento das tubulações e enfiações e!étricas jâ executadas, peJo fato de as
mesmas se encontrarem e'cpostas ãs iniempenes;
- oxidação das rubulações em geral:
- muJtas de f~ '1ecedores por rescisão de conuatos ou atrasos nos prazos de entregajã
emJ:!elecidos.
·
·
Para que seja viabilizado o crédito proposto. torna-se necessâric:i o encaminhamento
do Projeto de Lei ao Congresso Nacional. visto que o pleito ultrapassa o limite de vinte por cento
autorizado no art. 62, incisos I e n. da Lei fi! 9.215, de 9 de maio de 1996.

S• •:

6.
Est~ fvímistério inariifesta--se favorável ao atendimento do pleito. esclarecendo que
sua viabilização dar-se-ã por remanejamento de dotação da Reserva de Contingência. coriforme
prevê o art. 43, § 12 • inciso ITl, da Lei r!- 4.320~ de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições
do art. 167, incisos V e VI, da Constituição.
1.
Nessas condíções., tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a efetiva:r a abertura do referido
crêdito suplementar. ·

Respeitosame:ine,

MARt';;.V~S

Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, Interino

ANEXO À EXPOSICÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLA.NEJAMENTO
E ORCAMENTO N' 238 DE 27 I 09196

Necessidade de abertura de credito supl""lllentar~ em favor da Justiça do Trabalho, para cobrir
despesas relativas i quitação da quana parc:::la da obra de construção do Fôrum Trabalhista da
cidade de São Paulo.

Encaminhamento de Projeto de Lei ao Congresso Nacional. para autorização de aberrura de
crédíto suplementar.

3. Alternativas existentes às medidas ou atos ro ostos:
A alternativa proposta ê necessâria para~ solução do problema.

4. Custos:
Os recursos necessârios ao atendimento do pleito, no valor de RS 25.760.125,00, são oriundos
do remanejamento de dotação consignada na Reserva de Contingência. não havendo portanto
custos adicionais ara a União.
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!05

I

O cré<tito destina-se i~ da quarta ll'UÇdadaobra de construção do Fórum
da cidade do São Paulo.
, ·

I

Tr.obalhislal

Nada a registrar nesse sentido.

7.Ait=o<iXs prupos!!Sõ laser proeuchido s<xDoot<:J.,CISO deol!cno;3o do Medidos Provisórias)

,T..... -

·., ''

'

,T..... ..._... '

I

8. Sínt.ese do parecer dO orpo jmidico:

'

..-..,.............,_~ ..... ·-' ::--·~

~·.,~

L~------------------------~------------------~

'

PROJETO DE LEI N" 21, DE 1996-CN
Aubxiza o Poder Excaltil'O a abrir ao ~
FISCO! da União, em &voe da Justiça do Tl3balho.
cRdito suplcmem:n DO w!or de RS 25.760. 125,00,
para os fins que especifica

O CONGRESSO NACIONAL d...-:
Art. I!: FICit o Poder Exec:u:tivo autorizado a abrir ao Orçamcmo Fisca:l da União (Lei ~
9275, do 9 de maio do 1996). em llcvoc da Justiça do Tr.Jbalho, cRdito sup1=11ar DO valor de RS
25.760.125,00 (vime o cioco milhões, sete=ttos e =-a mil, cemo e vime e cioco reais), para a!eDdcr à
programação COIISI3Dte do Anexo I desta Lei

Art. 'P Os recursos necessários à cxec:uçio do disposto no artigo anterioc dccomrio do
=celamemo parcial da dotação da Resenr.t de c~ iJ>dUda oo Anexo li desta Lei no~
especificado.
An. 3 2 Esta Lei entra em vigor na data de ma publicação.

15000
15103

.JUSTIÇA DO TRADAUfQ
TRZBUNAL REt;IOIIAL DO TltADALHO DA 2A. REGliO

T D T .. t

~~

.,...,oon.•oa:.

.......

~

-...

....

_.....,,.,_..,...,coe,............,..,. ao: - c ....

··~

..,. O<>•

oon

.......... ....,._,=·

-...- ...

•-3.-

.,.,_~- ~-

......... --·- ·-·-··

...._..

~--·

-. E

. - E BC.

DC. m:s.t.1S

-. , . . -

a.t-s DESP.
a.eaE$

~

llfi'OISlD

F~

.-.n1ZJitiO
Dili Dh'-

CMDS IIIEV.
OE Clll"lla

ANAIS DO SENADO FEDERAL

106

......

Outubro 1996

90000 - RESERVA DE COMTINC'éiiCI&
90000 -

~

RESERVA

~ROGIII..,._

COIITIMGEIICI&

DE TR...BALHO

(Ol"C"õL---..TO)

__

·.

-

Ta TaL

I'BSllllt.E
111:. :s:oa.us.

··'-:
..-!SEOC.
... otnDA

~

111111a11SIIE5r,
~

r.ro:s&:s
FliiUC:EtMS

..,.x,...,.a:"""'n-...:o&

_.,.....

..,;:,.._. IDO: ce.JI.,.OO:Ia

. . . . . . . . . . . . . . . .~PCtetA

---·

.

.-ooTOS
,...,.
,..,..,.,..,.._
.......... ...,,.,,_,,.
...:·-~-·---
., _____..,..,.,..,.,_,
.
...
,....~

-'ti:Lias •

15000 -

.JD$TIÇA DO TUIIALHO

15103 - TJliHJIAL ltEGIOilf. DO TRA&lUID DA 2A. ltEGZiD

.....
-·"'".,r>eono
...,..,._,,tacs
_...,._ ~DE
o..-~-•oa:..-

ln-

-~
-.oiS
T.&
IMCI-tll!s.lo_,..
..

TOTaL

PISSIIIIC. E
DC.. :!iDCIAJS

.-JS E BC.
M OIQIM

ClmiiS DESP.

DMSnl&fJaS

~

FIJWC!Iai.S

~

TliMM>G . . .

DO.---

~

......

~-''""

I.,.T...:U.

90000 - RESERVA DE CONTINGEM:IA
90000 -

RESERVA DE COtniJIGEWCJa
~ITtlliOI'l.EliEKJI

...eJDJI

P'ftOGitAMA DE TIU.aot.l.HO

tlot~

(CANCE~TO)

'

s"""

- ""-··-··
_........
-------·

'

PaDL 1E
BC.. SCCLU$

..u1Z E 8C.
DI\ Dn'lllll

IJmiiiS llDP'.
tollaR1:S

nM:SJDBmiS

-O<CDOI1'IIOOC>OC'>A

... ..

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

:c.•~•".,. ~.,..
DIE
O>€DUOS ""10:l""&f5 ...... OOT~~ o-..,.IO:IC.._I<TII.

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

,_,,"""'""''"

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

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.
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MENSAGEM N~ 523, DE 1996-CN
(n°931/9õ;_na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos temos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências. acon_Ipanbado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejameoto e Orçamem:o. o texto do projeto de lei que n Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor" do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no
valor de RS 89.394,00, para os fins_que espec:!fican~

1 '?

EM n'

227

de outubro de 1996.

IMPo.
Brasiiia, 26 de

setembro

de !996

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

O Ministério das Comunicações solicita a abertura de crédito suplementar no valor de
RS 89.394,00 (oitenta e nove mil. trezentos e noventa e quatro reais), em favor da sua AdministraÇão

direta.
2.
Os recursos necessários ao atendimento do crédito em questão decorrerão da anulação
parcial de dotação da própria Unidade, sem maiores prejuízos para a sua programação, e destinam-se
ao pagamento de despesas de custeio relativas à concessão de vale-transporte.

3.
A abenura deste crédito suplementar deve ser objeto de Projeto de Lei, a ser
encaminhado ao Congresso Nacional para obtenção de autorização legislativa, visto que serâ
viabilizado pelo remanejamento de dotações orçamentárias acima do limite de -vinte por cento. fixado
pela Lei: de Meios para 1996.

4.
Este Ministério manifesta-se favoravelmente à concessão do crédito solicitado, que se
encontra de conformidade com as prescrições do art. 43, § 12 • inciso III. da Lei n2 4.320, de 17 de
março de 1964. observado o disposto no art. 167, inciso V, da ConstiruiÇão.
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s.

Em fu.ce do exposto. submetO à. elevada consideração de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei, que visa a autorizar a abertUra dó:eferido crédito.
Respeitosamente.

J~fL!

-~--~DIR)
Ministro de Estado do
Planejamento e Orçametlt_o_

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO N"- 227 DE
25 I g/96.

1. Síntese do problema ou da situacão aue ~clama u.rovidências!
Necessidade de remanojamento de recursos entre subatividades,. acima do limite de vinte por cento,
para reforço de dotações orçamentárias insuficientes para o pagamentO de despesas relativas. à
concessão do vale-transpone, pelo Ministério das Comunicações.

Envio de Projeto de Lei ao Congresso Nacional,. a fim de obter auto~ção legislativa para abertura
de créditqsuplem~ no montante de RS 89.394,00. ;

3. Alternativa emtente is medidas ou atos ro ostos:
A alternativa é a única para a situação apresentada..

4. Custos:
Não hã custos adicionais para o Tesouro, pois os recursos decorrem da anulação parcial de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1996.
5. Razões que justificam a urgência:

1

Ó•. Impacto sobre o meio ambiente:

!Nada a registrar.

I

7. Alteracões Drooostas: (a ser o reenchido somente no c:a$0 de alteracão de Medida orovisória)
Texto proposto

Texto atual

.

I
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PROJETÓ·:ÓE LEI N" 22, DE 1996-CN

AUtoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçãmento
Fiscal da União, em favor do Ministério das
Comunicações, crédito suplementar no valor de
RS 89.394?007 para os fins que especifica.

.

-~~-~- ..

:.:---~~

-.f4..

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

.

_

.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autoriÍado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei rf!"9.275, de 9 de mi!io de 1996), em favor do Ministério· das Comunicações, crédito suplementár no valor de
RS 89.394,00: (oitenta e novif"ifu.l,. t:rezentos e noventa e quatro reais), para atender à programação

·

constante do Anexo I desta Lei.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da
anulação parcial de dotaÇão orçamentária consignada no vigente orçamento, na forma do Anexo n destã
Lei, no montante especificado.
Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEI N" 9.275, DE 9 DE MAIO DE 1996
Estima a Receita e f= a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1996.
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MENSAGEM N° 524, DE 1996-CN
(n" 943/96, na origem)

Senhores Membros do CongresSo Nacional.

'
Nos temos do artigo 61 da Constinrição Federnl, submeto à elevada delJberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado,
Interino, do Planejam~o e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Abre ao Orçamento de
Investimento, em favor de diversas empresas estatais,. crédito especial atê o limite de RS
24.257.182,00, para os fins que especifica".
Brasília,

2

de

outllbro

de 1996.

Brasília,. .1.7 de setembro de 1996.

Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência, em atendimento ao prescrito no art. 167,
inciso V, da Constituição, com parecer favorável deste .Ministério, o anexo Projeto de Lei que abre ao
Otçaniento de Investimento crédito especial até o limite de RS 24.257.182..,00 (vinte e quatro milhões.,
duzentos e cinqüenta e sete mil. cento e oitenta e dois reais), em favor de diver5as empresas estatais.

2.
Este créditO destina-se. basicamente, a atender demandas não identificadas por ocaslão da
elaboração da proposta orçamentária de 1996.
3.
Com a finalidade de adquirir equipamentos imprescindiveis à manuienção da
operacionalidade e segurança dos sistemas aeroponuã.riciS e de aeronavegação, estâ sendo -proposto o
crédito de RS 12.240.00!J,OO (doze milhões, duzentos e quarenta mil reais) para a Empresa Brasileira de
Io.fra~Estrutura Aeroportuária- INFRAERO.

4.

O crédito proposto para a Companhía Vale do Rio Doce - CVRD. no valor de RS
6.160.000,00 (seis milhões, cento e sessenta mil reais), objetiva viabilizar modificações em
projetos/subprojetos da empresa,. em conformidade com seu plano estratégico para o corrente ano.

Para a Companhla Docas do Pari- CDP está sendo proposta suplemen:taçã.o no valor de R$
(cinco milhões, duzemos mil e oitocentos reais), para construção do pátio de conteineres e
reaparelhamento do Porto de Santana - P A, de responsabilidade da CDP.
S.

5~200.800,00

6.
O crédito proposto para o Banco do Nordeste do Brasil S.A - BNB, no valor de RS
505.061,00 (quiMeiuos e ciilco mil e sessenta e um reais), tem por finalidade estender o programa de
modernização e adequação dos recursos logísticos e tecnologia bancãria para os Estados do Rio de Janeiro
e São Paulo e para o Distrito Federal, além da inclusão de novas metas no meSmo programa.
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A parcela restante, de R$ 151.321,00 (cento e cínqüenta e um mi!, -trezentos e vinte e um

reais), destina-se a atender às n_ecessidades. oryamentárias das demais empresas, identificadas após a
aprovação da Lei Orçamentaria para 1996.
~
8.

Os recursos necessários à cobertura das despesas decorrentes da inclusão desses projetas

são adVindos de anulaç:io parcial de dotações de outros projetoslsubprojetos e de geração própria

adicional viabilizada pelas empresas.
9.
São essas as. razões que me levam a propor a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que
abre crédito especial ao Orçamento de Investimento das diversas empresas estatais, para os fins que

especifica.
Respeitosamente,

(b\"V' .
MARtUS TAVARES
Ministro de Estado do Planejamento
e Orçamento, ln!erino

ANEXO À. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N'

2341 MPO.DE 27 .09.1996.

I. Síntese do problema ou da situação que reclama providências;
Inclusão de novos subprojetos na Lei Orçamentaria de 1996 (Lei n<> 9.275. de 09/05/96).

em fá..,~or de

diversas empresas estatãis.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

I

Projeto de Lei que abre crédito especial.

3. Alternativas existentes

as meilidas ou atos propostos:

Eternativa proposta ê a única solução para a situação.

4. Custos:
Cancelamento de dotações no valor_ de RS 6.160.000.00 (seis milhões e cento e sessenta mil reais) e
geração de receita adicional liquida no valor de RS 18.097.182~00 (dezoito milhões,. noventa_ e sete mil e
cento e oitenta e dois reais).

S. Razões que justifiquem a urgência:
Possibilitar às empresas a normalização de seus cronogramas de investimf:ntos.

6.- Impacto sobre o meio ambiente:
O Relatório de Impacto sobre o meio ambiente serã. elaborado por ocasião da implantação dos

sub ro· etos.
7. Síntese do parecer do órgão juridico-:
A Consultaria Jurídica do Mnistério do Planejamento e Orçamento manifestou-se favoravelmente
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PROJETO DE LEI N" 23, DE 1996-CN
Abre ao Orçamento de Investimento, em fàvor de diversas
empresas estatais, crédito especial até o limite de RS
24.257.!82,00, par.o os fios que especifica.
r
O CONGRESSO NACIONAL deacu:
ArL 1• F""' abctto 3o

Orçamento de - . aprovado pela !.<i ri' 9275, de 09 de

IDliÍo de !996, cridno espCcial até o limite de RS 24.257.182,00 (vinte e quatt0 milhões, duzentos e
cinqüeOia e sete mil, cemo e o.iteút.a e dois =is), em làvor de~ ""'J>J=S estatais, par.o atender à

progrnmação ....-.e do Anti:io I desta Lei
Art. T- Os recursos oecessirios à execução do disposto oo artigo anterior são provenientes
da_!miação de dotlçóes e da iDc:oq>oraçio de recursos adiciOOais viabili2ados pelas empresas, conforme

,~···· · :m3!tad~~oosADexosnemdc:stai.ei

;

··:Art. J!!: Esta Lc:i entra em vigor m. data de sua publicação.
Brasilia,
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ANEXO

ACRESCIMJ

39000 - MIHISTERIO DOS TRANSPORTES
392.16 - CCtr.PANHlA COCAS 00 RIO OE JANEIRO

CETALHAMENTO CAS

FONT~S

CE FlNANCIAM&NTO CCS INVESTIMENTOS

(R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

RECURSOS PARA AUMENTO 00 PATRUOUO LIQUIDO
TESCIJRO

.

.-

.,·~

-

..

..

7.321

..

f

... .,

TOTAL

ANEXO

III
ACRESCIIoiJ

ANEXO
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7.321
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V A 1. O R

ESPECIFICAÇÃO

1«.000

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)
LEI N" 9275, DE 9 DE MAIO DE 1996
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1996.

1«.000
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MENSAGEM NO 525, DE 1996-CN
(n° 96I/96, na origem)

Senhores Membros do CongresSb Nacional,

'

Nos t~os do artigo 61 da Co~ção Federal. submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências,. acompanhado de Exposiçã? ~e Motivos do Senhor Ministro de Estado,
Interino, do Planejamento e Orça.nlento, o téxto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo
a abrir aO Orçamemo F.t.seal da União, em favor do :Ministêrio da Aeronáutica,. crédito suplementar
rio valo; 'de RS 169.901,00, para os fins que especifiCa".

Brasilia, 7

de outubro de 1996.

22-9f:\-[P0

Brasilia,

01 de outubro

de 1996.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

O Ministêrio da Aeronáutica solicita a abertura de credito supiementar no valor de RS
169.901,00 (cento e sessenta e-nove mil, novecentos e um reais).

2.

. Quando da elaboração da proposta orçamentária, foram destacados recursos para

viabilizar a construção de um prédio de apartamentos destinados à venda para Suboficiais e
Subsargentos.

3.

Em vista do alto custo revelado pelo empreendimento, inviabilizando a aquisição. a

Caixa de Fmanciamento Imobiliário da AeronáUtica optou pelo cancelamento do pleito. deixando a
dotação disponível como fonte de compensação para remãnejamentos que se tornassem necessários.
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4.
Cumpre esclarecer que a present~ solicitação será atendida mediante Projeto de Lei,.
por ultrapessar o limite de vinte por cento autoriZado ao Poder Executivo para a abertw'a de crédito,
em função do reinanejamento proposto.
Es!e MinistériO pronuncia-se favoravelmente ao acolhimento do pleito, por considerá5.
lo em conformidade com o disposto no art. 43, § t!, inciso m. da Lei rt! 4.320, de 17 de março de
1964, obedecidas as prescrições do art. 167, da'Constituição.
- -

'

.
6.

Nessas condições, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de

Lei, que autoriza o Poàer Executivo a ~brir ao Orçamento FtScal da União o referido crêdito
'·
suplementar.

Respeitosamente,

N~
MARlUS TA VARES
Minístro de Estado do
Planeiamento e Orcamento. interino

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
N2 239 DE
01 I 1.0 /96.

O Ministério da Aeroniuüca solicita a abertura de crédito suplementar. objetiVando a adequáção do
seu Quadro de Deta!hamento da Despesa às suas reais necessidades de execução.

2. Solucão e providências contidas no ato normativo ou na medida orooosta:
Encantinhamento de Projeto de Lei ao Congresso Nacional, autorizando o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da Urüão crédíto suplementar no valOr de-RS 169.901,00 (cento e sessenta e nove
mil, novecentos e um reais).

3. Alternativa existente àsc medidas ou atos propostos:
A alternativa proposta ê a imica para a solução do problema.

4. Custosc:
Não implicará custos adicionais para o Tesouro Nacional, visto que o crédito dar-se-á mediante a
anulação parcial de dotação.

i 5. Razões que justmcam

a urgência:

119

120

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro 1996

6. Impacto sobre o meio ambiente:

Nada a registrar neste sentido.

7. Alteraccles Pro11ostas:

(a

ser oreenchido somente no caso de alteracão de MecticÍ.a Provis6ria)

:r

TeXto atual

.IS.

Texto proposto

Sint.,. do parece• do Ól'2ão iuridico:

PROJETO DE LEI N" 24, DE 1996-CÍ'!
AutOriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da
Aeronáutica,. crédito suplementar no valor de. RS
169.901,00, para os fins que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1!!. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei ri=
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Aeronáuti~ crédito suplementar no valor de R$
169.901,00 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e um reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta Lei.
9.275~

Art. 2!!. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da
anulação parcial de dotação indicada no Anexo n desta Lei.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. J!!

Brasilia.
.21000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA ~ EMTID.&DES $1/PERVISlOHADA$
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LEGISLAÇÃO CITADA

(Anexada pela Subse=taria de Coon!enação l.egWaliv.l do C""f<'=' Naciooal)

LEI N" 9.Z7S. DE 9 DE MAIO DE 1996

Estima a R=na e fixa a Despesa da União para
o exercício fina:ncciro de 1996.
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PARECER N" 526, DE 1995
(Da Comissão Diretora)

·...

Redação do vencido, para Q .ba'no
suplementar, do Projeto de Lei da Câmara n" 65, de 1993 (n" 2.336, de 1!l91, na
Casa de origem).
'
?

A Comissão Diretora apre.senta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Projelo de Lei
da Câmara n" 65, de 1993 (n" 2.336, de 1991, na
Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n"
5.869, de 11 de janeiro de 1973.:..Códgo de Processo Civil.
Sala .ae Reuniões era Comissão & de oiJIUbro·
~ 1996:-t':-JoSe Sl!:neY· PreSidenle _: Ney Sa a ..
na, Relalor-Emandes Amorim- Eduardo~,

>

'

..

ANEXO AO PARECER N" 526, DE 1995

Altera disp t)Sftivos da Lei n" 5.869,
de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo CiviL

O Congresso Nacional decre1a:
Arl 12 Os arts. 18G e 183 da Lei n" 5.869, de
11 de janeiro de 1973-Cóãgo de Processo Civil. passam a vigorar acrescidos dos sE!guintes palágmfos:
"Art. 180. ··-------------------·
Parágrafo único. Em caso de greve
que paralise os trabalhos juãiCiários, a Presidência do Tribunal a que eslejam submetidos os serviços prejudicados para expedir
edilais infonnando as datas de inicio e término da suspensão dos prazos. e as medidas
tomadas para o atendimento dos serviços
de urgência.•

"Art. 183. ··-··············--····-··---······-···
§ 1" ·--······-····-··········------------·
§ 2" ···-··--····--··-··-··------··-----···
§ 3" As partes poderão, para resguardo do_prazo, apresentar petições através de
cópias pelo sistema de fac-sirrile ou método
similar, devidamente assinadas pelo procurador, desde que os originais sejam juntados
no prazo de cinco dias.•

Arl 2" O art. 237 do Código de Processo Civil
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 237. Nas demais comarcas, apftcar-se-á o óiSpOS!o no artigo antecedente se
o expeóléllle forense for publicado no órgão
olicial, con1ando-se os prazos da daJa em
que o Diário da Justiça haja circulado na
sede ela comarca.
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§ J.2 •Se o expediente forense for pubrtcado em· jemal local. para tanto credenciado, o disposto no artigo antecedente apjicarse-á apenaS aos advogados que man1enham

esailólio prurJssioual na comaroa (art 39, 1).
§ 2" Nos demais casos. serão os advogados intimados nos termos do art. 238.•
Art. 3" Esta entra em vigor na daJa de sua pu-

blicação.

..
Art. 42 Revogam-se as cisposições em conbário.

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
expediente lido vai à publicação.
As mensagens que acabam de ser lidas encamiiham os f>ru:jetos de Lei n"s.. 20 a 24, de 1996-CN, e
serão despachadas à Comissão M"rsta de Planos,
Oiç<Ímentos PUblicos e FISCalização.
Nos termos da Resolução n" 2,. de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seg_uinte calendário para a
tmmilação dos projetes:
aJé 13-10- publicação e distribuição de avulsos;
da 21-10 - prazo final para apresentação de
emendas;

aJé 26-10 - publicação e á1stribuição de avulsos das emendas;
aJé 5-11 - encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- Sobre a mesa, projelos de lei que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário em exeR:ício, Senador Ney Suassuna

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N"205, DE 1996

Acrescenta parágrafo único ao art.
31 da Lei n" 8.0711, de 11 de setembro de
1990 - Código de PI oteçii.) e Defesa do

Consumidor.
O Congresso Nacional decreta:
Arl 1• O art. 31 ela lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990. passa a vigorar com o seguinte parágrafo:

"Art. 31.

·----------··--··-------··

Parágrafo único. As informações de
que trata este artigo, nos produtos gelados
oferecidos ao consumidor, serão gravadas
de forma indelével, com o objelivo de evilar
que o contato ela embalagem com a umida·
de dificulte ou impeça sua leitura."

Art 2" Esta lei entra em vig·c
data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as dispo· • _""' em contrário.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 37 da Lei n• 8.078, de 11 de se· .O: art. 31, caput, do Código de Proteção e DEi- •.. '
tembro de 1990, passa a vigorar com o seguinte patesa do Consumidor, estabeleCe que a oferta e a
· ·· ··
·
rágrafo:
apresentação de produtos deverri · assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em
'Art. 37. ·······-·····-·····-··-········-···-··
língua portuguesa sobre suas éáracterísticas, q\lali~ ,
§ 4° A prestação de serviços ao consudades, quantidade, composição, preço, garantia,,
midor, bem como .a participação em sorprazos de validade e origem, assim como sobre. os
teios, por intermédio de telefone, veiculada
riscos que apresentam à saúde e·.. segurança Ços
através de pulÍiicidade televisiva, terá seu preconsumidores. .
· ..
ço divulgado na forma de áudio e de video.•
Dentre essas informações, cabe destacar que
Art. 2!' Esta lei entra em vigor na data de sua
nos produtos gelados, oferecidos aiJ consumidor em
publicação.
estabelecimentos comerciais, a sua data de validade
Ar. ::r> Revogam-se as disposições em contrário.
é fixada por üftermédiQ de carimbos, os quàis, ao.
.JuSt.lftcação
-GtâtoCõmâ"rimiããde,_tomam-se ilegfveis.
Além disso, no tocante aos produtos importaO sistema Telebrás tefn permitido a prestação
dos, que devein ser mantidos sob refrigeração, o
de serviços ao consumidor, através do telefone, por
selo com as informações sobre o produto deve ser
intermédio do prefixo 900 e outros, e pelos quais são
imune de danos causados pela umidade.
cobradas vultosas tarifas.
É preciso, portanto, oferecer total segurança ao
Vê-se, pela televisão, que ao preço desses serconsumidor, no sentido de que não adquira produtos
viços é dado destaque pouco significativo, podendopossivelmente adulterados, em face da imprecisão
se considerar como enganosa essa forma de publicidessas informações.
dade.
Em face do exposto, e tendo em vista a releEsses serviços, conhecidos como 'Diskamizavância da matéria aqui tratadà, solicito o apoio dos
de', 'Disksamba', 'Diskpaquera', 'Oiimpus" (das reilustres pares para a aprovação da proposição ora
centes olimpíadas, portanto internacional) e outros,
apresentada.
ulllizados normalmente por empregados domésticos
Sala das Sessões. 8 de outubro de 1996.- See filhos menores, sem o consentimento dos patrões
nador Sérgio Machado.
ou dos pais, e por outros segmentos da sociedade,
Justillcação·

>

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou
serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade composição, preço, garantia, prazos de validade e origem,
entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- Decisão Terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 206, DE 1996
Acrescenta parágrafo único ao art.
37 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de
1990- Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

têm acarretado problemas muito ~rios, gerando
contas telefônicas altfssimas, já que o preço não é
devidamente destacado na sua publicidade.
Em face do exposto e tendo em vista a relevância da matéria aqui tratada, solicito o apoio dos
ilustres pares para a aprovação da proposição ora
" apresentada
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. - Senador Sérgio Machado.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa
ou abusiva.
§ 1• É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em
erro o consumidor a respeito da natureza, caracter!&-
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tica, qualidade, .quantidade. propriedade, origem,
preço e quaisquer outros dados sobre prodJtos e
serviços.
.
. .
§ 2" É abusiva, dentre outras, a publicidade.
discriminatória de qualquer natureza, a que inctte à
· violência, explore o medo ou a superstição, se aprovette da deficiência de julgamento e experiência da
criança, desrespetta valores ambientais, ou que seja
capaz de indLÍZir ·o tOnstJmidor a se comportar de for7
ma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
§ 3" Pam os eleitos deste Código, a publicida·
de

é enganosa por omissão quando deixar pe infor-

mar sobre dado essencial do produto ou serviço.

·

§ 4° (Vetado.)
• mdação do texto vetado: 'Quando o lomeoodor de produtos ou SB!VIços se utiSzar de publicidade onganosa ou abusiva,
o consumidor poderá plellaar ildonização por danos sofridos,

bem como a abstonção da prática do ato sob pena de BXBCUÇão
especifica, para o caso de inadimplemonto, som pmjufm da sanção poaJniária cabfvel e de contrapropaganda, que pode ser im·
posta administrativa ou juciciaknante•.

(A Comissão de ConstituiÇão, Justiça e
Cidadania - Decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 207, DE 1996

Dispõe sobre o pagamento, por
meio de cheque, na rede bancária, de f't-

chas de compensação, de tributos e de
tarifas de serviços públicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1° É vedado aos bancos recusarem, até a
data do vencimento, o recebimento de cheque de
emttente devidamente identificado, para pagamento
de ficha de compensação bancária, de tributos ou de
contas referentes a tarifas de serviços públicos,
mesmo que o sacado, o sujeito passivo da obrigação tributária ou o portador da conta não seja seu correntista.
§ 1° A quttação da obrigação só se dará após a
compensação do cheque.
§ 2° Na hipótese de devolução do cheque, por
qualquer motivo, o banco restituirá o título ao credor
da obrigação, acompanhado do cheque.
Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3" Revogam-se as disposições em contráio.

Justificação
Embora se saiba que o poder liberatório do pagamento seja a moeda, razão pela qual os bancos
têm recusado o pagamento, por cheque, de fichas
de compensação, de tributos e de tarifas de serviços

Outubro !996

públicos (água, Iui é ·télefone), daquele que não seja
seu correntista, _essa prática, não regulamentada,
tem causado uma ·série de transtornos à popúlação,
o que precisa ser·oomgido.
·
A vida atualn'lente agitada deve ser simplifica·
da, oferecendo-se ao cidadão as necessárias facilidades no seu dia à cl!a·
projeto em questão objetiva dar ·maior ccimodidade· às pessoas; mas, ao mesmo tempo, ofeiece
segurança à rede bancária, desonerando-a de qualquer responsabilidàde no tocante a irregularidade no
pagamento.
·
.De acordo com a Lei n" 7.3fil, de 2 de seterrtbro de 1985, que dispõe sobre o cheque, em seu art
67, a palavra "banco" designa, também, a instituição
financeira contra a qual a lei admtta a emissão de
cheque. Por essa razão, o projeto menciona generi·
camente apenas "banco•.
.Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. -Senador Sérgio Machado

o

LEGISLAÇÃO CITADA

La N" 7.3S7, DE 2 DE SETEMBRO DE 1985
Dispõe sobre o cheque e dá outras

providências.
Art 67. A palavra "banco•, para os fins desta
lei, designa também a instituição financeira contra a
qual a lei admtte a emissão de cheque.

(A Comissão de Assuntos Económicos-Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Os
projetas serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 947, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art 160, do Regimento Interno do Senado Federal, seja realizada, no dia
30 de outubro de 1996, no tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente, seja dedicado à homenagear o Quinquagésimo Aniversário da Confederação Nacional dos Trabalhadores na lndústria-CNTI.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. - Senadora Emília Fernandes, P1B - RS - João Frartça - Valmir campelo - Bernardo cabra! - Laura
campos- Joel Hollanda
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
requerimento lido será submetido' à deliberação do·- ,
Plenário, após a Ordem do Dia; nos termos do art ·
255, I, alínea b, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
Presidência recebeu o Aviso n" 467, de 1996,. de 3
de setembro último, do Presidente do Tribunal d~,
Contas da União, encaminhando cópia da Decisão
n• 545, de 1996, adotada pelo referidp Tribuna!; na
Sessão Ordinária do Plenário c;!e 28 de agosto do
corrente jUIO, bem como dos respectivos Relatório e
Voto ~ue a fundamentam, referente à auditoria operacional realizada na Codevasp e no DNOCS, sobre
o Projeto No~e I. (Diversos n• 87, de 19~)
.
~ •-,.. Oexp_ecliente-vai à,Comissão de FISCalização é
't:Ontrole.
. ·:
O SR. PRESiDENTE (José Samey) -A Presidência recebeu,' do Tribunal de Contas da União, o
Aviso n• 1.192, de 30 de setembro último, em aditamento ao Aviso n• 428, comunicando as inclusões
verificadas na lista especifiCa prevista na Lei n"
8.443, de 16 de julho de 1992, referentes às contas
julgadas irregulares por aquele órgão, no período de
11 a 30 de setembro.
O expediente lido será anexado ao prOcessado
do Diversos, n• 66, de 1996, enéaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• Secretá·
rio em exercício, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
OF.PSDBIIIN" 2.025/96
Brasma, 7 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a gentileza de determinar a
substituição do Deputado José Aníbal pelo Deputado Ayrton Xerez, como membro titular, e do Deputado Ubiratam Aguiar pelo Deputado Nelson Marchezan, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1.520/96.
Atenciosamente, - Deputado Ubiratan Aguiar,
Vice-Uder do PSDB.
.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Serão feitas as substituições solicitadas.
Há oradores inscritos.
Com a palavra o nobre Senador Valmir campelo, por 20 minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB·DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, no próximo sábado, todo o Brasil

12S

estará comemorando o "Dia da Criança·. Meninos e
meninas da classe média ganharão presentes, serão
levados aos parques de diversões, aos cinemas, às
sorveterias e terão direito a um dia inteiro dedicado
a eles.
Nesse mesmo dia, cerca de 3 milhões de meninos e meninas menores de 14 anos não terão o que
comemorar. Precisarão levantar cedo, não para receberem presentes, irem ao parque de diversões ou
participarem de alguma atividade festiva nas escolas. Nada disso, até porque esses 3 milhões de
crianças não estudam. Levantam cedo para trabalhar nas grandes cidades ou em propriedades rurais,
que lhes pagam um salário irrisório e lhes exigem
esforços além do que a sua idade pode suportar.
O último levantaníento realizado pelo IBGE revela que 42"k dos menores da área rural trabalham.
No setor urbano, esse percentual chega a 24%.
Lamentavelmente, essa é a realidade da criança em nosso País. Em vez de estar na escola, estudando e se preparando para a vida, esse imenso .
contingente de pequenos brasileiros ocupa subempregos no campo e nas grandes cidades.
É muito comum encontrarmos crianças traba1lhando como se já fossem adultas. Trabalham no
corte da cana-de-açúcar, do sisai ou de outras culturas, em olarias, serrarias, oficinas, fábricas, tecelagens, pedreiras, etc, etc, etc ...
Resta claro, entretanto, que nenhuma criança
trabalha· porque quer. Ela trabalha para sobreviver
ou para complementar o orçamento familiar.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não resta dúvida de que a situação dessas crianças trabalhadoras, bem como a tragédia de outros tantos meninos e meninas de rua que perambulam por este
País mendigando um pedaço de pão, ou vivendo de
pequenos furtos, é a manifestação mais cruel e contundente do vergonhoso quadro de exclusão social
que caracteriza o Brasil.
Chega a ser bizarra a situação de um país
como o Brasil, que ocupa o penúltimo lugar no quesito distribuição de renda nas estatísticas mundiais.
Mais bizarro ainda é que todos, governantes e
sociedade, sabemos disso. Movimentos sociais e
programas governamentais defendendo os direitos
da criança à educação, à saúde, a uma vida melhor,
enfim, surgem todos os dias com estardalhaço e rnarketing muito maiores que a ação e os resultados.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, todos os
jornais de hoje destacam em primeira página que a
inflação no mês de setembro úHimo foi a menor registrada em 38 anos.
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Dizem as manchetes que nfveís inflacionários
tão baixos só foram registrados de 1958 para trás.
Em 1958, o Brasil vivia a euforia do início da.
construção de Brasma, da instalação da indústria automobilfstica e se embalava ao som da imortal música de João Gilberto e Vinícius de Moraes.
Naquele ano, o salário mí!Jimo correspondia a
algo em tomo de 600 e poucos reais por mês e não
existia, proporcionalmente à população da época,
um volume tão grande de criãnças fora da escola ou
abandonadas.
O Brasil ingressou na década de 90 com um
contingente de 64 milhões de pessoas em situação
de pobreza, isto é, com rendimento igual ou inferior
a meio salário mínimo.
'
A inflação de 1996 baixou para nfveís iguais
aos de 58. No entanto, o salário mínimo, hoje, não
passa de R$112,00 por mês.
Quem sabe seria hora, Sr. Presidente, de comemorarmos o "Dia da Criança• com um amplo, verdadeiro e abrangente programa de .distribuição de
renda!
Acredito que todos concordamos que o abandono da criança brasileira é conseqüência direta da
perversa distribuição da renda nacional. Ou será que
deveriamos dizer da escandalosa concentração da
renda nacional?
Poderíamos comemorar o "Dia da Criança•
com um programa nacional de geração de empregos
para que todo pai de famma pudesse garantir o sustento e a educação de seus filhos.
Poderíamos comemorar o "Dia da Criança",
Sr"s e Srs. Senadores, com a adoção de um salário
mínimo que não nos fiZesse vergonha perànte o
mundo.
Talvez assim, no próximo ano, pudéssemos
comemorar o 12 de outubro com a consciência mais
tranqüila, sem nos chocarmos com a presença de
crianças abandonadas em cada esquina.
Talvez, assim, aquela pequena parcela da sociedade brasileira que concentra a quase totalidade
da renda nacional se desse conta de que o mundo
só se tomará humano na medida em que os seres
humanos se empenharem como seres solidários e
de justiça, embarcados em um mesmo destino histórico.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Va/mir Campelo, o Sr. Emandes Amorim, 4" Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, suplente de
secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Com a
palavra o nobre Senador Emandes Amorim.
V. Ex" dispõe de 20· minutos para o seu pronunciamento.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte díseurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, hoje, quero
.registrar nos Anais desta Casa a realização do 3"
Congresso de Ecologia do Brasil.
Esse importante evento está sendo realizado
no Centro de Convenções de Brasma, desde o dia 6
de outubro, e prossegue até o dia 11.
Centenas de pesquísadores, estudantes e profissionais de todo o Brasil participam de simpósios,
mesas-redondas, conferências, apresentação de
painéis e minicursos em que a Ecologia é o tema dominante.
Neste 3" Congresso de Ecologia, inclusive, alguns estudiosos brasileiros, ao lado de especialistas
americanos, proferem palestras sobre a Amazônia
Creio q!Je isso é muito importante. O Brasil
deve assumir o estudo do ambiente da Amazônia.
Ou os cientistas brasileiros - e, através deles, o Governo - conhecem a Amazônia, ou o Brasil vai perdê-la
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço
este registro porque só através do estudo do ambiente e de seus recursos poderemos conhecer a
maneira pela qual poderemos usá-los.
Na verdade, em meu Estado, esses estudos já
estão bastante adiantados, e posso dizer que estamos na frente do resto do Brasil. Desde 1990, temos
zoneamento agroflorestal, que foi elaborado com o
financiamento e a supervisão do Banco Mundial.
Esse zoneamento, transformado em lei, identifiCa os
diferentes ecossistemas e define o que pode ser
usado e como pode ser usado.
O zoneamento agroflorestal em Rondônia destinou 36% do território do Estado para atividades
agropecuárias, agroflorestais e silvo-pastoris. No
restante do território - 64% da sua área -, a lei do
zoneamento não permite agricultura e pecuária; 10%
do território é constituído por ecossístemas frágeis;
30%, por unidades de conservação; e 22%, por terras indígenas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse zoneamento foi elaborado em conformidade com o Código
Rorestal, nos termos da Lei n• 4.771, de 15 de setembro de 1965. Essa lei determinava que enquanto
não fossem estabelecidos planos de condução e
manejo para a exploração das florestas na Amazônia, apenas em 50% de cada propriedade poder-se-
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ia realizar o eorte raso pará ás ífxplorações agrícola
e pastoriL
·• • · :. ·
Assim; obedecendo a·· eSSa· determinação, os ·
Governos Federai e Estadual, em Rondônia, financiados pelo Banco Mundial, ·elaboraram o plano de
condução e manejo da exploração da floresta na
gií!Q:. o Plano.Agropecuário e Florestal de RondOniat
.•. . . .
·. · · ·
o Planafloro. · • ·
Com base·nos estu~ .~izéidos, foi feita a lei
do ·zoneamerllo.. O zoneame~ ~ -o.,mais importante
instrurner)lo de .gestão territorial para a Amazôniq;
confo1Jll6 a Politica Nacional l.$9rada Para. a Região, aprovada· pelo Conse.lho. Nacional da Amazônia Legal, em f!ovembro de 1994. As diretrizes des:~llica-irdusive-sãó !;lXPreSsamente recomenda-·
ilâS pelo Senl:wr Pres).cfe.nte da República, em documento publicado. no Diário Oficial de 21 de agosto
de 1-995; junto. à Resolução n• ~ daquele Conselho.
. Especificamente quanto .ao zoneamento, Sua
Excelência, em fins dà março de 1995, no Hotel Tropical, em Manaus, anunciou aos Governadores da
Região Norte que a Secretaria de Assuntos Estratégicos e o IBGE estariam promovendo estudos para o
estabelecimento do zoneamento ecológico e económico da Amazônia
.·· Mas, ·Sr. · Presidente, o que recebemos foi a
Medida Provisória n• 1.511 - um verdadeiro monumento à ignorância! Segundo essa medida. que tudo
zera e ignora, o que rege o uso do solo na Amazônia
não é mais o critério cientifico do zoneamento, recomendado pelo Presidente da República, mas a regra
única, a chamada "regra burra~. -""'"""'·-·Não interessa a qualidade do solo, nem o tipo
do ecossistema florestal ali existente ou mesmo a situação socioculturai de sua população, nem o tamanho da propriedade. Também não interessa a ponderação dos demais programas de governo desenvolvidos na região, nem outras variáveis que balizem, com critérios científicos, um zoneamento para a
gestão territorial. Vai-se mais longe. De acordo com
essa medida provisória a utilização da floresta apenas
pode ser feita de conformidade com o que for baixado
em regulamento, ou seja, o crime não é mais o que a
lei comina, mas o que o regulamento não autoriza

re:c.

Por isso, Sr. Presidente, o protesto da sociedade civil do meu Estado. Protesto que interditou a BR
364 no mês passado. A desobediência civil não é
mais exclusiva dos sem-terras e garimpeiros na
Amazônia. Os segmentos que dão sustentação ao
tecido social, os empresários, agregados' à Federação das Indústrias de Rondônia, assumiram o protesto e interditaram a rodovia.
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Regras· absurdas· como. a dessa medida provisória desmoraiizam a lei, fazem do errado o certo,
porque só o errado, perante tais regras, consegue
sobreviver, ·
·.• , •· .
· · O protesto também foi feito contra uma resolução·que trata· da· reposição florestal e também não
considera a diversidade da Amazônia.
Com o senador Bianco e o Governador do Estado, exercemos nossa autoridade para contornar a
situação. Foi, ·então, formulado um acordo com o
lbama, estabelecendo um prazo até dezembro. Nesse prazo, não se aplicam as novas normas enquanto
buscamos a modificação no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, em relação a esse assunto, o
Governo anda contra a ciência.
Antes de qualquér outra coisa. essa medida
provisória, além de afrontar o direito de propriedade,
exorbitando os limites da Constituição, vai de encontro aos princfpios da ciência. da ecologia, que, em
meu Estado, foram observados. •
Em Rondônia, Sr. Presidente, a ciência já disse .
o que pode ser usado e como pode ser usado; e o
que não deve ser usado e por que não deve ser usado. Isso está estabelecido na lei do zonearnento.
·
Também em Rondônia, as áreas de proteção
ambiental não existem apenas no papel, são áreas
demarcadas, policiadas e fiscalizadas com financiamento do Banco Mundial, que, através do PNUD,
mantém um monitoramento constante.
Por isso, não aceitamos a regra geral imposta
por segmentos desatentos à orientação maior do
Presidente da República, que se expressa na. política nacional para a Amazônia Legal. Essa politica,
entre suas diretrizes, preconiza o zoneamento como
principal instrumento de gestão territorial, não a regra única.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no momento em que o meu Estado passa por esse problema, alegro-me em poder registrar a realização do
Congresso de Ecologia nesta Capital, porque vejo
que cientistas brasileiros estão estudando a Amazônia. Assim, talvez chegue à consciência das pessoas que elaboraram essa regra burra, anticientífica,
o erro que estão cometendo.
O Presidente da República é tido como um homem de estudo, um intelectual. A impressão que tenho é que essa medida provisória passou meio de
afogaclilho. Por isso, espero que Sua Excelência tenha a sensibilidade de rever essa medida, aceitando
as sugestões do Congresso Nacional.
Em primeiro lugar, o Congresso propõe que se
retire da regra gerai, preventiva, o Estado que tem o

128

ANAIS DO SENADO FEDERAL

zoneamento implant3do por lei. Sugere ainda que
sejam realizados os zoneamentos, inclusive com o
perdão de sanções para quem regularizar a si1uação .
da sua propriedade em ralação à legislação ambiental Só assim poderemos ordenar a alividade econõmica da região, inserindo-a no contexto do desenvolvimento sustentável. Não podemos continuar permitindo que a legislação federal marginalize a população da AmazOnia.
Espero que o Presidente Fernando Henrique
CardoSo tenha a sensibilidade que a questão requer e que não queira entrar para a História como
um tapulhador da AmazOnia, mas como um Presidente que assumiu a responsabilidade cientifica
de determinar o uso de seus recursos naturais a
partir da gestão de seu território em função do zoneamento agroflorestal da AmazOnia e da Região
Norte.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, falamos sempre sobra essa questão, até para que não se repita o
que eslá ocorrendo. Ainda na tarde de onlem, discutimos nesla Casa a edição dessa medida provisória.
Não queremos que o Estado de Rondônia fique,
como a floresta AmazOnica, a serviço de Estados
desenvolvidos.
O Presidenle da Repllbf.ca tem usado a Região Norte, a AmazOnia, como aval - repito - para
os financiamentos, para o dinheiro que entra nesta
Pais, que não é aplicado na nossa região.
Deve-se lembrar ao Governo que na Região
Amazónica existe um povo, existe uma sociedade,
existem homens trabalhando, empresas funcionando. Quem não a conhece deve saber que a Amazônia é tão desenvolvida como qualquer outra região
deste Pafs. O que se percebe é a falta de atenção
do Governo Federal para com a nossa Região Norte, para com a Amazônia.
Espero que, a partir da edição dessa medida
provisória, possam' os Parlamentares debater a
questão da Amazônia e trazer a solução para a Região Norte.
Queremos que os assessores do Senhor Presidente da Repllblica, antes de fazerem eãrtar medidas provisórias escabrosas contra a Região Norte,
possam conhecê-la. Não devem esses assessores
permanecer em seus gabinetes, em palanques, ou
ausentes. Esse é o caso do Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hfdricos e da Amazônia legal.
S. Ex& deveria conhecer mais a Amazônia para que,
quando tratasse dos seus assuntos, pudesse respeitá-la e ao seu povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Emandes
Amorim, o Sr. Ney Suassuna, deixa a cadeita da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Bel/o Parga.

·

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) -Concedo
a palavra ao Senador Ney Suassuna, por permuta
com o Senador Guilherme Palmeira. S •. Ex& dispõe
de 20 minutos para o seu pronunciamento; ·
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinle discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"S ·e Srs. Senadores, as eleições
de 03 de outubro próximo passado exigem sérias reflexõEis a propósito do deSB!q)llnho das agremiações politicas e do papel jogàdo PeJas elites e pelo

povo.

.

. . . ..

Parece-me ter sido,

. '

se não me falhi! a memO-

ria, o Presidente Getlllio Vmgas o primeiro estacfiSia
brasileiro a alertar para· o descompasso existenle
entra o povo brasileiro; enquanto cidadão, e as suas
lideranças: o povo está sempre frenle das lideranças
no Brasil.
As eleições de 03 de outubro llltimo confirmam

essa tese: foram por excelência as eleições dos temas mun~Venceram aqueles que tiveram sensibDidade para orientar suas propostas e seus discursos num âmbito exclusivamente do inleresse dos
municlpios e dos seus munlcipes. Essa foi a regra
nos municlpios que elegeram seus prefeitos e vereadores no primeiro turno.
Esse é o ponto fulcral para explicar a denrota
de um grande nllmero de candidatos, cuja performance surpreendeu pela tibieza: expressivas parcelas das elites partidárias não entenderam que o
povo, ao eleger prefe"itos e vereadores, está muito
mais preocupado - e na justa medida - com os problemas urbanos que enfrentam no dia-a-dia.
Coube a essa percepção equivocada de algumas elites, que insistiram em federalizar as eleições
mecflllnle uma pauta de diScussões de natureza macroaconOmica, boa parte da responsabilidade pelo
fracasso de candidaturas tidas. como imbatlveis. O
povo quis e fez uma eleição municipal. As elites não
compreenderam e perderam. Deu povo: 1 X O.
Feitas essas considerações preliminares, Sr.
Prasidenle, Srs. Senadores, eu gostaria de abordar
o desempenho do meu Partido, o PMDB, essa Partido histórico cuja resistência e poder de inovação se
confundem com a própria história da redemocratização do Brasil, o PMDB de Ulysses Guimarães e,
principalmenle, o PMDB do Brasil e dos brasileiros•.
Ao se afastar do seu programa e passar a deáK:ar às questões inlemas grande parte da energia
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política anterionnente dedicada à fonnulação de propostas destinadas à solução dos temas sociais e ·.
económicos, o PMDB foi se distanciando também do ·
eleitorado. Pagamos caro por esse distanciamento.
Nesse ponto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
cremos que será inevitável uma reunião da Executiva do Partido, que terá o objetivo inafastável de
lizar uma autocrítica capaz de viabilizar a necessária
reaglutinação do Partido enquanto opef<ldor político
depeso..
.,
. . É evjdente o papel de anjÕ ~xterminador, de
Abadap pós-moderno de alguns caciques que adotaram cOmo estratégia para dinamitar lideranças polêmicas ações ca,nicases que finalizaram por ~iar.
)1 ~~-Fiioo na:_lJi;lidaEia da J::ederação reduto dessas li-· •
CFe'ranças. TIVemos alguns casos.
Mediante seu· etlilóriat "Um só perdedor", a Fo- ·
lha -de S. Paulo," de 7 de outubro, aponta o PMDB
como campeão da perda de espaço político. Ainda,
segundo o referido editorial, o contraponto com 1986
é melancólico.
, Diz o editorial:

rea-·;·

.
.•Apesar da falta de resultados definitivos em muito· municípios, em especial os
que não tiveram votação eletronica, não parece prematuro dizer que quase todos os
grandes partidos podem proclamar vitória. ·
E a razão é simples: o PMDB, que vinha sendo tradicionalmente o maior partido
brasileiro desde a redemocratização, sofreu
severas perdas, em especial nas capitais.
O desempenho de quinta-feira contrasta com o vitorioso PMDB das eleições de
1986. Há exatos dez anos, o partido conseguia uma esmagadora vitória em todo o
país, facilitada pelo efêmero sucesso do Pia·
no Cruzado.
Passada uma década, muito dos líderes peemedebistas de 1986 mudaram de
partido ou perderam força entre o eleitorado,
como o grande vencedor paulista da época,
o então governador eleito Orestes Quércia.
De todo modo, o fato de o PMDB ter
perdido espaço facilitou o crescimento de
outros partidos, até por ser uma legenda tão
heterogênea que seus eieitores podem migrar
em várias direções. à direita ou à esquerda.
O PFL, por exemplo, pode comemorar
o fato de ter passado para o segundo turno
no Rio de Janeiro. Festeja também a vitória
em Salvador, cidade de tradição de oposição ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
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O PSDB cresce em número de prefeitos, inclusive nas 250 maiores cidades do
País, o que compensa, ao menos em parte,
a derrota de São .Paulo, o principal colégio
eleitoraL
O PT igualmente aumentou .o número
de prefeitos e também de vereadores, na
comparação com 1992. Consolida, além ãiSso, bastiões importantes, como Porto Alegre.
O PPB foi outro partido de desempenho ma~ do que razoável, para o que contribuiu fortemente o resultado obtido em São
Paulo.
De todo modo, seria poUCO realista
imaginar que os. resultados eleitorais produzirão efeitos impÓrtantes sobre o cenário político nacional. A não ser, é lógico, pelo fator
Paulo Maluf, de clara incidência sobre a
questão sucessória presidencial.•
Não me alio aos que vêem a história vitoriosa
do PMDB apenas pela ótica do excepcional desempenho de 1986, apoiado no efêmero sucesso do Pia-.
n_o Cruzado. O PMDB é muito maior do que o resultado de 86. Sua trajetória política possui consistência historicamente embasada nas propostas que formulou ao longo da luta pela redemocratização e nos
anos recentes, em pleno período democrático.
Para mim, a história de lutas do meu Partido o
credencia a continuar a merecer a confiança do eleitorado brasileiro. É o caso, por exemplo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, da Capital do Ceará e nós, inclusive, pedimos depois a transcrição de
matéria da Revista Veja, "Nadando de braçada" -,
que mostra que Juraci Magalhães teve uma esmagadora vMria, inclusive o Governo é do PSDB; e no
meu Estado, a Paraíba, .onde nós conseguimos ganhar 70% do eleitorado. Das 223 cidades, ganhamos em mais de 11 O, mais de 70% do eleitorado;
ganhamos em todas as grandes cidades. E por que
a diferença? Porque em algumas Unidades da Federação o meu Partido perde substância e em outros
ganha substância. Pura e simplesmente por causa
da unidade. Onde nos mantivemos unidos, tivemos
sucesso. E é por esta razão que venho a esta tribuna, principalmente, para conclamar os membros do
meu Partido, usando a força desta tribuna, a aprender com a lição das umas. Que nos unamos e consolidemos cada vez mais a nossa força, uma vez
que somos majoritários nesta Casa e na Câmara,
para não permitir que aconteça o que aconteceu
com o PMDB no Rio de Janeiro e em São Paulo,
onde perdemos um grandioso espaço.
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Todavia, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, seria ingênuo ignorar o crescimento dos partidos mais à esquerda, principalmente do PT, vitorio- .
so em Porto Alegre pela terceira vez consecutiva, e
no segundo turno em sete capitais.
Urge, portanto, avaliar o resultado das eleições
de 03 de outubro, que tendem a redesenhar o mapa
politico brasileiro e confrontar o novo desenho politico com o desempenho do Partido.
Um bom caminho para a autocrítica se impõe
ao Partido nos tempos que correm, e encontra ponto
de partida na reflexão contida na máxima milenar de
Sun Tzu, no sempre atual A arte da Guerra: não
existe ou persiste espaço vazio em polftica. Os espaços vazios são imediatamente ocupados' por forças politicas alternativas.
Sr. Presidente, uso a tribuna principalmente
para conclamar o meu Partido a analisar os resultados desta eleição.
O Sr. Pedro Simon- V. Ex" me pe_rmite um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Pedro Simon- É importante chegar aqui
e ver V. Ex", na tribuna, S\Jgerindo que nós, do
PMDB, façamos uma análise, uma reflexão sobre o
resultado das eleições.
O SR. NEY SUASSUNA- Em caráter nacional,
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon- Concordo com V. Ex". A
rigor, todos os partidos deveriam fazer isso. Claro
que V. Ex" só pode se referir ao nosso, mas, em
tese, podemos dizer que isso seria algo que todos
os partidos deveriam ter feito, bem como o próprio
Governo Federal. O Senhor Presidente da República
deveria fazer isso. Na verdade, estamos com muitas
interrogações. Vejo hOje, por exemplo - e aproveito
para pedir a sua transcrição nos Anais do Senado,
através do seu pronunciamento -, na coluna de Clóvis Rossi, na Folha de S. Paulo, dito que o Governo
é "Uma casa de loucos". Que: "pouco antes do primeiro turno, Sérgio Motta afirmou que o prefeito
Paulo Maluf queria eleger Pitta para continuar "assaltando os cofres públicos". Olha, o Sr. Maluf quer
eleger o Sr. Pitta para continuar "assaltando os cofres públicos"! Um Ministro de Estado, um "Ministrão", o amigo, o sócio. Agora vem outro Ministro de
Estado, que é um Ministro político do Governo, visita
o Sr. Maluf e diz que vai apoiar o Sr. Pitta. Então, diz
o Sr. Clóvis Rossi: mas que Governo é esse, que
tem um Ministro que diz que o Sr. Maluf vai continuar assaltando o Estado e há outro que diz que vai
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votar no Pitta para evitar o retrocesso? Está faltando
seriedade! Cá entre nós, vou lhe ser Sincero, não vi
até agora um ato mais grosseiro na minha vida política do que o que o Banco Central fez com relação à
candidatura do Sr. Pitta 72 horas antes das eleições.
Não vi nada igual! Não consigo usar a máquina de
uma maneira tão imoral, tão indecente como aquela,
sendo verdade ou mentira o fato. A verdade é que o
Governo diz que está apurando há dois anos. Se o
Governo está apurando há dois anos, tinha que fazer alguma coisa, mas deixar para publicar 72 horas
antes e dizer que o Sr. Pitta é um vigarista, que fez
não sei o quê na Prefeitura de São Paulo, isso é
uma imoralidade, uma indecência! Isso é feio. É o
gesto mais grosseiro que me lembro de ter visto
num Governo. Surpreende-me que um Governo moralista do PSDB tenha feito um ato como este. E a
explicação do Sr. Pitta é fantástica. Ele diz o seguinte: na verdade, havia uma agência do Rio de Janeiro
em que a Prefeitura tinha uns títulos etc. e tal e que
fez o negócio. Eu fiz isso. Por que você fez essa
operação? Porque se eu não fizesse isso, a empresa quebraria, e ela tinha muitos títulos da Prefeitura
de São Paulo, que ia perder. Então, pensei comigo
mesmo: foi isso que deu origem ao Proer. Foi o que
o Governo fez com o banco do genro que ia quebrar.
Só que, lá, não era tftulo do Governo, e ele colocou
dinheiro para não quebrar o Banco Nacional. Então,
quando V. Ex" diz para o nosso Partido que devemos fazer uma reflexão, concordo com V. Ex", mas
não somos só nós. Rca muito feio, neste momento
em que devíamos fazer uma profunda reflexão, o
Governo só estar preocupado com uma coisa: reeleição e não reeleição. O normal é que quando termine uma eleição o Governo recomponha o seu ministério, e recomponha com forças, quem perdeu,
quem ganhou, o que o povo falou. E não é isso que
estamos vendo. O que estamos vendo é que o Executivo está pensando em recompor seu governo
para garantir a reeleição. Acho que V. Ex" está certo. Presto minha solidariedade ao seu pronunciamento. Vejo tão tranqüilamente nosso querido Presidente do Senado, o grande ex-Presidente da República José Samey, por quem tenho maior apreço,
nos jornais dizendo que o PMDB tem que fazer essa
reunião a que V. Ex" se refere, e tem que fazer para
decidir: é governo, é oposição. Tem que tomar a linha. Acho que o Senador José Samey está certo. O
PMDB tem que tomar a linha, inclusive ele, Sr. Sarney, que até agora não nos deixou saber se seu
candidato à Presidência do Senado é o Senador do
Pará, é o Senador de Goiás ou é o Senador da Ba-

-----------------------------
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hia. Até agora não se sabe. Há uma afirmativa na
diz que ganhou. o próprio Presidente do Senado- ãiZ
rua no sentido de que o Senador do Amazonas saiu ·. . que Presidente da República e Presidente do Senado PMDB, com a simpatia do Presidente José Sar- · do não perdem eleições municipais. Isso já é uma
ney. Então, na verdade, nosso Partido também tem
alegria, porque todo mundo ficou contente. Tenho
que falar em relação ao que V. Ex" diz e ao que o
que fazer essa análise. É ridfculo o que está acontecendo com o nosso Partido, onde um Ministro. do
Senador Pedro Simon falou. Realmente, aquilo não
foi só grosseria, mas uma tentativa de estelionato
PMDB, em tese, está lá e se diz que ele está namo-f'
eleitoral. A história de Pitta e títulos é estelionato
rando com o PPB porque, na verdade, ele quer os
eleitoral. Estou, inclusive, com uma equipe de advovotos do Sr. Malul para ser Presidente da Câmara e,
de outro lado, o Líder do PMOB, numa disputa grogados examinando a questão, para ver como protesca e V)Jlgar, brigando - numa hora como essa,
cessaremos o Diretor do Banco Central, Sr. Alkimar
em que V. Ex" diz que temos que nos reunir para ter
Moura. Porém, devemos observar que, nessa tentativa de estelionato eleitoral, pretendia-se a Prefeitura
um ptÍnsamento nacional - e discutindo quem vai
de São Paulo, Acreditam que, para ganhar o poder,
ser o Preside1"49 da Câmara e quem não VÇtt ser. !;:
~do-lá lJI11 presidente e, no Senado,vale tudo. Agora, o Presidente emite uma nota afir., õ""U!ro. O Samey tE!m.'razão: está. na hora de tomando que não vai intérferir no segundo turno; ou
seja, ao dizer isso, afirma que interferiu no primeiro.
marmos uma posição, a começar por S. Ex". Na verdade, quais são ·os três homens importantes que o
O Sr. Pedro Simon - Mas não vai interferir no
segundo.•• (Intervenção fora do microfone.)
PMDB tem?· Quatro! É o Presidente do Partido, que
está brigando para ser Presidente da Câmara; é o
O Sr. Epitacio cafeteira.:. Mas Sua ExcelênLíder da Bancada, que está brigando para ser o Precia disse que não vai interferir no segundo turno.
sidente da Câmara; é o Ministro político do Governo,
Essa questão de Ministro, hoje, está um tanto quan- ·
que está brigando para ser o Presidente da Câmara;
to desmoralizada Se existe um Ministro que é do
e é o Sr. José Samey, que é o Presidente do SenaP,PB, não precisaria o Ministro Carlos Santos dizer
do, de quem não se sabe a posição. S. Ex" diz que
que apóia o candidato Pitta, se o PPB tem um Minisdevemos ter uma posição reta. Penso que devemos.
tro no Governo. Porém, o que se nota é que existe
S. Ex", o Sr. José Samey, é a favor do Governo, é
no PSDB -como, de resto, em quase todos os particontra o Governo? É a favor da reeleição, é contra a
dos - uma falta de ideologia. Eu e o nobre Senador
reeleição? Quando S. Ex" diz que o PMDB deve toPedro Simon éramos do MDB, que tinha apenas
mar uma posição, quero tomar a minha posição.
uma bandeira: a redemocratização. De repente,
Preciso conhecer algumas pessoas, até para ficar
quando se redemocratizou o País, o PMDB não sacontra ou a favor, mas preciso conhecer a posição
bia para onde ir, porque não tinha nada, nenhuma
do Sr. José Samey.
outra bandeira consistente para aglutinar se\JS filiaO SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado pelo
dos. Tanto isso é verdade que, em duas eleições,
aparte de V. Ex". Essa reflexão deve ocorrer no bojo
teve os nomes de Ulysses Guimarães e Orestes
de todos os partidos_ Porém, cuido primeiro da nosQuércia para disputar a Presidência da República, e
sa Casa e do nosso Partido.
o que se viu foram os votos dos seus líderes norConcordo com V. Ex", inclusive, sobre esse
mais, os Senadores e Deputados, não tendo havido
evento que ocorreu em São Paulo, o qual também
voto para Presidente da República, embora um hoachei extremamente grotesco. Hoje, quiseram trazer
mem como o Deputado Ulysses Guimarães mereesse assunto à Comissão de Assuntos Económicos.
cesse - e continue a merecer, mesmo depois de faPenso que o Senado Federal não deve se envolver
lecido - todo o respeito desta Nação. Mas não havia
com um assunto entre Banco Central e Prefeitura de
e não há alguma coisa que mostre o norte para onde
São Paulo. Nem temos competência para isso.
cada partido está indo. Com certeza, todos querem
ir para o poder, essa é a verdade.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - A Presidência comunica ao orador que seu tempo está esO SR. NEY SUASSUNA - Por gentileza, Segotado. Hã outros oradores inscritos.
nador Epitacio Cafeteira, tenha o aparte V. Ex".
O Sr. Epitacio Cafeteira -Sr. Presidente, vou
O Sr. Epitacio cafeteira- Senador Ney Suasconcluir o aparte dizendo que a colocação feita pelo
suna, nessa eleição, o povo ficou atónito, porque
Ministro das Comunicações, Sérgio Moita, foi grostodo mundo saiu vitorioso, Não ouvi queixa de ninseira. Como Ministro das Comunicações, S. Ex" coguém dizendo que perdeu a eleição. Todo mundo

Sr:
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municou-se demais. ·o Presidente disse que o Ministro havia se excedido em relação à candidata Luiza
Erundina Mas se excedeu em qual das frases, se s ..
Ex" agrediu Luiza Erundina com duas ou três frases
violentas? Qual foi o excesso?
O Sr. Pedro Simon- Senador, no Direito Penal ...
O Sr. Epltacio Cafeteira - Deixe-me concluir;
dessa fonna, fica diffcil.
O Sr. Pedro Simon- Pelo amor de Deus!
O Sr. Epitacio Cafeteira- Não sabemos qual
é o excesso, porque o Presidente não explicitou.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Há orador
na tnbuna e está havendo discussão paralela, o que
o Regimento não pennite.
O Sr. Epitacio Cafeteira- Não está havendo
discussão paralela. O Presidente está realmente
empolgado, na hora em que todos se congratulam.
A posição, hoje, do PPB é uma posição normal, até
no rumo do poder. É a abertura de uma segunda linha, uma linha de oposição que não é de esquerda;
até hoje, só há a esquerda como oposição. De repente, o PPB aparece como uma oposição que não
é de esquerda. Tenho a maior estima e o maior respeito pelos meus colegas de esquerda; mas a esquerda, em nlvel mundial, foi um grande sonho. Nos
palses que hoje estão no regime comunista o povo
está passando fome. Portanto, foi um sonho que não
se realizou.
O Sr. Pedro Simon- O Presidente Fernando
HenriqUe está com oposição da esquerda e da direita
O Sr. Epitacio Cafeteira - Na realidade, o
nosso Partido apresenta uma altemativa..Mas é pre- .
ciso que se diga o seguinte: o assunto do dia não é
eleição.
·
O Sr. Pedro Simon- É reeleição.
O Sr. Epitaclo Cafeteira - O assunto do dia é
reeleição!
O Sr. Pedro Simon- É verdade. Vale tudo.
O Sr. Epitacio Cafeteira- E reeleição...
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Peço ao
orador que está aparteando que conclua.
O Sr. Epitacio Cafeteira -com a caneta do
Presidente, com o Diário Oflcial e com o Proer na
outra mão! São o poder político e o poder econômi·
co, para, assim, dizer que isso é reeleição. E por
que não propõe logo uma prorrogação? Seria mais
simples, como ocorreu com o Presidente José Sar·
ney, que queria mais um ano. Esse quer mais quatro! Os militares, que tinham toda a força, sequer ou·
saram pensar em ultrapassar seu mandato.
O Sr. Eduardo Supllcy- Pennite-me V. Ex"
um aparte?"
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Sr. Presidente,
O SR. NEY SUASSUNA
como o tempo está exaurido, não sei se posso conceder o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Não, já
excedeu de muito o tempo dado a V. Ex".
O Sr. Eduardo SupHcy - Senador, farei o
aparte com muita brevidade.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Há outros
oradores inscritos.
O Sr. Eduardo SupHcy- Senador Ney Suassuna, prometo pronunciar apenas uma frase.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Não é
pennitido, Senador.
Comunico ao orador que o requerimento que
fez, de transcrição nos Anais da publicação do jornal
a que se retere, será atendido na fonna regimental.
O SR. NEY SUASSUNA- Concluindo, Sr. Presidente, o poder emana do povo. O povo deu uma lição às elites nas umas.
Nós, partidos, que devemos receber essa
orientação, devemos fazer, com toda certeza, uma
avaliação em busca de rumos corretos para onde o
povo quer ir.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. NEY SUASSUNA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
UM SÓ PERDEDOR
Apesar de falta de resultados definitiVos em muitOs municíw

_pios, em espacial os que não tiveram votação eletrOnica. não pa·
race pranla1uro dizer ·que quaSe fcKJos os grandes partidos podem
proclamar vitória
E a razão é simples: o PMDB~ que vinba sendo tradicionalmente o maior partido brasileiro desde a rademoaatização sofreu

severas perdas, em especial nas capitais.
O desempenho de quinta-feira contrasta com o vitorioso
PMDB das eleições de 86. Há exatos dez anos. o partido conseguia uma esmagadora vitoria em todo o pa.fs. facilitada pelo etamero sucesso do Plano cruzado.
Passada l.llla década. muitos dos lideres paemedebistas
de 86 mudaram de partido ou perderam força entra o eleitorado,
como o grande vencedor paulista da época. o então govemador

eleito Orestes Quéraa
Do todo modo, o lato do o PMDB ter perdido espaço facili-

outrOs partidos. até por ser uma legenda
tão heterogênea que seus eleitores podem migrar em várias cireçõos, à direita ou à esquerda.
O PFL. por exemplo, pode comemorar o fato de ter passado para o~ twno no Rio. Festeja também a vitória em Salvador, cidade do tradição do oposiçllo ao Senador Antonio Garlos
tou o crescimento dos

Magalhães.
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O PSDB cresce em número de prefeitos, inclusive nas 250
maiores cidades do país, o que compensa. ao menos em parte, a ·. ·
derrota em São Paulo, o principal colégio eleitoral.

O PT igualmente aumentou o mlmaro da prefeitos e também de vereadores, na comparação com 92. Consolida. além disso. bastiões importantes. como Porto Alegra
. ·~
o PPB foi outro partido de desempenho mais do que ra-,
zoával. para o que contribuiu fortemente o resultado obtido em
São Paulo.
De todo modo, seria pouco realista irritginar que os resuJ..

lados eleilor;üs produzirão efeitos importantes sobre o cenário poUtioo "'!clonai. A não ser, é lógico, pelo 1ator Paulo Maluf, de clara
incidência sobre a questão sucessória presidencial.

•

Mlnoel Fernandes, dá SalvadoÍ-'

!33
UMA CASA DE LOUCOS

Clóvis Rossl
São Paulo -Ou o governo se transformou em estrutura de
apoio ao suposto assalto aos cofres públicos. representado pela

candidatura Celso Pltla, ou não passa de uma casa de loucos.
É a oonclusão Inevitável a tirar do balé raeteiçãolsucessão
paulistana, ensaiado pelos ministros Sérgio Motta e Lui>: Garfos
santos.

vamos por partes:
1 - pouoo antes do primeiro tumo, Sérgio Motta afirmou
que o prefeito Paulo Maluf queria eleger Pltla para oontinuar •assaHando os cofres pllbllcos"•
2 - lmedlalllmente depois do primeiro turno, Lulz Garfos

Foi um passeio pelas urnas. O peemedebista Juracl Maga-

Santos, 1ão ministro (supõe-se) como Mot1a. dz que foi liberado
pelo preslden1a para vir enoontrar-se oom MaM e ofemcer um
apoio velado a Pltta.
Afinal, se Luíz cartos acha que o governo não pode apoiar

lhães praticamente não saiu de casa para ganhar as eleições em

o •retrocesso• que seria a Vitória ~.em São Pauto. está di--

Fortaleza Já no primeiro turno. No programa de televisão nem per-

zendo que o governo apóia o que Motta diz ser t.ma tentativa de
continuar •assaltando os cofres pllbJicos•.
ou, então, carmos na hipótese 2: o que o ministrO Sérgio
Motta diz não é levado a sério nem pelos seus companheiros de
!!""orno, inclusiVe e principalmente pelo presidente da República.
Não obstante, Sérgio Motta oontinua ministro e, ainda por
cima. é o responsável pelo mais sua.~lento filão de negócios deste
final de século em todo o mundo, que é o setor de telecomunica·
ções. Você confiaria tal responsabilidade a alguém que não leva a

·~·

deu tempo fazendo promessas.

Não bateu nos adversários, tam-

pouoo pediU qualquer declaração ao aliado e aluai prefeito, AntOnio cambrala. E ol1a que cambrala possul78% de aprovação em
Fortaleza. Comidos? Só na reta finaL Juraci é o exemplo acabado de um voto no passado,. Ex-Prefetlo «t cidade, antecessor de
cambraia, Juracl é a aposta do eleitor de que \ÍoHa ao poder o homem que não faz grandes obras mas tapa o buraco da esquina
Durante a campanha. limitou-se a lembrar as 4.000 pequenas
obras que realizou. Nadou de braçada. Seu slogan continha apenas duas palavras: •Juraci faz". Nada mais. •EJeição sem tensão é
a melhor colsa do mundo•, comemora o vencedor.

Juraci, que surgiu na politica em 1988 como vice de Ciro
Gomes na prefeitura. retoma ao cargo impondo 1.111a derrota aca·

chapante justamente ao império tucano de Tasso Jereissati.
Quando Ciro foi eleito governador em 1990, Juraci governou sozi~
nho por mais de dois anos e mostrou luz própria. O que garantiu a
sua vitória foram as obras. A população aplaude até hoje a revita·
liza.ção da arfa

manlima

de Fortaleza. uma das mais belas do

país. As melhorias dO trânsito no centro da cidade, milhares de
quilometras de pavimentação de ruas e centenas de postes de luz
foram seus maiores cabos eleitorais. Médioo dennatologlsta., Jura-

ci é um homem de 65 anos com um jeito bem nordestino. Anda

sempre de alpercatas, veste camisas coloridas. gosta de saborear
um prato tfpico, o baião-de-dois. e adora tomar um traguinho.

Seus nova adversários o

aa~savam

de ser "velho e •aJcoóJatra•.

Juraci usou os dois adjetivos em seu favor.

-Não sou um homem

velho. Sou experiente•. retrucava. ·eu sou um homem do povo.
Para comemorar tomo meus uísques. E daf?• E

c:tar levou a prefei-

tura.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. PEDRO SIMON EM APARTE AO PRONUNCIAMENTO DO SR. NEY SUASSUNA:

sério?
Bem feitas as contas. a mais provável

é que haja lJ'Tla ter·

ceira hipótese, a mais realista ao menos aos

olh9S da maJoria do

público: polftioo é tudo farinha do mesmo saoo.
Quando na oposição, ainda guardam uma certa ooerêncla
de posições e atitudes.
Uma vez instalados no poder. fazem o diabo para nele per·
manecer, mesmo que signifique transmitir a sensação de vale--

tudo.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, próximo orador inscrito.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estando
inscrito, espero que V. Ex" garanta a minha palavra.
Sr. Presidente, recebi uma comunicação do
Centro da Indústria do Estado do Amazonas.••
O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, não entendi a razão do apelo do nobre Senador, pois a palavra de S. Ex" sempre esteve garantida. Há alguma
ameaça?
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O orador
está na tribuna, Senador!
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O Sr Pedro Simon - Mas S. Ex" pediu para
garantir a sua palavra, quando S. Ex" sempre foi ouvido com a maior alegria por nós todos.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Senador;
se o orador entende assim é porque tem as suas razões, e não há por que a Mesa contestar a asseveração de S. Ex".
O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, queria saber qual a razão para dar força a S. Ex". Queria ser
solidário em. garantir-lhe a palavra.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
vou interromper o meu discurso para responder ao
Senador Pedro Simon, a quem respeito muito; se
não fosse isso, V. Ex" já teria dado a resposta.
Pedi ao Presidente que me garantisse a palavra em razão de eu estar inscrito e ver que o tempo
conre, talvez não sendo possível eu usar todo o meu
tempo.
.
.
Evidentemente, não fiZ graça nem brincadeira
com nenhum Senador; isso não é do meu feitio e
nunca, da tribuna, ao longo de quase dois anos, fiz
brincadeira ou pilhéria com qualquer Senador.
De modo que espero que V. Ex" consiga garantir a minha palavm.
Sr. Presidente, como cfiZia a V. Ex" e à Casa,
recebi um documento do Presidente do Centro da
Indústria do Estado do AmaZonas, Sr. Cristovão
Marques Pinto, documento esse que põe à calva o
que vem acontecendo na Zona Franca de Manaus.
Dada sua importância, como o tempo urge e sei que
V. Ex" precisa passar à Ordem do Dia, lerei alguns
tópicos, mas requeiro, desde logo, que V. Ex" laça
constar na sua Integra o texto deste documento.
Trata-se de um documento que me vem por
cópia, já deste mês de outubro, encaminhado pelo
Presidente do Centro da Indústria do Estado do
Amazonas ao Superintendente da Superintendência
da Zona Franca de Manaus.
Diz o Presidente Cristovão Marques Pinto:
·sr. Superintendente:
Cumprimentando-o, dou-me por ciente
dos termos da proposta de V. S", pertinente
aos •preços públicos• cobrados pela Suframa, exação essa posta sob o exame da Justiça. Efetivamente, V. S" havia entregue a
proposta à Diretoria deste Centro em reunião especialmente convocada para tanto e
dela demos ciência aos nossos associados.
Não a respondemos, de pronto, em lace do
nível de relacionamento entre a aluai administração da Suframa e as empresas industriais da Zona Franca de Manaus, que auto-
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rizaram a discussão judicial do tema. Temíamos que a autoria e a origem do documento
pudesse ser contestada, pondo-nos em situação pouco conforlável. Em reunião, nesta
apresentou-as a representantes
data,
de empresas, como proposta encaminhada
ao Cieam, o que dá ao documento cunho
oficial, a ensejar nosso pronunciamento.
Cabe-nos esclarecer, preliminarmente,
Sr. Superintendente, que a discussão da natureza jurfdica da exação, levada a efeito
pela Sulrama, pelo sobrecontrole de importação de bens de capital e insumos de origem estrangeira e dos internamentos de
mercadorias nacionais, não tem outra finalidade senão a de pôr a questão sob o exame
de sua constitucionalidade em amplo sentido. Nunca nos moveu qualquer atitude pessoal contra V. s•, que nos merecia o respeito de que somos tributários às autoridades
constituídas e que se portem com a urbanidade que delas se exige. Dar porque entendemos as represálias de V. S", retardando
os atos de ofício e prometendo a redução do
prazo de sua prática, caso as empresas retirassem a autorização concedida para o ajuizamento da ação cabível.•

v. s•

Sr. Presidente, o Centro da Indústria ajuizou
uma medida contra a Superintendência da Zona
Franca de Manaus representando várias empresas
e, ao que dá noticia o documento, as empresas, por
alguns dos seus representantes, foram chamadas à
Superintendência e, ali, sofreram coação para que
retirassem, conforme diz aqui, a autorização concedida para a ação cabível.
Mais adiante, Sr. Presidente, em outro tópico,
diz o Centro da Indústria do Estado:
•Por essa razão, não há qualquer sentido em anuirmos com o primeiro item de
sua proposta, no sentido da •redução imediata de 5% nos preços públicos praticados
pela Sulrama•. Nossa contrariedade não decorre da insignificância da redução, mas
simplesmente da ilegalidade da cobrança de
qualquer valor. Estando o assunto submetido à Justiça, que, em caso semelhante, já
se pronunciou contra a taxa anteriormente
devida à Cacex do Banco do Bnasil S. A.,
pode ser transitóqualquer atitude de V.
ria e instável, tanto para a Suframa como
para os contribuintes. Evidentemente, nada
impede que V. S", espontaneamente, redu-

s•
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za ou aumente a taxa. O ato, porém, será de
sua exclusiva responsabilidade, já que não.
podemos anuir que a autoridade, qualquer ·. ·
que seja o seu nível hierárquico, possa decidir sobre renúncia a recursos públicos, sem
respaldo em lei. Essas considerações aplicam-se, por inteiro, ao item "reavaliação dos·
preços públicos praticados pela Suframa, á
partir de jan/97, em função da revisão dos
custos administrativos da aUtarquia. No par. ticular, nossa posição é firme: até que o Judiéiário decida irrecorrivelrne"nte em contrá/ rio, não concordamos em pagar a taxa, denominada de preço público, sem lei, que a
_g~ft-.e, até mesmo para ·evitar atos de li'--

!Jêmllâade COffifeGl'ISOS públicos."

Devo ressalt!ir na oportunidade, Sr. Presidente,
que não faço parte de nenhuma empresa da Zona
Franca de Manaus; não sou sócio cotista, não sou
sócio ac!onista nem dela e nem de qualquer organização correlata à Zona Franca de Manaus. Acontece que sem a sobrevivência da Zona Franca de Manaus, que, hoje, gera 97"/o da receita tributária, o
meu Estado terá que fechar para balanço ou então
transformar-se em massa falida para que se escolha
um sfndico para ele.
·
A minha presença, portanto, Sr. Presidente, é ••.
O Sr. Ney Suassuna - Permite V. Ex" um
aparte, Senador Bernardo Cabral?
O SR. BERNARDO CABRAL - Com muito
prazer.
O Sr. Ney Suassuna - Eu adendaria mais um
item. A Amazônia hoje é cobiçada por todas as potências mundiais. Uma degringolada na economia
do Estado vai fragilizar uma área que nós recebemos das gerações passadas e temos que passar às
gerações futuras. Então, além do problema económico com graves repercussões sociais, temos que
pensar também nessa fragilidade que poderá. no futuro, nos trazer um problema geopolítico muito sério.
O SR. BERNARDO CABRAL- E diz V. Ex"
muito bem, Senador Ney Suassuna, porque a Zona
Franca de Manaus foi a única experiência no plano
federal que deu certo no Governo Federal. E, por
uma incrível coincidência, a ela se deve hoje o equilíbrio ecológico, a não danificação do meio ambiente
e, sobretudo, o que se quer produzir como desenvolvimento sustentável.
O que quero dizer com isso, Sr. Presidente, é
que essas coisas precisam ter repercussões em nível nacional. Esse protesto do Centro da Indústria
aos seus Parlamentares, isto é, do Amazonas, não
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pode ficar num simples expediente diri9do ao Superintendência da Suframa, sem que haja, no plano nacional,
uma vez que a Superintendência é subordinada aos
órgãos federais, Ministério do Planejamento e Secretaria de Administração Regional, o efeito necessário.
Concluo o meu pronunciamento com as palavras
do titular do Centro da Indústria do Eslç!do do Amazonas.

"Como vê V. S", o Cieam nada mais deseja do que pagar o que a lei manda que seja
pago, mas não abcf!Ca de reivindicar da autoridade que pratique os atos que lhe são próprios. Estamos prontos para colaborar com V.
S" em tudo o que estiver ao nosso alcance,
contemplando, porém, os princiPias de moraftdade, legalidade, impessoalidade e outros de
fndole constitucional que norteiam a administração pública Por essa razão, solicitamos a
V. S" que faça retomar os prazos de exame e
liberação das guias e declarações de importação e notas fiscais para ihtemamento de mercadorias na Zona Franca, a todos tratando .
com isonomia e evitando represálias tão-so- .
mente em decorrência de termos usado de um
direito básico de cidadania, que é a submissão
dos conflitos de interesses ao Poder JuáiCiário. •
E assina o documento.
Sr. Presidente, o conceito básico da cidadania
é exatamente a submissão às determinações emanadas jo Poder Judiciário, que é o órgão que resolve os conflitos entre os demais Poderes.
Requeiro, além da transcrição por inteiro nos
Anais do Diário do Senado Federal, que V. Ex" faça
chegar ao conhecimento do titular do Ministério do Planejamento, Deputado Antônio Kancir, o texto do documento que ora dei conhecimento a V. Ex" e à Casa
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
BERNARDO CABRAL EM SEU DISCURSO:
ClEAM
Centro da Indústria do Estado do Amazonas
Manaus, 2 de outubro da 1996

Exmo.Sr.
Dr. Bernardo cabra!
00. sanador da República
senado Federal

Brasffia- DF
Senhor senador.

Para o conhecimento de V. Exa enviamos em anexo, cópia
da Ct. Presi- Cieam- 034196. encami1hada à cuframa, nesta da1a.
Atenciosamente. Cristóvão Marques Pinto. Presidente.
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CT.PRESI-CIEAM-o34196 ·
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do Brasil SA, qualquer atitude de V. S' pode ser transitória e
Man~

2 de outubro de 1996

limo. Sr.
Dr. Mauro Ricardo Machado Costa
Superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus
-SUFRAMA
NeSia

Senhor Superintendente,

CQmprimentando-o, dou-me por ciente dos termos da pmpoSia de V.
pertinente aos 'preços públicos' cobrados pela
Suhama, exação essa poSia sob o exame da Justiça. Elativamente, V.
havia entrague a proposta à DlratoriL .asl9 Centro em
munlão especialmente conwcada para ten10 e <k demos ciência aos nossos assodados. Não a respondemos. da pronto, em
face do nfvel de relacionamento entra a atua1 adminislração da
Suframa e as em~ industriais da Zona Franca de Manaus.
que autorizaram a disa.Jssão judicial do tema. Temia.mOS a que a
autoria e a origem do doa.unanto ~ ser~da. pondonos em situaÇão pouco oonlortável. Em RIUnlão, nesla data, V.
apresentou-as a raprasenlantes de empresas. como propoSia
encaminhada ao Cklam, o que dá. ao documento cunho oficial, a
ensejar nosso prOnunciamento.
Cabe-nos esclarecer, ~inarmente, Sr. Superintenden-te, que a discussão da natureza fur!clca da exação lewda à efeito
pela Sulrama pelo sobraoon!role de impoitações de bens de capital e insumos de origem estrangeira e dos internamentos de mer·
cadoriaS nacionais não tem outra finalidade senão a de por a

se.,

se.

:a

se.

questão sob exame de sua constitudonaflldade em amplo sentido.

Nunca nos moveu qualquer atitude pessoal contra V. sa. que nos
merecia o respeito da que somos tributários às autoridades cons-

titurdas e que se portem com a urbanidade que delas se exige.

oar porque entendemos as represálias de v. Sa.. re1ardando os

atos de offdo e prometendo redução do prazo de sua prática,
caso as empresas retirassem a autorização concedida para o ajuizamento da ação cab!vel.
COntinuamos sustentando a tese de que a atuação da Sutrama é tegftimo e desejado exercrc:io de poder de polícia, razão
pela qual a remuneração que lhe é devida é espécie tributaria
(taxa), que não pode ter como base de cálculo valor que seiVe

para a tributação por impostos, como é o caso do valor consigna-

do nos documentos de importação e nas notas fiscais. Pretendemos que a Sutmma seja autorizada, por lei. sob os resguardos
constitudonais e tendo em vista a jurisprudência sobre o tema, a
cobrar essa taxa, o que atualmente não ocorre.

instável, tanto para a SUframa, como para os contribuintes. Evi-

dentemente, nada impede que V. 5*, espontaneamente, reduza
o aumento a taxa. O Ato, porém, será de sua exclusiVa responsabilidade, já que não podemos anuir que a autoridade, qual-

:oeta

o seu nível hierárquico, possa decidir sobre .renlincia a recursos públicos, sem respaldo em lei. Essas col"tSSd&rações aplicam-se, por Inteiro, ao item •reavaliação dos preços
públicos praticados pela SuiJama, a partir de jan/97, em função
da revisão dos custOs administrativos da autarquia. No par1!culer, nossa posição é firme; até que o Judlciàrio decida lrrecorriveknente em contrário, não concordando em pagar a taxa. denominada de preço público, sem Jei que a discipline, até mesmo
para <Miar atos de iberalldade oom recursos púbHcos.
quer que

No que oonoome à projelada 'lmplanlação, até janeiro de
1997, de slslema in!ormalfmclo da 6beração do GIIOI que permiti-

rá o processamento e liberação destes documentos no mesmo
dia da solicitação•. acreditamos que a providência tomase--á desnecessária quando da eritrada em operação do Siscomex, já que
lodo o processamento será leito em tempo mal. o incr!vel é

que

até agora não lanha sido implanlado, pela SU!rama, o projelado
sistema, considerando os extraorcinários dispêndios com serviços
de Informática, pagos desde há multo à Ftlcapl, que, somente
esle ano, será destinatária de quase R$ 15 milhões, para lanto. A
solução de fundo consiste em que a Suframa se reserve e efetivamente exerça o papel de agência de desenvolvimento sub-ragional, cuja manifestação politica deve ser exercida em dois momentos: quando da aprovação ou não dos projetas industrfais, segundo os interesses do desenvotvimento regional, postos em lei, e
quando do exame do programa anuar de importação das empresas. Liberado esse programa. o documento deveria ser encami-

à Secre1arla da Recella
Federal, que se ina.l.mbiriam, a primeira. da expedição das guias
de importação, e a segunda, das declarações de importação, no
exercfcio pteno das competências que lhes foram deferidas em
lei. SOmente em caso de alterações, é que as empresas retomariam à SUframa para aditamentos ao programa anual de importação. Trata-se de medida de racionalização administrativa, que ertminará custos das empresas e reduzirá a estrutura administrativa
da Suframa. Por outro lado, para tanto, basta a edição de decreto
nhado à agência local da Secex-MICT e

sobre o assunto.

o primeiro item de sua proposta, no sentido da •redução imed'ata

No respeito a unificação da apresenlação dos projetos,
para efeito da apresentação à Suframa e Codam-Am,. a medida
vem sendo cogitada há muito tempo. Ocorre, porém, que o trabaftto há de contemplar diversos aspectos legais: o primeiro, quanto
à Suframa. para obSerVar que os incentivOs da legislação da Zona
Franca de Manaus são voltados para a produção, enquanto os in-

con-

centivOs administados pela SUda.m são dirigidos ao capitat. Sem

Por essa razão, não há qualquer sentido em anuirmos com
de 5% nos preços pliblicos praticados pela Suframa•. Nossa

trariedade não decorre da inslgnfficê.ncia da redução, mas sim-

embargo de ser aplausfvel essa unificação, acreditamos que a

plesmente da ilegalidade da cobrança de qualquer valor. Estando

Suframa já deveria, deSde 31 de dezembro de 1991, data de inf·

o assunto submetido à Justiça, que, em caso semelhante, já se

cio de Vigência da Lei nll 8.387191. ter re-elaborado seu roteiro de

pronunciou contra a taxa anteriormente devida à Cacex do Banco

projeto para

a~ar-se

aos requisitos e aos objetiVos da lei. De
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outro lado, também o relatório de análise técnica dos pfOietos
deveriam coOtemplar ditos requisitos e objetivos, constantes do,
novo art 72 do Decreto-Lei n9 288167. Atuaknente, são doclJ.,. •
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alcance, contemplando; porém, os principias de moralidade, legalidade, inpossibililando e outros de lndOie constitucional que
norteiam a administração pública. Por essa razão, solldtamos a

mtomar

mantos inserrveis, que apenas refletem desnecessária e cara Ji..

V. 5' que laça

!urgia.

gulas e dleciarações a inporlação e nolas fiscais para lntama-

Quanto ao item 5- •tO% dos recursos previstos no orça-mento de investimentos da SUframa serão alocados am

p~etoS

deflnidos pelas entidades mpresemativas das classes produtora'$
e trabalhadoras" - devemos agradecer pela conotação dá· que

tais recursos serão empregados de forma
~ Entreíanto,
.
.
a Indústria ~o pode substituir o governo, nos,atos que são privativos deste: Ao depois, os recursos de investimentos da SUframa,
para .tão ensejarem as habituais maladlcências, deveriam ser

empmgados em i"'jelos constanlaS de plano de ~-e~
~~OcidoolaL· A elaboração desse plano devaM

"eôiiStituirprioiidade da_~à.

com isso, guardarlamos respeito

à ordem constitucionaf"e t9riainos o respaldo da lei de dire1rizes
orçamentarias e da.lei do Orçamento. A Suframa, por seu tumo,
estaria dando cumprimento a sua missão institudonaL A todo cus-

to, devemos evitar o que tem sido prática habitual: o custeio de
projetos desnecessários e suntuosos, sem nenhum efefto de Irradiação de progmsso, de criação de empregos e da criação e cir-

culação de riquezas, mas relevantes mparrussões no tribunal de
Contas da União.

RelatiVamente ao item 6 -A ~a promoverá a manutenção dO Distrito Industrial (recuperação de vias, sinaliZação, ar-

llorização, pavimanlação, colela da lixo, etc"- devamos ponderar
que se trata de encargo municipal, custeado pelo Imposto Predial
de Territorial Urbano, vez que o Oislrito Industrial, conquanto implantado pela Suframa, é área urbana integrante e sob a jurisdJ-.
ção do municfpio de Manaus. O que cabe à SUframa fazer - e
não o faz - é zelar para que não mais oconam e sejam reprimidas. mediante forte ação de segurança e apelo às medidas judiciais cabíveis, as predatórias invasões do Distrito, com a criação
de favelas e mocambos, que serão daqui a pouco lrremovfveis: é
de cuidar para que, em obra tão cara. quanto desnecessária.
como o •calçadão• da Suframa, não se instalem feiras-livres e humilhantes sentmas. etc. Evidentemente, é de se aplaudir qualquer

esforço de cooperação entre a Municipalidade a Suframa, cooperação essa a que as empresas não estarão alhelas, posso lhe as-segurar, embora já paguem muito caro para receber um seMço
público, que lhes é negado. Essas consJderações aplicam-se, no
que cabível, ao item 7- celebração de convênio com o Governo do

Eslado dO Amazonas visando opoUciamanlo dO Dl-24 horas".
Concementemente ao item s- •Instalação do Bzof no 01•,
trata-se de providência racional, que já. deveria ter sido tomada
pela Suframa. como medida adminislrativa de extrema simplicidade e ronveniêncla.
Como vê V. S', o Cieam nada mais deseja do que pagar o
que a lei m_andar que seja pago, mas não abdica de reivindicar da
autoridade que pratique os atos que lhe são próprios. Estamos

prontos para colaborar com V. & em tudo o que estiver ao nosso

os prazos de exama a Dberação das

manto de men:adorias na Zona Franca. a todos tratando com
isonomia a evitando represálias tão-somente em decorrência de
termos usados dG um direito básico da cidadania. que é a submlssão dos conflitos de ilteresses ao Poder Judiciário.

Atanclosamante,- Cristovão Marques Pinto, Presidenta.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nos termos do Regimento Interno, V. Ex" será atendido nas
solicitações que dirige à Mesa.
Nos terinos regimentais, prorrogo a Hora do
Expediente por dez minutos, a fim de que possam
ser efetuaclas duas comunicações inadiáveis.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs: Senadores, é o·
Senado Federal que constitucionalmente tem a responsabilidade de aprovar o endividamento por parte
dos poderes públicos municipais, estaduais ou federal.
Quando surge infonnação de que possa ter havido qualquer inegularidade nas transações relativas
a títulos de um poder público - como, no caso, o poder público municipal -, é próprio que o Senado Federal procure. desvendar se houve ou não qualquer
impropriedade de procedimento. Até mesmo em benefício da pessOa ou do poder público que estiver
sendo denunciado.
Como o Jornal da Tarde publicou notícia sobre um possível conluio entre a Secretaria Municipal
de Finanças de São Paulo e certas distribuidoras de
valores mobiliários, que poderia estar causando pre-jufzo ao Tesouro Público Municipal, é importante
que o Senado Federal desvende essa dúvida. E entendo que· a fonna de faiê-lo é, primeiramente, apresentando requerimento de informações ao Ministro
da Fazenda, Pedro Malan, para que, no menor prazo possível, esclareça se houve ou não qualquer
prejufzo ao interesse público. Em segundo lugar,
como a Comissão de Assuntos Económicos, por iniciativa do Senador Gilberto Miranda, está por convocar o Presidente do Banco Central, Gustavo Loyola,
e o Diretor de Nonnas, Alkimar Moura, para prestarem esses esclarecimentos, teremos, assim, duas
oportunidades.
Dessa forma, Sr. Presidente, estou apresentando requerimento de informações ao Mimstro da
Fazenda para que esclareça detalhadamente se
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houve qualquer impropriedade de procedimento por
parte da Secretaria Municipal de Finanças. ao tempo
do Secretário Celso Pitta.
Sr. Presidente, gostaria ainda de registrar urri
protesto contra a decisão do Tpbunal Regional Eleitoral de São Paulo, que violou o princípio da liberdade de informação, ao tirar do ar a Rede Bandeirantes de Televisão- primeiramente por 24 horas e, depois, por três horas - por ter realízado inúmeras entrevistas entre 07:30h e 17:00h do dia 03 de outubro.
O diretor-chefe do telejomalismo da TV Bandeirantes teve a gentileza de me enviar a· lista de
nome das pessoas entrevistadas: eu próprio, a Deputada Marta Suplicy, Alexandre Carvalho (cartunista), Virgínia Valadão, Miguel Reali Jr, lque (Vrtor
Henrique - cartunista), Duda Mendonça (publícitário
de Celso Pitta), José Genoíno (PT), Lair Krahenbuhl
(Secretário Municipal de Habitação), Nelson Biondi
(publicitário), Fernão Mesquita (Diretor· do Jornal da
Tarde), José Eduardo Bandeira de Mello (Presidente
da Abifarma), Roberto Paulo Richter (Secretário Municipal da Saúde), Walter Feldmann (Deputado Estadual do PSDB), Cacá Rosset, Luciano Suassuna
(Redator Chefe da lstoé), Paulo Pereira da Silva (o
Paulinho, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos),
Ricardo lzar (Deputado Federal do PPB), Paulo Caruso, Emerson Kapaz, Celso Bastos, Romeu Tuma
(Senador do PSL), Vicente Paulo da Silva, José Aníbal (Deputado Federal do PSDB), Marcos Cintra, e
diversas outras pessoas. Portanto, pessoas do mais
amplo espectro polftico.
, Conforme assinala o editorial do jornal O Estado de S.Paulo, em edição de sábado último: •A entrevista de políticos na mídia livre de um país democrático jamais deveria ser confundida com propaganda eleitoral. Trata-se de jornalismo cujo nível e qualidade são diretamente proporcicnais à isenção e à
capacidade do entrevistador ou repórter de contrapor argumentos com a maior riqueza possível de informação e coerência de raciocínio. •
Ora, Sr. Presidente, o diretor de jornalismo, veterano e excelente jornalista, José Paulo de Andrade, procurou ouvir todos os entrevistados com a
maior isenção, pedindo opiniões.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Informo a
V. Ex" que o seu tempo está esgotado, Senador.

O SR. EDUARDO SUPUCY - Concluo, Sr.
Presidente, afirmando que não podemos compreender isso. Espero que o Tribunal Regional Eleitoral
possa até rever a decisão, porque a multa de R$20
mil permanece sobre a Rede Bandeirantes. Entendo, inclusive, que a Justiça Eleitoral deveria procurar
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corrigir o mal que foi cauSado com respeito à liberdade de imprensa, de informação. porque houve má
interpretação. Naquele dia, inclusive, outras emissoras de rádio e televisão realizaram inúmeras entrevistas com políticos e pessoas especializadas na análise
das eleições e nem por isso receberam punição igual.
· Assim, quero deixar registrados aqui esse editorial do jornal O Estado de S. Paulo e o meu protesto contra a atitude do Tribunal Regional Eleitoral,
que, infelizmente, enou - corrigiu a tempo, porque
reduziu a punição de 24 para 3 horas. Ressalto ainda a defesa da Rede Bandeirantes de Televisão leita por seus advogados Élcio Dantes Lobo Júnior e
Edson Tauano, no referido episódio.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO. SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
U!A GO!_PE NA LIBERDADE OE INFORMAÇÃO
O Tr11lunal .Regional Beitoral de São Paulo violou o princl·

pio da Bberdade de informação ao tirar do ar durante três horas a
1V Bandeirantes, na quinta-feira. A m9dicla foi tomada para punir
a emisso~ por ter transmitido entrevistas oom pesronalidades
cujas aflnnações denotavam alglltl tipo de envolvinento na eleJção municipal e para Impedir que ela continuasse fazendo esse

tipo de cobertura joma!lstica. A decisão se baseou na legislação
eleilolal, que restringe a propaganda polftlca ao horário eleilolal
gratuito e a proibe no dia da votação.
A en1rBvista de polfUcos na mfdia livre de um pais democrático }amais deveria ser confundida com propaganda eleitoral.
Tratà-se de jornalismo, cujo nfvel e quaidade são diretamente propon:lonais à isenção e à capacidade de entravislador ou repórter de
contrapor argumen1cs com a maJor riqueza possfvel de inlonnação
e coerência de raciocfnio. cabe ao telespectador, ouvinte ou leitor
julgar se o meio de comunicação e os profissiOnais que nele atuam
estão agindo de maneira isenta. se o representam condignamente
ou se estãosubc:minados a alguma agenda alheia ao interesse geral da opinião públõca. A titulo, supostamente, de preseMU" uma "pureza• na <ifusão da mensagem pollllco-eleillral, a hterpre1ação por
trás da decisão do TRE acaba por privilegiar o markeling, que dom~
na o horário eleitoral gratui1o, como único canal de debate.
A suspensão das transmissões da TV Banceirantes no
meio da cobertura das ~eições municipais. momento crítico do
jornalismo de qualquer vefa.llo, expressa um rai'lço autoritário in-compatfvel com o grau de sofisticação atingido tanto pela mfdla
quanto pela opinião pública. Calejada pela ditadura. pelos escân-

dalos e pelo tmpeachment de um presidente, amaduredda na
transição e na consolidação democrática, como comprova a atmosfera da própria eleição de quinta-feira, a opinião pública mere- ce maior aédito à sua capacidade de discernimento.
A atitude do TAE pressupõe não s6 ignorância das demandas da opinião públca e da mfdia que lhe serve, mas também dis-
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- - da . - de uma democraclll como a Justiça
Elelloml p-.cle ~que, ..... dia de~ munldpals-. ·.

"Art. 157.

em lodo o Pais, se cllciJWn """"""" ~ nos meioS
de comunlcaçiio? ou, se acena a - de que o assunto é '"""'"
- · como OlCiglr que nlio oojam cxMclos pollticoo a llll8llslas,

§ 2" ......................._..___,............._ ..

"'*'
se

·tMIIIaçlk> e oplnllo -.AD - - vinculadas ao que
eslá disputando nas umas naquule dia? Enquanto a TV Ban:'
delmnlas estava looa do ar, cu1raS - r a s da
travam Clllddlla 1111111ndo; ~ c:am~oas, o liDbaiiO de
OOilVIIfiCimonlo da
por ........... cabos 8leiiÓmls.
·"'!"Íos , - . Ulo·o ~ .Ó niliiiU. a uma elalç5o a
~se l8lnl ao apoio a oooo áu.équale ca~i<lda!D. é
perfetlan•anto natural que talrupe~ ouvintes e leitores
queiram Sllbar ·dlf' ..,_.... da seus aRados qual a sua

··-···-·-·····-·····..

III - se a vitima está em serviço de
transporte ou custódia de valores e o agente
conhece tal circunstância.

.

-·mos!'

-11om

p.-,

-·!açh"" -C!!ll!jJWiba,

quais 8S plll1lp8CIIVas de.

aJiarlçaS.'

"'jl'iãis os,.,.,,;planos ~ - ou _.., rasullado da votaçiio: o Impulso da c:Oi\ter ...... lnundaçAo'ile mensagens é ln-

tium pais llvm. Dianlo da Impossibilidade de
adequar aproii>IÇao de "p!!pagancla"-- com jornaismo -à raaJiclad9 d9mocn!llca. o TRE da Slo Paulo agiu de manelnl arbllllltla contra um delennlmldo vofQIIo, enquanto os outros seguiam com suas coba!IIJiaO, de acordo com suas prio--

terinunanla ocioso

deseclllo!talse..........,opa-·
Democracia Implica tlum llVnt da lr1lmnaçlíes e com ela
rusponsalllldade em sua Wleulaç!o, a ser constanlaniente ale!lcla o
pela oplqAo ptlbllca. cad8 maio de comunlcaçAo

cob,_

paioS anos de dl>oagam com o capital mais Wlloso de que
dispõe -sua cmdlbtldado.
A soclodada 1Im seus meios de )ligar o de punir- cem a

·---···--·-·--·-···~·-

•-··--~•••----··---u·---n••-••--••••••

Art 2" Es1a lei entra em vigor na da1a de sua
publicação.

Art 3" ReYogam-se as cisposições em contrário.
Justificação

O aumento da incidência de roubos a es1abelecirnentos financeiros e de crédito exige meãldas
enérgicas com a finalidade de inibir sua prática.
Urge, assim, equiparar os roubos praticados contra agências e postos bancários àqueles praticados contra veiculas de transporte de valores, des1arte aumentando a cominação de penas naqueles

casos.
Contamos, assim, com o apoio de nossos Pàies para este projeto de lei, adaptando a lei penal
às circuns!ánoias da sociedade modema.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. - Senador Romeu Tuma.

mudança do canal. por "'"""pio- o jomolomo tondoncloso, não
pmcisa de um tribunal pom axsn:or """" papel em seu lugar, de
modo autolftlllto e arbHnlrlo.

LEGISLAÇÃO CfTADA

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - A Mesa
dará curso nonnal ao requerimento de v. Ex".
Concedo a palavra, para uma comunicação
inadiável, ao Senador Ney Suassuna. (Pausa.)

DECRETO-LEI N" 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Dutante o discurso do Sr. Bel/o Parga,
deixa a cadeita da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Sobre a
mesa, projetas de lei que serão tidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Bello Parga.

São lidos os seguintes:
PRoJETO DE LEI DO SENADO N" 208, DE 1996
Altera dispositivo do Código Penal
referente ao crime de roubo.
O Congresso Nacional decre1a:
Art 12 O art 157, § 2", III, do Decreto-Lei nR
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:

CÓDIGO PENAL

Art 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou
para outrem, mediante grave ameaça ou violência a
pessoa, ou depois de havê-la. por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
Pena- reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos,
e multa.

§ 2° A pena aumenta-se de um terço até
metade:
III - se a vffima está em serviço de transporte
de valores e o agente conhece tal circunstância.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- Decisão Tenninativa.)
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PROJETO DE LEI 00 SENAOO N" 209, DE 1996
OMPLEMENTAR
Altera os arts. 205, 206 e 207 do Có- .

digo Tributário Nacional (Lei n" 5.172, de
25 de outubro de 1966) e a denominação
do capítulo em que constam esses dispositivos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Os arts. 205, 206 e 207 ·do Código Tri·
butário· Nacional (Lei n• 5.172, de 25 de outubro de
1966) passam a vigorar com a seguinte redação:
•Art. 205. A regularidade da situação fiscal é
presumida, cabendo ao Estado, quando for o caso,
demonstrar a existência de débito do contribUinte.
Art. 206. É assegurado ao contribuinte a obtenção de certidão que declare a sua situação fiscal,
negativa ou positiva, não podendo as repartições públicas federais, estaduais ou municipais dele cobrar
qualquer taxa pelo serviço.
§ 1• All certidões serão fornecidas no prazo
máximo de vinte e quatro horas, bastando para tan·
to, a indicação do tributo e a identificação do interessado, vedada a exigência de requerimento ou qualquer outro procedimento por parte das repartições
públicas.
·
.
§ 2" Salvo se demonstrar a justa causa, o servidor responsável pelo atraso no fornecimento de
certidões ao interessado será suspenso por trinta
dias, ou por sessenta ãras, na reincidência
Art. 207. A certidão de que conste a existência
de créditos não vencidos, em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efelivada a penhora, ou
cuja exigibilidade esteja suspensa terá os rilésmos
efeitos da certidão negativa, vedado, neste caso, a
instituição de quaisquer restrições.•
Art. 2" o Capitulo III do Título IV do Livro Segundo do Código Tributário Nacional passa a denominar-se "Das Certidões Fiscais".
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O contribuinte brasileiro, sujeito passivo de
uma tributação escorchante, porque mal distribuída,
é um dos que maiores atribuições sofrem do Fisco.
Além, das superposições de incidências, da instabili~de e da complexidade da legislação, e da obrigaçao de estar sempre pagando um rosário de tributos,
sofre continuo assédio de três ordens fiscais: a federal, a estadual e municipal.
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Com efeito, as .obrigações chamadas acessórias, que envolvem os impostos, taxas e contribuições das três esferas tributantes, transfonnam o nosso
sistema naquDo que, com muita propriedade, Alfredo

Augusto Becker denominou de "mimicômio tributário".
. Se desse man~o resultasse uma arrecadação conâiZente com as nossas necessidades, com
todas as suas disparidades regionais e sociais, ainda se justificaria. Desafortunadamente, nada vem
compensando a distribuição desigual da carga tributária e dos deveres que a contornam. ...
Relatório da CPI da Evasão FISCal pôs a nu as
falhas administrativas, deqorrentes, em grande parte, da algaravia de nossas leis, que transformam a
tnbutação para os contribuintes.
No Brasil, parte-se da presunção de que todos
devem, todos contribuintes estão em situação irregular, a menos que provem o contrário. Não estando
organizado adequadamente, o Estado brasileiro, em
todos os nrveis, perdeu o controle - se .é que jamais
o teve '- das suas relações com os contribuintes
não estando apto a demonstrar, de modo confiável'
os seus créditos contra os relapsos e os inadimpl~
tes de todos os tipos.
Infelizmente, para resolver esse problema, o
poder p(iblico brasileiro não teve capacidade de
aproveitar os prodigiosOS recursos aluais da .informática e das modernas técnicas de gestação e administração.
.
A conseqOência absurda dessa. desorganização, é o desembaraço com que exige dos cidadãos
que demonstrem a sua regularidade de situação.
Exigindo-lhes a exibição de recibos, comprovantes,
guias de recolhimentos, fonnulários carimbados.
É como se, no mundo dos negócios, a empresa estivesse autorizada a cobrar qualquer quantia de
qualquer pessoa, sem qualquer documento, sem
qualquer contrato.
Essa situação, que implica, para todos os cidadãos, na esdruxula obrigação de guardar papéis, é uma das muitas fonnas absurdas de desrespeito ao ·cidadão, que o Estado se sente no direito de

cometer.
O projeto ora proposto objetiva, em consonância com o art. 5°, XXXIV, b, da Lei Magna, disciplinar
a obrigatoriedade da expedição das certidões de
que o cidadão necessitar.
A legislação em vigor (art. 206 da Lei 5.172166,
que se pretende atterar) prevê a expedição de certidão em dez dias. Esse prazo, na atualidade, é excessivo, levando-se em conta os recursos técnicos
hoje disponíveis, especialmente no campo da infor-
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mática, com que não se poderia contar à época da
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 210, DE 1996
edição da Lei.
.
Veda ao Poder Público estabelecer
Prevê ainda o Projeto penalidades administrati-. ·. ·
as exigências que especifica
vas para o servidor faltoso quanto ao atraso na exO Congresso Nacional decreta:
pedição de certidão sem causa justificada.
Art 1° Para efetuar o pagamento de débitos de
Conto, portanto, com o apoio dos ilustres pares
sua responsabilidade, securitizados ou não, ou para
para o encaminhamento e aprovação da proposiÇão/
cumprir obrigação de qualquer natureza, é vedado
que representa um passo na direção de tomar a cF'
ao Poder Público exigir dos seus credores o cumpri·
dadania algo mais que simples declarações sem
conseqjiência
'.. ·
.,
mento prévio de qualquer formalidade ou a apresentação de qualquer documento além daqueles que
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. - Sepoderiam ser exigidos na data em que o débito foi
nador Getáklo Melo. ·
·
/
constituído.
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
t.EGISLAÇÃO CTTADA
.
publicação, revogadas as disposições em· contrário.

~.,...

-eoõloo TRIWTÁRIO NACIONAL

LEI N" 5.172:- DE·25· DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre o Sistema Tributário
NaCional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e
Municípios.
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da
quitação de determinado tributo, quando exigível,
seja ·feita por certidão negativá, expedida à vista
de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de
sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio
ou atividade e indique o período a que se refere o
pedido.
Parágrafo único. A certidão negatiVa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 1O (dez) dias da data
da entrada do requerimento na repartição.
Art 206. Tem os mesmos efeitos previstos no
artigo anterior a certidão de que consta a existência
de créditos não vencidos, em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou
cuja exigibilidade esteja suspensa.
Art 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação
de tnbutos, ou o seu suprimento, quando·se tratar de
prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito, respondendo, porém, todos os partici·
pantes no ato pelo tributo porventura devido, juros
de mora e penalidades cabíveis, exceto as relatiVas
a inlrações cuja responsabifidade seja pessoal ao infrator.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

JUSÍiflcação
O projeto ora proposto objeliva resguardar os
direitos daquelas pessoas, físicas ou jurídicas, credoras do Poder Público, freqüentemente esbulhadas
pela inovação unilateral de regias e normas que o
Estado brasileiro se consente.
Essa conduta absurda do Estado constitui in~
questionável desrespeito à cidadania
r
A nenhum cidadão, como a nenhuma organização privada é permitido - para pagar os seus débitos ou cumprir as suas obrigações - exigir do credor
que se submeta a condicionamentos unilateralmente
instituídos pelo devedor.
Entretanto, na sua relação jurídica com a sociedade, entende o Estado, incompreensivelmente,
que lhe assiste o direito de modificar as regras que
presidiram a formação dessa relação, segundo a
sua própria e exclusiva conveniência. Servindo-se
desse auto-concedido direito, o Estado protela, se
quiser, o efetivo cumprimento das suas obrigações,
o que, em certos casos, virtualmente corresponde a
conceder a si próprio quitação de débitos que não
honrou.
Nem mais, nem menos, o que o presente
Projeto pretende é garantir que se vede ao Estado um direito expressamente vedado a qualquer
cidadão.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. - Senador Geraldo Melo

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- Decisão Terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N"211, DE 1996
Autoriza a compensação de crédito
do sujeito passivo contra créditos da Fazenda Pública.

142

ANAIS DO SENADO FEDERAL.

O Congresso N!!cional decreta:
Art. 1• É autorizada a compensação de créditos de qualquer natureza, líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, de sujeito passivo, pessoa ffsica ou ·
jurfdica, contra créditos da Fazenda Pública federal,
estadual e municipal.
Art. 2" A compensação de que trata esta Lei
será deferida pela autoridade administrativa cobra·
dora, mediante requerimento do interessado, que indique a natureza e o valor do crédito a compensar.
§.1• A apresentação do pedido suspende a exigibifidade do crédito da Fazenda Pública mas não
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias
dele dependenles.
§ 2" Sob pena de indeferimento liminw; do pedido, o interessado deverá prestar à autoridade administrativa, dentro do prazo estipulado, os esclarecimentos julgados necessários ao procedimento e à
exação compenSatórios.
Poder Executivo regulará.esta Lei no
Art.
prazo de sessenta dias.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

a• o

Justificação
A compensação de créditos de devedores do
erário contra a Fazenda Pública já existe no nosso
ordenamento jurfdico, porém, lamentavelmente, !Ipenas nas esferas tnbutárias. Com efeito, o art. 170 do
Código Tributário Naiconal dispõe que a lei pode,
nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos lfquidos e certos, vericidos
ou vincendos, de sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Ocorre, todavia, que a compensação, nesses
termos, não vinha sendo praticado por ausência de
lei ordinária que a regulasse e por absoluta desídia
da administração. Somente em 1991 e visando mais
ao interesse do fisco que o do contribuinte, é que o
art. 66 da Lei n• 8.383191 cuidou da compensação
de tributos pagos indevidamente. Não tardaram, porém, restrições estabelecidas por ato normativo intra-legal, as quais têm levado o contribuinte a procurar o Poder Judiciário para ter garantido o seu direito
à compensação dos valores pagos indevidamente a
titulo de tributo.
Temos presenciado, fora do âmbito tributário, a
não aceitação, pelo Estado, de tftulos comprobatórios de créditos de pessoas físicas ou jurfdicas, que
lhe são apresentados e não são honrados. Por outro
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lado, é freqüente a execução, pela Fazenda Pública,
dos débitos de tais credores, que muitas vezes toram levados à situação de insolvência justamente
por causa do calote de que são vitimas.
Se alguém deve ao Estado, seja esse débito
de qualquer natureza, mas tem haveres a receber
do próprio· credor, não se compreende que possa
Estado furtar-se ao abatimento do crédito do sujeito
passivo,. mesmo que originário de fontes diversas.
Não se pode conceber a aceitação pacífica da esdrúxula idéia de que uma pessoa seja ao mesmo
tempo devedora e credora de outra sem que lhe seja
facultado compensar o seu débito com o seu crédito.
O Estado existe para facmtar a vida do cidadão
- e o cumprimento de seus deveres e fruição de
seus direitos - nunca para difiCUltar ou atrapalhar.
Se é para atrapalhar ou ãlficultar, melhor não existir.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. - Senador Geraldo Melo.

o

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e Institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e
Municípios.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e cer1Ds, vencidos ou vencendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do
sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos
deste artigo a apuração do seu montante, não podendo, porem, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo
tempo a decorrer entre a data da compensação e a
do vencimento.
LEI N° 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

InstitUI a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do Imposto sobre
a Renda, e dá outras providências.
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a
maior de tributos e contribuições federais, inclusive
previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá eletuar a com-
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pensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a perfodos subsequentes.
·

(A Comissão de Assuntos Económicos- decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Os 'pro-jetas lidos serão publicados e remetidos às corriiss&
es competentes.
.
•..
Sobre a mesa, requerimento q_ue será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Bello Parga

/

É lido o seguinte: .

REQUERIMENTO N" 948, DE 1996
Senhor ~'residente,

,
"'\..
....-__.-.;:;Reqüeu;,, nos te_~ do art. 160, combinado
com o art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal. a realização, nó próximo dia 21 de novembro
do corrente ano, de comemoração especial dos 100
anos do infcio da Guerra de Canudos.·
Sala das Sessõés, 8 de outubro de 1996. - Senador Lúcio Alcãntara - Senador Romeu Tuma Senador Bernardo Cabral- Senador Jefferson Perez - Senador L.auro Campos - Senador Ney
Suassuna- Senador Silva Júnior.
O SR. PRESIDENTE (José. Samey} -O requerimento lido será votado após a oroem do Dia, nos
termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimentos de informação
que serão lidos pelo Sr. 1• Secretário em exercício,
Senador Bello Parga
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N" 949, DE 1996
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e 50
da Constituição Federal combinados com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, sejam sortCitadas ao Ministro da Fazenda as seguintes informações:
1. Está o Banco Central investigando possíveis
irregularidades em operações realizadas no perfodo
de 1994-1995 com títulos municipais que pudessem
caracterizar-se por prejuízos ao interesse público?
2. O Banco Central detectou que a Prefeitura
de São Paulo realizou operações de compra de Letras Rnanceiras do Tesouro Municipal de São Paulo
(LFTMPS} de longo prazo, casadas, com operações
de venda de LFTMSP de curto prazo, utilizando-se de
taxa de deságio igual a zero? Tais operações constituem prálica normal no mercado de titulas públicos?
3. O Banco Central examinou especificamente
a operação divulgada pelo Jornal da Tarde, de 28
de setembro de 1996, na qual a Prefeitura Municipal
de São Paulo, em 1 de dezembro de 1994, teria
compr<{do LFTMSP das instituições BIG S/A e Paper
LDTVM Ltda., com vencimentos para 1996 e 1997,
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no montante de R$6.842.472,15 e vendido às mesmas empresas LFTMSP pelo mesmo montante, com
vencimento para 1995, com deságio igual a zero nas
duas operações? Poderia o Banco Central estimar o
prejufzo que teria sido causado por esta operação à
Prefeitura de São Paulo, tendo em vista a taxa média de captação de recursos para a PMSP vigente
no período das operações?
· 4. O Banco Central detectou outras operações
semelhantes à descrita acima? Em caso afirmativo
detalhar tais operações.
5. Com relação à operação de compra, em 1
de dezembro de 1994, de LFlMSP pela PMSP junto à
Contraio DTVM Ltda no montante de R$53.504.676,15,

e venda desses mesmos títulos à mesma corretora, no
montante de R$51.743.651,50, na mesma data,
quem ficou com os titulas ao final das operações de
compra e venda? Os titulas teriam ficado com a
Contrato DTVM Uda. como dá a entender a nota oficial da Secretaria de Finanças do Municfpio de São
Paulo, publicada em 2-10-96, ou teriam freado com a
própria PMSP como afirma o presidente da Contrato
DTVM Ltda., sr. João Gualberto Teixeira de Mello,.
em entrevista ao Jornal da Tarde de 1-1 0-96?
.,
6. O Banco Central1ambém detectou a operação
.de venda pela PMSP de LFTMSP no montante de
'R$13.778.831,75, em 21-11-95, a preço abaixo de men:ado, e recompra, no mesmo áa, de 69,75"/o do lote vendido, causando tn1 prejuízo de R$758.737,64 à PMSP?
7. O Banco Central detectou ações que podem
se caracterizar como prática de concluía entre administradores de dívidas públicas e instituições financeiras visando beneficiar os envolvidos, em detrimento do intel$lSS6 público, conforme noticiado pelo
Jornal da Tarde de 2·10-96? Em caso afirmativo
que providências estão sendo tomadas pelas autoridades monetárias com respeito a esses fatos?
Justfficação
Nos últimos dias o Jornal da Tarde denunciou
várias operações de compra e venda de títulos da
dívida pública do município de São Paulo realizadas,
em 1994 e 1995, entre a Prefeitura Municipal de São
Paulo e algumas distribuidoras de valores nas quais
o erário público teria sofrido grandes prejuízos.
As infOrmações aqui Solicitadas visam dar cumprimento ao disposto na Constituição Federal no tocante a obrigatoriedade do Congresso Nacional fiscalizar as contas públicas, bem como esclarecer à
sociedade sobre as dúvidas que foram lançadas sobre a probidade do candidato a prefeitura da maior
cidade brasileira.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. - Senador Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO N" 950, DE 1996
Senhor Presidente
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam soliciladas ao Banco
Central do Brasil, através do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes informações:
1 - Além da Prefeitura Municipal de São Paulo,
quais outras teriam autorizado operações financeiras
de recompra de tftulos públicos com prejufzo para os
respectivos Erários?
2 - Que governos estaduais teriam autorizado
esse mesmo tipo de operação?
3 - Detalhamento da natureza de cada uma
dessas operações, datas, propósitos, autonis, prejufzos e/ou lucros verificados.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. - SenadorGUberlo Miranda.

(A Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N" 951, DE 1996
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitados ao Senhor
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento,
dados referentes à evolução do volume de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) ao setor público, nos últimos
24 (vinte e quatro) meses, devidamente desagregados segundo os órgãos e as fmalidades a que se
destinam.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. ,... Senador GDberlo Miranda.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os requerimentos lidos, na forma do art. 216, item III, do
Regimento Interno, serão despachados à Mesa Diretora.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em sessão anterior foi lido o Requerimento n• 944, do Senador Valmir Campelo e outros, solicitando, nos termos regimentais, que a sessão especial prevista
para o dia 26 de setembro próximo passado, deslinada à comemoração da Semana Nacional do Jovem e a homenagear o Instituto Internacional da Juventude para o Desenvolvimento, .seja transferida
para data a ser oportunamente marcada.
O requerimento deixou de ser votado naquela
oportunidade por falta de quorum.
Passa-se à votação do requerimento.
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Os Srs. Senadores e as Sr"s Senadoras que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em sessão anterior foi lido o Requerimento n• 945, do Senador Osmar Dias e outros, solicilando, nos termos
regimentais, que o tempo destinado aos oradores do
Expecf~ente, da sessão do dia 16 próximo seja destinado à comemoração dos 50 anos da instituição do
Comitê de Imprensa do Senado Federal. O requerimento deixou de ser votado naquela oportunidade
por falta de quorum.
Passa se à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores e as Sr"s Senadoras que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Presidência romunica ao Plenário que, nos termos do parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno, determinou a inclusão, na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, o Offcio n• Sfl9, de
1996, relativo a pedido de emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo, venciveis no segundo semestre de 1996.
A Presidência esclarece que a apreciação da
matéria em regime de urgência terá por objeto, exclusivamente, os tltulos contemplados pelo dispositivo regimental retromencionado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.483-17, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "reduz o imposto de importação para os produtos que especifica e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4" e
do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

s•

SENADORES

Suplentes

Titulares
PMDB

Gerson Camata
Carlos Bezera

JáderBarbalho
Nabor Júnior

PFL
Waldeck Omelas
José Agripino

Hugo Napoleão
Joel de Hollanda
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SENADORES

PSDB
Coutinho Jorge

Titulares

BeniVeras
PTB

JáderBa!balho
Nabor Júnior

Regina Assumpção

Emilia Fernandes

PSB
Ademir Andrade

"

José Agripino
JoséBianco

DEPUTADOS ·.. '
,

'

Suplentes

Lúcio Alcântara

Ayres da Gunha
PauloUma

Epitáclo Cafeteira
RomeuTuma

Bloco (PPBIPL)

DEPUTADOS

Fetter Júnior

Titulares

PSDB
1

PDT·
Màiheus Schmidt

João Maia
Luiz Moreira

Arolde de Oliveira
AntOnio Ueno

Bloco (PMDBIPSDIPSLJPSC)

Silvio Abreu

Pedro Novais

EãmhoBez

PSB
JoãoColaço

Suplentes
Bloco (PAJPTB)

Firmo de Castro

Mário Negromonte

Lucfdio Portella
PSL

Moreira Franco

Ricardo lzar

BeniVeras
PPB

Bloco (P""'DBIPSDIPSLJPSC)

Aloysio Nunes Ferreira

Júlio Campos
Hugo Napoleão
PSDB

Bloco (PAJPTB)
_

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL

Antonio Carlos Valadares

José Carlos Neluia
~~ -

Suplentes

PMDB

Bloco (PPBIPL)

Sérgio Guerra

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96 - designação da Comissão Mista.
Dia 9-10-96- instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade.
Até 18-10-96 - prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96 - prazo no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.485-30, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a base de cáf..
culo da Contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS devida pelas pessoas jurfdicas a que se
refere o § 1• do art 22 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Basílio Villani

OdelmoLeão

PSDB
Carlos Mosconi

FeuRosa
PCdoB
Agnelo Queiroz

Jandira Feghali

PPS
Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
foca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96 - designação da Comissão Mista
Dia 9-10-96 - instalação da Comissão Mista
Até 9-10-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 18-10-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 2-11-96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.486-32, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
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mesmo mês e ano•. que "dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional - NTN e sua utilização .11<!-ra aquisi"
ção de bens e direitos alienados no âmbito do Programa NaciOnal de Desestatização - PNO, institufdo .
pela Lei n" 8.031 , de 12 de abnl de 1990, consolidancki as nonnas sobre a matéria constantes da Lei
n• 8.177, de 1° de março de 1991, e da Lei n• 8.249,
de 24 de outubro de 1991, e altera os arts. 2" e 3" da
Lei n" 8.249/91".
De acordo com as incfK:ações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4" 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
Suplentes

Titulares
PMDB

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Jllnior
PFL

José Alves
Jonas Pinheiro

Joel de Hollanda
Freitas Neto
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De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-1 o-96 - designação da Comissão Mista.
Qia 9-1 o-96- instalação da Comissão Mista.
Até 9-10.9 &- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admiSSibilidade.
Até 18-1 o-96 - prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96 - prazo no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da RepllbfiCa enviou ao Congresso
Nacional a Meãlda Provisória n• 1.487-23, adotada
em ·2 ·de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "ãl$pÕe sobre a participação
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° 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

PSDB
Geraldo Melo

Teotonio Vilela Filho
PDT

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Jllnior

Dan::y Ribeiro

Sebastião Rocha
PT

Eduardo Suplicy

José Eduardo Outra

Geraldo Melo

BeniVeras
PTB

Bloco (PFUPTB)
Ciro Nogueira
Jaime Fernandes

Bloco (PMDBJPSDIPSUPSC)

Bloco (PPBJPL)

PSB
Ademir Andrade

PSDB
Leônidas Cristina

Danilo de Castro
PV

Bloco (PFUPTB)
Manoel Castro
OsmirUma

Átila Uns
João Mellão Neto

Bloco (PMDBJPSDIPSUPSC)
Mauri Sérgio
Bloco (PPBIPL)

PMN

Bosco França

Suplentes

Titulares

João Almeida

Fernando Gabeira

Antonio Carlos Valadares
DEPUTADOS

Lufs Barbosa

José Teles

Regina Assumpção

Emília Fernandes

Elton Rohnelt

Hermes Parciariello

Francelina Pereira
Edison Lobão

Vilson Kleinübing
José Agripino
PSDB

Suplentes

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros

GersonCamata
Carlos Bezerra
PFL

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Lufs Barbosa

BasHio Villani
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Bloco (PMDBJPSDIPSUPSC)

PSDB
Wilson Campos

Rrmo de Castro
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Eliseu Padilha

PT

Bloco (PPBJPL)
Nilmário Miranda

Sandra Starling

PSDB

Matheus Schmiclt
SiMo Abreu
De acordo com a Resolução n• 1. de 1989:(:N,
fica eslabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
.
Dia 8-1G-96- designação da Comissão Mista
Dia 9-1 G-96 - instalação da Comissão M"ISta
Até 9-11-96 - prazo para recebimento d,e
~J'fllerldas ·ErJiam a-Coin;ssão Mista emitir o parecer
sobre a admissibn~.
Até 18-1 G-96 - piazo final da Comissão Mista
Até 2-11-96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR PRESIDENTE (José Samey) -O Senhor
Presiden1e da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.488-16, adotada em 2 de
outubro de 1996 e pubficada no dia 4 do mesmo mês e
ano, que "dispóe sobre medidas complementares ao
Plano Real e dá outras providências".
De acordo com as ind~s das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constnuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL
Fmncelino Pereira
Hugo Napoleão

Odacir Soares
RomeroJucá

Herrulano Anghinetti

Roberto Campos

PDT

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Jurandyr Paixão

Arnaldo Madeira

JoséAnlbal
PSB

JoãoColaço

Sérgio Guerra
PCdoB

Aldo Rebelo
Sérgio Miranda
De acordo com a Resolução n•1,de 1989-CN,
fica estabelecido o segúinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-1G-96- designação da Comissão Mista.
Dia 9-1 G-96- instalação da Comissão Mista.
Até 9-1 G-96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre.
a admissibilidade.
Até 18-1G-96- prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Senhor Presiclente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.489-16, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao § 3" do
art. 52 da Lei n• 8.931, de 22 de se1embro de 1994,
que "ã!SpÕe sobre a amortização, juros e outros encargos decorren1es da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PSDB
Jefferson Peres

Lúcio Alcántara
PPB

SENADORES

PSL

PMDB
GersonCamata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

RomeuTuma

PFL

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
Bloco (PFLJPTB)
Efraim Morais
Betinho Rosado

Suplentes

Titulares
Lucídio Porlella

Epitácio Cafe1eira

Luiz Braga
Corauci Sobrinho

BelloParga
Joel de Hollanda

José Alves
Freitas Neto
PSDB
BeniVeras

Geraldo Melo
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PFL

PDT.
Darcy Ribeiro

Sebastião Rocha

PT
Eduardo Suplicy

PSDB

Lauro Campos

Titulares

P1B.

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

Aracely_ de Paula
AntOnio Ueno

PSB
Ademir Andrade

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

'

Adhemar de Barros Filho
PSDB
Luiz Carlos Hauly

Roberto Brant
PPS
Sérgio Arouca

S~lernes

Bloco (PFLIPTB)
Saulo Queiroz
Raul Belém
José Santana de Vasconcellos Mauro Fecury
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Barbosa Neto

Edinho Bez

PV
Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-1 Q-96- designação da Comissão Mista
Dia 9-10-96- instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade.
Até 18-10-96- prazo final da Comissão MiSta.
Até 2-11-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.490-14, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o Cadastro lnformativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

~

Augusto Cruvalho

Titulares

, Antônio Carlos Valadares
DEPUTADOS

Homero Oguido
Bloco (PPBIPL)

Emilia Fernandes

Regina Assumpção

Osmir Uma
Efraim Morais ·

AntOnio do Valle

Teotonio Vilela Filho

José Roberto Arruda

DEPUTADOS

Garlos Airton

Edison Lobão
Freitas Neto

Joel de Hollanda
Bello Parga

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Bloco (PPBIPL)
Fausto Martello

Pedro Corrêa
PSDB

AávioAms

Luiz Fernando
PMN
Bosco França

PT
Sandra Starling
Nilmário Miranda
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
roca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96- designação da Comissão Mista.
Dia 9-10-96- instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade.
Até 1B-1 0-96- prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.491-14, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o número de
cargos de Natureza Especial, de cargos do GrupoDireção e Assessoramento SUperiores e d": ~un~
Gratificadas existentes nos órgãos da Adm•mstraçao
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e
dá outras providências".
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De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4• e 5" do art. 2" da Resolução no. ·
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista irr ·
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PMDB

Gerson Camatá
Caf!os Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júl)ior

'

PFL

Edison Lobão
Freitas Neto. •

..

'

.

.--~ ~-""'
;;;:...--..

outras providências".

BelloParga
José Agripirío
Geraldo Melo

SENADORES

PPB
Epitáeio Cafeteira

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.492-14, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "cria a GratifiCação de Condição Especial de Trabalho - GCET para os servidores militares federais das Forças Armadas, altera
dispositivOs das Leis n"s 6.880, de 9 de dezembro
de 1980, e 8.237, de 30 de setembro de 1991 , dispõe sobre o Auxm<H=uneral a ex-Combatentes, e dá
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir pareper sobre a matéria:

-.F•soB

José Roberto Arruda '
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Suplentes

Titulares
Lucfdio Portella

PSL

PMDB
.Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

RomeuTuma
DEPUTADOS

PFL
Suplentes

Titulares
Bloco (PAJPTB)
Roberto Fontes
Leur Lomanto

Adauto Pereira
Lael Varella

Júlio Campos
Hugo Napoleão
PSDB
José Roberto Arruda

Bloco (PMDBIPSD/PSLJPSC)
Laire Rosado

Ellon Rohnelt
Edson QUeiroz

PT
Benedita da Silva

Eduardo Suplicy

DEPUTADOS
Ayrton Xerez

Suplentes

Titulares

PDT

Bloco (PFLIPTB)
SOvioAbreu

Matheus Schmidt

Darcy Ribeiro

Sebastião RÕCha

PSDB
Adelson Ribeiro

José lgnácio Ferreira
PDT

Bloco (PPBIPL)
Gerson Peres

Bello Parga
João Rocha

PSB
Nilson Gibson
Gervásio Oliveira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96- designação da Comissão Mista.
Dia 9-1 o-96- instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade.
-Até 18-10-96- prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96- prazo no Congresso Nacional.

Ronivon Santiago
José Santana de Vasconcellos
José Mendonça Bezerra Leur Lomanto
Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC)
Antônio Brasil

Hélio Rosas

Bloco (PPBIPL)
Edson Queiroz

Gerson Peres
PSDB

Itamar Serpa

AntOnio Feijão
PCdoB
Agnelo Queiroz

Jandira Feghali
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PPS

Bloco (PPBIPL)

Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96- designaÇão da Comissão Mista.
Dia 9-10-96- instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96-prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade.
Até 18-10-96- prazo final da Comissão M"IS!a.
Até 2-11-96- prazo no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -, O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n" 1.493-10, adolada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre os fundos que
especffica e dá outras providências".
De acordo com as indicações dás lideianças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do arl 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES.
Suplentes

Titulares
PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camala
Carlos Bezerra
PFL
Edison Lobão ·
Júlio Campos

Bello Parga
Francelina Pereira

José Roberto Arruda
PTB

Emilia Fernandes

Regina Assumpção

João Ribeiro
PSDB

Firmo de Castro
PV
PMN

Bosco França
De acordo com a Resolução n•1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramilação da matéria:
Dia 8-10-96- designação da Comissão Mista.
Dia 9-10-96- instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibDidade.
Até 18-10-96- prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.495-11, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público PISIPASEP, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e SO do arl 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica a..sim constituJda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Titulares

DEPUTADOS

Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Luciano Pizzatto
Mauro Lopes

PSDB
BeniVeras

Jefferson Peres
PPB

Lucfdio Portella

Epitácio cafeteira

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)
Paulo Rílzel

José Agripinho
Vilson Kleinübing

Bello Parga
Júlio Campos

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Antônio do Valle

Suplentes
PMDB

PFL

Antônio Carlos Valadares

José Carlos Vieira
Augusto VIVeiros

Fernando Torres

Fernando Gabeira

PSB
Ademir Andrade

Darei Coelho

SENADORES

PSDB
Coutinho Jorge

Outubro 1996

PSL
RomeuTuma
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DEPUTADOS
Titulares

PSDB
Supleiités_

Beni Veras · "

LiJdio Coelho

Bloco (PFUPTB)
Lael Varella
José Rocha

PDT

Antônio Joaquim Araújo Sebastião Rocha
Celia Mendes · ·.,

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC)
Olavo Palheiros

Benedita da Silva

Augusto Fa~as

DEPUTADOS
Titulares

PSDB

I

_

Sandra Sla~ing

Aroldo Cedraz
Antônio dos Santos

.

Zaire Rezende

PDT
Matheus Schmidt
Silvio Abreu
De acordo com a Resolução n• 1, ele 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-1 o-96-- designação da Comissão Mista
-· Dia 9-10-96- instalação d<i Comissão Mista
Até 9-10-96- prazo para recebimento ele emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer SÓbre
a admissibilidade.
Até 18-10-96- prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.498-22, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que •ena a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4° e s• do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Maurfcio Najar
José Carlos Coutinho

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPSC)

Nilmário Miranda .

.T!tl.llares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Marconi Penllo

" -~·'·PT

GersonCamata
Carlos Bezerra
PFL

Edison Lobão

Laura Campos

Dàrcisio Perondi

Alcione Athayde

José Alves

PT

:r

Bloco (PPBIPL) ,

U;riiZ P1auhYJiflb -

Darcy Ribeiro

Guilhenne Palmeira
RomeroJucá

Elton Rohnelt

Bloco (PPBIPL)
Fausto MarteUo

Jair Bolsonaro
PSDB

'João leão

Oswaldo Soler

PSB
Ubaldino JiJnior

Ricardo Heráclio
PCdoB

Aldo Rebelo
Agnelo Queiroz
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96 - designação da Comissão Mista
Dia 9-10-96 - instalação da Comissão Mista
Até 9-10-96 - prazo para recebimen1o de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 18-10-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 2-11-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da RepiJbriCa enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.497-23, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que •ena a Gratificação de Desempenho e Produtividade- GDP das atividades de
finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá
- outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4° e s• do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES

Titulares

Suplentes
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camala
Carlos Bezerra
PFL
Joel de Hollanda
José Alves

João Rocha
Hugo Napoleão

Outubro 1996

mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4" 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
PMDB

PSDB

Lúcio Alcânlara

BeniVeras
PlB
Regina Assumpção

AntOnio Carlos Valadares

PFL

PSDB
Suplentes

Mauricio Najar
José Mucio Monteiro

Bloco {PMDBJPSDIPSUPSC)
Roberto Valadão

PPB
Epilácio Cafeteira

Bloco (PPBIPL)

RomeuTuma

DEPUTADOS

Jovair Arantes.

Arthur Virgflio
PPS

Bloco {PFL/PlB)
Vilmar Rocha
Mendonça Filho

Mauricio Najar
Heráclito Fortes

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC)
Augusto Carvalho

Sérgio Arouca

Suplentes

Titulares

Cunha Uma
PSDB

Lucfdio Portella
PSL

E6seu Padilha

Darei Coelho

T eotonio Vilela Filho

Artur da Távora

Bloco (PRJPTB)
Rubem Medina
Euler Ribeiro

Francelina Pereira
Joel de Hollanda

JoséBianco
Waldeck Omelas

DEPUTADOS
Titulares

Gerson Camala
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Valmir Gampelo
PSB

Ademir Andtacte

Suplentes

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matépa:
Dia 8 -1o-96- designação da Comissão Mista
Dia 9 -10-96 - instalação da Comissão Mista
Até 9 -10-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admiSSibilidade
Até 18-10-96- prazo final da Comissão Mista
Até 2-11-96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.498-22, adolada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do

lvandro Cunha Uma

Gonzaga Mola

PV

Bloco (PPBIPL)
Gerson Peres

Eurico Miranda
PSDB

Franco Montoro

Roberto Santos
PMN
Bosco França
PT

Sandra Slarling
Nilmário M
'a
De acordo com a Resolução n• 1, de •
,:;N,
fica estabelecido o seguinte calendário par.
milação da matéria:
Dia 8-10-96- designação da Comissão Mista.
Dia 9-10-96- instalação da Comissão Mista

Outubro 1996
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Até 9-10-96 - prazo para recebimento de

admissibilidade.
• ..
Até 18-10-96 :- prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96- prazo no Congresso Naciooal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Q' Se:'
nhor Presidente da República enviou ao CongreSSÕ
Nacional a Medida Provisória n• 1.499-31, ado1ada
em 2 de outubro de 1996 e publii:ada no dia 4 do
mesmo ~s e ano, que •organiia e c;tisciplina os Sistemas dé Controle Interno e de Planejamento e. de
orçaínento do Poder Executivo, e dá outras providências•.

.
... .
. .,
cmn as ind1caçoes das lideranças, e
"l'iós termos dos §§. 4° ~ 5" do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN fica assim éOnstitufda a Comissão Mis1a incumbicta' de emitir parecer sobre a matéria: ·

,,

•

i

Qe.a~

SENADORES
Suplentes

TitulareS
PMDB

Gerson Cama1a
.Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior
PFL

Vilson Kleinübing
Waldeck Omelas

Guilherme Palmeira
Freitas Neto

PDT

emen-.

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a·. '

PSDB

Matheus Schmidt
Silvio AbreuPSB
João Colaço
Pedro Valadares
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96 - deSignação da Comissão Mista.
Dia 9-10-96 - instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mis1a emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 18-10-96 - prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senho·r PreSidente da Répública enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.500-15, adotada
em 2 de outubro de 1996 e pubfiCada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos arts.
24, 26 e 57 da Lei n• 8.666, de '21 de junho de 1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui-.
ção, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
1
nos termos dos §§ 4" 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

PDT
Darcy Ribeiro

Sebastião Rocha

PT
José Eduardo Outra

Eduardo Suplicy

PMDB.
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Suplentes

PFL
Edison Lobão
RomeroJucá
Carlos Wilson

Arolde de Oliveira
Júlio Cesar

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)
Pinheiro Landim

Bloco (PPBIPL)

Alexandre Santos

Lúdio Coelho.
Emilia Fernandes
PSB

Ademir Andrade

Antônio Carlos V<tladares
DEPUTADOS

Titulares

Eurico Miranda
PSDB

Silvio Torres

Valmir Campelo

José Priante

Benedito Guimarães

Freitas Neto
Joel de Hollanda

PTB.

Bloco (PRJPTB)
Augusto Viveiros
Ricardo Barros

Gerson Camata
Carlos Bezerra

PSD6.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Titulares

T eotonio Vilela Filho

BeniVeras

!53

Suplentes
Bloco (PFLIPTB).

Heráclito Fortes
César Bandeira

Antônio Geraldo
Jaime Fernandes.
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PSL

Bloco {PMDBIPSD/PSLJPSC)
Hermes Parcianello

Edinho 8e2:

RomeuTuma
DEPUTADOS

Bloco (PPB/PL)
Felipe Mendes

Júlio Redecke~

Titulares

Bloco (PFLJPTB).

PSDB
AécioNeves

lldemar Kussler
PCdoB

Sérgio Mimnda

Augusto Carvalho

SENADORES

Titulares

Suplentes
PMDB.
Gerson Camata
Carlos Be2:erm
PFL

RomeroJucá
Hugo Napoleão

BeniVeras

Epitácio Cafeteira

Francisco Silva

Lucfdio Portella

Ushitaro Kamia.
PSDB

Paulo Feijó

Feu Rosa,
PV

Fernando Gabeim
PMN

8osco França
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,

fiCa estabelecido o seguinte calendário pam a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96 -deSignação da Comissão Mista.
Dia 9-10-96 -instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96 - prazo pam recebimento de
emendas a pam a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 18-10-96- prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.502-9, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos arts.
14, 18 e 49 da Lei n• 9.082, de 25 de julho de 1995,
que â!SpÕe sobre as diretrizes para elabomção da lei
orçamentária de 1996".
De acordo 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:
SENADORES

Suplentes.

Titulares

Carlos Wilson.
PPB.

Marcelo Teixeim
Bloco (PPB/PL).

Edison Lobão
João Rochél
PSDB

Raul Belém
·Sérgio Barcellos.

Bloco (PMDBIPSD/PSLJPSC)
Alberto Goldman

De acordo com a Resolução n• 1, de 19B9-CN,
foca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96 -designação da Comissão M"rsta.
Dia 9-10-96 - instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96 - prazo pam recebimento · de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
.Até 18-10-96 -prazo final da Comissão Mista. ·
Até 2-11-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.501-14, adolada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "aliem a legislação referente
ao Adicional ao Frete pam a Renovação da Marinha
Mercante- AFRMM e ao Fundo da Marinha Mercante - FMM, e dá outms providências".
De acordo 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:

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Jaime Martins
José Carlos Vieim

Aldo Rebelo

PPS.
Sérgio Arouca

Suplentes

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson C'
Carlos E
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De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art 2" da Resolução n"
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PFI..
José Alves
Jonas Pinheiro.

Waldeck Omelas
Odacir Soares

PSDB

SENADORES

Jefferson Peres

Lúcio Alcântara

t

Suplentes

Titulares

PDT

PMDB.

Darcy Rilleii'Q

Seba5\ião Rocha

PT

Gerson Camata
Carlos Bezerra

JáderBarbalho
Nabor Júnior

PFI..

EduardO Suplicy

Lauro Campos

DEPUTADOS

Joel de Hollanda
Vilson Kleinübing

José Agripino
. José Alves ·

Supleilte$
... BloCÓ (PFlJPTB)
José Carlos Coutinho
Jaime Martins

João Maia
Zila Bezerra

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Antõnio do Valle

Pinheiro Landim.

·psos
Coutinho Jorge.

Lúdio Coelho

PTB.
Regina Assumpção

Emitia Fernandes

PSB.
AntOnio Carlos Va!adares

·Ademir Andrade

Bloco (pPBJPL)
Gerson Peres

Márcio Reinaldo Moreira.

DEPUTADOS

Arnaldo Madeira

Zé Gerardo.
PT

Sandra Starling

Nilmário Miranda
PDT

Malheus Schmidt
Sílvio Abreu
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96- designação da Comissão Mista.
Dia 9-10-96 - instalação da Comissão Mista.
Até 9-1 0-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 18-10-96 - prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n" 1.503-5, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que •autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do MiniStério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$
21.000.000,00, para os fins que especifica".

Suplentes

Titulares

PSDB

Bloco (PFlJPTB).
Betinho Rosado
Antônio dos Santos

Coraúci Sobrinho
Paulo Bauer

Bloco (PMDBJPSDIPSLJPSC).
Remi Trinta

Gilvan Freire

Bloco (PPBJPL)
Cunha Uma

Fetter Júnior
PSDB.

Mário Negromonte

José Chaves
PSB

Sérgio Guerra

Gonzaga Patriota
PCdoB

Sérgio Miranda

Inácio Arruda

De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96- designação da Comissão Mista.
Dia 9-10-96 -instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 18-10-96 - prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96 - prazo no Congresso NacionaL
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O SR. PRESIDI:NTE .(José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso ·
Nacional a Medida Provisória n• 1.504-7, adolada .
em 2 de outubro de 1996.e .pubr~eada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que. "dispõe sobre a emissão de
Notas do Tesouro Nacional ~ NTN destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil SA, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças. e
nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constiMda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Suplentes

Titulares
PMDB.
Jáder Barbalho ·
Nabor Jllnior

Gerson Camata
Carlos Bezerar

Waldeck Omelas
Joel de Hollanda
PSDB

José lgnácio Ferreira

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguirrle calendário para a tramitação da matéria:
Dia 9-1Q-96- designação da Comissão Mista.
Dia 9-1Q-96- instalação da Comissão Mista.
Até 9-1 Q-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Alé 18-1Q-96- prazo final da Comissão Mista.
Alé 2-11-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da Repllbr~ea enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.505-7, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que "altera os arts. 2", 3", 42 , 5"
e 7" da Lei n" 8.745, de 09 de dezembro de 1993,
que di$J)Õe sobre a corrlratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse pllblico, e dá ou!Jas providên-

cias•.

PFL.
Odacir Soares
Vilson Kleinübing
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De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4° 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

LIJdio Coelho.

Epilácio Cafeteira

Suplerrles

Titulares

PPB.

PMDB.

Lucfdio Portella
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSL
RomeuTuma

PFL

DEPUTADOS

Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Suplentes

Odacir Soares
Waldeck Omelas

José Agripino
João Rocha.

Bloco (PFUPTB)
Uma Netto
Saulo Queiroz

Paulo Cordeiro
Samey Filho.

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)
Antônio do Valle

Lúdio Coelho

BeniVeras.

PDT
Sebastião Rocha

barcy Ribeim

Oscar Goldoni.
Bloco (PPBIPL)

Anivaldo Vale

PT
José Eduardo Outra

Dilceu Sperafico
PSDB.

Luiz Carlos Hauly

Sérgio Arouca

Titulares

Augusto Carvalho
PV

Eduardo Suplicy

DEPUTADOS

Yeda CrusiU$

PPS

Fernando Gabeira

PSDB

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Ayres da Cunha
Osvaldo Coelho

Raimundo Sarrlos
Paulo Uma

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)
Paulo Rllzel

Noel de Oliveira
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Bloco (PPBIPL)
Wigberto Tartuce

DEPUTADOS

Valdomiro Meger.

Titulares

PSDB
lldemar Kussler

Bloco (PRJPTB).
Antônio C. Pannunzio.

PMN

Mauro Lopes
Benedito de Ura

José Vasconcellos
Mauro Fecury

Bloco (PMDBIPSDIPSL.JPSC)

Bosco França
Sandra Starling

Bloco (PPBIPL)

·Nilll)ário Miranda

~cordo com a Resoluçãci·n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da mat{j,ia:
.
.
~Dia ·Q4Q-96- designação da Comissão Mista.'
""" • Dia 9-10-96- inS!alação da Comissão Mista.
Até 9-1 0-9Ef _.:·,.·prazo para recebimento de
emendas e pará a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admiSSibilidade.
Até 18-10-96- prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.513-2, adotada
em 2 de outubro de 1996 e ·publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que •autonza o Poder Ex~o
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até
o limite de R$ 106.000.000,00, para os fins que especif.ca•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

,oe'

SENADORES
Titulares

Suplentes.
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL

Edison Lobão
Waldeck Omelas

Odacir Soares
RomeroJucá
PSDB.

BeniVeras

Jefferson Peres.
PTB.

Regina Assumpção

Marcelo Teixeira

Nestor Duarte

PT

José Teles

Antônio Carlos Valadares

Antonio Jorge.
PSDB

João Leão

Fernando Torres.
. PDT

Matheus Schmidt

SHvioAbreu

PSB.
Sérgio Guerra

· Gonzaga Patriota

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

fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96- designação da Comissão Mista.
Dia 9-10-96 - instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 18-10-96 - prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96 - prazo no Congresso NacionaL
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.514-2, adotada
em 2 de outubro de 1996 e publicada no dia 4 do
mesmo mês e ano, que •estabelece mecanismos ol>jetiVando incentiVar a redução da presença do setor
público estadual na atividade financeira bancária,
dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PMDB

Gerson Camat
Carlos Bezerrra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Emilia Fernandes.
PSB

Ademir Andrade

Suplentes

eEL.
Bello Parga
Francelina Pereira

João Rocha
José Alves
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PSDB
Lúdio CoelhQ

Carlos Wilson
PPB.

Lucfdio Portella

Epitácio cafeteira
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fine a utilização dos títulos da dívida agrária,
prevista na Constituição Federal.
Sobre a mesa, offcio do Presidente da Comissão de Assuntos Econõmicos, que será lido pelo Sr.
1• Secretário em exercfcio, Senador Bello Parga.

É lido o seguinte:

PSL
RomeuTuma

OFJCAE/170196

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
Bloco (PRJPTB)

Antônio dos Santos
Saulo Queiroz.

Paulo Cordeiro
Inocêncio Oliveira

Bloco (PMOBIPSDIPSUPSC)
Michel Temer .

Geddel V.eira Um
Bloco (PPBIPL)

Odelmo Leão

Gerson Peres
PSDB.
Ayrton Xerez.

JoséAnfbal
PCdoB

·Aldo Rebelo

Sérgio Miranda
PPS

Sérgio Arouca
Augusto carvalho
De acordo com a Resolução n" 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 8-10-96- designação da Comissão Mista.
Dia 9-10-96- instalação da Comissão Mista.
Até 9-10-96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade.
Até 18-10-96- prazo final da Comissão Mista.
Até 2-11-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 67 Srs. Senadores.

Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 889, de 1996, do Senador Jonas
Pinheiro, solicitando, nos termos do art. 172,
inciso I, do Regimento Interno, a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n" 29, de 1996, da sua autoria, que de-

Brasma, 1O de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência não detectou nenhum óbice à inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n" 29, de
1996.
Atenciosamente. - Gilberto Miranda, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação o requerimento.
As s~ e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 890, de 1996, do Senador Jefferson Péres, solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caráter definitivo, da Proposta de Emenda à Constituição n• 34, de
1996, de sua autoria e de outros Srs. Senadores, que dá nova redação ao § ~ do art.
40 da Constituição Federal.
Em votação o requerimento.
As S~ e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será definitivamente arquivada.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Hem 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 899, de 1996, do Senador José
Fogaça. solicitando, nos termos regimentais,
a lramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado n• 38, de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon, com o Projeto da Lei da
Câmara n• 55, de 1996 (n" 4.004193, na
de origem), por tratarem de matérias
que versam sobre o mesmo assunto.

casa

Em votação o requerimento.
S~ Senadoras que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

Os Srs. Senadores e
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As matérias voltam ao exame da Comissão de
Educação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4:

REQUERIMENTO N" 952, DE 1996

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 88, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do
Requerimento n• 637, de 1996)

'

~!.;.

..

Discussão, em tuino único, do Projeto
de Lei do Senado n• 88, de 1996, de autoria
do Senador Romero Jucá, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Agrotécni, ca Federal de Alto Alegre, nó Estado de Roraima, tendo parecer favorável, proferido em
plenári!l Relator: Senador Joel de Hollanda,- ,
-e~o à .COmissão de Educação.

·À proposiç!i.o não !riram oferecidas emendas.
Em discussão. (Pausa.)
. Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Emvolação.
Os Srs. Senadores e Sr"s Senadoras que o
aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fi~al.

159

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311, alínea d, do Regimento
Interno, requeiro preferêncla para apreciação do
SubslitutívO de Plenário, oferecido em substituição à
Comissão de Educação, ao Projeto de Lei do Senado n• 95, de 1996, que autoriza o Poder Executivo a
criar uma Escola Agrotécnica Federal no Município
de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.
Sala das Sessõe$, 8 de outubro de 1996 -Bel-

loParga.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votac
ção o requerimento de preferência.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprOvam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o subslitutivo, o projeto fica prejUálcado e vai à Comissão Diretora para a redação do
Vencido.
É o seguinte o subslitutivo aprovado:
SUBSTI1U11VO

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Hem 5:

AO PROJETO DE LEI DO SENADO N° 95, DE 1996

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 95, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do
Requerimento n• 638, de 1996)

Dê-se aos arts. 1°, 2", 3" e 4°, do PLS n• 95196,
a seguinte redação:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n• 95, de 1996, de autoria
do Senador José BonHácio, que autoriza o
Poder Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal no Municfpio de Tocantinópolis,
Estado do Tocantins e dá outras providências, tendo
Parecer proferido em Plenário, Relator:
Senador Joel de HoUanda, em substituição à
Comissão de Educação, favorável, nos termos de subs!itu!ivo que apresenta.
Não foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador BeiJo Parga.

É lido o seguinte:

•Art. t• Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Tocantinópolis, no Estado do Tocantins.
Art. 2" A Escola Agrotécnica Federal
de Tocantinópolis, no Tocantins, manterá
cursos ·de nível médio e profissionalizante, a
serem definidos pelo Ministério da Educação
e do Desporto.
Art. 3" A instalação do estabelecimento
de ensino de que trata esta Lei subordina-se
à prévia consignação, no Orçamento da
União, das dotações necessárias, assim
como à criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamer..
to, por iniciativa exclusiva do Presidente da
República.
Art. 4° O Poder Executivo, ouvidos o Ministério da Educação e do Desporto e as Secretarias de Educação Estadual e Municipal,

regulamentará esta Lei no prazo de noventa
dias, contados a partir de sua vigência·
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Hem 6:
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Primeiro dia .de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenâa à Constitui- ·
ção n~ 18, de 1995, de autoria do Senador
Pedro. Simon é outroS Srs. Senadores, que ·
acrescenta § 13 ao art. 14 da: Consiiiuição
Federal (Financiamento de campanhas eleitorais), tendo
. Parecer contrário sob n~ 739, de 1995,
da Comissão de Constituição, Justiça e·Ct:
dadania.
(Em virtUde dé adiamento)·

A matéria constou da pauta da sessão delibe-

rativa oo· dia 29, quando teve· a siJa ãrscussão adiada para hoje.
·
·
· Sobre a mesa, requerimento que será Íido pelo
Sr. 1~ Secre1ário em exercício, Senador Bello Parga.

É .lido o seguinte: .
REQUERIMENTO N2 953, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 335, 3, do Regimento Interno do Senado Federal, o sobestamento
do estupo da Proposta de Emenda à Constituição n•
18, de 1995, que •acrescenta § 13 ao art. 14 da
Constituição Federal", para aguardar o projeto de lei
a que se refere o item n• 2, da conclusão do Parecer
~ 739, de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. -

Bello Parga.
(A Comissão de Constftuição, Justiça
e Cidadania.)
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jcsé Samey)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, essa emenda constitucional,
de nossa autoria, es1á tramitando na Casa. O ilustre
Relator, Senador Edison lobão, houve por bem acatar a emenda constitucional, só que S. Ex" acha que
o que es1á nela proposto pode ser feito por projeto
de lei. E eu espero, Sr. Presidente, que o Senador
Edison lobão apresente o seu projeto de lei.
o requerimento que es1á sendo apresentado
agora pelo ilustre Senador Bello Parga visa sobreslar a emenda constitucional enquanto se discute o
projeto de lei. Com o que também concordo.
Somente venho à tribuna para dizer da oportunidade da discussão, hoje, no que diz respeito a
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essa matéria, da proposta que estou apresentando.
Qual é a proposta que estou apresentando?
Coloque-se na Constituição:

As campanhas eleitorais, nas eleições
proporcionais ·e nas majori1árias, em todos
os nfveis,. serão custeadas· exclusivamente
por Fundo Nacional, com dotação especifica .
do ·orçamento da União, nos termos definidos em lei oornplementar:.: .· ..
. .
'
Ora, Sr. Presidente, parece-me de muita clareza o .debate dessa matéria. o fundo partidário existe
na Alemanha e é Íormado por um percentual por
eleitor que vota em determinado partido. É essa a
verba que pode ser usada.
O que tento é. ~xatarnente· dar um cunho de
unidade, de seriedade, de universalidade às eleições no nosso Pafs.
Quando debati a matéria com alguém, em meu
Estado, ele ãasse: Essa é muito boa! Quer dizer que
o Senador Pedro Simon quer que nós, com o dinheiro público, patrocinemos a eleição dos pollticos? Era
só o que faltaval E eu respondi: Mas de onde você
pensa
vem o dinheiro? De oride você pensa que
vem o dinheiro para as campanhas de Presidente,
Senador, Deputado, Governador, Parlamentares?
O que estou querendo é universalizar, é dar
garantia de uma fonte: não haver empreiteiras, não
haver bancos. Não podemos criar a CPI dos corruptores por uma razão muito simples: porque praticamente todos os partidos estão envolvidos com os
corruptores; os bancos, as empreiteiras deram dinheiro para as campanhas praticamente de todos os
partidos.
Estou propondo uma série de medidas. Uma
delas é que só pode ser usado dinheiro público na
campanha eleitoral. Só poderá ser usado dinheiro
público, proveniente do fundo partidário, a que cada
partido terá direito proporcionalmente à sua força
Segundo, defendo um prazo mais curto para a
campanha eleitoral, isto é, a campanha eleitoral deverá durar o mesmo prazo, praticamente, do debate
no rádio e na televisão, para o cidadão gastar menos dinheiro.
Terceiro: eu defendo que os programas no rádio e na televisão devem ser ao vivo, somente com
a presença do candidato falando, sem a participação
de empresas de publicidade, sem a mfdia e o marketlng de empresas de publicidade. É o candidato
que deve falar.
Dirão: Ah, mas a campanha fica monótona, o
programa fiCa muito chato, o programa fica sem graça. O telespectador vai desligar a televisão! Que se
~

que
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danei O programa de 'televisão, na campanha eleitoqual é a melhor empresa de publicidade e não quem
ral, não é feito para ser bonito, para mostrar quem é . : é o melhor candidato.
que tem o melhor marketíng, a música mais bonita.·
O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex"
e a melhor agência de publicidade.
um aparte, Senador Pedro Simon?
A ~rensa publicou um debate entre os agentes
O SR.. ~ORO SIMON- Com o·maior prazer.
de publicidade. Ses dzem que traiam o candidato
o Sr. Jefferson Péres - Senador Pedro Simon, o seu projeto tem a maior procedência, V. Ex"
como ~ fosse um produto - é a briga da Antaro'liaP
contra a Brahma, é a briga do Pitla contra a Erundina/
eslá coberto de razão. Agora mesmo, na campanha
é a brigá de um contra outro. Não interessa o passado
eleitoral em Manaus, participando. de uma coligação
do cancidalo. E me dizia um "marqti!lteiro" que para
paupérrima, felizmente conseguimos levar para o
ele o melhor cancidato é o que tem menos passado, é
segundo turno o candidato que apoiamos, do PSB.
o que tem-ó ·passado mais vazio, para_ que os publicitáGostalfamos de ter feito programas exclusivamente
rios possam fabricar e costurar o futuro.
ao vivo, Senador Pedro Simon, mas a lei não permiAcho que neste momento em que eslan]os dete, o Tnbunal Eleitoral rlão pennite. O programa gravado mais tiarato, Senador Pedro Simon, custa
batendo aqui, .depois das umas, depois do resultadó •
.'11Moi'ãf,
vários tipos de preocupação. Foi
R$200 mil, o que praticámente nos inviabilizou. Asdito aqui, inclusive;: pelO· Senador do meu Partido,
sim mesmo conseguimos ir para o segundo turno,
representante da Paralba, que o PMDB deve anaftmas é uma desproporção, é uma ãJSparidade, é uma
sar o resul!ado da eleição. Eu concordo - o PMDB e
desigualdade clamorosa. A sua proposta é moralizatodos os Partidos.
dora Eu sei que não passa, mas pode contar com o
Segundo -digo eu -, o Presidente da Repúbli·
meu voto.
ca devia analisar o resul!ado da eleição não só no
O Sr. Edlson Lobão- Pennite-me V. Ex" um
aparte, Senador Pedro Simon.
âmbito da reeleição, mas o resul!ado geral das urnas. O que se sabe é que o Presidenle da República
O SR. PEDRO SIMON - Em seguida darei o
eslá buscando analisar o que.significa o resultado
aparte a V. Ex", com o maior prazer.
Respondo antes o aparte do meu querido Seda eleição para a reeleição. Terceiro, penso que denador da Amazônia, que tem, sabe S. Ex", o meu
verfainos analisar o resultado dessa eleição preparando-nos para a próxima eleição.
carinho e admiração, e é daqueles Senadores que
Na minha opinião, Sr. Presidente, com ou sem
merecem o meu permanente apreço. Mas já diz S.
Ex" que acha que a minha proposta de emenda à
reeleição, esse projeto deve ser aprovado - ou deveria ser aprovado. campanha política com verba
Constituição nã.o passa. Isso revela uma certa tendência que há no Senado Federal, que certo tipo
pública. Cada partido teria direito ao fundo partidáde projeto é fadado a não passar. Será que é isto?
rio, que daria o dinheiro para cada partido, e os candidatos poderiam usar esse dinheiro, democraticaSerá que realmente no Senado da República, no
mente. Seriam todos iguais. Não é o fato do Pedro
atual Senado da República, projeto que trata de
matéria desse estilo nem será analisado? Está faSimon ser mais rico, ou ter um amigo empreiteiro ou
dono de banco rico que vai fazer dele melhor candidado a não ser aprovado, como disse o querido
dato. A verba deve ser igual.
Senador?
Segundo, o programa de televisão deve ser ao
Reconheço que, olhando para trás, o nosso
vivo. Vou apresentar projeto regulamentando isso,
Senador tem mais ou menos razão. Esse tipo de
Sr. Presidente. No rádio e na televisão, o candidato
projeto está sujeito a não passar. Mas queira Deus
deve falar, sem o marketlng.
que, desta vez, tenhamos um mfnimo de sorte e
Por mim, eu votaria a emenda constifucional,
possamos ver aprovado um projeto que se chama
Sr. Presidente. Mas o ilustre Senador Edison Lobão
"moralização da coisa pública".
acredita que o assunto pode ser resoMdo em projeO Sr. Edlson Lobão - Permite-me V .Ex" um
to de lei. Eu concordo. Vamos sobrestar a minha
aparte?
proposta de emenda constitucional e vamos tentar
votar o projeto do Senador Edison Lobão.
O SR. PEDRO SIMON - Com prazer, nobre
Senador. Já me referi ao projeto de V. Ex", com o
Repito, Sr. Presidente, verba de campanha é
fundo partidário. Ninguém pode usar outro tipo de
qual concordo.
O Sr. Edlson Lobão- Senador Pedro Simon,
verba, fora do fundo partidário. O debate é ao vivo,
o projeto de emenda constitucional de V. Ex", do
sem a presença do marketlng na programação,
qual fui Relator, é de notável inspiração. Nesse pascorno é feito hoje, quando a disputa é para saber

nastim.OS
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so, discordo do Senador Jefferson Péres~ entendendo, tanto quanto V. ExS, que não é possível que esta
Casa não aprove uma iniciativa dessa natureza, de
tamanha envergadura, uin projeto in<Íralizador do
processo eleitoral neste País. O parece( contrário
que dei ao projeto foi combinado com V. Ex".
O SR. PEDRO SIMON- É verdade!
O Sr. Edlson Lobão - E nós dois - creio que
V. Ex" nem se recorda- já fiZemos um novo projeto,
que conlenlJia exati;unente o princípio. O novo texto
é exa'tarnente na linha do raciocfnio de V. Ex". Tenho esperança -'" e até mais:. segurança - de que,
uma vez aprovado o novo projeto, do quill V. Ex" é
autcir; vamos definitivamente moralizar o processo
eleitoral neste País. Cumprimentos a V. Ex":
O SR. PEDRO SIMON - Sou totalmente favorável e já tinha exposto o argumento de V. Ex", que
entende que através de projeto de lei seria mais fácil
passar a matéria. Não ~Jj'il n~idade de urna
tramitação com todos os percal<Os de lima emenda
constitucional. Poderfamos aprovar o projeto e haveria sempre a possibilidade de aperfeiçoamento, sem
a necessidade de retomo do mesmo.
Concordo plenamente com V. Ex", já o havia
dito, mas agradeço a importância do seu aparte.
O Sr. Jáder Barbalho- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer,
Senador Jáder Barbalho.
O Sr. Jáder Barbalho - Senador Pedro Simon, quero cumprimentar V. Ex" pela iniciativa do
tema e cumprimentar também o entendimento do
ilustre Relator Senador Edison Lobão. O tema que
V. Ex" aborda, para quem tem experiência política,
para quem vivenciou as várias eleições dos últimos
tempos, na verdade é um caminho. Caminho de coibir o abuso do poder económico e colocar todos os
candidatos e partidos em pé de igualdade. Concordo
com a idéia de V. Ex" de se materializar a questão
através de um projeto de lei, e não de uma emenda
constitucional. Creio que o caminho mais adequado
seria exatamente a alteração da questão relativa ao
fundo partidário. V. Ex" dará a todos os partidos, de
forma democrática, e à própria sociedade a possibilidade de termos campanhas limpas no Brasil. Meus
cumprimentos a V. ExS.
O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o aparte de

v. Ex".

V. Ex" compreendeu rapidamente, é isso af! Já
há o fundo partidário. No momento das eleições, taremos a adaptação. Às vésperas da eleição, cada
partido receberá um percentual para fazer a sua
campanha. O dinheiro sairá do fundo partidário, e o
partido deverá prestar contas desses recursos. Fora
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disso, não haverá dinheiro; não adiantará escolher
candidato rico ou pobre.
O Sr Francelino Pereira- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer,
se o Presidente permitir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Pedro Simon, quero esclarecer a V. Ex" que estamos votando o requerimento feito pelo Senador Bello Parga, e não a ·matéria em si. De maneira que,
com urna certa tolerância da Mesa, aceitamos que
fossem conceã!Cios apartes. Mas eu pediria a colaboração de V. Ex" no sentido de concluir o seu discurso.
O SR. PEDRO SIMON - Só para não parecer
que V. Ex" teve tolerância com todos, menos com
um Senador de Minas Gerais, permita-me que eu
conceda a S. Ex" um aparte e encerrarei o meu pronunciamento em seguida.
O Sr. Francelino Pereira - Senador Pedro
Simon, V. Ex" está abordando um projeto de sua
Ex"
autoria e do Senador Edison Lobão. Talvez
não saiba que sou o Relator do mesmo. O projeto
tem alguns equívocos e foi alterado no meu parecer, que está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para ser votado. Ele estabelece
um sistema que permite apenas o aumento do fundo partidário para fim de alistamento. O nosso parecer é no sentido de que o aumento do fundo partidário se destine a todos os itens que estão relacionados na lei vigente. O ponto de vista do Senador Edison Lobão é no sentido de alterar o percentual relativo a cada eleitor. O aumento é de
R$0,35. S. Ex" verificou que, na Alemanha, cobra-se mais ou menos R$5. Portanto, o nosso
parecer é favorável ao último valor. Como temos
100 milhões de eleitores, basta multiplicarmos
100 milhões por R$5 para termos uma importância circunstancial. Creio que esse projeto é importante, é o primeiro passo para começarmos a
derrubar essa farsa, o caixa dois que existe no
Brasil e que constitui uma vergonha. A própria
Justiça Eleitoral sabe que está julgando matéria
falsa. A única solução que encontro é exatamente a de aumentarmos o fundo partidário, a fim de
que os partidos políticos tenham realmente recursos para a campanha política e, conseqüentemente, seja evitado o assalto aos empresários
e a outras pessoas que participam dessa farsa.
Muito obrigado a V. Ex".

v:

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o importante aparte de V. Ex".
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. Sr. Presidente, encerro o· meu pronunciamento,
primeiro dizendo que V. Ex" também tocou em um .. · .
ponto fundamental, é exatamen!e o que V. Ex" disse. O meu projeto deixava para a lei complementar,
era uma emenda constitucional e dizia: • As campanhas eleitorais, nas eleições proporcionais e nas
majoritárias, em todos os nf)l8is, serão custeaê!as·•
exclusivamente pelo Fundo Nacional, conforme lef
complementai".
•.
O que v. Ex" diz- e conéórdo ·.,..é que isso poderá se·r feito sem a emenda· Cons!ifucional, já em
lei. E é o'que vamos fazer. Mas quero dizer que v.
Ex" está absolutamente correto.
Pode ser gue o meu querido Senador Jefferson
--.féres ~~j~uivocado desta vez, porqúe senti"·
··~ segundõ o aparte.do nustre Senador Francelino Pereira, do Uder:do,meu partido e do ilustre ViceUder do PFL, que vamos avançar. Claro que tenho
a certeza de contar também com o Presidente do
Senado, Senador José Samey, que será favorável
ao nosso projeto.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requerimento do Senador Bello Paiga. vai ao exame da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadanià, nos
termos do disposto no parágrafo único do art 335 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redação final, que, nos termos
do art 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador Bello Parga.

É lida a seguinte:
PARECER N"527, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do

Senado n" 88, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n• 88, de 1996,
que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola
Agrotécnica Federal de Alto Alegre, no Estado de
Roraima.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de outubro
de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney Suassuna, Relator - Renan Calhelros - Eduardo Su-

pllcy.
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ANEXO AO PARECER N2 527, DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a criar a

Escola Agrotécnlca Federal de Alto Ale~ Estado de Roraima.

gre;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É o Poder Executivo aulllrizado a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Alto Alegre, no Estado de Rora,ima.
Art 2" A Escola Agrotécnica Federal de que
trata está. IÍli manterá curso de segundo grau com
ãiSCiplina5 referentes a agropecuária no currículo a
ser ministrado.
Art. 3" A instalação do citado estabelecimento
de Ensino subordina-se à prévia consignação, no
O!çamento da União, das dotações necessárias, assim como à criação dos cargos, funções e empregos
indispensáveis ao seu funcionamento.
Art 4° Ouvido o Ministério da Educação e do
Desporto, o Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias, conmdos a partir de sua
aprovação.
Art 5" Esta lei entra em vigor na data de su;i
publicação.
Art. 6" Revogam-se as cisposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Bello Parga.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 954, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, Parecer da Comissão Diretora
que acaba de ser lido, referente à redação final do
Projeto de Lei do Senado n• 88, de 1996, que aulllriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
Federal de Alto Alegre, no Estado de Roraima.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, submetemos à redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passase, agora, à apreciação do Requerimento n~ 947, de
1996, lido no Expediente, de autoria da Senadora
Emilia Fernandes e de outros Senadores, solicitando
que o tempo destinado aos oradores da hora do Ex·
peáiE!nte da sessão de 30110196 seja dedicado à oomemoiação do 50" aniversário da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria
Em votação.
·Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
'
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Apreciação. do Requerimento n~ 948, lido no Expediente, de
autoria do Senador Lúcio Alcântara, solicitando que
o tempo destinado aos oradores da Hora do ExpeáiEinte do dia 21/11/96 seja dedicado à comemoração dos 100 anos do infcio da Guerra de Canudos.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.) ·
Aprovado.
Será cumprida a deliberação de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário em exerc!cio, Senador BeiJo Parga
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 955, DE 1996
Requeremos, nos tennos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do
Professor Felipe Thiago Gomes da CNEC, Campanha Nacional das Escolas Comunitárias:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à famOia
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. -

José Samey- Ney suassuna -Hugo NapoleãoHumberto Lucena- Silva Júnior.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esse requerimento depende de votação em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
O SR. HUMBERTO WCENA- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senac!Qres, não posso permanecer silente no momento em que se encaminha um requerimento de homenagem póstuma a Felipe Tiago Go-

mes.
Filho da Paraiba, nascido em Picuf, tornou-se
nome nacional por seu valor próprió, pelo seu idealismo extraordinário.
Felipe Tiago Gomes, desde muito jovem, emigrou para o Sul do Pars e começou por estimular a
criação, em quase todos os Estados, se não em todos, dos chamados ginásios gratuitos, que eram
mantidos através de subvenções do setor público,
consignadas no Orçamento da União, dos Estados e
dos Municfpios, em favor de uma entidade que originalmente ele criou, a Campanha dos Ginásios Gratuitos.
Ninguém que o conhecia, sobretudo a sua
obra, pode deixar, como eu, de dar um testemunho
eloqüente do que Felipe T.ago Gomes realizou em
todo o Pafs, pela educação dos mais pobres e dos
mais humildes. Era um apaixonado pela possibilidade de encontrar a solução não só do analfabetismo,
mas também do ensino fundamental.
E ele, que conhecia de perto as dificuldades do
setor público, procurou encará-las também através
de outra entidade mais ampla.
A CNEC- Campanha Nacional das Escolas de
Comunidade - ganhou prestigio no Pafs, nas capitais dos Estados e nas cidades do interior, graças
sobretudo à rigorosa honestidade com que Felipe
Gomes aplicava o dinheiro púbriCO, com apoio sistemático - por que não dizer entusiástico -da comunidade nacional e das comunidades estaduais e municipais.
Quantas e quantas vezes, juntamente com personalidades da vida pública brasileira, freqüentei a
sede da entidade, à Av. L-2 Sul, em Brasftia, a convite do querido Felipe Tiago Gomes não só para participar de almoços que ele ali realizava -almoços de
trabalho -, mas também de reuniões proveitosas em
favor da questão educacional do Pafs. O Professor
deu tudo de si pela CNEC, e não se pode deixar de
salientar seu trabalho extraordinário na Cidade de
Picuf, na Paralba, onde, além das escolas da comunidade, construiu um hospital, que infelizmente não
funcionou antes da sua morte, porque o Governo do
Estado, a braços com os problemas que conhecemos' do Sistema Único de Saúde. não teve condições

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de atendê-lo na distribuição das célebres AIHs, o
que lhe proporcionou urna mágoa profunda
O Governador Ronaldo Cunha Lima, antes, e o. ·
Governador José Maranhão, depois, fizeram tudo
para ajudá-lo nesse particular, mas não tiveram
como fazê-lo diante das novas diretrizes traçad~ no
'
Ministério da Saúde pelo Ministro Adib Jatene. ;
Mas o fato, Sr. Presidente, é que justarrienté
pelo esforço que fez, pelo trabalho h,ercúleo que fealizou, 00 m idealismo fora do comum, na CNEC; foi
que Felipe_ Gomes foi, aos poU(:os,. adoecendo, a
ponto, como sabe V. Ex" e oomo·oonhecem vários
Srs. senadores desta Casa, de ter que se submeter
a vá~as cirurg~ de ponte de safena em ~osp~
~ São.P..aul.o~
_
·
·
.,_..._A homenagem, portanm, que V. Ex" e outros
Senadores propõem ..:·e' faço questão de subscrevêla - a Felipe Tiago Gomes, brasileiro, homem do
mundo, é dessas homenagens, Sr. Presidente, oportunas e inadiáveis.
CUrvo-me reverente, em nome da Parafba, em
nome de Picuf, em nome do Brasil, ante a memória
de Felipe Tiago Gomes.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar o_ requerimeirto.
·O SR. PRESIDENTE (José Sarriey)- Concedo
a palavra, para encaminhar, ao Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, em nome da Liderança do
Partido da Frente Liberal, desejo associar-me a V.
Ex" e a tantos outros companheiros quanto ao requerimento de inserção em Ata, de profundo pesar,
pelo passarnento do Professor Felipe Tiago Gomes,
ex-Presidente da Campanha Nacional das Escolas
de Comunidade, a CNEC.
Tive a oportunidade de vários encontros com
Felipe Tiago Gomes. Avultava em sua personalidade
sempre amena, sempre afável, sempre amável e
sempre tratável, a preocupação com a educação.
Tratou-se de homem cuja vida foi inteiramente devotada à educação em nosso País. Seu grande trabalho foi justamente o de, reunindo esse conjunto de
escolas, procurar aperfeiçoar-lhes os nfveis educacionais. A CNEC contribuiu imensamente com os
Estados da Federação brasileira no que tange à
educação do Primeiro e do Segundo Graus, e por
que não dizer com os Municípios, já sobrecarregados em suas salas de aula, com estudantes às vezes em número excessivo. Então, esse já é um mérito excepcional do trabalho da CNEC pelo Brasil alo-
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ra, disseminando não apenas o saber, mas os esportes, a fonnação do ser humano, por assim dizer.
TIVe encontros com o Professor Felipe quando
era Governador do Estado do Piauí, quando fui Ministro de Estado da Educação, no Governo de V.
Ex", e como Parlamentar há mais de 20 anos no
Congresso Nacional. Em todas as ocasiões, Felipe
Tiago Gomes demonstrou apreço pelo problema
educacional, bem como compreensão do mesmo.
Aqui,. teve oportunidade de falar o Senador
Humberto Lucena, lembrando a terra natal de Felipe,
Picuí, na Parafba, recordando aqueles encontros de
trabalho na Campanha Nacional das Escolas de Comunidade, em sua sede nacional, na Avenida L-2
Sul, em Brasma. Eram encontros em _que discutía-.
mos as mais variadas alternativas para o saber, para
a infonnação, para a cultura e para o lazer. Foram
momentos inesquecfveis.
Creio que sua figura ficará indelevelmente marcada na Educação do nosso País como a de um homem extremamente preocupado, oomo tantos outros
tivemos e temos em toda a nossa história, com a .
Educação no nosso querido Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR.PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB.· Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, sofidarizo-me nesse encaminhamento dizendo que a Paraíba perdeu muito, mas
a área de Educação perdeu muito mais.
Felipe Tiago Gomes era um educador de massas. Espalhou escolas da CNEC por todo o Brasil.
Deixa na Paraiba, especialmente em Picuí, sua terra, um vácuo que, com toda certeza, levará muito
tempo para ser preenchido.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR.PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL·MG.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o meu Partido já se
expressou através da palavra do nosso eminente Líder, Senador Hugo Napoleão, mas a alma e o sentimento de Minas não podem ficar ausentes, num cenário à parte, quanto ao reconhecimento que todos
temos pela figura do Professor Felipe Gomes.
Convivemos muito; foi um companheiro devotado à causa do ensino e é efetivamente uma figura
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que jamais poderá ser esquecida por todo o sistema
educacional do País e pela sociedade brasileira. Ainda há poucos meses esteve conosco, nes1a Casa,
quando conversamos a respeRo do papel que desempenhou a CNEC. Em Minas Gerais ele prestou
um serviço excelente, competente, dedicado, com
muRa devoção à ques1ã.o do ensino. Fomos companheiros na instalação de vários estabelecimentos de
ensino.
Assim, quero prestar um tribu10 pessoal, uma
homenàgem em respeito à sua memória, ao seu
nome, à sua vida e à sua recordação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • ~ Mesa
associa-se ao pesar de todo o Senado e, mais ainda, do Brasil pela perda de Felipe Trago Gomes.
Considero uma perda irreparável, e aí a palavra irreparável é totalmente completa, porque não vislumbro ninguém capaz de substituí-lo. Sempre falamos
que todos somos substituíveis, mas em relação a
Felipe Tiago Gomes acho ãlffcH que possamos ter
um homem de tamanha dedicação a úma causa
quanto ele teve.
.
Há 49 anos fui fundador, ao seu lado, da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, no Maranhão, sendo professor bem jovem do primeiro colégio que ali se instalava. Ele, com uma determinação extraordinária, uma pertinácia difícil de se encontrar, semeou pelo Brasil inteiro escolas e mais
escolas, com dificuldades imensas.
Convivi com ele, quase sempre ao seu lado, e
fui testemunha do seu sofrimento nas crises profundas passadas pela Campanha Nacional de Educandários Gratuitos. Muitas vezes ele pensava, e todos
nós também, que jamais essa Campanha poderia
sobreviver.
Há exemplos notáveis de grandes homens
deste País que passaram pelos educandários gratuitos fundados por Felipe Tiago Gomes no Brasil. Ao
meu lado está um deles, Senador Renan Calheiros,
que foi aluno de um desses ginásios.
Portanto, é com grande emoção e com um
sentimento profundo de perda que o Senado, nesla
tarde, faz inscrever nos seus Anais um voto de pesar pelo seu desaparecimento. Desaparece um homem que era um símbolo da educação no Brasil.
Sua vida era um exemplo: exemplo extraordinário de
simplicidade, exemplo de como ele passava os seus
dias quase como que num monastério, tendo por religião a educação e rezando dia e noite por todos
aqueles que freqüentavam os estabelecimentos por
ele criados.
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Portanto, vou submeter a votos o requerimento
que acaba de ser lido, expressando o que é o sentimento não só do Senado mas do Brasil inteiro. Foi
uma perda irreparável para o nosso País a morte de
Felipe Tiago Gomes.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sr. Senador BeiJo Parga.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 956, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do arl 218 do Regimento Interno, e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento,
no último dia 6, aos 86 anos, de Natércio Outra de
Medeiros, líder comerciário, militando no sertão paraibano, e posteriormente na área de transportes na
capRal paraibana:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à famflia.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1996. - Senador Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Aprovado.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Bel/o Parga.
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Volta-se

à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador GuHherme Palmeira. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Concedo
a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador José Roberto
Arruda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, por cessão do Senador Nabor Júnior.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no ano passado, abordamos em pronunciamento, nesta Casa,

Outubro 1996

,\NAIS DO SENADO FEDERAL

167

a situação:> insustentável em que'se encontrava a code parses que fornecem condições excepcionais aos
tonicultura brasileira, especialmente a nordestina. O"- ' compradores.
Brasil passou da posição de ·maior exportador mune
O algodão já constitui a principal fonte de rendial na década de 80 para·a ·situação de segundo
da da agricultura oearense, correspondendo a 24%
do produto agrfcola. O Ceará produzia toda a pluma
maior importador. A produção de algodão caiu para
para sua indllstria têxtil e exportava o excedente
400 mil toneladas de pluma em 1994, menos dà·rne,
para outros Estados do Sul ou para o exterior. Adetade da produção registradã nove anos antes, 011
mais, o. caroço de algodão era a principal matériaseja, em 1985, quando cheg~\fpróximo a um milhão
prima para a indllstria de óleos vegetais, com as torde toneladas.
·'
~
d caso do algodão não· é· o Onico a indicar a
tas deStinShdo-se à pecuária leiteira.
clecadêncià da agricultura no Pafs, · •
o·sr. FranceRno Pereira- V. Ex" concede-me
um aparte?
-Recentemente, o DeputXclo tlelfim Netto cilava
exemplos de milhares de agricultores expulsos das
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- OUço V. Ex"
comprazer.·
áreas de prop!Jção de. trigo, que foi reduzida de sei~
~ilhôéS-de"lÔhelããasfano para um milhão e duzenO Sr. FranceRIIG Pereira - Senador Lllcio Altas mil toneladas..:Os.ànozeiros do Rio Grande do
cântara, este é um tema que me levará à tribuna deSul foram arruinados 'pela prática de uma politica irpois de análise que estamos fazendo na região miresponsável de importações. A cultura do cacau foi
neira da Sudene, que compreende 52 municfpios e
outra lavoura dizimada pela falta de apoio técnico e
onde residem 1,5 milhão de J)!!SSOas. A cultura do
financeiro desde 1990.
algodão era efetivamente muito significativa para a
Existe ainda o problema das economias leiteipopulação da região, para o consumo do Estado;
ras em Minas Gerais, São Paulo e Paraná, onde se
i>ara o consumo do Pars e para a exportação. Mas,
permitiu um dumplng das importações da Europa e
de uns anos para cá, nem mesmo o esforço do Banas facilidades mal negociadas com os parses produ·, co do Nordeste, que sabidamente é uma instituição
tores do Mercosul. Os banariicultores, por sua vez,
devotada aos problemas do Nordeste brasileiro, ao
por ·problemas análogos aos sofridOs pelo produtosemi-árido em especial, tem tido condições de atenres de cacau e penalizados pela sobrevalorização
der aos reclamos da população do norte de Minas
cambial, perderam 80% de seus mercados na AméGerais com relação à produção de algodão. Acredito
rica do Sul e na Europa.
que o Governo deverá tomar uma posição porque o
E não se venha culpar a globalização e a poudesemprego a~mentou muito e a pobreza multiplica competitividade do Brasil, já que os pafses que
cou-se. A cultura algodoeira era muito importante
hoje tiram postos de trabalho na agricultura brasileisobretudo numa região de pequenas propriedades
ra subsidiam fortemente seus produtores.
·
e, atualmente, o norte de Minas Gerais passa por
No Ceará, a decadência do cultivo do algodão lemomentos muito diffceis. Estou de pleno acordo com
vou de roldão as indústrias de proc e5 5amento e deixou
as preocupações de V. Ex". Vamos somar esforços
desempregados mühares de trabalhadores, que tipara fazermos algo ao nível de projeto executável
nham no produto sua única alternativa de renda.
para solucionar esse problema, pelo menos em parO algodão não surgiu como atividade importante. Muito obrigado..
te geradora de renda e emprego no semi-árido por
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex", um proacaso, e sim pelo esforço e observações de nossos
tundo conhecedor da realidade mineira, ex-Governaantepassados, que identificaram no seu cultivo um
dor do Estado, mostra em seu aparte que esse proprofundo ajustamento ecológico com o clima de
blema nessas áreas, especificamente na área da
se mi-aridez.
Sudene, no Estado de Minas Gerais, é muito sério
na medida em que libera mão-de-obra e não há muiDar as dificuldades de se encontrar um sucetas outras maneiras de absorvê-la em outra atividadâneo à sua altura. As tentativas frustantes do gerde devido ao próprio ecossistema da região, o que
gelim, da mamona e da jojoba exemplfficam bem
agrava enormemente a pobreza em uma região que
esse fato. No Centro-Sul, o algodão foi substitufdo
já enfrenta grandes dificuldades.
pela soja e outros produtos, dadas as melhores condições naturais.
Espero que possamos conjugar esforços - dos
governos estaduais, da Sudene e de outras instituiCoRtraditoriamente, o Ceará passou de 6° proções como o Banco do Nordeste - para recuperar,
dutor de algodão no Brasil para 2" e consome 120
mesmo que em novas bases, a produção de algomil toneladas, importando grande parte do produto
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dão do sarni-árido, a região que enfrerna os maiores
problemas para a manutenção e sobrevivência do
homem no campo.
O Sr. Osmar Dias- V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Tem V. Ex" a
palavra.
O Sr. Osmar Dias- Senador Lúcio Alcântara,
já tratei desse tema mas VOU a ele porque
problema, ·que afeta o Estado do Ceará e outros Estados do Nordesle pela importância da cultura do algodão, também afeta os Estados do Paraná, Mato
Grosso do Sul ~ Mato Grosso que têm na cultura do
algodão uma fonte de renda e de empregos.' A causa principal da devaslação da cultura do algodão foi
a abertura sem critérios do mercado nacional, com o
oferecimento de beneffcios para os importadores,
tais como com créditos de longo prazo. Até agora
não houVe uma medida do·G·ovemo Federal no Sentido de oferecer uma solução para esse problema. O
Paraná que plantava SOO mil hectares, plantará, nesta safra, 120 mil hectares, o que significa um desemprego de 250 mil pessoas desde a época de plantio
até a colheita de algodão. Em termos de Brasil, isso
Significa 600 mil desempregados em função da redução da área do plantio da cultura do algodão. É o resultado da visão imediatista dos importadores, que
terão de pagar um preço caro pela importação. V.
Ex" já disse que produziremos 400 mil toneladas de
pluma, quando nosso consumo é de 820 mil toneladas anuais. Nós que já produzimos para exportar- o
Paraná era um Estado exportador - estamos precisando importar cerca de 60% de nosso oonsumo repito - resultado de uma visão imediatisla que pode
nos levar a depender integralmente das importações ·
de algodão, oomo já ocorre com a cultura do trigo.
Isso precisa ser detido. O Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo precisa reoonhecer aquilo
que os EstaC:os Unidos publicaram num boletim informativo do Departamento de Agricultura, no qual
eles informaram que subsidiaram a cultura de algodão em US$5 bilhões. O Governo americano oonfessa o subsidio, e o Governo brasileiro se nega a fazer
a investigação do subsidio na origem, direito que é
reconhecido por aqueles paises importadores, preVisto no aoordo do GATT, que podem fazer a investigação. E. caso oonstatado o subsidio, os paises podem estabelecer uma aliquota que ofereça paridade
no mercado nacional. Isso não ocorrendo, evidente. mente, fica melhor importar. Ooorre, então, um massacre da cultura e de um grande número de empregos, Senador Lúcio Alcântara. Obrigado pelo aparte.

esse
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex", oomo
gran~ oonhecedorque é do assunto, com seu apar-

te ennquece o meu pronunciamento e me faz lembrar a ironia que estamos vivendo no Ceará que
possui um moderno parque industrial têxtil de fiação
e tecelagem, já chegou a produzir 100 mil toneladas
de pluma de algodão e hoje está produzindo 1o mil.
Portanto, uma situação extremamente dffícil que
acarreta a liberação de mão-de-obra no campo e o
empobrecimento do rurfcola cearense.

Existia também uma multiplicidade de usinas
de descaroçamento do produto que, em oonjunto
com a indllstria têxtil e uma rede de atividades comerciais e de transporte, consignava a base da economia cearense. Em resumo, a cultura do algodão,
que ocupava uma área plarnada de 1,3 milhão de
hectares e produzia 100 ml toneladas de algodão
em pluma em 1980, caiu para 14 mil toneladas em
1995. Atualmente, cerca de 90% do consumo do
moderno parque têxtil do Ceará, que é o segundo
mais importante do Bf'asll, são importados do exterior - da Grécia, dos pafses que compunham ·a exUnião Soviética, do Paquistão, e assim por diante -,
com áiVisas que poderiam estar irrigando a economia rural do Ceará.
São conhecidas as causas da crise na produção do algodão do Nordeste, tais como o surgimento
do destrutivo "bicudo", crises climáticas e a falta de
competitividade da cultura de algodão mocó que, devido a uma baixa produtividade, não apresentava
condições para combater as pragas que o destruía.
Hoje, o que mais se ouve é se haveria possibilidade
da revitalização da cultura algodoeira em nosso Estado. Segundo os mais criteriosos estudos sobre o
assunto, a resposta poderia ser positiva, embora
complexa. Mas não será viável ou economicamente
justificável a reintrodução da mesma variedade cultivada no passado, como a utilização das mesmas
áreas ocupadas com o algodão herbáceo.
Sr. Presidente, Sr"s e SIS. Senadores, dois fatos recentes merecem ser destacados e trazem novas esperanças. O primeiro é o novo Programa de
DesenvoMmento da Cotonicultura Cearense, lançado recentemente pelo Senhor Governador Tasso Jereissati, através da Secretaria da Agricultura.
O referido programa tem base interinstitucional
e objetiva o desenvoMmento sustentável da cultura
do algodão. São previstas ações inte~igadas de sementes de novas variedades de algodão herbáceo
anual de alta produtividade, desenvolvidas pelo Centro Nacional de Algodão de Campina Grande (PB),
com assistência técnica acoplada ao financiamento
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Sr. Presidente, St"s e Srs. Senadores, eu gosagrícola especial do Banco do Nordeste do BrasO. O
objetivo síntese desse moderno programa é obtér. · ·taria de concluir objetivamente, reiterando que uma
maiores fndices de produção e produtividade
polftica de subsídio à produção algodoeira brasileira,
competitiVidade internacional, com melhoria do paincluindo-se a nordestina, e a cearense em particular, não oneraria de forma expressiva as finanças
drão de vida do produtor rural. ·em outras palavras,
pliblicas da União.
tomar o Ceará auto-suficiente'na produção ~·algo
dão, visando suprir a demanda e lortalecirne'nto do
Um subsídio de 20% sobre o atual custo do alparque têxtil do Estado, que hoje, conforme já inforgodão herbáceo permitiria colocar o algodão na fiamamos. é o segundo mais mOderÍ)o e importante do
ção, com um preço competitivo aos do mercado inPars.·
·•·
·
·
ternacional, concessão que realmente poderá contribuir paià 'o soerguirnento da cotonicultura nacional,
As éstimativas são de que esse programa de financiamento e modemízação tecríológica será viável
restaurandO, assim, os postos de trabalho perdidos
para os Estados Unidos. Paquistão e outros países.
alcançar cerca de 350 mil hectares de algodão no
ano 2.000, ~m 54 111il hectares irrigados. 'A prodor
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. •
;,.çao ãepltií'Íill põãerá_.ser de 164 nu1 toneladas, provenientes de 470:mn.toneladas de algodão em caroDurante o discurso do Sr. Lúcio Alcânço. Isso significará à criação de aproximadamenle
tara, o Sr. Bel/o Parga, deixa a cadeira da
271 mn novos empregos, milhões de reais de ICMS
presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu
e mais riquezas pam o Ceará.
Tuma.
A segunda iniciativa parte da SUDENE, que,
O SR. PRESIDENTE {Romeu Tuma)- Conce;como órgão regional de desenvolvimento, não tem a
do a palavra ao Senador Osmar Dias. V. Ex" tem ~
pretensão de criar mais um programa especifico sominutos para o seu pronunciamento.
bre a cultura do algodão, como fez no passado, mas
.
O SR. OSMAR DIAS ( -PR. Pronuncia o setão-somente valorizar, potencializar, complementan' guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presido .os esforços já então desenvolvidos por cada Esdente, St"s e Srs. Senadores, hoje trago a esta tnbutaâo, que por sua vez ublizam o riCo acervo tecnolóna um assunto que considero de interesse nacional,
gico do Centro Nacional de Pesquisa do AlgOdão embora
pareça ser de interesse apenas dos Estados
Embrapa
do sul - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Nesta linha de raciocínio, a SUDENE, ocupanSul. Explico a razão disso.
do seu espaço, acaba de criar o Grupo de ArticulaNo momento em que o tema mundial é a globalição e Negociação - GAN - com o objelivo de, sinerzação
da econorria e os grandes blocos se formam
gicamente, com os Municípios, com os Estados,
exatarnente para o fortalecimento dos países· e dos
com o Governo Federal e a iniciativa privada, buscar
seus mercados, tomam-se atitudes em nosso País toe neutralizar os obstáculos que estão garroteando o
talmente contrárias a essa tendência de globalização e
desenvolvimento da cotonicultura nordestina.
medidas que ferem o princípio federativo.
São temerários, no entanto, confonne frisei em
Há alguns dias, o Ministério da Agricultura baipronunciamento anterior, os efe;tos de uma prática
xou portaria, proibindo a transferência de animais vique parece consolidada, ou seja, da compra do provos do Paraná para Santa Catarina e o Rio Grande
duto importado o qual é subsidiado na origem, pelos
do Sul. A alegação é que, existindo há dezasseis
governos- como bem disse o Senador Osmar Dias
meses um foco de febre aftosa no Estado do Para-. e no destino final, através do oferecimento de múlná, este não teria condições sanitárias ideais para
tiplas facilidades de crédito pelos exportadores.
mandar animais vivos para Santa Catarina e o Rio
Grande do Sul, que já estão livres da febre aftosa há
Atualmente, apenas a China, os Estados Unidos, a Índia e o Paquistão apresentam taxas positimais de 24 meses.
vas e persistentes de variação na produção de algoEssa alegação, se não for analisada com rigor,
dão em pluma, graças as suas polfticas de subsíparece correta. No entanto, Sr. Presidente, a mesma
dios. No caso especllico do Paquistão, conforme innão está correta, porque o foco de febre a!tosa ocorformações da imprensa especializada, o subsídio
reu numa região extrema do Paraná, no noroeste do
chega a 50% sobre o preço de algodão em pluma, o
Estado, e a produção de suínos é mais intensa nas
que permite a esse país colocar seus produtos têxregiões oeste, sudoeste, sul e central do Paraná.
Faltou visão do Ministério da Agricultura para
teis a preços inferiores aos custos de produção de
outros países.
estabelecer um raio de segurança em tomo do foco

em
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da febre aftosa, que efetivamente existiu, e para
proibir a transferência de animais daquela região
para outras do próprio Estado do Paraná e para os
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí,
sim, estaria agindo corretamente o Ministério da
Agricultura.
Depois de várias gestões que fizemos, inclusive junto ao Ministro Arlindo Porto, não houve nenhuma decisão diferente do Ministério, que ma,nteve a
portaria
POis bem, os preços no Paraná despencaram.
De R$0,85 o quilo do suíno, começamos a comercializar entre R$0,72 e R$0,74, e há hoje uma tendência de extermínio das matrizes que já chega a
20% do total de matrizes do Estado do Paraná, ocasionada por reflexos negatiVos tanto dessa portaria
quanto das circunstâncias que cercam hoje a suínocultura nacional, já que o preço dos grãos está relativamente alto, o custo da ração é alto e inviabiliza a
alividade neste momento.
A portaria do M"mistério da Agricultura fortalece
ainda mais essa tendência negativa em atividades
como a suinocultura e a própria bovinocultura, porque elas são interligadas e seus preços são interdependentes.
Pior do que a portaria do Ministério da Agricultura, Sr. Presidente, foi o decreto assinado hoje pelo
Governador. Embora seja do meu EstadO, e eu devesse aplauã1-lo - é uma retaliação às atitudes tomadas por outros Estados, mais especificamente
pelo Secretário de Agricultura do Estado de Santa
Catarina, que é o idealizador da portaria -, não posso fazê-lo, porque estarfamos aqui ferindo o princí·
pio federativo.
Sr. Presidente, veja a gravidade desse decreto
assinado pelo Governador em exercício, Aníbal
Cury, que entra em vigor amanhã e será publicado
no Diário Oficial do Paraná:
Nenhum animal ou produto de origem
animal, sob-qualquer forma, inclusive embutidOs e mel, oriundos dos Estados do Sul, poderão adentrar o território do Paraná sem o
competente certificado de inspeção federal.
O Decreto detalha essa exigência, colocando
barreiras que serão fiscalizadas pelas Secretarias
Estaduais de Segurança Pública, de Agricultura, de
Saúde e da Fazenda
Pois bem. Estabelecemos, a partir daquela portaria dO Ministério e desse Decreto, uma situação
até engraçada: estamos colocando porteiras nos
nossos EstadOs e impedindo o tráfego de animais de
um EstadO para outro. A repercussão nos preços
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não se dará apenas .nos três Estados, mas no mercadO nacional inteiro, uma vez que não se criam suínos apenas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
Paraná Temos um rebanho nacional de 33 milhões
de cabeças, espalhadas por todO o Território Nacional. O próprio Nordeste tem hoje 30% desse rebanho. A suinocultura n!lcional, que já empregou cerca
de SOO mil pessoas,. tendO perdido 20% desses empregos em função dÓ ooate de matrizes, está sendo
ameaçada por essa briga e por esse capricho entre
os Estados.
Está certo que o Secretário de Agricultura de
Santa Catarina tenha os seus interesses comerciais;
todavia, na Portaria do Ministério da Agricultura, há
uma confissão, Sr. Presidente. Lá está escrito que
"apenas produtores integradOs poderão trafegar com
seus animais". Ora, daf estamos estabelecendo álreitos a produtores integrados a grandes empresas,
que poderão pagar o preço que quiserem no sufno,
já que elas estão mandando no mercadO, porque
apenas o suíno que elas compram poderá trafegar
de um Estado para outro.
Está claro, está evidente que o cariei tomou cor..
ta dos interesses nacionais. Não podemos aqui deixar
de incluir indústrias, inclusive do próprio Estado do Paraná, que estão mandandO nas decisões do Ministério
da Agricultura. Eu esperava do Ministro Arlindo Porto
uma atitude mais severa, mais rigorosa
Amanhã, estarei com S. Ex" e cobrarei novamente essa atitude, porque o absurdo dessa portaria do Ministério só é menor que o absurdo do decreto do Governador dO Paraná, que, ignorando as
conseqüências para o mercado nacional e para os
produtores, que já estão abandonando as suas atividades, baixa um decreto que é mais político do
que técnico, com a finalidade de dizer para o povo
do Paraná que tem "peito" para trancar as fronteiras daquele EstadO.
Sr. Presidente, o que está acontecendo, neste
momento, trará conseqüências sérias ao Brasil. Se
estamos dizendo que os suinos do Paraná, do Rio
Grande dO Sul e de Santa Catarina não podem trafegar internamente, será que os importadores comprarão a nossa carne? É evidente que não. A Argentina
já se manifestou áiZendo que, se o suíno não serve
para o Brasil, não serve para a Argentina Assim são
os países importadores do mundo inteiro, que já estão se manifestando.
Se não escoarmos o excedente de produção
que existe claramente, estaremos abarrotando o
mercadO de uma carne que é pouco consumida em
nosso Pais infelizmente, porque o consumo não
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passa de nove quilos per caplta, enquanto a Dinade Ministro da Agricultura que foi; Naquele momenmarca consome 64 quilos per caplta, a França COo-'. , to, tlnhamos problemas sérios com a febre aftosa. O
some 45 quilos, os Estados Unidos consomem 50
Estado de São Paulo, naquele instante, tinha mais
quilos. per caplta, temos aqui um consumo baixfssifocos de febre a!tosa: quê o Paraná, tomou uma atitude igual aos Estados ·de· Santa Catarina · e Rio
mo, ora em função do poder aquisitivo, ora do hábito
alimentar ou até de preconceitos equivocados em
Grande do Sul. Os técnicos do Ministério acharam
relação à carne suína. De qualquer forma, já temo,s
por bem fechar a barreira do Estado de São Paulo,
problémas com essa atividade que gera empregos e
impedindo o ingresso de animais do Paraná· para
São Paulo: E foi V. Ex" eom inteligênCia e com comcriaremos outroS
invés de temar, resolvê-los. '
Quero trazer o alerta ao Governo Federal; que
pelência que nos recebeu, aceitou os argumentos
está causándo problemas pam a suinocultura. e aos
técnicos, porque estes são sempre imperiosos, Õ!Wlte de qualquer outro tema polftico ou· Ccimercial. Os
Governos Estaduais que, ao· invéS de fomentarem
fàtos políticos para sempre estarem presentes na
argumentos técnicos deVem ser respeitados e V. Ex"
imprensa, ~eriam criar sim, alternativas.. '
.
soube respeitá-los, determinando no mesmo dia que
t,..... rerihõ"'lfrdicãão áltemalivas para a suinoculturá
aquela medida fo5se revogada, e
aconteceu.
Essa atitude corajosa éstá tattando agora.
e para outros setores. da alividade agrfcola de nosso
País; infelizrriente, pàrece que vale mais aparecer
Lembro esse fato porque essa portaria do Mina primeira página do jornal, do que na casa do ponistério da Agricultura nem é original. Ocorreu antes
bre agricultor ou do suinocultor com uma medida
e já trouxe prejuízos ao País.
que possa amenizar esse drama que vive a suinoAgora, além de apomaro'problema, quero iÍidicultura nacional.
car a solução. Iniciei áiZendo qual a estratégia a ser
O Sr. lrls Rezencle - Permite-me V. Ex" um
seguida. Falo isso baseado em observação de daaparte?
dos técnicos. Se o foco, Senador lris Rezende, ocOrO SR. OSIIAR DIAS - OUço V. Ex", Senador
·, reu numa determinada região do Estado, que se lo!ris Rezende.
·
calize esse foco e o cerque com um raio, tecnica·
·· o Sr. 1r1s Rezende - Senador Osmar Dias, demente recomendado - aí vamos consultar os técnisejo registrar a minha admiração pelo comportamencos - de 80, de 100, de 200km, e fechem suas fronto de V. Ex" na vida pública. TIVe o privilégio de conteiras. Dirão, certamente, ser impossível determinar
viver com V. Ex", quando Secretário da Agricultura
essas fronteiras dentro de um Estado. Não é imposdo seu Estado; acompanhei o seu trabalho durante
sível: a mesma rodovia trafega num Estado e entre
dois governos e o tenho feito também nesta Casa.
os Estados. Estamos num único País, não podemos
V. Ex", a cada dia, dá-nos uma lição de postura, de
dar tratamento diferenciado.
comportamento. Seria muito natural que essas obO Sr. lrls Rezende- Senador Osmar Dias, V. ·
servações fossem levantadas por Senadores de ouEx" me concede um aparte?
tros Estados; no entanto, vem V. Ex" ministrar mais
O SR. OSMAR DIAS - Pois não, Senador lris
uma lição. Quando o seu Estado realmente toma
Rezende.
uma atitude indevida, V. Ex" se insurge levado, teO Sr. lrls Rezencle- V. Ex" tem toda razão. O
nho a certeza, pelo espírito público e pelo sentimenEstado de Goiás sofreu muito as conseqüências da
to patriótico de V. Ex". É claro que todos nós devefebre aftosa. Pela sua localização geográfica, conmos defender os nossos respectivos Estados, mas
frontando com muitos Estados, era muito áif!cil uma
não podemos ficar limitados, nesta Casa, à ação de
campanha que atendesse às exigências e acabasse,
defesa dos interesses daquelas áreas porque ternos
de uma vez por todas, com a aftosa em nosso terrique pensar no Brasil. Nesta tarde, V. Ex" foi muito
tório.
Foi uma luta realmente gigantesca. Hoje, felizfeliz ao enfocar esse assunto. Creio que o seu dismente, há mais de 15 meses não ternos notícia de
curso deva ser motivo de reflexão do Governador,
um foco em nosso Estado. Inclusive a campanha nabem como, do Ministro da Agricultura porque problecional está buscando o trabalho reafJZado em Goiás
mas dessa ordem não podem mais ocorrer, neste
como
modelo a ser seguido em outros Estados. Não
País, pois redundam em prejuízos insanáveis para a
é
para
mencionar isso que pedi pela segunda vez o
agricultura brasileira. Meus cumprimentos a V. Ex".
aparte a V. Ex", aproveitando sua generosidade,
mas para dizer que em Goiás, há 2, 3, 4 anos o
O SR. OSMAR DIAS- Agradeço a V. Ex" que
comportamento da Secretaria da Agricultura era jusme fez lembrar de um episódio semelhante. Eu era o
&..ocretário de Agricultura do Paraná e V. Ex" o grantamente este: surgia um foco num município, aque-
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las propriedades n;15 proximidades do foco eram in~
terditadas, não era permitida a safda nem a entradl;l
de rebanhos, mas não se prejudicava uma região in- .
teira ou o Estado, A n[vel na.cional, o comportamenio
tem de ser esse.Surgido.um.foco no Estado. do Paraná, que seja interditada apenaS ·a região. próJÓIOO.
ao loco, o que é·a!Jsoluta~l!te razpável para irríPedir.a propagação da doença.
.
.
.
... Q SFL OSMAR DIAS ,..: É. verdade,: Senador,
ainda·mais se· isso estivesse ocommi:lo:
ó Esta;.
do do Mato Grasse do Sul. ·
·.
. . .0. Estado do Mato Grosso.. do Sul imate
parle ~~seu rebanhO e Outra parte é abatida ou .no Estado. do Paraná ou no. Estado de Sãp
Pàulo. Supondo que ocorresse eSS6 lato com o Estado do Mato Grosso do Sul, como estariam os pà..
cuaristas hoje se essa medida fosse adotada pelo
Par;m~ e por São P.aulo? ó preço, que já não. é remunerador, cairia ainda mais e o Mato Grosso. do
Sul. ficaria ilhado, sem poder escoar a sua produção
de bovinos, o que .seria um caos para o Estado.
portaria já está sendo um caos
o Esiádo do Paraná. Pior do que essa portaria e o decreto do
Governador é a teimosia que faz com que essa queda
de braço não olhe para os verdadeiros interesses que
estão sendo atingidos com a portaria, que são os interesses de quem já está sacrificado numa atividade geradora de empregos, e que poderia se viabiriZaf no
Pafs, caso o Governo não incomodasse apenas. Mas
incomodando, ela se inviabiliza.

córii

uma

a

· Essa

para

Vou encerrar, fazendo um outro alerta. O Brasil
produziu, este ano, menos de três milhões de toneladas de trigo até agora. O Brasil consome em torno
de oito milhões e quatrocentas mil toneladas de trigo. O produtor, entretanto, não consegue comercializá-lo, porque os moinhos, de novo, formaram um
cartel para dar preferência ao trigo importado. Pagam pelo trigo importado mais de US$ 200,00 a tonelada e não aceitam pagar sequer o custo de produção do nacional, que é hoje em tomo de R$ 12,00
a saca.
Todos os produtores nacionais acreditaram
quando o Governo garantiu-lhes que este ano o preço do trigo seria bom. Entretanto, o trigo não alcançou o PH - Peso Hectolitro, que deve ser de em torno de 80, para conseguirem o preço de garantia. Os
produtores não conseguem atingir o PH, porque o
cfima não está sendo bom para a colheita em razão
das chuvas. Pelo fato de o Peso Hectolitro não estar
na faixa aceitável, estão vendendo o trigo a R$ 6,00
a saca, quando encontram comprador. Nem as cooperativas, que têm essa obrigação, estão compran-
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do o trigo. PoderiarJ:l: ~locá-lo junto aos seus estoques com EGF - Einpréstimo do Governo Federal,
com opção de vendá. Elas deveriam estar colocando-o no seus estoques, para permitir que os produtore,~;,· vendendo o,. .\tigo, obtenham dinheiro para
plantar a safra de v~~o.
· Isso não está àçontecendo, porque existe um
càrtel dos moinhos :.;. Jiinguém pode negar. Combi.cfo trigo, J)orque a Argentina
. naram denubar o
colherá 14 milhões de toneladas. Caso não haja trigo aquj, vão buscá-lá,
Argentina. Mas vão buscálo a q~ preço?
·.
.. A nossa depen~ncia já chega a 80% do nosso
consumo e vai aumentar ainda mais com a inércia
do Governo, que assiste à formação do cartel e não
toma uma atitude.
..
Qual atitude pOderia o Governo tomar? Ora, o
Governo poderia, por exemplo, liberar os recursos
em EGF, ou AGF, adquirindo esse trigo agora. O
próprio Governo poderia, se quisesse, ganhar álnheiro com essa aquisição, porque o preço, sem dúvida alguma, vai disparar no mercado internacional.
As sairás estão razoavelmente boas nos outros países. Só que os estoques são os mais baixos da história do século. Hoje, no mundo, há alimento em estoque para mais 50 dias. Todas as commodHies estão com os seus estoques baixos, e o Governo brasileiro não percebe que se está destruindo um setor
fundamental para a agricultura dos Estados do Centro-Sul para baixo. Está permitindo que os moinhos,
numa atitude imediatista, tomem conta dos negócios
do trigo.
Faço esses alertas para que dois setores fundamentais, que geram muito emprego, não sejam,
de vez, exterminados em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SFL PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
V. Ex" dispõe de 50 minutos.
O SFL GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, terminou o
primeiro turno das eleições municipais. Mais de
5.000 Municípios foram mobilizados. E o grupo liderado pelo Presidente Fernando Henrique e sua articulação politica retoma no Congresso a discussão
de um assunto que consideramos importante: a
emenda que trata da reeleição.
Tenho acompanhado alguns colegas Senadores se manifestando sobre esse tema tão importante
para o nosso País. Não tenham dúvidas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que não o faço por casuísmo, mas no interesse da Nação acima de tudo.

PrW>
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Essa emenda há muito deveria ter sido discutida É uma· questão que precisamos avafiar com mui-·'·
ta seriedade. A sociedade leva tempo, muito tempo·
para formar líderes. E essa questão deve ser avaliada não com as paixões de interesses contrariados,
de divergências; essa questão deve ser considerada_
levando em conta o País.
·
;
Sou Senador pelo PMDB, representando o
meu querido Estado do Amapá,
sigo a liderànça
do Presidente José Samey. Estou âguardando à posição do-partido e principalmente a posição do nosso líder.
· ·
Às vezes os colegas querem precipitar os fatos, pressionahdo para que as lideranças envolvidas
~·11rande aTtit:ulação politica se posicionení,
para que todos ten.harjíos condições de seguir os rumos dessa ampla disCussão. No entanto, temos que
avaliar essa questão em todos os seus aspectos. O
mandato é'curto? A meu ver, é curto. Para se construir uma política, são necessários no mínimo cinco
anos.
Outro ponto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ternos que nos juntar neste momento; as lideranças dos partidos têm que sentar-se para discutir
isso com a maior responsabmdade e a maior seriedade.
·
Não estou vendo o interesse de continuidade
do Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso;
estou vendo os interesses do País.
Portanto, temes observado a movimentação
das nossas lideranças em tomo de matéria tão importante como a reeleição.
Em outros países democráticos, essa oportunidade é garantida. Ou seja, se a fiderança conseguir
traduzir as aspirações populares em trabalho, em
obras, dando um norte para o País, sem sombra de
dúvida, essa oportunidade não lhe será cerceada
Como eu disse anteriormente, chegou o momento de ampliarmos essa discussão.

e

Outra questão importante é a ocorrência de
eleições de dois em dois anos. Não há liderança que
suporte. Essa freqüência acarreta um desgaste
grande e um enorme gasto para o País. É o momento, pois, de pensarmos em reunir todas as eleições
em um mesmo período, para que tenhamos condição de exercer um mandato mais sólido.
Confesso ao nobre Presidente e aos Srs. Senadores que a minha posição ainda não está definida Estou avaliando enquanto espero a orientação
do meu líder, o Presidente José Samey. É necessário reflexão. Há muitos pressionando os líderes para
que se manifestem, mas não é o momento de pres-

são.
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O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um

,

aparte?

O SR. GILVAM BORGES- Ouço V. Ex" com
prazer.

O Sr. Pedro Simon - V. Ex" Sabe quando o
seu líder, Senador José Samey, pretende manifestar-se sobre a matéria? S. Ex" está pensando? S.
Ex" tem alguma idéia? Embora não seja o meu líder,
considero-o muito importante e o seu posicionamento sobre a matéria realmente gera uma grande expectativa
O SR. GILVAN BORGES- Nobre Senador
Pedro Simon, sei que V. Ex" tem estado muito anSioso por esse posicionamento. Não tenho consuHado o Presidente Samey, até para deixá-lo à vontade, em respeito à suá liderança. justamente para
que S. Ex" tenha plena fiberdade de fazer os seus
contatos. Todavia, a sua sabedoria política e a sua
responsabilidade para com o País lhe ã12em que
tem que ouvir muito, tem que Conversar com as várias lideranças e não podemos provocar uma cesá-.
rea Esse parto tem que ser natural. Portanto, espero que V. Ex" se contenha um pouco. V. Ex" é do
· nosso partido e tem toda a liberdade de indagar ao
' Presidente, até pessoalmente, inclusive a nível de
articulação, a posição de S. Ex".
Aguardo, pois, a posição do Presidente José
Samey.
O Sr. Pedro Simon- Permita-me, Senador. É
muito bonita a sua posição e quero lhe prestar a minha total solidariedade, uma vez que V. Ex" está totalmente correto. O Presidente José Samey deve.
conversar com várias pessoas, com várias lideranças, mas ainda não conversou com V. Ex". S. Ex"
haverá de conversar com V. Ex"? Será que vai ouvir
o seu pensamento ou V. Ex" somente aguanda que
S. Ex" expresse a sua posição? V. Ex" não tem pensamento próprio?
O SR. GILVAM BORGES- Não tenha dúvida
de que trabalhamos em equipe, em conjunto e em
respeito à liderança. Temos consciência de equipe e
de conjunto.
Se o Presidente José Samey não me consuHar, mesmo assim acompanho sua liderança. Não sei
se V. Ex" tem esta capacidade de conviver em grupo
e em conjunto.
O Sr. Pedro Simon- Quero felicitar V. Ex" e o
Presidente José Samey e dizer com toda Sinceridade que não tenho essa capacidade. Absolutamente.
Não há ninguém no Rio Grande do Sul que faça um
pronunciamento com relação a minha pessoa come
V. Ex" está fazendo. Não precisa ser Senador, e V.
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Ex- é um brilhante Senador. Nem do eleitor mais humilde ouvi que estaria esperando o meu posiciona- ·
mento para segui-lo. Lá, eles querem ouvir, querem .
dar palpite, querem que eu os escute, para depois
falar. Por isso, cumprimento V. Ex" pela firmeza de
seu pronunciamento. Na verdade, o poder de competência da liderança do Senador José Samey é impressionante.
O SR. GILVAM BORGES - Não tenha dúvida
disso. Não é à toa que hoje S. Ex" é Presidente desta Casa e já foi Presidente da República.
Nobre Senador Pedro Simon, sou o caçula
desta Casa, aind<j estou em prooesso de aprendizagem e, por isso, rendo ao meu lfder maior meu voto
de confiança. Sei, também, nobre Senador Pedro Simon, reconhecendo sua competência, que V. Ex"
sempre foi muito polêmico, muito complicado e jogou sempre. V; Ex" tem suas posições e nós as respeitamos. Portanto, gostaria làmbém de ser respeitado na minha posição, porque ela é coerente e é
urna posição de respeito e consideração a um dos
maiores homens desta República.
Quero encerrar, Sr. Presidente, nobres Senadores, reafirmando minha posição de aguardar que
o nosso lfder se manifeste. Muito obrigado.
Era o que tinha a õ12er, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra a nobre Senadora Benedita
da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, as eleições municipais deste ano
nos legaram vários ensinamentos e trouxeram novidades, dentre as quais destaco como urna das mais
importante a expressiva votação obtida pelo Partido
dos Trabalhadores e o desempenho das candidaturas femininas em todo o Pafs.
O PT apresenta um balanço para lá de positivo: está entre os três partidos mais votados nas capitais brasileiras (em 19 capitais}, mais do que partidos tradicionais como o PMDB (13 capitais} e o
PSDB (15 capitais).
Atualmente, o PT ocupa a prefeitura em quatro
capitais: Porto Alegre, Rio Branco, Belo Horizonte e
Goiãnia. Embora tenha vencido no primeiro turno
apenas em Porto Alegre, é a legenda com maior
presença no segundo turno nas capitais do País,
concorre em 7 delas: Aracaju, Belém, Campo Grande, Rorianópolis, Maceió, Natal e São Paulo. No
Brasil inteiro, o PT tem cerca de 50 prefeituras e cal-
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cula-se que chegaremos a mais de 100, numa estimativa otimista, porque somente em Minas Gerais o
PT já elegeu 34 prefeitos. Com esses resultados, o
PT se fortaleceu em relação ao pleito de 1992, tornando-se um partido de âmbito nacional que conseguiu representação em todas as regiões. Esta, também, foi a melhor campanha eleitoral da qual o PT
participou, onde colheu os melhores resultados em
toda sua história.
Estamos caminhando para a quarta geração
de administrações municipais petistas com a certeza de que o PT contribuiu concretamente para melhorar a vida dos cidadãos e tomar as cidades que
administra mais justas. Praticamente todas as nossas prefeituras têm projetas inovadores nas áreas
sociais, no tratamento das finanças públicas, no relacionamento com os governos estaduais e com a
iniciativa privada
Baseadcfna inversão de prioridades, os programas sociais do PT já ganharam projeção nacional e
internacional, colocando em primeiro plano as politicas de saúde, educação, habitação popular, saneamento, transporte público etc. A experiência administrativa que o PT vem desenvolvendo, eficaz e
modemizante, tem urna marca principal, que está fazendo escola em todo o Brasil: a participação democrática da sociedade na gestão do poder público,
com fiscalização das ações do Governo e com a definição de prioridades.
Surpresa das umas: a contagem dos votos não
correspondeu aos resultados apontados pelas pesquisas: instiMos de pesquisas apontaram 'viradas"
de última hora em muilos municípios, principalmente
nas capitais. Pesquisas erraram porque menosprezaram desempenho de alguns candidatos (Belém,
Rorianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal},
acabando por influenciar o eleitor a praticar o voto
útil, ou seja, votando no candidato que tinha mais
chance de vencer ou de ir para o segundo turno,
conforme informação obtida através dos institutos de
pesquisas e transmitida pela mfdia, em vez de votar
no melhor candidato ou na melhor proposta.
Algumas candidaturas petistas provocaram
ruptura em ciclos de poder, como em Campo Grande, Maceió, Natal, Aracaju, Belém, abrindo possibilidade da eleição de um congresso renovado e ético,
em 1998.
Uma eletrõnica: avanço democrático e da cidadania, possibilitando menor número de fraudes. Pela
primeira vez os brasileiros utilizaram a tecnologia em
beneffcio da democracia.
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Participação das Mulheres nas eleições de

19a
,
Somen1e em 1929, pela primeira vez uma mulher ·
foi eleita prefeita no Brasil: Alzira Soriano, no município
de L.ages, Rio Grande do Norte. As mulheres brasileiras só conquis1aram o direito de votar em 1932.
A luta das mulheres brasileiras na politq: não
é diferente do resto do mundo. Dados da ONU ~
monstram que, de 39.683 parlarTIElntares em todo o
mundo, apenas 3.639 são mulhe~. ou seja, 9,16%.
Em alguns países, esse quadro já mUdou. Na
Noruega; t>inamarca, Suécia e Finl~ a participa·
ção da mulher no parlamento supera os 30%.
A participação da mulher no processo polftico
brasileiro J110lllra resultados considerados irr/sórios·e
!Aontra0lf6nõ'í;; seCõmparado ao número de eleitores
que representamos. ~ór exemplo, a maioria dos eleitores cariocaS· são mulheres. Segundo o Tribunal
Superior Beitoral - TSE, existem hoje na cidade do
Rio de Jarieiro, 4209.865 eleitores. Desse total, as
mulheres são responsáveis por cerca de dois milhões de votos. Em números absolutos, são 2.198244
mulheres, cerca de 200 mil a mais do que os homens, que são 1.996.008.
Nas últimas eleições miJnicipais, em ·1992, foram. eleitos 4.491 prefeitos em.todo o País. Destes,
somente 3,9% eram mulheres. A Câmara dos Deputados possui, atualmEmte, 34 representantes femininas em um universo de 513 deputados, pouco mais
de 7% (sete por cento). No Senado Federal, das 61
cadeiras ocupadas por Senadores, apenas 6 são
mulheres.
Apesar da imprecisão dos dados sobre o legislativo municipal (vereadores), segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, existem
1.õ12 vereadoras na aluai legislatura, o que representa cerca de 3"/o do total de vereadores no Brasil.
Na tentativa de reverter esse quadro, o movimento de mulheres brasileiras lançou a campanha
"Mulheres Sem Medo do Poder", que culminou com a
aprovação da Lei de Cotas para as eleições de 1996.
No último pleito, de 1994, havia cerca de
11.900 (onze mil e novecentos) mulheres candidatas
em todo o Pais. Para as eleições municipais deste
ano, calcula-se que cerca de (100.000) cem mil mulheres disputaram os cargos de prefeitas e vereadoras em todo o Brasil. As mulheres surgem com toda
força. A grande surpresa ficou por conta das mulheres que disputaram cargos majoritários em capitais
corno São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Rorianópolis, Campo Grande, Macapá, Vitória, Maceió, Belém, Aracaju, João Pessoa e Natal.
Nada menos do que 13 capitais brasileiras. Também
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estaremos presentes no segundo turno em cidades
como Campinas e Santos, em São Paulo.
Nas eleições deste ano, com certeza, o eleitorado brasileiro teve mais oportunidades de escolher
candidaturas femininas. Apesar de ainda não áiSPOr·
mos de números concretos das eleitas para as câmaras municipais, é certo que as eleições de 1996
representaram um grande avanço político para as
mulheres brasileiras.
Nas capitais orode a eleição foi decidida já no
primeiro turno, nenhuma mulher foi eleita. No entanto, nunca uma eleição municipal teve duplas de mulheres disputando o segundo turno, como em Nalal e
Maceió, ináK:ando que, pelo menos duas capitais
brasileiras serão governadas por mulheres. Este número pode ser maior; se vencermos também em
Rorianópolis, São Paulo ou João Pessoa. Isto sem
falar das candidatas a vereadoras campeãs de voto,
corno em Porto Alegre (Maria do Carmo, do PT), Rio
de Janeiro (Rosa Fernandes, do PFL, que ficou em
segundo lugar) e no Ceará (Patrfcia Gomes).
No meu Estado, o Rio de Janeiro, conquista-·
mos a Prefeitura de Barra Mansa, com a eleição de
Maria Inês Pandeló.
É importante ressaltar que quando uma população manifesta o interesse de eleger mulheres para
cargos politicos é porque avança no sentido de derrubar outras barreiras, como de renda, de religião de
etnia ou de gênero. Portanto, no Brasil, iniciamos
uma longa caminhada para a demolição do muro
das discriminações e do preconceito.
As candidaturas femininas, invariavelmente,
estão associadas à competência, à ética, à honestidade, à coragem, à dignidade, não apenas ao gênero. Neste final de século, a imagem da mulher na politica está associada a um novo modo de governar, a
um novo modelo de gerenciamento da sociedade,
diferenciado do modelo masculino, mas que não exclui os homens. Os eleitores brasileiros têm hoje
esse referencial das mulheres.
A campanha "Mulheres Sem Medo do Poder",
da bancada feminina no Congresso Nacional, repercutiu na força do voto das mulheres nas umas, rompendo preconceitos, vencendo oligarquias, enfrentando dificuldades de toda sorte.
Os ataques do Ministro Sérgio Motta à canáldata do PT em São Paulo, Luiza Erundina, por
exemplo, refletiu, antecipadamente, o desespero
diante da derrota do PSDB naquela cidade. Foi, acima de tudo, um absoluto desrespeito à cidadania e à
democracia. Ofendeu todas as mulheres ao referirse, em tom de deboche, a urna fase biológica da na-
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tureza feminina (menoPausa.), desrespeitando também o candidato adversário, Celso Pitta, insinuando
que os dois deveriam ter um relacionamento amoro- ·
so (um "caso"), pois Erundina estaria, na opinião
dele, há muito tempo preciSando dessa emoção.
A resposta ao Ministro foi dada pelo resultado
das umas em São Paulo, confirmando que Erundina
representa a democracia, a justiça social, administração voltada para a população e, acima de tudo,
dignidade corno pessoa humana.
Â experiência nos ensina que administrar cidades, estados e pafses é situação complexa, pois populações e pessoas não são como um todo hornogêneo. Governar é a arte de compreender a pluralidade de demandas e interesses dos vários segmentos·
de uma determinada população. E um governo realmente democrático é aquele onde os indivíduos possuem oportunidades e direitos iguais, conforme reza
a Constituição brasileira e os tratados imemacionais.
Cidades. estados, pafses são compostos de
mulheres, crianças, idosos, homens, pessoas negras e brancas, de diferenfes classes sociais. Portanto, um planejamento de governo deve refletir a
administração de inferesses diversos, de maiorias e
minorias silenciadas e oprimidas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Senadora Benedita da Silva, convido-a para ocupar a
Presidência desta Sessão, tendo em vista as ausências dos Senadores Romero Jucá, Guilherme Palmeira e Eduardo Suplicy.

. O Sr. Romeu Tumá, deixa a cadeira da
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. &medita da Silva.
A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Turna.
O SR. ROMEU TUMA -Sra. Presidente, serei
rápido para que o nobre Senador Pedro Simon tenha oportunidade de pronunciar o seu discurso.
O SR. PEDRO SiMON - Senador Romeu
Tuma, agradeço a V. EX", mas não farei nenhum discurso na tarde de hoje e, por isso, terei a honra de
ouvi-lo mais demoradamente.
O Sr. Romeu Tuma (PSL-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -Sr". Presidente, Srs. Senadores, estimulado pela Senadora
Benedita da Silva, que fez em seu pronunciamento
uma referência à justiça eleitoral, venho a esta tribuna para referir-me ao que se passou nesse três de
outubro.
Fomos protagonistas e testemunhas da realização de um sonho: a informatização da democracia -
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expressão usada no pronunciamento da nobre Senadora pelo Estado do Rio de Janeiro - passou a
existir em nosso Pafs. Ao digitalizar a soberania popular nas eleições municipais da semana passada, o
Brasil coloca-se na vanguarda política de um mundo
em que a intormàção e o pensamento circulam
como a velocidade da ·luz, fazendo hoje com que os
povos mais arrojados ·progridam, em anos, no que
demoravam alguns séculos.
Vimos nossos concidadãos unirem-se ao redor
de uma pequenina máquina para acrescentar mais
uma volta na espiral do progresso polflico e entrar
na era do voto eletrõnico.
Desde a juventude ouço falar de um futuro em
que o povo exercerá a sua soberania rneãante um
siiJllles teclar de um bo1ão. Já antes do uso comum
da elelrílnica, nos sistemas de armazenamento, análise e transferência de dados, ãoziam-me da rapidez e
confiabiüdade de algumas "máquinas de votar", usadas em alguns pafses en1ão apontados, por isso mesmo, como os mais avançados eleitoralmente. E agora,
sem sequer experimentar o estágio mecânico do voto,
saltamos para a fase da uma eletrOnica, graças ao
descortino, persistência e capacidade de nossa justiça
eleitoral, que transformou o Brasil em paradigma da
modernidade na consulta popular.
As possibilidades que assim se abrem têm a
imaginação por limtte. De acordo com a principal caracterfstica de nosso Estado Democrático de Direito
"todo poder emana do povo, que o exen::e através
de representantes elettos" e, nos termos de urna lei
ainda inexistente, "através da manifestação direta de
sua soberania, mediante plebiscito e referendo, além
da iniciativa popular", como determina a Constituição
Federal da República.
Dessa forma, nossa imaginação passou a ser o
limite para as possibilidades de captar a vontade do
povo através da cibernética Como a exclusividade
para autorizar referendo e convocar plebiscito eslá
reservada constitucionalmente ao Congresso Nacional, é bom que nos preocupemos o quanto antes em
produzir aquela lei exigida pela Constituição.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, se o
povo brasileiro deu mais uma demonstração de civismo e democracia ao eleger livre e conscientemente seus representantes para o exercfcio do poder, nossa justiça elettoral confinnou, ao mesmo
tempo, seus méritos como condutora do processo
político no Brasil, demonstrando estar à altura dos
anseios da evolução democrática, presentes nos
nossos 101.169.609 eleitores.
~Ao implantar a democracia digital - a primeira
na América Latina, Sr". Presidente- em 57 cidades,
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ou seja, nas capitais dos estados e nos municípios
com mais de 200 mil eleitores, a justiça eleitoral cap:.·..
tou de forma inusitada a vontade de 32.400 mil bra-· ·
sileiros.
o Sr. Lúcio Alcântara -:- Permite-me V. Ex"
um aparte, Senador Romeu

rúma?

O SR. ROMEU TUMA- Ouço V. Ex"

, .,,

com prai

zer.

o. sr. Lúcio Alcântara -Alienas para fazer
coro com y. Ex". Há pouco ouvfiimel! o Senador Pedro Simon defendendo aqui iniciativa de sua autoria
para que o poder píiblico seja responsável pelo financiamento cj!s campanhas eleitorais. A meu ver,
,.o, pi'JCE:Sso-*ito!lll no Brasil tem melh9raélo muitó'
11ô.longo dõs anos.-:- taiyàz não com a rapidez e com
a velocidade qu~ se deSeja-, e o que é mais importanle, o fato de .. o eleitor estar acompanhado esse
processo de mudança. Lembro-me de que, quando
se passou daquela chapinha que o eleitor recebia e
colocava na uma para a cédula única, dizia-se que o
eleitor não iria saber votar, que haveria muitos votos
nulos. Isso não aconteceu. O eleitor soube votar e
votou muito bem, e agora a votação conduzida pela
justiça eleitoral fazendo uso das máquinas nas capitais e cidades com mais de 200 inil habitantes mostrou mais uma vez que o eleitor sabe perfeitamente
conduzir-se quanto à votação, tendo, inclusive, diminuído o número de votos em branco, quer dizer, o
chamado voto volátil está desaparecendo ao invés
de aumentar. O que precisamos - e nesse ponto
concordo como ex-Presidente do TSE, que deu uma
entrevista à Folha de S. Paulo - é evitar que o voto
seja facultativo. Num pafs como o Brasil, onde há
imensas desigualdades, o voto é um dever. Caso
contrário, vamos cair na situação dos Estados Unidos, onde 50% do eleitorado é que comparece e decide a eleição. Então, queria apenas me congratular
com V. Ex" e esperar que, nas próximas eleições,
esse processo de informatização já alcance o País
todo, o que é uma garantia contra a fraude, a certeza de que o eleitor poderá votar bem e rapidamente,
contribuindo, inclusive, para a diminuição do voto em
branco. Precisamos caminhar, sim, no sentido do financiamento das campanhas e também no sentido
de mudar a propaganda eleitoral na televisão. Porque o que acontece é que os chamados •marqueteiros" se esmeram em esconder o candidato, o que
ele pensa e com isso não há debate polftico. Estou
pensando, inclusive, em apresentar um projeto obrigando a que metade do horário eleitoral seja com o
candidato, ou ao vivo ou gravado previamente, mas
que o referido horário seja ocupado por um candida-
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to, porque o que há são festas,. depoimento de lulano e de sicrano e o que menos aparece é candidato,
quando não convém aos ·COndutores da campanha
eleitoral. aes escondem o candidato, o que ele pensa. E, agora, com essas pesquisas, imaginam o que
o .eleitor quer ouvir e fazem do candidato um ventríloquo do que, aparentemente, a população quer ouvir. Então, penso que pelo. menos metade do chamado horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão
deveria ser ocupado pelo próprio candidiito: falando, .
debatendo; expondo, discutindo. Assim, ficará mais
claro para o eleitor o que pensa o candidato, quais
são suas idéias, suas propostas etc. Queria apenas
congratular-me oom V. Ex" pelo seu discurso e louvar essa iniciativa da justiça eleitoral, que ·contribui
para aprimorar o proceSso eleitoral e, conseqüentemente, a democracia.
O SR. ROMEU TUMA -Quero agradecer a V.
Ex" essa inteJVenção oportuna e sábia. Concordo
com V. Ex": vendem-se ilusões àtravés da televisão.
Cada dia era uma novidade que se apresentava no .
meu estado e em alguns outros, os quais tive oportunidade de visitar. Foram feitas colocações assustadoras para uma população com dificuldade até de
~!cesso à leitura normal dos jornais e que acreditam
piamente que sonhos são verdades, que uma chuva
de ouro em futuro próximo cairá sobre os casebres
dos eleitores cujos votos têm o mesmo valor que o
de qualquer um de nós. Essa ilusão, concordo com
v. Ex", existe.
·
Gostaria aqui de endossar o seu projeto, porque penso que temos de ser corretos e que a dignidade da pessoa e do candidato está até em falar a
verdade e apresentar o que a realidade pode oferecer ao eleitor, se um de nós, amanhã, formos gerenciar um município qualquer do nosso País.
Não adianta vender ilusões porque, a cada
descrédito, a cada amargura que sofra após eleger aquele que à imaginação trouxe tantas benesses no futuro, o eleitor cairá num vazio, não votando contra, mas desistindo de votar. Penso que a
própria desilusão traz uma indiferença para com
os políticos.
Eu trouxe até uns dados estatísticos sobre a
importância da diminuição dos votos· em branco e
nulos a que V. Ex" se refere. E a minha presença na
tribuna é mais para homenagear a justiça eleitoral e
também para destacar que nós temos que criar a
própria legislação do plebiscito, que a Constituição
determina, mas esta Casa ainda não se determinou
a estudar o assunto, e regulamentá-la por intermédio
de uma lei compatível com essa necessidade.
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O Sr. Lúcio Alcânlara
Senador Romeu
Tu ma, há um projeto de minha autoria regulando o ..
plebiscito, que já foi aprovado pelo Senado e que ·
está na Câmara dos Depulados.
o Sr. Pedro Simon - Senador Lúcio Alcânla·
ra, esse projeto não volta de lá. Com relação a isso,
V. Ex" pode ficartranqüilo.
O Sr. Lúcio Alcântara- Não volta, e eu já esperava que V. Ex" fizesse essa afirmação.
o· Sr. Pedro Simon- Não volta de lá; e pode
V. Exa. fiCar tranqüilo de que f.ca lá.
O Sr. Lúcio Alcântara- Vai ser devidamente
engavelado.
O SR. ROMEU TUMA- Vamos IU!ar pára que
isso não aconteça, Senador, porque as preocupações tje V. Ex" com os temas nacionais têm sido demonstradas nesla Casa.
Acredito que temos que lutar - Senador Pedro
Simon, eu, o Senador Bernardo Cabral, o Senador
Mauro Miranda, a Senadora Benedita da Silva, todos
nós - para que isso realmente não aconteça.
O Sr. Pedro Simon - V. Ex" permite-me um
aparte? ·
O SR. ROMEU TUMA- Com muila honra, Senador.
· O Sr. Pedro Simon - Senador Romeu Tuma,
é muito imporlante o pronunciamento de V. Ex". Primeiramente, concordo com todas as felicitações à
justiça eleitoral. Semelhante a esse acontecimento
foi quando se criaram o voto secreto e a cédula única. O voto eletrOnico foi a terceira grande revolução
havida dentro da justiça eleitoral brasileira. Mas há
que se aperfeiçoar esse tipo de voto. É necessário
que se estude uma fórmula para não se usar o disquete, como nos Estados Unidos, onde o voto eletronico é leito diretamente. Es!amos no caminho certo. Tem razão V. Ex". Trata-se, inclusive, de uma indução: se há possibilidades de escrever o número
na máquina, não se vai deixar uma piada ou um desaforo, nem se vai votar em branco ou se escrever
qualquer nome. Tiro, inclusive, o chapéu ao Partido
dos Trabalhadores, Senadora Benedila da -Silva,
pela impressionante quantidade de votos na legenda. Nesta eleição, foi permitido colocar-se apenas o
número do partido; aperlava-se o botão e eslava feito o voto na legenda. Foi fanlástica a quantidade de
votos para a legenda. Parabenizo, pois, a justiça
eleitoral. Devemos dar cobertura total, para que, nas
próximas eleições, o voto eletronico seja para valer.
Digo com a maior tranqüi6dade que, se isso tivesse
acontecido na eleição de 1982, eu teria ganho. Sinceramente, ganhei, mas me tomaram a eleição na
apuração. Se o voto fosse eletronico em 1982, eu teria sido Governador. Sinto, porque isso é uma reali-
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·dade. Foi dito aqui pelo nobre Senador do Ceará, e
isso é muito imporlante, que façamos uma análise
profunda sobre o resuHado das eleições. Magoa-me
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, apesar
de considerar correia a sua preocupação com reeleição, que é uma matéria séria, mas, não devemos
nos preocupar somente com a reeleição. Quando
salmos de uma eleição aproveitamos o resultado
dela para olharmos para frente. Volto a dizer a V.
Ex" que, em primeiro lugar, discordo de V. Ex" pois
entendo que não deve ser a m.elade e, sim, todo o
tempo. O programa deve mostrar o candidato falando. Mas repare V. Ex" que é o candidato a Governador, a Presidente da República Nas próximas elei·
ções, será o candidato a Depulado Estadual, a Depulado Federal, a Senador e a Presidente da República Essas pessoas têm o direito de falar. No Estado de São Paulo, pergunto isso a V. Ex" com todo o
respeito, quem é que sabia da existência do Sr. Pitla
e do Sr. Conde? O Sr. Conde não conheço, mas fiquei impressionado com o Sr. Celso Pitla nas vezes
em que o ouvi falar. Ele podia inclusive ganhar a
eleição falando sem a interferência das empresas de
publicidade, o que mostraria o mérito do próprio candidato e não o que está acontecendo atualmente.
Vemos a empresa de publicidade, vemos o "marqueteiro", o dono da empresa de publicidade falando e
acho fantástico, pois eles olham para nós como se
fôssemos um produto. Quer árzer, não se trata do
candidato, pois ele vende o candidato da mesma forma como vende coca-cola Isso é ridfculo! Entendo
que a propaganda no rádio e na televisão, onde temos o espaço gratuito, é para o candidato apresentar as suas idéias, a sua proposta, o que ele pensa.
É um espaço para o candidato mostrar sua cara ao
eleitor e não para uso da agência de publicidade. Se
não for assim, que seja eleita a melhor agência de
publicidade. Em segundo lugar, votto a repetir, há
somente uma maneira de moralizar: encurlar a campanha e o fundo eleitoral como na Alemanha. Quer
dizer, cada partido tem o dinheiro a si destinado, o
dinheiro é do Tesóuro e dele recebe o dinheiro para
gastar. Então, todo mundo tem o mesmo dinheiro.
Serei candidato a Senador nas próximas eleições e
as pessoas dizem que tenho de colocar um suplente
que tenha muito dinheiro, pois sou "pelado". Não é
por ar. Tem de haver uma campanha igual, com as
mesmas verbas para cada um. Com toda sinceridade, se debatermos esta matéria, teremos outra saída. V. Ex" está correto: nota 1O para a justiça eleitoral, nola 1O para a votação eletronica. Vamos levá-la
para todos os eslados e municfpios nas próximas
eleições, se Deus quiser, mas vamos procurar aumenlar o número de umas eletrônicas. Campanha
eleitoral é para se ver candidato e não empresa de
publicidade, e na campanha eleitoral cada candidato
deve ter um gasto igual ao do outro, assim como
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acontece na Alemanha. Naquele país, um candidato

é igual ao outro quanto aos meios de divulgação.; .
Essa seria a grande fonna de demoCratização das· ·
nossas campanhas.
O SR. ROMEU TUMA ·Quero agradecer a V.
Ex&. Concordo plenamente que hoje os candidatos
ao Executivo infelizmente são produtos. A imagem é
trabalhada durante algum lempo, depois um grande
elaborador de publicidade, uma grande empresa aqui presto minhas homenagens ào Duda Meridonça, que fez minha campanha""duranle um perfodo
curto, tintía 45 segundos...
. ••
:
'0 Sr. Pedro Simon • V. Ex" não era um bom
candidato para ele, porque V. Ex" tem ~do. V.
Ex" e!]i..!IJll~~ bnlhante, com uma biOgrafia ex"traordinária,"um homel'll da maior competência V.
Ex& não era um bOm,óandidato. O bom candidato é
quem não tem ·passado algum, não tem antecedentes. Pode-se montar uma imagem para ele. F.zeram
a campanha de V. Ex", mas a fizeram em outro estilo porque V. Ex& tinha uma biografia muito forte. O
ideal para os "marqueteiros• é alguém que não tenha passado.
.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA~ Os nossos candidatos vão sair do Carmelo, não terão passado e
ninguém saberá de onde vieram.
· O Sr. Pedro Simon- É isso mesmo.
O SR. ROMEU TUMA - É verdade. Fazer midia em cima de uma biografia deve ser diffcil porque
se trata de um produto que não !em jeito de dourar
mais. Creio, todavia, que devemos mudar o aspecto
da campanha eleitoral, tais como reduzir o número
de partidos, fazer algumas exigências para que os
partidos realmente possam ler candidato ou não, o
que também vai alterar a distribuição do tempo entre
os candidatos. Atualmente, a população não consegue receber a mensagem do candidato.
Nesta campanha, os vereadores não tiveram a
oportunidade de se fazerem conhecer pela população,
por isso houve um grande número de votos de legendas. FICOU difícil o eleitor decorar cinco números e a
imagem do candidato não se 6gava ao seu número
porque ninguém teve tempo de ver o candidato.
O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex" me pennite
um aparte, nobre Senador Romeu Tuma?
O SR. ROMEU TUMA- Pois não, nobre Senador Bernardo CabraL
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Romeu
T uma, peço desculpas por inlerrompê-lo, mas gostaria de fazer talvez um ajuste, no bom sentido, no
aparte que lhe deu o eminente Senador Pedro Simon. QÜando S. Ex" cita a Alemanha, deveria ter
acrescentado - e na certa não o fez para me pennitir
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que o fizesse - que lá existe o sistema parlamentarista. Na Alemanha há o voto distrital misto e, conseqüentemente, não se observa essas mazelas que os
chamados "marqueteiros" podem fazer partindo do
nada E quero me solidarizar com as palavras do
Senador Pedro Simon, quando alega que V.Ex" não
seria um bom candidato porque !em urna biografia
altamente bem-executada.

O SR. ROMEU TUMA- É o carinho do Senador Pedro Simon.
O Sr. Bernardo Cabral- O problema é que se
tivéssemos o sistema parlamentarista de governo
não seria tão fácil acabar, por exemplo, com grandes nomes que figurariam na lista partidária, V. Ex"
é um desses nomes, assim como o nobre Senador
Pedro Simon e o eminente Senador Lúcio Alcântara,
sem que isso represente urna injúria por exclusão
aos demais companheiros, até porque estamos sendo presididos pela nobre Senadora Benedita da Silva Essa é uma homenagem aós que aqui se encontram ao final da tarde. Quando o eminente Senador
Pedro Simon fala no fundo partidário dos programas
temos· de "nos curvar. É por ar mesmo. É a fidefidade
i partidária, o voto distrital e o respeito ao eleitor, que
tantas vezes vota pensando que o candidato vai seguir as regras do programa do partido e, logo após,
ele se desvia por esta ou aquela conveniência pessoal. V.Ex", na premissa do seu discurso, está absolutamente certo. A justiça eleitoral está de parabéns.
Ela foi criada para acabar com aqueles vfcios que
havia, foi ampnada para que as distorções pudessem não ter continuidade, e agora o voto eletrônico
é exatamente, Senador Romeu Tuma, para que nós,
que não dispomos de recursos financeiros- e agora
incluo o Senador Eduardo Suplicy, que acaba de
chegar- não fiquemos numa dificuldade muito grande para concorrer com aqueles que têm um poder
econômico tremendo. Faço eco ao que disse o Senador Pedro Simon: meu suplente, ex-Senador Leopoldo Peres, é tão desprovido de recursos financeiros quanto eu. Quando me candidatei diziam: ananja um suplenle que seja rico, senão não dá para financiar a campanha. Portanto, quem já não tiver um
nome feito ao longo da sua vida pública para concorrer a um mandato eletivo encontra dificuldades. FInalizando, quero não só me solidarizar com V. Ex",
mas também á.zer da oportunidade do tema tratado
por V. Ex" e desejo que não fique neste único pronunciamento. Espero que V. Ex" traga mais uma vez
ao debale o problema da justiça eleitoral. Vamos
corrigir distorções. vamos apontar caminhos e indicar soluções.
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O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex" o
oportuno aparte. Sobre o suplente, se V. Ex" me permitir, penso que ele tem de estar de acordo com a ti- ·
nha de pensamento do que foi eleito. Não é o poder
econOrnico do suplente que t!!fll de prevalecer na
decisão do partido. Penso que tem a áiQnidade e a
honra do partido•••
o Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" me permite?
O SR. ROMEU TUMA- Pois não, Excelência
O Sr. Bernardo Cabral- Esqueci de incluir o
nome do Senador Mauro Miranda, que acaba de

chegar.
O SR. ROMEU TUMA- S. Ex' estava ao telefone e voltou agora para nos honrar com a sua presença.
Mas não vou me alongar mais, pedi permissão
à Mesa que dê como fido o discurso.
Gostaria de ressaltar _çenas !llguns itens que
penso serem importantes. Em São Paulo, lipenas
2,8% do total das urnas tiveram algum tipo de problema Como disse a Senadora Benedita da Silva,
eu mesmo, infelizmente, saf frustrado da votação,
porque, na minha seção eleitoral que funciona no
mesmo colégio em que vota o Presidente Fernando
Henrique, a urna apresentou defeito.
O Sr. Pedro Simon - Mas, nesse caso, houve
um boicote ao Presidente. Alguém do Partido dos
Trabalhadores deve ter-se metido ali para dizer que
a urna do Presidente não funcionava.
O SR. ROMEU TUMA- Foram importantes as
providências tomadas pelo Tribunal Eleitoral, no
sentido de colocar à disposição dos eleitores um número de cédulas que correspondiam a 30% do total
de votos para a eleição normal para serem usadas,
se necessário fosse. As cédulas estavam prontas e
em condições de serem usadas.
O Presidente do T nbunal Superior Eleitoral, Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias, disse que no
segundo turno, se houver verba, pretende contratar
técnicos em informática para orientar os mesários e
para deixar a máquina preparada para receber os
votos e contá-los. A grande dificuldade ocorreu na
recepção dos disquetes e no somatório dos votos. O
Sr. Ministro se comprometeu a contratar técnicos
para que a apuração seja realizada com mais rapidez. Os rnesários são pessoas do próprio povo e, às
vezes, não conhecem a tecnologia e por isso não
podem dar uma consistência maior à votação eletrô-

nica

__

___ _

Queria prestar essa homenagem ao Ministro
Carlos Mário Velloso, que por várias vezes compareceu a esta Casa, prestou informações e foi um luta-
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dor para que essa informatização fosse implementada no maior número de municípios possíveis, e, também, ao Ministro Marco Aurélio, aluai Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, que conseguiu concretizar, nesta festa cívica- se assim podemos chamá-la
- uma eleição em relação à qual não ouvi queixas
de fraude até agora; se houve alguma, foi por meio
do voto normal, e a imprensa dela ainda não tomou
conhecimento.
Espero que o resultado das umas corresponda
realmente à vontade dos eleitores.
Agradeço a atenção de V. Ex".
A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) Com a palavra o Senador Lauro Campos. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Mauro Miranda, que

dispõe de 31 minutos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr& Presidente, Sras.
Srs: Senaoores, há uma parte resistente da nossa
burocracia federal que precisa reorientar o seu comportamento em beneficio das camadas mais sofridas
da população brasileira. São grupos localizados em
postos-chave da área econOmica que precisam estar
mais atentos às recomendações pessoais do Presidente da República
As situações se repetem, mas quero falar hoje
sobre um lato muito especifico e bastante recente. É
o caso da sempre adiada decisão de pagar as indenizações já vencidas do Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária, o Proagro.
No último dia 13 de junho, o Presidente da República editou a Medida Provisória n• 1.504, autorizando o pagamento das indenizações devidas aos
agricuttores desde 1991. Em seguida, foi baixado
decreto autorizando o Tesouro Nacional a emitir títulos para cobrir as dividas da União para com os bancos. A explicação é simples: até aquele ano os bancos eram obrigados a pagar o seguro rural com seus
próprios recursos, que seriam compensados depois
pelo Tesouro. A partir de 1992, a cobertura seria feita com recursos orçamentários da União, repassados ao Banco do Brasil.
Graças ao decreto, o programa de compensação para o Sistema Bancário está resolvido, mas os
agricuttores, que receberiam em dinheiro e não em
títulos, estão a ver navios até hoje. Aí é que entra a
gravidade de toda essa questão. O Presidente Fernando Henrique Cardoso empenhou a sua palavra
no sentido de que os recursos para a indenização
estariam disponíveis até 30 de setembro. Empenhou
a palavra e deu a ordem conseqüente às áreas econômicas do Governo. O compromisso pessoal foi as-

e
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sumido em encontro com Ucleranças partidárias do
Congresso, e, quatro meses depois, estamos cons-...
talando que o processo ainda continua na estaca ·
zero.
lnferiZmente, não é a primeira vez que trago
esse assunto à tribuna. Ontem, o meu gabine~ foi
informado pela Secretaria do Tesouro de que os re,:·
cursos orçamenlárioS já foram solicitados à
ria de Orçamento e Rnanças do MiJ:~istério do Plànejamento. A resposta da SOF é de qlle'não há foÍltes
orçamentfuias para liberar o crédito. srs. Senadores,
sou obri!Íado a insistir em que no 'meio dessa rotina
de indecisões hã uma ordem pessoal do Presidente
da Repúbtica. papais de quatro meses, é ~- lamen;,tor a ausê~ de..quatq_uer notfcia do Ministério do'
·~ãnejamerito.
. -;
Espero que está ·meu alerta sirva para que o
Ministro do Plariejamento convoque os seus assessores e encontre urna solução que não prolongue
mais as angústias dos nossos agricultores. O Ministro Antônio Kandir está há pouco tempo no cargo, e
não é improvável que as informações sobre o assunto ainda não lhe tenham chegado ao conhecimento.
Funcionário zeloso e correto, ele haverá de dar atenção ao alerta que lhe faço desta Tribuna. Tudo isso
é tão surpreendente que chego· à acreditar que não
entendemos corretamente o que foi árto pelo Presidente.
Encerrados na sua rotina burocrática, esses
funcionários estão longe de conhecer os dramas de
pequenos e médios produtores rurais que esperam
as soluções do Proagro há cinco anos. Não dá mais
para pedir sacrifícios a esses agricultores, que já esgotaram a sua cota de paciência Eu acreditei na
data de 30 de setembro e pedi um pouco mais de resignação para oentenas de companheiros que me
procuraram em situação de desespero. Acredito que
muitos dos Colegas aqui presentes passaram ou estão passando pelo mesmo constrangimento.

Secreta::

Essa situação lamentável está penalizando
pessoas simples que acreditam em compromissos e
não entendem o que está acontecendo. A noção que
eles têm de autoridade é um sentimento muito forte
de fé, que não deve ser frustrado.

É lastimável conviver com essa via crucis de
tantas idas e vindas. Quando assumiu o Ministério
da Fazenda, no Governo Itamar Franco, o nosso
querido Ministro Gustavo Krause preocupou-se com
a crise do Proagro e mandou pagar. Por razões que
desconheço, não houve solução. Em seguida, o então Ministro Fernando Henrique Gardoso também
comprometeu-se com a causa, e nada aconteceu.

Agora é ele, como Presidente da República, que
está pessoalmente interessado em liquidar esse
passivo de compromissos do Proagro. Reconheço
as tentativas de solução lideradas pelo Ministro Arlindo Porto, a quem devemos a medida provisória,
que, infelizmente, ainda não teve efeitos concretos.
É de se esperar que o nosso Presidente, afinal,
mude esse quadro e devolva corrfiança e tranqüiTidade aos nossos agricultores. Quem sabe até se a ordem do Presidente não foi bem entendida. Neste
caso, não custa renová-la para diminuir a angústia
dos nossos agricultores, que aguardam uma solução
a curto prazo.
Quando elegeu a agricultura como urna das
principais prioridades ele seu governo, o Presidente
Fernando Henrique Cárdoso não estava pensando
apenas no fortalecimento da produção, mas no homem que vive da terra e que tem sido, até agora, o
grande aliado na luta contra a inflação, garantindo,
com seu esforço, a estabilidade do preço da cesta
básica. Termino essas minhas palavras com a con- .
vicção de que o Presidente e os Ministros da Fazenda e do Planejamento ouvirão o meu apelo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda , a Sra. Benedita da Silva, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Lúcio Alcãntara •
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcãnlara) - Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplícy. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcãntara) - Não
há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Gilberto Miranda, Odacir
Soares e Júlio Campos enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quem me conhece sabe o quanto abomino a prática de criticar
em público e elogiar em particular. Por isso, julgo de
meu dever ocupar esta tribuna na tarde de hoje para
saudar a corajosa e inteligente correção de rumos
que o Ministro da Educação, Professor Paulo Renato Souza, determinou no programa de instalação de
microcomputadores nas escolas da rede pública nacional.
Dias atrás, proferi discurso neste mesmo plenário comentando respostas do MEC a meu requerimento de informações felativo a esse ambicioso projeto de informatização. Na ocasião, critiquei, com
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lealdade e franqueza, o que me pareceu uma indefi·
nição do Ministério quanto a aspectos técnicos cruciais e ao próprio dimensionamento financeiro do ·
programa, originariamente orçado em meio bilhão de
dólares, para instalar 300 mil micros em 23 mil escolas.
Lembro, ainda, que juntei meus protestos aos
do nosso nobre colega Edison Lobão, que estranhara o paradoxal contraste entre essa proposta de Primeiro Mundo e a triste realidade de boa parte das
escolaS públicas primárias brasileiras. Afinal, 25%
dos estabelecimentos a ser infonnatizados, não possuem sequer mesa para as professoras. Metade delas não tem luz elétrica, em 11 o/o das escolas públicas do Nordeste rural os alunos sentam-se no chão
por falta de cadeiras ou carteiras. Ainda na Região
Nordeste, o "Teroeiro Brasil", na aguda expressão
de outro ilustre par desta Câmara Alta, o Senador
Waldeck Omelas, concentra-se cerca de metade
das escolas sem água corrente, poço ou mesmo
nascente. E ao todo, no Brasil, essas escolas perfazem 27"/o da rede pública de ensino.
Assim, o foco de minhas criticas e as do Senador Lobão baseava-se na velha e boa sabedoria caipira que desaconselha colocar a carroça à frente
dos bois. Cheguei mesmo a invocar minha longa experiência empresarial na área de informática e automação para condenar, em termos financeiros e sociais, a pulverização de recursos computacionais então preconizada pelo MEC, a crer nas declarações e
entrevistas de autoridades federais da área de Educação, veiculadas na imprensa.
Felizmente agora, através dessa mesma imprensa, verifico com satisfação que o plano do MEC
foi substancialmente aperfeiçoado e agora, sim,
pode ser divulgado como decisiva contribuição à
melhoria das condições de ensino básico, meta prioritária do governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
Em poucas palavras, Sr. Presidente, o Ministro
Paulo Renato desistiu da idéia inicial de comprar
300 mil computadOres e pulverizá-los entre dezenas
de milhares de escolas, sem suficientes precauções
para a manutenção da rede e, sobretudo, o treinamento adequado dos professores.
Mais: de acordo com a última coluna dominical
do jornalista Élio Gaspari, publicada n'O Globo e
n'O Estado de S. Paulo,• depois de seis cono:mências internacionais, serão comprados apenas cem
mil micros. cada Estado receberá uma cota, que só
será entregue se for comprovada a existência de um
sistema eficaz de treinamento dos professores e alu"
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nos, bem como de manutenção das máquinas. Dando tudo certo", prossegue o colunista, "esses computadores estarão nas escolas em dois anos. A conta de equipamentos ficará em R$ 220 milhões (•••).
Feita com modéstia", conclui Gasparini, "a informatização das escolas públicas tem mais razões para
dar certo do que para dar errado, até porque, com
compras graduais, será mais fácil corrigir os possíveis defeitos da inciativa".
O Ministro Paulo Renato, que dirige o MEC
depois de cumprir uma brilhante trajetória acadêmica e profissional como reitor da prestigiosa Unicamp e membro da diretoria do Banco lnteramericano de DesenvoMmento, deu mais uma prova da
seriedade de suas intenções e do seu alto gabarito
gerencial ao aperfeiçoar a concepção inicial do
plano de informatização da rede pública de ensino
básico.
De minha parte, acredi1D que nós, parlamentares do Senado e também da Câmara dos Deputados, devemos assumir e desempenhar, com rigor e
dedicação cada vez maiores, nossas responsabilidades fiscalizadoras na formulação de críticas e no encaminhamento de alternativas aos rumos das políticas, programas e proje1Ds da administração pública
federal.
Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente!
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
O anúncio na chamada grande imprensa de
uma longa lista de empresas estatais, autarquias e
órgãos públicos que serão submetidos à "degola" ou
que terão o destino inglório do ,ixão" (lista de entidades e órgãos públicos descartáveis) levou-me a
buscar na memória a injustiça que se faz a algumas
instituições colocadas numa ou noutra lista. É o caso
da Comissão Executiva do Plano na Lavoura cacaueira-CEPLAC.
O falecimento do ex-Presidente Ernesto Geisel
ajudou-me a trazer à lembrança esta frase sua: "Feliz do Brasil se tivesse vinte ou trinta Ceplacs", proferida quando de sua visita à região cacaueira da Bahia, no início do seu Governo, no período de 19741978.
O Presidente Ernesto Geisel foi o responsável
pela aprovação do Procacau - Diretrizes para a Expansão da Cacauicultura Nacional, 1976/1985.
O Procacau ambicionava plantar 300 mil hectares de cacaus hídricos na tradicional área cacaueira
da Bahia, Espírito Santo e Amazônia, assim como
promover a renovação de 150 mil hectares de cacauais decadentes na Bahia.
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Essa decisão fortaleceu a decisão anterior da
Ceplac de vir a Amazônia orientar e amparar os prtr ·.
dutores que, timidamente, começavam a plantar ca- ·
cau no Pará, Amazonas (desde 1965) e Rondônia,
desde os idos de 1971.
A intensificação do cultivo do cacaueiro, .Se-

~~o::~::~::C~:esejável na Amazônia sob ·qmi{

Estratégico - por se tratar de um cultivo capaz
de fixaJ' o homem à terra e de çolaborar na OCÚpação dos vazios demográficos da Amazônia, povoando suas éxtensas faixas de fronteiras, em forma nodular.'
·
·
Ecológicq - por se tratar de um cultil(o tipica,'-R!OOte wnseNl!ci9Rista e mantenedor do meio am-'
'15íe.nte, imitândo a florestà.
·
t:con6mico .:: jA''que assegura ao agricultor
conveniente remuneração, enquanto contribui para a
melhoria das balanças de pagamento da órbita regional e nacional, pelo crescimento das receitas interna e cambial.
Polflica Agrfcola - promove um melhor balanceamento da produção de cacau no âmbito nacional,
mediante a melhor diStribuição da produção entre os
Esiados brasileiros que reunam condições cie produzi-lo; evitando as indesejáveis flUtuações causadas
pela participação quase exclusiva da Bahia.
Esses aspectos básicos passaram a emoldurar
um sem número de publicações oficiais da Ceplac a
partir de 1975. Eles constituíram o marco referencial
da politica cacaureira para a Amazônia
No contexto dessa politica nacional, foram
plantados, brotaram, cresceram e frutificam 103,5
m~ hectares de cacauais nos Estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso. Outros Estados não foram bem
sucedidos, como é caso do Amazonas, do Maranhão, do Acre e de Goiás.
A área de cacauais plantada na Amazônia, totaliza 103.537 hectares e está assim distribuída:
Rondônia, 55.220 hectares; Pará, 44.027 hectares e
Mato Grosso, 4290 hectares, que se incluem nos
717 mil hectares de cacauais do Bras~l. A Bahia continua a deter a maior área cacaueira plantada no
Brasil, somando 613.463 hectares.
Senhor Presidente! Senhores Senadores!
Logo após o advento da Nova República, no
Governo José Samey, começou a via crucls da Ceplac. Primeiro a "operação desmonte", depois o "enxugamento de quadro", com centenas de demissões
e a redistribuição de funcionários.
Por razões de ordem político-institucional, a
missão de Ceplac vinha, gradualmente, sendo fragi-
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frzada Entre as causas orgânicas do seu enfraquecimento, citamos a perda da sua autonomia financeira, a partir da aprovação da Resolução n• 278, de 25
de outubro de 1989, no Conselho Monetário Nacional, que reduziu, a zero, a alíquota do Imposto de
Exportação, incidente sobre as operações do comércio exterior do cacau em amêndoas e seus derivados.
A cota de contribuição cambial, depois imposto
de exportação, no patamar de 1O% do valor F .O.B.
das exportações; contribuiu historicamente para a
sustentação da Ceplac. Por mais de duas décadas,
recebeu recursos no orçamento monetário. Com a
criação do Fundo Geral do cacau - FUNGECAU, os
recursos da cota de contribuição cambial passaram
a integrar o Orçamento ó da União.
Um histórico comparativo entre os valores recebidos pela Ceplac e o imposto arrecadado evidencia que a sua manutenção sempre foi feita basicamente com o tributo pago pelos produtores de cacau. Em alguns anos, como no ano de 1985, graças .
aos recursos arrecadados, a Ceplac poderia ter sido
duas Ceplacs.
·
Ao mesmo tempo, a Ceplac perdia a sua autohomia administratiVa reduzindo-se de um órgão autónomo, vinculado ao Ministério da Agricultura do
Abastecimento e da Reforma Agrária, a um mero
Departamento embutido na rigidez do organograma
do Ministério, sem poderes para definir politica de
pessoal, (quadro de acesso, contratar, demitir, pnr
mover, administrar recursos orçamentários e financeiros e celebrar convênios).
Foi extremamente penoso chegar à proposta
do "desmantelamento institucional', feito pelo Conselho Nacional dos Produtores de cacau - CNPC,
na reunião do Conselho Deliberativo da Ceplac, de
23 de novembro de 1989. Ali, discutiu-se uma reforma administrativa que objetivava extinguir quatro departamentos (de Ensino - DEPED; de Apoio ao Desenvolvimento- DEADE; Departamento Especial da
Amazônia - DEPEA e Departamento Administrativo
- DEPAD), além de introduzir uma série de medidas
que mutilavam, inviabilizavam e desmantelevam a
Ceplac.
A proposta do CNPC chegou a ser aprovada
na 68" Reunião Deliberativo da Ceplac e voltaria a
ser discutida numa reunião marcada para o dia 4 de
janeiro de 1990. Não prosperou totalmente em razão
da firme posição de seus funcionários que, reunidos
na Associação dos Funcionários da Ceplac - AFC,
núcleos da Bahia, de Brasflia e da Amazônia, tomaram firme posição pela manutenção do modelo lnsti-
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tucional, chegando a interpor Mandado de Seguran-

ça contra a medida do Conselho Deliberativo da Ce'plac.
O Governo da Nova RepúbfJCa manifestou pouca compreensão com relação ao papel desenvolvimentista atribuído legalmente à Ceplac, num setor e
numa economia sujeita a enonnes variações dos fatores produtivos, como: preços remuneradores a ~
pender do mercado internacional; caprichos da natureza, ora com perfodos de estiagem prolongados
que diininuiam a produção, ora com chuvas excessivas que aumentavam a incidência da doenças causadas per fungos, como a "podridão parda". Sem esquecer os cochilos do Governo, como '-· injusta política cambial que diminuía os preços do cacau, per
não serem reajustadas as taxas de conversão dólar/cruzeiro.
Com o adVento do Governo Fernando Collor,
em· 1990, a situação exister:cial da Ceplac se
agravou, com novas demissões colocação em
"disponibilidade" de centenas de funcionários do
melhor perfil técnico, o que equivale ao compromisso de ficar em casa sem trabalhar, perceber
salários, com deterimento à sua moral e dignidade. Lógo depois, a sede da Ceplac, em Brasnia,
um prédio de doze andares, foi "vendida" a preço
de ocasião, pelo então Ministro da Agricultura, o
veterinário Antonio Cabrera. Preço de ocasião,
porque preço nunca pago e recebido.
Na realidade, Senhor Presidente, o prédio da Ce'plac fci doado ao Ministério Pllblico Federa!-MPJ=.JJm
pabimõnio que pertencia aos produlores de cacau,
urna vez que foi comprado com os recursos da taxa de
confisco cambial e/ou do impcsto de exportação.
A Ceplac foi, per algum tempo, se albergar na
metade do 4" andar do Ministério da Agricultura e,
hoje, está escondida nas lonjuras das dependências
do Instituto Nacional de Metorologia-INMET, no setor Rural de Brasflia.
Para quem teve casa própria, de boa qualidade, no Setor de Autarquias Sul, vizinha ao Banco
Central, Caixa Econômica Federal e Telebrás, foi
uma enonne perda de status e de expressão simbólica de sua riqueza e pcder.
O Governo Itamar Franco, que sucedera ao
Presidente Fernando Collor, foi editada uma Portaria
Ministerial n• 297, de 29 de junho de 1993, assinada
pelo Minstro de Estado da FaZenda, Dr. Fernando
Henrique Cardoso, pelo Ministro da Agricultura do
Abastecimento e da Reforma Agrária, José Antonio
Barros Munhoz, e pelo Ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, que estabelecia no art.
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1°: "Fica criada Comissão lnterministerial com o objetivo de avaliar propostas de estimulo á diversificação de atividades nas regiões produtoras de cacau e
sugerir medidas factfveis, assim como as fontes de
recursos e demais instrumentos de implemenlação
das providências a serem adotadas, no sentido de
melhorar a nível de renda e emprego naquelas

áreas".

o

relatório da Comissão lnterminislerial, conclufdo em agosto de 1993, nunca foi implementado,
e resultou em •arar o mar".
No primeiro ano e rlleio do Governo Fernando
Henrique Cardoso, nada foi feito, de relevante, em
favor da cacauicultura e da Ceplac.
No âmbito do Poder Legislativo, no Senado Federal, o Senador Antonio Carlos Magalhães, do PFL
da Bahia, na sessão de 15 de março de 1995, denunciou a grave situação enfrentada pela cacauicultura de seu Estado, posisiconando-se bravamente
em defesa dos produtores baianos.
Dizia então o Senador Antonio Carlos Magalhães com pleno conhecimento de causa e com o
peso da responsabilidade junto ao eleitorado que
representa: "devo salienlar que o problema do cacau
é um dos mais graves que o meu Estado atravessa.
Uma área estimada de 650 mil heclares, envolvendo
64 munidpios, responsável per 90% de todo o cacau
brasileiro, passa per uma séria crise que configura
um verdadeiro estado de calamidade, já que atinge
uma região com três milhões de habitantes, os quais
dependem basicamente dessa exploração agrfcola,."_
Mais adiante em seu ~ pronunciamento o Senador Antonio Carlos Magalhães acrescenta: • •.•
essa terrfvel crise que a economia caucaueira
vem vivendo, com reflexos negativos na economia do Estado e do Pafs, é resultante do somatório de vários fatores nocivos, merecendo que
se destaquem os preços praticados no mercado
internacional, que têm declinado progressivamente, caindo de US$ 4.000/tonelada, na década
de 70, para US$ 1.300/toneláda, em 1994".
Na sessão do Senado Federal, do dia 11 de
abril de 1995, pronunciei extenso discurso, no qual
somava o vigor de meu pronunciamento á denuncia
do Senador Antonio Carlos Magalhães, não somente
para solidarizar-me com o ilustre e autorizado correfigionário, mas lambém para reforçar o quadro crítico
desenhado, acrescentando-lhe mais informações sobre o flagelo que se abateu sobre a cacauicuHura da
Bahia e da Amazônia.
As exportações do cacau que contribu'"am com
US$945 milhões em 1979, atualmente estão em tor-
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fraquecimento institucional da Ceplac. É de notar
no de US$ 300 milhões. A produção caiu de 41 O mil
.
que a situação daquele órgão é ainda mais deplorátoneladas em 1986, para 240 mil no ano de 1995;
vel quando se refere à Ceplac da Amazônia Na
Foi nessa moldura, configurada por extrell'lal> ·
dificuldades, que a doença "vassoura-de-bruxa" cheAmazônia, a Ceplac já nasceu modesta, pequena,
gou à Bahia, em maio de 1989, no município de Urumuito aquém das necessidades do produtor de caçuca. A enfermidade disseminou-se rapidamente.
cau, muito embora deva ser referida a grande digniHoje é encontrada em quase todos os quadr;il11eS
dade, dedicação e o amor dos funcionários à instida terra sul-baiana, ameaçando a sustentabilidadé
tuição.
da produção e o negócio agrfcola cacaueiro.
No quadro aluai de dificuldades, privar o produCpm esse quadro, e tomandO-se em conta as
tor rul"ll, de Rondônia, do Pará, do Mato Grosso, e
peculiarides da região cacaueiia do sul da Bahia,
da Bahia da presença dos pesquisadores, dos exconstitufdá por terrenos de acentul!.da declividade e
tensionistas e dos educadores rurais da Ceplac é
com freqüentes afloramentos rochosos, se o cultivo
muito diffcil de conceber.
Ta: privação poderá contribuir para que o indo cacaueiro ~era ser inviabili;zado, l!.penas puas al,..temati)(l!§_~éxplo!)iÇão se oferecem: a) pecuarizá~
gente trabalho desenvolvido pelos pequenos produtores, os investimentos;feitos pelos Bancos do Brasil
"-çáo extensiva; b) flores!àmento com espécies exóticas (pinus ou eucaiiptoj:
e da Amazônia e as expectativas dos governos muEssas duas atividades, Senhor Presidente, são
nicipais e estaduais, venham a frustrar-se.
A descontinuidade administrativa na Ceplac é
de baixa capacidade de geração de emprego e, na
realidade, já estão instaladas ao derredor da região
um outro !atar que tem contribuído para a perda da
eficácia do órgão. No período de. 1993 a 1996, pascacaueira. Sua expansão, ou predominãncia, traria o
saram pelo cargo de Diretor da Ceplac seis adminis--·
grave inconveniente de desempregar alguns milha·
res dos já referidos três milhões de habitantes.
. -tractores. Hoje, encontra-se dirigida por um DireiDr
O que fazer com estes trabalhadores rurais de
_Interino, desde o inicio de julho de 1996, sem que
tenha sido urgenciada a sua substituição.
baixa capacitação? Deixá~os.ao desemprego? Essa
indl!.gação ocorre-nos e nos aflinge•.
Em resumo, a chegada da "vassoura-de-bruxa"
Senhor Presidente! Senhores Senadores!
à cacauicuHura da Bahia é uma grave ameaça à
Passo em seguida a comentar as dificuldades
economia baiana e nacional. Por outro lado, o abanpelas quais vem passando a caeauicultura da Ama·
dono dos novos pólos produtores de cacau da Ama·
zônia, e o faço lançando outra pergunta: a cacauiculzônia é simplesmente inconcebível. Quando os pretura da Amazônia terá o mesmo destino da cacauiços de cacau-estão lá embaixo, os custos de producultura da Bahia? Desl!.Parecerá ela, fambém?
ção em crescente alfa, os lavradores endividados, a
Os novos polos cacaueiros da Amazônia, onde
instituição mater - Ceplac ameaçada de extiilção,
Rondônia, Pará e Mato Grosso, com 103.537 hecta·
desenha-se um quadro critico só traduzido por palares, vinham convivendo satisfatóriamente com a
vras como: insegurança, incerteza e desestrmulo.
doença "vassoura-de-bruxa", apesar da simplicidade
Não obstante, estamos esperançosos, Senhor
e dos parcos recursos dos agricultores da AmazôPresidente. É que, com o apoio e a participação
nia. Estes, quase sempre pequenos produtores,
sempre desassombrada do Senador Antônio Cartas
constituíam uma população de 12 mil fammas, forMagalhães, e de outros políticos das regiões produmadas por antigos migrantes "sem terra", abrigados
toras de cacau, haveremos de encontrar um caminos Projetas de Assentamento do Incra e assistidos
nho de salvação para o cacauicultor, a cacauicultupela Ceplac.
ra, e, por certo, uma salvação para a própria Ceplac.
A ameaça maior para a incipiente cacauicultuEsse caminho, ou essa trilha, começou a ser
ra, ao lado da doença "vassoura-de-bruxa", é o alto
aberto quando o Diário Oficial da União, do dia 29
custo da remuneração da mão-de-obra ocasional,
que é fortemente atrafda para os garimpos de ouro
de junho de 1995 publicava a Medida Provisória N"
do rio Madeira, de Serra Pelada, de Roraima, e pelo
1.052, que dispunha: ••..sobre a aplicação da Taxa
garimpo de cassiterita em Rondônia Uma jornada
de Juros de Longo Prazo - TJLP sobre empréstimos
de trabalho em Rondônia custa R$8,00; na Transaconcedidos com recursos dos Fundos Constituciomazônia, no Pará, custa R$5,00; e no sul da Bahia,
nais de FinanciameniD das Regiões Norte, Nordeste,
custa ~$3,30.
Centro-Oeste e dos Fundos de lnve.stimeniDs do
Nordeste e da Amazônia e do Fundo de RecuperaÉ mister repisar as denúncias feitas pelo Senação Econômica do Estado do Espírito Santo".
dor Antonio Cartas Magalhães no que tange ao en-
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A Medida Provisória N• 1.052 possibilitava a
utilização de recursos da ordem de R$ 340 milhões ·
que o Senador Antonio Carlos Magalhães havia obti- .
do sob promessa da Presidência da Repllblica, para
aplicação na Bahia
Depois de sucessivas reedições da Medida
Provisória N° 1.052, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, foi convertida em Lei N° 9.126 de
10 de novembro de 1995 e ampliada a aplicação dos
recursos para o Espírito Santo e Amazônia !: importante destacar o art. 16: "Os financiamentos de opemções de investimento rural, sob a égide dos Progmmas de Recuperação das Lavouras cacaueiras
Baiana, do Espírito Santo e da Região Amazônica.
concebidos pela Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira - CEPLAC, para controle da
"vassoura-de-bruxa" e simultânea recuperação de
produtividade, poderá ser concedidos com risco para
o Tesouro Nacional, desde QIXI, cumulativamente:
I - Sejam lastreados com recursos orçamenlários das Operações Oficiais de Crédito sob Supervisão do Ministério da Fazenda ou com recursos repassados pelo Banco do Nordeste do Brasii-BNB,
Banco da AmazOnia SA.-BASA, e Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Sociai-BNDES;
11 - Tenham sido julgados "técnicamente indispensáveis ao êxito do programa sob referência, apesar de não atenderem integralmente às exigências
bancárias;

§ 1• O disposto no art. Z7 da Lei N• 8.036, de
11 de maio de 1990, não se aplica aos financiamentos a que se refere este artigo, quando concedidos a
produtores rurais pessoas físicas.
§ 2" O Conselho Monetária Nacional expedirá
as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo. •
Senhor Presidente! Senhores Senadores!
O tratamento dispensado pelas autoridades
rno'letárias ao Programa de Recuperação das Lavouras Cacaueiras Baianas, do Espírito Santo e da
Região Arnazônica somente foi possível pela insistente participação dos políticos das importantes
áreas produtoras do País e pela sensibilidade demonstrada ante a gravidade da situação da cacaicultura naquelas regiões.
Em junho de 1995, fiz a entrega ao Excelentíssimo Ministro do Planejamento e Orçamento, Dr.
José Serra, do Plano de Recuperação da Lavoura
Cacaueira de Rondônia, no qual se demonstra a ne. cessidade
imprescindível
de
recursos
de
R$78.098.460,00 para pôr em prática o Manejo Integrado da Lavoura Cacaueira, em 33 mil hectares de
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cacauais, infectados com a "vassoura-de-bruza", no
nível3.
Contudo, Senhor Presidente, quando se trata
da liberação de recursos para a agricultura o
financeiro é quase sempre muito complicado, ou muito lento. Entidades ligadas à produção e à comercialização do cacau reuniram-se em ltabuna, Bahia,
para buscar uma forma de pressionar o Governo Federal a rever o que consideram excesso de burrocracia no acesso à linha de crédito. No caso do pequeno produtor, exige-se que o projeto seja acompanhado de 20 documentos.
Outra preocupação dos produtores de cacau é
quanto ao atraso na liberação de R$197 milhões da
segunda paroela do programa, anunciada para março passado e que já sofreu três adiamentos.
Segundo o Presidente do Conselho Nacional
dos Produtores do Cacau-CNPC, Wallace Setenta, a
documentação pedida pelo Banco do Nordeste do
Biasil ...: BNB tirou o caráter emergencial do plano e
praticamente inviabilizou o programa. O BNB, na
sua opinião, • •••está tentando vencer os produtores
pelo cansaço".
De acordo com Wallace Setenta, dos quase
nove mil projetos dos pequenos produtores apresentados ao BNB, no ano passado, apenas 3,7 mil projetos foram atendidos. A expectativa é de que apenas cinco mil produtores apresentem pedido de empréstimo este ano.
"Essa liberação precisa ter a sua função de socorro, superando as questões impostas pelo manual
de crédito rural, pois a situação de todos aqui, na
Bahia, é desesperadora".

nuxo

Em Rondônia, Senhor Presidente, a situação é
bem mais diffcil. Em primeiro lugar, como resultante
da precariedade dos meios disponíveis para atender o público, que somente veio a melhorar a partir
de recursos repassados pelo Planafloro, para a
aquisição de 25 viaturas, e para_a mobilização da
equipe de extensionistas da Ceplac. Mesmo assim,
a Ceplac, neste final de ano agrícola cacaueiro, elaborou projetes que contratados através com o Banco da Arnazônia-Basa, somaram recursos no montante de R$2.300.000,00. Foram 142 propostas, das
quais 123 mini produtores, com uma área plantada
de 1.412 hectares de cacauais, e uma produção potencial de 2.1 00 toneladas.
No próximo ano, com a repercussão dos trabalhos iniciados este ano, espera-se que a maior aceitação, por parte dos agricuHores, para o Plano de
Recuperação da Lavoura Cacaueira de Rondônia,
obrigue a Ceplac a redobrar esforços e aumentar a
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fonte de recursos do FNO, administrado pelo Basa, ·
para a cacauicultura de Rondônia.
..
Ante todos estes esforços, é contraditório que ·
noticias veiculadas pela chamada grande imprensa
anunciem a "degola" da Ceplac, juntamente com
tantos outros órgãos público, autarquias e empresas. Na semana de 9 a 13 de setembro, a imprensá'
passou a noticiar que o Presidente Fernando Henri!:
que Cardoso adotaria medidas du(as para suslar o
déficit público.
.
.
O GJobo, do dia 12 de setempro, estampava
esta manchete no caderno de ecónomia: ·um corte
prorundo no setor público", e como subtftulo: "FH vai
apresentar a!lf Ministros medidas de impacto para
~tt"k !Zir.o. défi;it dQ.Govemo•.
'
'"""' "· Detalliando, a notiCia dizia que o Presidente
Fernando Henrique ~ reunir o Ministério, dentro
de duas semanàs, para apresentar uma lista de empresas estatais, autarquias e órgãos públicos que
serão extintos ou repassados aos Estados.
As medidas de redução do déficit estão sendo
mantidas em absoluto sigilo, para evitar que pressões politicas inviabilizem os cortes. Os Ministros, cujas pastas terão empresas extintas, só serão comu·
nicados na reunião com o Presidente.
.. -Todas as empresas estatais e autarquias foram
examinadas exaustivamenle por um grupo reduzido
de técnicos. A partir desta análise, chegou-se ao
que se está chamando de "Lixão".
Estará a Ceplac na lista do "Lixão"? Dolorosa
pergunta para a qual somente teremos respostas
quando da celebração da Reunião Ministerial, que
acontecerá dentro de quinze dias.
Espero que os Senhores Ministros tenham sensibilidade e lembrem da expressão de Geisel: "Feliz
do Brasil se tivesse vinte ou trinta Ceplacs".
Concluo, Senhor Presidenle, fazendo um apelo
ao Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Dr. Fernando Henrique Gardoso, que reexamine a
situação da cacuicultura nacional e, sem perda de
tempo, taça cumprir as Diretrizes e Recomendações
constantes do Relatório da Comissão lnterministerial
do Cacau (Portaria lnterministerial n• 297, de 29 de
junho de 1993), editada quando ele próprio era Ministro da Fazenda, no Governo Itamar Franco, que
recomendava:
•... Fortalecer e adequar, em razão das
medidas sugeridas, o principal órgão governamental de apoio à lavoura, a Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira Ceplac."
Muito obrigado. - Senador Odacir Soares
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O SR. JÚUO CAMPOS {PFL- MT) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, constata-se, com
apreensão, que a estabilização econõmica, e o exercfcio da liberdade e do pluralismo ideológico não
melhoraram o acesso da população brasileira aos direitos humanos fundamentais. O movimento em ãtreção à democracia e a regularização monetária não
foi acompanhado, ainda, por profundas transformações SOCiais e políticas que favoreçam o restabelecimento e a consolidação de direitos humanos, essenciais ao bem-estar da população.
Assim, vivemos a situação paradoxal de termos conseguido a proeza de combater a inflação
que nos corroía a economia e o orgulho e, infelizmenle, não empreendemos esforço correspondenle
no campo pedregoso dÓS direitos humanos.
·
A Anistia internacional lançou, em 1995, seu
relatório anual cobrindo 151 pafses. As páginas sobre o Brasil cuidam da tortura e dos maus tratos nas
prisões e delegacia de polícia. Das centenas de execuções extrajudiciais promovidas pela polícia e pelos .
esquadrões. Do envolvimento impune de policiais civis e militares de vários Estados, admitido pela auto_ridades, e da lentidão nas investigações. Das ameaÇas de morte a procuradores que querem investigar
violações contra jornalistas, militantes e membros da
igreja. Do relatório, a anistia, entre outras coisas,
propôs ao Governo brasileiro reformas profundas e
medidas efetivas de proteção.
Dos 66 milhões de trabalhadores brasileiros,
43 milhões amargam diferentes dramas ao desamparo das leis trabalhistas. Estão à margem dos benefícios do INSS, não contam tempo para a aposentadoria, não gozam férias remuneradas, nem recebem 13" salário. Diante do quadro, podemos afirmar
que a sociedade está assistindo à reedição do regime de escravidão.
A uitrapassada estrutura fundiária do País,
agravada pela concentração da terra em poucas e
privilegiadas mãos, engendrou, nas três últimas décadas, duas situações convergentes e extremamente graves: o inusitado crescimento da violência, que
ensangüenta e enluta o meio rural e a perigosa elevação dos índices de trabalho escravo ou de servidão dissimulada.
Dados provavelmente envelhecidos demonstram que, à falta de instrumentos efetivos para coibir
e punir abusos, cresceu, assustadoramente, nos últimos cinco anos, o número de brasileiros submetidos
a trabalhos forçados, sem carteira assinada, com
teta e alimentação precários, salários miseráveis e
direitos calcinados.
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Até mesmo no campo mais prosaico do respeito às desigualdades na conviVência cotiã.ana, assiste-se a uma total inobservância das mais comezi- ·
nhas nonnas ele respeito humano em relação aos
idosos, aos defiCientes ffsicos e mentais e aos inválidos.
Cônscio da necessidade ele reverter esse quadro, o Governo instituiu, por meio do Decreto n•
1.904, ele 13 de maio de 1996, o Programa Nacional
de Direitos Humanos - PNDH, destinado a identificar os. principais obstáculos à promoção e defesa
dos direitos humanos no Pafs e a executar, a curto,
médio e longo prazo, medidas de promoção e defesa desses direitos.
O Programa, coordenado pelo Ministério da
Justiça, segue a tradição dos documentos relativos
aos direitos humanos no decorrer da história, reconhecendo as liberdades inalienáveis que os inãiVfduos possuem por natureza, estabelecendo medidas
asseguradoras do exercício dessas liberdades e protetoras das arbitrariedades do poder.
Entre os principais pontos do Programa Nacional dos Direitos Humanos des1acam-se: mapeamento das áreas de conflito nas cidades e nos campos;
atribuição à Justiça Federal de competência para julgar todos os crimes ligados aoo direitos humanos;
ténnino do trabalho forçado, revendo a legislação
trabalhista; informatização dos presídios para melhor
controle das penas; mudança da legislação penal
para evitar a exploração do trabalho infantil; criação
de centros de apoio às mulheres sob risco de violência doméstica e sexual; revisão do estatuto do índio;
regularização da situação dos estrangeiros no País;
criação de uma disciplina de direitos humanos; definição dos crimes de tortura, etc.
A iniciativa recebeu a mais ampla cobertura da
imprensa e, como era de se esperar, obteve adesões áiVersas e foi elogiada por entidades do Brasil e
do exterior que se deã!CaiTl à causa dos direitos humanos.
No entanto, as ambiciosas medidas do Programa Nacional ele Direitos Humanos, em que pese o
mérito inegável da iniciativa, precisam, para entrar
em vigor, da aprovação do Congresso. Ou seja, o
Programa Nacional de Direitos Humanos só poderá
ser colocado em prntica com a aprovação de 168
propostas, ele curto e médio prazo. Além das propostas ele emendas constitucionais e projetes de leis
que estão sendo enviadas ao Congresso, o plano
prevê, naturalmente, ações do Executivo.
Senhoras e Senhores, todos nós temos consciência do tempo que o processo legislativo requer

Outubro 1996

para proceder à discussão, análise e aprovação ele
propostas. Por outro lado, sabemos, também, que já
tramitam nesta Casa diversos projetes que apresentam identidade de objetivos como as propostas do
Programa Nacional de Direitos Humanos, de tal forma são consensuais as questões relativas aos direitos humanos essenciais.
Dessa forma, e com a finalidade ele contribuir
para a agilização do processo e a recondução de
nossa sociedade ao pleno acesso aos direitos humanos, condição primordial da democracia, solicito a
atenção dos senhores para alguns projetas ele lei, de
minha autoria, por tratarem de medidas defendidas
pelo Programa Nacional de Direitos Humanos.
O Projeto de Lei n• 113/93, já aprovado no
Senado e em tramitação na Câmara, assegura o
atendimento preferencial a gestantes, idosos com
mais de 65 anos, deficientes f!sicos, mentais e
aposentados por invalidez nos órgãos da administração pública federal direta e indireta. Trata-se da
adoção de medidas simples, tais como a qualificação dos servidores que tratam com essa clientela,
a instalação de áreas adequadas e de sinalização
e instruções específicas, capazes de evitar os
constrangimentos vMdos por esse contingente de
portadores de necessidades especiais, ao mesmo
tempo que se promove uma ação educativa e de
efeito multiplicador por intennédio dos órgãos públicos.
O Projeto de Lei n• 207195, que se encontra
na Comissão de Justiça, aHera dispositivos do Código Penal de forma a atualizar a caracterização
do trabalho escravo e a penalizar severamente os
responsáveis. Diante das flagrantes violações dos
direitos humanos, praticadas no Brasil, não só por
latifundiários atrasados, mas também por empresas ligadas aos setores mais modernos da economia, as propostas de alteração para o Código Penal têm por objetivo extirpar as práticas trabalhistas coercitivas, fornecendo instrumentos de coibição das ações violentas e impunes e ele proteção
à vulnerabilidade e desinformação das pessoas
submetidas à escravidão, resgatando os compromissos ele implementação dos padrões internacionais de direitos humanos em todo o território brasileiro.
O Projeto n• 190/95 define o crime de tortura
nos tennos do art. 5", inciso III e XLIII, da Constituição Federal, atendendo aos reclamos dos nossos juízes e tribunais, que têm encontrado dificuldades para dar continuidade ao processo penal ele
vitima de tortura, devido à falta de regulamentação
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desse crime. A proposta busca efetivar a garantia
dos direitos humanos, apenando o torturador, a fim·~
de desencorajá-lo a cometer qualquer ato cruel, co-. ·
varde e desumano e colocando um freio aos desbordamentos do poder, não permitindo que o Estado, a
pretexto de garantir a segurança, extrapole os próprios limites da lei, com atos abusivos e violentos. . '
o Projeto n• 87196 dispõe sobre a proteção;'
pelo Estado, de vítima ou testemun,ha de crime,· imprime f'!lformas de processo, reafirmando-se as:garantias constitucionais do cidadão e o papel institucional do 'Ministério Público. Os ·direitos processuais
da vitima e da testemunha são delineados neste
projeto, a fim dj que as libere do temor da_ ~~u~
~.19.aQJ~do& se consiga a ~a: mruor parlici-"~ção na Justiça, ~econhecendo, atnda, o seu precioso papel na explk:áção do fato criminal, com
maior eficácia nà repressão e prevenção do crime.
Diante. do exposto, conclamo os ilustres pares
para a aprovação dos mencionados projetes de lei
que constituem medidas também defendidas ·pelo
Programa Nacional de Dire~os Humanos.
A proposta do Governo representará, sempre,
uma unidade de propós~. mas ficará privada de
sentido se não procurarmos formas de materiaftzação .daqueles nobres propósitos, ·em que se busque
assegurar à sociedade brasileira os dire~os humanos essenciais, dentro do quadro institucional democrático e como contrapartida social das reformas
econômicas e administrativas que o Estado já promoveu.
Estou convicto, Senhoras e Senhores, de que
nenhuma reforma - da agrária à urbana, da monetária à empresarial - poderá ser implantada, hoje, em
nosso País, se não conseguirmos, em primeiro lugar, obter um nível míni.mo de confiança na viabilidade de um projeto brasileiro de dire~ humanos,
com o qual possamos enfrentar os graves problemas sociais que comprometem nossas atividades
econômicas.
Tenho, ainda,~ a cérteza de que alôt>revivência
da democracia e da liberdade, no mundo moderno,
depende de nossa capacidade de estendermos a
todo o povo, não de forma potencial, mas efetiva, os
beneffcios e os direitos que constituem conquistas
de toda a civilização.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às catorze horas e
trinta minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
Às15h 30min
-10FÍCIO N" Sf79, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do arl 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Offcio n• Sf79, de 1996 (n• 2.695196, na origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando solicitação do Governo do Estado de
São Paulo acerca de emissão de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, cujos
recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencível no 2" semestre de 1996.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.)

-2REQUERIMENTO N• 913, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento ~
n• 913, de 1996, do Senador José Eduardo Du~ ·
tra, solicitando, nos termos do art, 258 do Regimento Interno, a tramitação conjunta do Projeto
de Lei da Câmara n• 51, de 1996, com o Projeto
de Lei do Senado n• 86, de 1996, de autoria do
Senador Joel de Hollanda, por versarem o mesmo assunto.
·

-aREQUERIMENTO N• 935, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
935, de 1996, do Senador Bernardo Cabral, solicitando, nos termos do arl 258 do Regimento Interno,
a tram~o conjunta dos Projetas de Lei do Senado
n"s 177 e 178, de 1996- Complementares, ambos
· de autoria do Senador Francelina Pereira, por versarem o mesmo assunto.
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-4REOUERIMENTO N• 939, DE _1996
Votação, em turno único, do Requeri~nto n•
939, de 1996, do Senador Júlio Campos: solicitando,
nos termos do art. 172, inciso I, do Reg1mento Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do' Senado n• 82, de 1995, de sua autoria, que aHera
dispositivos da Lei n• 8.004, de 14_ de março de
1990, que dispõe sobre transferêllCI~ de finarn:lamento no âmbito do Siste~ Finance1ro de Habitação e dá outras providências.

-5PROJETO DE LEI DO SENADO N° 29, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
RecuiSO n• 5, de 1996)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n• 29, de 1995, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy e outros senhores Senadores, que
institui eleições diretas pará os suplentes de canãldatos ao Senado Federal, tendo
P.arecer contrário, sob n" 344, de 1996, da Comissão
- de Constituição Justiça e Cidadania, com
voto vencido, em separado, do Senador JeffeiSOn
Peres.
(Em virtude de adiamento.)
(Votação nominal, nos termos do Requerimento n• 861, de 1996.)

-6PROJETO DE LEI DO SENADO
NO 258, DE 1995
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 750, de 1996)

~
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Projeto de Lei do Senado n• 258, de 1995, de
autoria do Senador Lauro Campos, que cria área de
livre comércio em Brasflia, Distrito FederaL
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econõmicos.)

-7PROJETO DE LEI DO SENADO N" 68, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n" 783, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 68, de 1996, de
autoria do Senador Bernardo cabra!, que denomina
a Refinaria de Manaus - REMAN corno Refinaria
Isaac Beneyon Sabbá- RIBEN.
(Dependendo de pareceres das Comissões de
Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania.)

-aPROJETO DE LEI DO SENADO N° 87, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 772, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1996, de
autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre
a proteção, pelo Estado, de vrtima ou testemunha de
crime, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcãntara) - Es!á
encenada a sessão.

(Levanta-se a sessão ãs 18h6min)
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Ata da 164!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 9 de outubro de 1996
2.!! Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos, Eduardo Suplicy
Sra Emt1ia Fernandes e do Sr. Valmir Campelo

As· 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

EXPEDIENTE

Ademir Andrade _ Antônio Carlos Magalhães
_ Antônio Carlos Valadares _ Bello Parga _ Banedita da Silva _ Beni Veras _ Bernardo Qlt)ral _
Carlos Bezerra_ Carlos Patrocínio _Coutinho Jorge _ Edison Lobão _ Eduardo Suplicy _ Élcio Alvares _ Emma Fernandes _ Epitácio Cafeteira _ Ernandes Amorim _ Fernando Bezerra _ Flaviano
Melo _ Francelino Pereira _ Freitas Neto _ Geraldo Melo _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _
Gilvan Borges _ Guilherme Palmeira _ Henrique
Loyola _ Hugo Napoleão _ Humberto Lucena_ Íris
Rezende _ Jader Barbalho _ Jefferson Peres _
João França _ João Rocha _ J~l de Hollanda _
Josaphat Marinho _ José Agripino _ José Alves _
José Bonifácio
José Eduardo
José Eduardo
Outra _ José Fogaça _ José lgnácio Ferreira :._
José Roberto Arruda _ José Samey _ Júlio Campos _ Júnia Marise _ Lauro Campos _ Lucídio Portella _ Lúcio Alcântara _ Lúdio Coelho _ Marina
Silva _ Marluce Pinto _ Mauro Miranda _ Nabor
Júnior _ Ney Suassuna _ Odacir Soares _ Onofre
Quinan _ Osmar Dias _ Pedro Simon _ Ramez Tebel _ Regina Assumpção _ Renan Calheiros _ Ro- _
berto Freire _ Roberto Requião _ Romero Jucá _
Romeu Tuma Sandra Guidi Sebastião Rocha
_ Sérgio Machado _ Teotónio Vilela Filho _ Valmir Campelo _ Vilson Kleinübing _ Waldeck Drnelas.

PARECER NO 528, DE 1996
(Da Comissão Diretora)

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ·A lista
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney
Suassuna, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

PARECER

Reclação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado n" 95, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o tumo suplementar, do Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado n• 95, de 1996, que autoriza o Poder Executivo a criar uma Escola Agrotécnica_Federal no Município de Tocantinópolis, Estado
do Tocantins e dá outras providências.
Sala de Reuniões da COmissão, 9 de outubro
de 1996. - Júlio Campos, Presidente - Ney Suassuna, Relator - Eduardo Suplicy - Antônio Carlos
Valadares.
ANEXO AO PARECER N° 528, DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a criar
uma Escola Agrotécnica Federal no Município de Tocantinópolis, Estado do Tocantins e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É o Poder Executivo autorizado a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Tocantinópolis, no
Estado do Tocantins.
Art 2" A Escola Agrotécnica Federal de Tocantinópolis, no Tocantins, manterá cursos de nível médio e profissionalizante, a serem definidos pelo Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 3° A instalação do estabelecimento de ensino de que trata esta Lei subordina-se à prévia con.. signação, no Orçamento da União, das dotações necessárias, assim como à criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento,
por iniciativa exclusiva do Presidente da República
Art. 4° O Poder Executivo, ouvidos o Ministério
da Educação e do Desporto e as Secretarias de
Educação Estadual e Municipal, regulamentará esta
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Lei no prazo de noventa dias, contados a partir de
sua vigência.
Art 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 6° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O expeáJente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 957, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão
de 16 próximo, destinado· à comemoração dos cinquenta anos de instituição do Comitê de Imprensa
do Senado Federal, nos termos do Requerimento n•
945, de 1996, seja transferido para o dia 20 de novembro do corrente ano.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996 Coutinho Jorge- Lúcio Alcântara- Bernardo Cabral- Hugo Napoleão- FreHas Neto- Ramez TebeL
O SR. PRESIDENTE (Vaimir Campelo) -O requerimento lido será submetido à deliberação do
Plenário após Ordem do Dia, nos termos do art 255,
inciso I, alínea b, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
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- n" S/88, de 1996, (n• 2.981196, na origem),
de 8 do corrente, sobre solicitação da Prefeitura do
Município de Mogi Guaçu, no Estado de São Paulo,
para contratar operação de crédito no valor de seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais, no
âmbito do programa PRó-MORADIA, destinada a
reàlização de obras de infra-estrutura de área ocupada; e
- n• S/89, de 1996 (n• 2.982196, na origem), de
8 do corrente, sobre solicitação do Governo do Estado de Santa Catarina, para emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado - LFTSC, cujos recursos serão destinados à liquidação ·da sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
Ofício n• S/90, de 1996 (n• 2.976196, na origem), comunicando que a Prefeitura Municipal de Paraguaçu
(MG) contrariou o disposto na Resolução n• 69, de
14 de dezembro de 1995, do Senado Federal, ao
contratar, em 3 de janeiro de 1996, operação de crédito junto ao Fundo Previdenciário Municipal - FUNPREV.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre
a mesa, otrcios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário
em exercício, Senador Ney Suassuna
São lidos os seguintes:
OFIFG N° 208196

REQUERIMENTO N° 958, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro à V. Ex.•, nos termos do art. 258 do
Regimento Interno, do Senado Federal, a tramitação
conjunta dos PLS n• 196196 e PLS n• 200196 com o
PLC n• 64/96, por versarem sobre a mesma matéria
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. -Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Orequerimento lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem do Dia, nos fermos do art 255, inciso 11, alínea c, n• 8, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência recebeu man~estações do Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, referentes aos seguintes
Ofícios:

Brasilia, 21 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e
do deputado Gilney Viana (PT!Ml), como suplente
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
Parecer sobre a Medida Provisória n• 1.519, de 20
de setembro de 1996, 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• 9293, 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".
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.
Atenciosamente, - Fernando Gabeira, líder do
PV.
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OFIFG N° 212196

OFIFG N• 209196

Brasma, 26 de setembro de 1996
Brasma, 26 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do ··. ·
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e
deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e
do deputado Gilney Vlafla (PT/Mlj, como suplente
do deputado Gilney VJana (PT/Mlj, como suplente
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
Parecer sobre a Medida Provisória n" 1.464/1~,' de"'
Parecer sobre a Medida Provisória n• 1.475-19, de
26 de setembro de 1996, que •Acrescenta parágrafo'
26 de setembro de 1996, que •Altera as Leis n"s
ao art. 75 da Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965".
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de juAproveito a oportunidade par-à_ apresentar milho de 1991, e dá outras providências".
nhas coroiais saudações,
·
Aproveito a oportunidade para apresentar miAtencibsamente Fernando GaqeÍra Uder do PV.
nhas cordiais saudações.
.
Atenciosamente- Fernando Gabelra, Lfder do
OFJFG N" 210/96
PV.
•
Brasma, 26 de setembro dé 1996 ,

_;:;.~..,::. .senlior ~----

. ..

Comunico. a Vàs!;à ·Excelência a indicação do
deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e
do. deputado_ Gilney Vlafla (PT/Mlj, como suplente
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
Parecer sobre a Medida Provisória n" 1.468-11 de
26 de setembro de 1996, que "Dá nova redação ao
parágrafo unico do art. 1• da Lei n" 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, que autoriza o Ministério .dos
Transportes, por intermédio da. Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU, a transferir à Companhia Rumniense de Trens Urbanos- RumHrens, recursos para pagamento de pessoal".
AproveHo a oportunidade para apresentar minhas COitliais saudações.
Anteciosamente - Fecna ido Gabelra, Udrer do

PV.
OFIFG N• 211196
Brasma, 26 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e
do Deputado Gilney Viana (PT/M1j, como suplente para compor a Comissão Mista incumbida de
a Medida Provisória n•
emitir Parecer sobre
1.471-24 de 26 de setembro de 1996, que institui a
Taxa âe Juros de Longo Prazo- TJLP, dispõe sobre
a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.
Atencisamente - Fernando Gabeira, Lfder do
PV.

OFIFGIN• 213196
Brasma, 26 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
•
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular
do deputado Gilney Vlafla (PT/Ml), como suplente
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
Parecer sobre a Medida Provisória n• 1.478-16, de
26 de setembro de 1996, que "Dá nova redação aos
arts. 9" da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2"
da Lei n• 8.844, de 20de janeiro de 1994".
Aprove:to a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.
Atenciosamente- Fernando Gabeira, Uder do
PV.

e

OFÍCIOIFG N" 214196
Brasma, 26 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular, e
do Deputado Gilney Viana (PT/M1j, como suplente,
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a Medida Provisória n• 1.482-28, de
26 de setembro de 1996, que "Dispõe sobre as aliquotas de contribuição para o Plano de Seguridade
Social do servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e
dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.
Atenciosamente- Fernando Gabe ira, Lfder do
PV.
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OFIFG N° 218196

OFÍCIO/FG N" 21 S/96

Bmsftia, 7 de outubro de 1996

Brasffia, 26 de setembro de 1996
'· .

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dO
Deputado Fernando Gabeim (PVIRJ), como titular, e
do Deputado Gilney Vl8l18 (PTIMT}, como suplente,
pam compor a Comissão Mista incumbida de emitir.
parecer sobre a Medida Provisória n" 1.516-1, de 26
de setembro de 1996, que •Altem a legislação do imposto qe renda e da contribuição SO!:ial sobre o lucro
líquido".
· . ·
·
ApriÍveito a oportunidade. par_a: apresentar minhas'cordiais saudações.
·
·
AEnciosarnefJie Femaudo Gabelm, L'derdo P</.

'

"QfkioJFG N"-'216.196
~.....

~
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Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
deputado Fernando Gabeim (PVIRJ), como titular e
do deputado Gilney Viana (PTIMT), como suplente
pam compor a Comissão Mista incumbida de emitir
Parecer sobre a Medida Provisória n• 1.493-1 O, de 2
de outubro de 1996, que "Dispõe sobre os fundos
que especifica e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade pam apresentar minhas cordiais saudações.
Atencio6amenle Fel la ido Gabelm, Uderdo PV.
OFIFG n• 219196

.

.. .. Brasftia, 7 de outubro de 1996
Senhor Presideiite,
Collll!nico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Fernando Gabeim (PV/RJ), como titular e
do. Deputado Gilney Viana (PTIMT}, como suplente
pam compor a Comissão Mista incumbida de emitir
pàrecer sobre a Medida Provisória n" 1.486-32, de 2
de outubro de 1996, que "Dispõe sobre a Nota do
Tesouro Nacional - NTN e sua utilização pam aquisiçiio de bens e direitos alienados no âmbito do Progmrna Nacional de Desestatização- PND, instituído
pela Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei
n"8.177, de 1°de março de 1991, e altem os arts. 2"
e 3" da Lei n• 8.249191".
Aproveito a oportunidade pam apresentar minhas cordiais saudações.
AleuciclSa'nenle Fei1aido Gabeh -l..K:Erci:> P</.
OFÍCIO/FG N° 217196
Brasftia, 7 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Fernando Gabeim (PV/RJ), como titular e
do Deputado Gilney Viana (PTJMT), como suplente
pam compor a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a Medida Provisória n" 1.489-16, de 2
de outubro de 1996, que "Dá nova redação ao § 3"
.do art. 52 da Lei n• 8.931, de 22 de setembro de
1994, que dispõe sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução
de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências".
Aproveito a oportunidade pam apresentar minhas cordiais saudações,
.A1enciosamene Fel uaido Gabelm, Uderdo P<l.

!3ras0ia, 7 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
deputado FernandO Gabeim (PVIRJ), como titular e
do deputado Gilney Viana (FI:IMT}, como suplente
pam compor a Comissão Mista incumbida de emitir
Parecer sobre a Medida Provisória n• 1.497-23, de 2
de outubro de 1996, que "Cria a Gmtificação de Desempenho e Produtividade - GDP das atividades de
finanças, controle, orçamento e planejarnento, e dá
outras providências".
Aproveito a oportunidade pam apresentar minhas cordiais saudações.
A1enciosarnente FenaidoGabeh, Uderdo P</.
OFfciOIFG N• 220196
Bmsília, 7 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a inãJCação do
Deputado Fernando Gabeim (PVIRJ), como titular e
do Deputado Gilney Viana (PTIMT), como suplente
pam compor a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a Medida Provisória n" 1.501-14, de 2
de outubro de 1996, que •Altem a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM e ao Fundo da Marinha
Mercante - FMM, e dá outms providências".
Aproveito a oportunidade pam apresentar minhas cordiais saudações•
A1enciosarnente Fena ido Gabelra, Uderci:> P</.
OFÍCIOJFG N• 221196
Brasma, 7 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e
do Deputado Gilney Viana (PTIMT}, como suplente
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para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a Medida Provisória n• 1.504-7, de 2
de outubro de 1996, que "Dispõe sobre a emissão
de Notas do Tesouro Nacional - NTN destinadas a
aumento de capital do Banco do Brasil SA, e dá outras providências. •
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.
Atenciosamente - Fernando Gabelra, Uder do
PV.
OF/PSD8/IIN° 2.069/96
BrasDia, 9 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Exceiência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Zé Gerardo pelo Deputado Arnaldo Madeira, como membro
titular, para integrar a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente - José Anlba~ Uder do
PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Serão feitas as indicações e substituições solicitadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna. S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu
pronunciamento.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em julho deste ano, ocupei a tribuna desta Casa para falar sobre
a problemática social do Pais, dando êntase às
imensas e vergonhosas desigualdades regionais
aqui existentes e particularizando a diflcil situação
da Região Nordeste, à luz de dados recentes publicados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD sobre o desenvolvimento humano no Brasil.
No referido pronunciamento, fiz menção às declarações do Diretor de Assuntos lntemacionais do
Banco Central, Dr. Gustavo Franco, ,divulgadas no
artigo "Vão para o interior!", publicado pelo Correio
Brazlllense, de 30 de junho passado, lamentando
profundamente que nele estivessem contidas referências bastante duras e depreciativas em relação
aos trabalhadores nordestinos.
Recebi, na ocasião, manifestações públicas de
solidariedade dos nobres Senadores José Eduardo
Outra, Antonio Carlos Valadares, Bernardo Cabral,
Artur da T ávola, Pedro Simon e Antonio Carlos Magalhães, que também consideraram "de grande infelicidade" e "enorme irresponsabilidade" as referên-
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cias de que "no Nordeste há um depósito de trabalhadores baratos muito grande, e as empresas
devem explorar esse depósito durante muito tempo".
Na ocasião, frisei que sabíamos que, no Nordeste, há esse depósito, sim, mas que o que nos revoltava era a expressão "durante muito tempo•, que
gostaríamos que fosse o menor possfvel.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabedor do
meu descontentamento, o Sr. Gustavo Franco teve a
atenção de enviar-me extensa correspondência para
esclarecer o mal-entendido, alegando que a referida
matéria, •por compaclar demasiadamente uma longa
conversa",, sintetizou seus pensamentos em termos
não muito próprios. •o fraseado, longe do contexto
da conversa, confundiu o conteúdo"; disse ele, lamentando o ocorrido.
Agradeci a gentileza do Dr. Franco e, esclarecido o mal-entendido, eu não poderia deixar de trazer
ao conhecimento dos Srs. e Sr"s Senadores que sua
elucidação permitiu-me conhecer mais claramente
as idéias do Diretor de Assuntos Internacionais do
Banco Central e detectar que, muitas vezes, podem
ocorrer interpretações distorcidas em virtude do freqúente linguajar técnico e das atitudes aparentemente frias dos senhores da economia nacional.
O ocorrido me fez crer que os técnicos do Governo Federal, apesar das aparências; têm sensibilidade para os problemas daS regiões me'!os favo~..,
cidas do pais e também eStão engatlldos·na-JmaPara transformar essa realidao;te. ~ •
·
Esclatecidos os equfvocos criados pelo mencionado artigo "Vão para o interior!", gostaria de'é:itar
aqui trechos da correspondência do or,'Gustavo
Franco, a sabér:

..

•A ecjuipe que concebeu e desde então
vem executando o Plano Real, (•••) na qual
me incluo,( •••) •entendeu a necessidade de
profundas reformas para eliminar os problemas do modelo econOmico anterior: a inflação, a pobreza, a concentração de renda e,
como decorrência e sfntese dessas dificuldades, a desigualdade regional.
Nós, economistas, aprendemos em
nosso treinamento profissional que a boa
política econOmica é aquela que produz incentivos naturais para os chamados agentes
econômicos (trabalhadores e empresários) tomem decisões que atendam a seus próprios
interesses e que o conjunto dessas decisões
resultem em melhoria para o corpo sociaL
Assim se pratica a política econômica
em uma modema economia de mercado.
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Assim procuramos atuar para que, de forma
natural, sejám rompidos os fatores que pro- ·
duzem o cfrculo vicioso da pobreza nas regiões pobres•. e sejam criados fatores q~à ·
atuem no sentido de atrair novos investimentos para essas áreas: as empresas apenas procurarão se aproveitar das vanlagens
que o Nordeste oferece na presença· disto
que chamei de desalio competitivo". ·
•

Ao concluir, Sr. Presidente,-~ breve prónunciaménto, só me resta lamentar 'que pessoas que
têm pensamentOs semelhantes possam ter sido vflimas de interpretações equivocadãs. Eu e o S~. Gustavo Franco espamos. plenamente de acordo:... para
muitas empj"fsas, neste momento, é vantaj6so i~
~ oo"Nomeste, mercê do desalio competitiVo, ·
pois •o Nordeste .não ê.problema. é Solução".
, .Há vantagens Pa.ra todos: para o Brasil, que reduzirá os desequilfbrios interrios; para os empresários, que passarão a ter margem maior de IUCJP;
para o Nordeste, que terá fortes indústrias, capazes
de gerar empregos estáveis e pagar bons salários; e
para o. bravo trabalhador nordestino, que melhorará
condições de emprego e renda.
Para ilustrar a assertiva de que o Nordeste não
t\ problema, é solução, gostaria de comentar alguns
irKf10adores extrafdos do
·
·
• Agregados Econômicos Regionais - Produto
Interno, Formação de Capital e Consumo de Governo" publicado pela Sudene e divulgado pelo Jomal

Sudene Informa.
Ao traçar um panorama da economia nordesti-

na no perfodo de 1965 a 1995 alguns dados vêm
corroborar definitivamente a vocação daquela região
para o sucesso.
O desempenho obtido pela economia regional
vem comprovar o retomo dos investimentos governamentais, que cresceram 435,9",{, nos últimos 30
anos. Vou repetir esta frase, Sr. Presidente: O desempenho obtido pela economia regional vem comprovar o retomo dos investimentos governamentais,
que cresceram 435,9% nos últimos 30 anos. Então,
vale a pena investir lá.
O setor público resolveu investir massivamente
na infra-estrutura da região (transportes, comunicações, energia, abastecimento) entre as décadas de
60 e 70, para dar suporte ao desenvolvimento econômico, atesta o Coordenador do Departamento de
Informações para o Planejamento, da Sudene, economista Heródoto de Sousa Moreira.
Se o crescimento do Produto' Interno Bruto for
avaliado no intervalo entre 1965 a 1995, observa-se
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que a economia nordestina evoluiu menos que a do
Pafs: 305,7% contra 351,4%.
Contudo, ao analisarmos o perfodo a partir dos
anos 70, verificamos que houve maior crescimento
do Nordeste: 261,7% contra 206,7%, do Brasil.
Essa mudança pode ser creditada à maturação
dos investimentos realizados na década de 60.
É importante deslacar o salto do Produto Interno Bruto, PIB, que pulou de US$24,8 bilhões, em
1965, para US$1 00,6 bilhões, em 1995.
A evolução do PIB nordestino teve reflexo direto · na renda per caplta equivalente a apenas
R$1 08,1 em 1965.
Tr:inta anos mais tarde, chegou a R$2.436,95
no Nordeste.
AS atividades eponômicas responsáye_is pela
alavancagem da economia nordestina no perfodo foram: energia elétrica e abastecimento dágua, com
um crescimento de -1.492,2%, atividades financeiras
e bens imóveis, construção civil (576,7"/o) e comérCio (572,3%).
··
O crescimento nordestino foi bastante ãlferenCiado entre os Estados, o que demonstra os graves
desequilfbrios intra-regionais que vêm somar-se aos
já conhecidos desequilfbrios inter-regionais.
As posições de destaque foram ocupadas pelo
Rio Grande do Norte (568%), Maranhão (524,3%),
Ceará {474,8%) e Piauf (401 ,2"/o).
Segundo o coordenador do IPL, quase todos
os Estados montaram uma estratégia de desenvolvimento baseada nas potencialidades locais, a exemplo do Rio Grande do Norte, que detém um pólo têxtil avançado e uma forte exploração do extrativismo
mineral.
Finalmente, quando se compara a variação
real dos grandes setores econômicos, o único que
destoa no ritmo de crescimento em nfvel regional é o
agropecuário. Lamentavelmente. Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o que mais emprega gente.
A taxa média anual de crescimento no setor
nos quatro Estados de melhor perfonnance correspondeu a apenas 1 ,2",{, (RN), 2,9% (MA), 2,6% (CE)
e 4,3% (PI), fato que demonstra persistir a vulnerabilidade quanto aos fatores climáticos.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu desejava registrar; registrar a gentileza do Dr. Gustavo Franco
em clarificar o seu posicionamento. E também mostrar para os empresários que vale a pena investir no
Nordeste, pois a Região está madura para esses investimentos, uma vez que o Governo colocou, na
maioria dos seus Estados, a infra-estrutura necessária: água, esgoto, eletricidade etc. É uma Região

o
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com grande vocação para o turismo, que tem crescido enormemente, e também para os serviços.
Desta forma encerramos, pedindo aos economistas do Governo para que continuem na luta para
eliminar as desproporcionalidades e fazer com que
haja uma sincronização no crescimento nacional, de
forma a que ganhemos o espaço que foi perdido por
tantas décadas.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Benedila da Silva.
S. Ex'- dispõe de 20 minutos para o seu pronunciarnen!o.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discuiSO. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, a Constituição Federal elaborada em 1988 representou significativo avanço para a construção de uma sociedade verdadeiramente igualitária e fraterna e do Estado Democrático de Direito no que se refere às relações raciais, ao criminalizar a prática do racismo
como crime inafiançável, conforme seus artigos:
-- -------------- -------

------ ------------ ---- ----------

"Art. 1• A.República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municfpios e do Distri!o Federal,
constitui-se em Estado Democrático de DIreito e tem como fundamentos:

III- a dignidade da pessoa humana;"
"Art. 5" Todos são iguais pemnte a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pafs a inviolabilidade do direito à vida, à liben:lade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguin-

tes:
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
XLII- a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritfvel, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei.•
A legislação complementar, que deu forma aos
crimes de racismo, é a Lei n• 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, que define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor, sujeitando o acusado à
pena de reclusão. Portanto, desde 1989 a Justiça
brasileira dispõe de instnsrnentos jurídicos para processár e punir o racismo. No entanto, nem sempre
isso ocorre, tendo em viSta inúmeros obstáculos
para os registras das ocorrências, até mesmo· sob a
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alegação da inexistência da legislação especffica
para esse fim, já rnencicnada, ou simples desconhecimento.
Não

é

incornum, também, a. interpretação pelo

Judiciário de que a prática do racismo representa
"crime contra a honra•, sem contar que para grande
de pessoas a lei que colbe o racismo no
Brasil ainda é a Lei Afonso Arinos, que tratava da
discriminação racial apenas como mera contraven-

oomero

ção penal.
Portanto, é com entusiasmo que recebemos a
importante notrcia de que o Tribunal Superior do
Trabalho (TST) julgou, na tarde de segunda-feira,
em Brasllia, o primeiro caso de demissão por racismo que chega às portas de um tribunal superior no
Brasil. Por 5 vo1os a 1, o TST decidiu manter o T éonioo EletrOnico Vioente Francisco do Espfrito San1o
no quadro de funcionários da Eletrosul (empresa de
eletrlcidade de Santa·Catarina), até que o processo
principal, que ainda tramita em Rorianópolis, seja
julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho daquele
Estado. O TST decidiu pela reintegração porque entendeu que o processo principal pode estar correto
em afirmar que VICSille foi forçado a deixar a empresa porque é negro.
Em março de 1992 VICente se viu forçado a entrar no Plano de Demissão Voluntária do Governo
Coltor, juntamente oom 1.700 (ünCioÍ!ários qa Eletro- ,
sul. Contrariado em razão da demissãll; 1eve..qmf"'
OÚvir do ctiQfe de seu ~ntq:
que esse
criouk) quer mais, já que nós conseguimos bf"Wlquear' o setor?". VICente denunciou o caso e a ementão ab!iu uma investigação interna 1\Ío relatório final da audilo~a. Seu ex-chefe admite ter dito a
frase, mas jura que falou de brincadeira. Brincadeira
de mau gosto essa que sacrifica a vida de pessoas,
poiS VICente, aos 44 anos, ficou desempregado e
teYà qile começar sua vida de novo.
São palavras de VICellle: "Restabeleci minha dignidade e acho que essa vitória não é só mlrtla, mas de
la!:la a c:onuüdade negra•. O que o VICente, na verdade; prccurava era realmente restabelecer a sua dignidade de ser humano. Ele admitia que o falo de ter saído de emptesa era devido à cor da sua pele e não por
1.1118 decisão polftica ou mesmo administrativa.
Vale destacar, aqui, alguns trechos da decisão
da Justiça do Trabalho de Santa Catarina sobre o
processo, que negou provimento ao recuiSO da ElellliSUI, que tenta, até hoje, inviabilizar a reintegração
de seu funcionário.
O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V.Ex" um
aparte?

'+>

presa
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A SRA. BENEDITA DA SILV,I\.-Tem V. Ex-o_

~-

eliminatória do racismo, restam imensuráveis, por impc)ssrvel de restituição do statu
quo ante. O sofrimento decorrente do ataque moral, sopesado, se possfvel fosse, gerador da amargura, estaria no rank da mais
profunda dor psfquica, equiparável à perda
de um ser amado.
A dignidade do homem não tem mensuração econOmica.
Assim, mesmo que a ré não fósse uma
estatal, sem qualquer dúvida, eu teria deferido o direito à reintegração, porque resta, em
bom direito e a um Estado que se diz de Direito e Democrático, reStabelecer ~re a
dignidade de sua Carta Magna, exigindo e
impondo ·o cumprimento de suas regras e
princfpiós; sob pena de negar sua.concreta
existência -e fomentar, de resto, o confronte
com §Uas regras."

'

o Sr. Jefferson Péres - Senadora BenElt:lita .
da Silva, V, Ex- faz muito bem em deixar reg~ ·
nos Anais do Senado à, decisão ,dQ Trib_u1al Supe!iór
do Trabalho, que engrandece aquela Çorte de Just>ça. Por outro lado, veja V. Ex- que o fato de ur:n _TO,
bunal de nfvel superior, constitufdo piedomi~.
mente de brancos, ter acolhido esse rei:urso· !;l ~
ganho de causa ao recorrente, indicá que, embora
tenhamos um longo caminho a I!Élroorrer, já avança·
mos tnuilo no combate ao racismo. ~::era o registro que.góstaria de fazer. Paràbé_ns pelo seu pronun:-

ciaJ:nento.

•

:,

.r - '

"'

~

A SRA. B,ENEDITA DA .SILVA~ Agradeço o
aparte de \/_.Ex". Sem dúvida nentlur-rm; ~
~-qüe ~mos dando~ pàssos, embora
ainda não tenhamos. âtingido o óbjetivo maior, qu~ é
combater e acabar c:Om a· discriminação, . , ..• ··
Essa decisão mereceu à minha presença na
tribuna para registrá_-la, assim eonio faço
critico qualquer ausf!ncia de manifest;tção de um Tribunal." Portanto, no momento ·em· que o. Tl'ibl!nal
acerta emsua dEicisão, demoêraticarilente. reconhe:.
cendo o direito de cidadania de um horrierri negro, .
tenho que vir a esta tribuna, somand<Hne, jun~
te com V. Ex-, em seu apime, ao coro d!Íqueles que
defendem a dignidade do ser liurriano.
Quero, aqui, destacar alguns trechos da deCisão da Justiça do Trabalho de Santa Catarina:

quarido

•Ao permanecer o Judiciário inerte
cfJante de situações como esta; estaria ele,
sem rebouços, distanciado de sua-finalidade
social e constitucional. Dizer que o fato não
tem relevância nesta sede processual importa, data venla, em denegar a magnitude da
função judicial e em desguarnecer a sociedade.
.
Tal prática, hedionda, além de ferir os
princfpios mais comezinhos da dignidade do
homem, cuja garantia uHrapassa a lei escrita, por estar vinculada à gênese da humanidade e da sociedade, com direito natural de
todos, constitui-se em ato criminoso e violador da moral, gerando o dano colelivo e individual, este também passível de indenização, nos exatos termos do art. s•, inciso X,
da Constituição federal.
É que o sofrimento e a humilhação enfrentados pelo reconvite, não só com a perda do emprego, que importa oa dignidade
funcional, mas também pela decorrência dis-
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O Sr•. Lauro .Campos - Permite-me V. Ex- um
~?

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o
aparte a V. Ex-.
O Sr. Lauro"Campos- Nóbre Senadora Benedtta da Silva, desejo apenas somar minhas palavras
· ao discurso pronunciado por V. Ex-, que toca num
assunte que merece a atenção de todos os brasileiros. Sabemos muito bem que não se trata de uma
especificidade de nosso Pafs. Nos quatro cantos do
mundo as minorias raciais, principalmente a negra,
são espoliadas com uma intensidade muito maior do
que a exploração a que estão sujeitos os trabalhadores brancos, os trabalhadores das raças dominantes. Portanto, quero somar a minha voz à sua, no
sentido de que é merecedora dos maiores elogios.
Foi corajosa a decisão de nossa Justiça, no sentido
de reverter a situação criada com a demissão de um
funcionário pelo único e exclusivo fato de ele ser um
trabalhador negro. Aqui, V. Ex" é a mais credenciada
para salientar a importância dessa decisão. Parabenizo-a pelo seu pronunciamento. Muito obrigado.
·A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o
aparte de V. Ex", Senador Lauro Campos.
Temos encontrado no Senado Federal o apoio
para iniciativas no sentido de que a nossa Justiça
possa coibir essa prática.
Neste momento histórico, onde a visibilidade
da temática racial adquire dimensão nacional, iniciada a partir do êxito e da mobilização provocada pela
Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela
Cidadania e pela Vida, ocorrida no ano passado, é
importante realçar que essa decisão abre preceden-
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tes e estimula outras vflimas a recorrerem, quebrando uma rotina de discriminação e preconceito sofridos pelos negros no mercado de trabalho.
Somada a essa iniciativa da Marcha de Zumbi
dos Palmares, do Movimento Negro Brasileiro, temos também ações de Governo, que constituiu um
grupo interministerial para tratar dessa questão. A
Fundação Palmares também trata da questão racial
do País.
O Governo Federal constitui um espaço para o
combate ao racismo, no sentido de que tenhamos
ações afirmativas; sua voz ressoou no Brasil e internacionalmente. Há, por parte do Governo Federal,
um · reconhecimento de que existe no Brasil essa
prática danosa do racismo e do preconceito; devemos combatê-la despidos de toda e qualquer ação
emocional, contnbuindo para que os cidadãos brasileiros vejam apenas uma raça - a raça brasileira;
que qualquer admissão ou demissão, imotívada ou
não, de um trabalhador não se faça pela cor de sua·
pele, mas pela sua competência ou por qualquer outro motivo, assegurando os direitos adquiridos pelos
tliibalhadores deste Pafs.
Os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho
estão de parabéns e· merecem nosso elogio público.
pela sábia decisão. S. Ex"s demonstraram rara sensibilidade, contribuindõ para banir de vez condutas
resultantes do preconceito e da discriminação racial.
Isso significa, acima de tudo, importante avanço do Poder Judiciário, pois sem as suas ações de
nada adiantará a lei, porque, ao se recorrer à lei, se
esta deixar de reconhecer o direito de defesa do cidadão, de nada adiantará termos uma Constituição,
se não for por esse fórum executada.
Fazemos parte do fórum de execução das leis,
porque não só a fizemos como a cumprimos.
Portanto, quero desta tnbuna, mais uma vez,
parabenízar os Ministros do TST e agradecer os
apartes formulados nesta tarde pelos Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizer.
Mutto obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da

s,-. Benedita da

Silva, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. J(i/io
Campos, 2" V"JCe-Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira
O SR. EPITACIO CAFETEIRA {PPB- MA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nada
melhor para trazer alegria para a classe polflica,

199

pelo menos aqui, no Senado, do que um perfodo
eleitoral, do que uma eleição. A satisfação foi geral,
todos comentaram a própria vitória; pelo visto, ninguêm perdeu, todos ganharam. Isso é bom. No meu
Estado, onde haverá segundo turno, os dois grupos
fizeram carreata e soltaram foguetes porque, pelo
menos, ganharam o primeiro turno. Na Cidade de
Caxias, onde não haverá segundo turno, os dois
grupos também fizeram carreata e deixaram o resultado para que a Justiça 8eitoral, depois, proclamasse. Então, ganharam todos.
Parece que eleição é um negócio tão bom, tão
bom, que, agora, o assunto é reeleição. Mais uma
eleição. O que chama a atenção é que o interessado, o que articula, o nosso Presidente da República,
faz questão de dizer que esse assunfo não é dele, é
do Congresso. O Presidente da República diz que
não tem nada com isso, mas o Presidente da Câmara é convidado para uma reunião para dizer quando
vai colocar em pauta, no Congresso, a criação da
comissão que vai tratar da reeleição.
·
Sr. Presidente, as coisas mudam tão rapidamente que não consigo entendê-las. Reeleição, no
meu entender, quer dizer uma nova eleição para
quem já ganhou uma. E uma nova eleição traz lodos
os pressupostos da primeira eleição. Qualquer eleição neste Pafs resguarda duas quesfões: a luta para
que o poder político não inflúã
eleição e a deter:.,
minação de o poder econômlco tambéft!'·rião-interfii.-na eleição.
J •
Pelo que vi até agora, fala-se em reelejção,
mas sem o resguardo da eleição normal. Fala-se em
reeleição com o' Presidente no Palácio do'Pianalto,
com a caneta - a ..célebre caneta de cuja força: a imprensa tra1a com o Diário Oficial, que publica o
que a canela assinou. Ou seja, o poder polflico não
pÓderia estar mais reforçado do que o poder da ca'via Diário OficiaL E ainda, atrás disso tudo, há
o amparo da mecftda provisória do Proer, mediante a
qual o Poder Executivo pode distribuir e emprestar
dinheiro a banco pequeno para comprar banco gran. de - e, de repente, um Excel fama conta do Económico. Assim, os pequenos bancos estão fazendo a
festa e se transformando em grandes.
Sr. Presidente, lembro-me, nesta hora, de um
dttado do meu Estado: ·eachorro mordido de cobra
tem medo de lingüiça•. De repente, o Congresso
está assim, mordido de cobra e, como num perfodo
revolucionário, tem medo do Presidente da República, que não tem o poder de cassá-lo, nem de fechálo. Pelo contrário, estamos em um regime onde esta
Casa se reuniu e tirou um Presidente da República.
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Entretanto, ainda há o medo da lingüiça. o receio daquela história de que se o Presidente quiser tudo vai
conseguir.
.
É isto que me assusla: ver que, em um período.·· ·
que diríamos normal da democracia, que se caracteriza pela rotatividade do poder, há o desejo de quem
está no governo de continuar: O Ministro Pedro Malan afirma que o Presidente precisa de mais teÓlpo'
no governo; ele poderia dizer que ele também preci!
sa de mais tempo no Ministério da Fazenda Aliás,
cada Ministro, ao afirmar que o Piesidente pl:e(:isa
de maiS tempo no governo, devéria afirmar que também precfSá de mais tempo em seu ministério.
,
· ·o
Ney Suassuna- Permite-me v. Ex" um
aparte?
• t
·'
..•
,. · ··o .SR-Jiil>ITACIO CAFETEIRA - Ouço V. Ex"
't!õiri muito prazer. . -:..,

sr.

süaSSúna-

O Sr. Ney,
V. Ex" deixou de incluir,. entre a caneta, o Diário Oficial e o Proer, as
medidas provisórias, que também são um instrumento poderoso. O princípio da reeleição, nobre Senador Epitacio Cafeteira, é bom, O grande problema
é exalamente o que V. Ex" está levantando: a regulamentação. Como vai se processar essa transição? Esse é o problema. Por exemplo, eu, que
sou favorável ao princípio, não l!!nho condições de
votar· enquanto não perceber com Claridade e
transparência qual será a salvaguarda que terá. a
democracia para que possa haver igualdade de
condições nesse pleito. Realmente, a meu ver, é
uma situação precipitada; outros assuntos são
·mais importantes como, por exemplo, o equilíbrio
das contas, a reforma fiscal. Entretanto, estamos
exaurindo muito tempo discutindo um assunto que,
provavelmente, só deverá ser discutido ano que
vem. A minha grande preocupação é a claridade, a
transparência que precisamos ter para votar um assunto que ainda está verde.
O SR. EPrTACIO CAFETEIRA- Nobre Senador Ney Suassuna, não diria que estamos querendo
tratar de reeleição. Há um grupo querendo tratar da
reeleição do Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso. Vamos ser claros! Então, de repente, quando há qualquer problema, falam em tirar
os governadores e prefeitos dessa reeleição, isolando o Presidente da República Quando os governadores reclamam dessa idéia, então, são colocados
novamente no princípio da reeleição.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esla Casa votou a CPMF, que é uma contribuição inconstitucional, porque o Ministro da Saúde se chama Adib Ja·
tene e Adib Jatene merece ter mais recursos. Então,
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votamos em função de nome e não da matéria que
estava sendo votada
Outro dia, quando o Ministro Jatene quase saiu
do Ministério,· eu me lembrava, lá no Maranhão: a
CPMF só foi votada porque o Ministro era o Jatene.
Agora, sai o Jatene e fica a CPMF. Mas parece que
o Tribunal está examinando a matéria, que, se não
me engano, ainda está sub judlce; não tenho certeza porque estava no meu Eslado, lutando por essas
eleições e também me considerando um vitorioso,
como todos que ganharam as eleições.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador EPitacio Cafeteira?
O SR. EPrrACIO CAFETEIRA- Oui;:o com
muita alegria o aparte do nobre Senador Josaphat
Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, V.
Ex" trata com muita oportunidade do problema, porque o seu pronunciamento vale como uma advertência antes da oficialização da prçposla de reeleição.
Agradou-me muito ouvir do Senador Ney Suassuna
que não admite votar essa matéria sem as salvaguardas devidas. Não estou comprometido com 'à
idéia e queria apenas, indo ao encontro de V. Ex",
salientar que, se a desincompatibilização é uma medida geral na Constituição para que disputem a eleição os que estão em cargos públicos, por que não
manter o critério no caso de reeleição? Esta, confessoa V. Ex", é a dúvida que me atordoa: como não
se manter o critério, se esse é o sistema dominante
na Constituição?
O SR. EPrTACIO CAFETEIRA- Nobre Senador Josaphat Marinho, sem diminuir qualquer outro
aparte, o de V. Ex" justifica a minha presença na tribuna na tarde de hoje.
O Sr. Josaphat Marinho - Apenas lhe dei um
mero suplemento ao debate.
O SR. EPrTACIO CAFETEIRA • V. Ex' é um
político que, na realidade, não muda de posição em
função de partido. V. Ex" é um cultor do Diretto que
segue urna trajetória que eu, com toda franqueza,
declaro que invejo, juntamente com sua independência e sua maneira de se portar.
O Sr. Pedro Simon - (fora do microfone) Não muda de partido, muito menos de idéia ...
O SR. EPrTACJO CAFETEIRA - Senador Pedro Simon, fale ao microfone, porque senão a Taquigrafia não vai registrar as suas palavras.
O Sr. Pedro Simon- Eu era rapaz, deputado
esladual, e o Dr. Ulysses Guimarães era ainda do
MDB, considerado moderado, e fiZemos a chapa
com o Dr. Josaphat Marinho representando a linha
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progressista, a linha avançado do antigo MDB. De lá
para cá tenho acompanhado o Senador Josaphat
Marinho - antes mesmo já o conhecia - e S. Ex" é
uma pessoa para quem tenho que tirar o chapéu!
Pode estar no PFL, pode estar abraçado ao Senador
Antonio Carlos, este é o Josaphat!
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Agradeço a
interferência de V. Ex", sem pedir aparte. Aliás o nobre Senador Pedro Simon tem essa facilidade de me
ajudar entrando sem a permissão nos meus pronunciamentos, sem pedir aparte, mas sempre para dizer
coisas realmente importantes.
Nobre Senador Josaphat Marinho, veja V. Ex"
como caminham as coisas. Quem está na Presidência da República tem mais força do que quem está
no Ministério. Quem está num governo de estado
tem mais força do ;jue quem está numa secretaria
de estado. E, de repente, para reeleição do titular da
maior máquina poiHica querem que se faça sem desincompatibilização. Mas para o secretário de estado, que é um deputado, que pode muito menos do
-que o governador, vai-se querer que ele se afaste,
se desincompatibilize quando as armas que possui
são incomensuravelmente menores do que as do titular do governo?
Horas há em que se fala que o secretário de
estado também não precisa se desincompallbilizar,
mal? quando os deputados. gritam: •Assim não! Assim eles vão tomar conta dos nossos cargos!", dizem, então, que os secretários precisam se desincompatibilizar.
Parece-me que estamos vendo um grupo tentar moldar um tipo de reeleição que, na realidade,
não deveria ter esse nome.
o Sr. Josaphat Marinho - Deveria ser recondução.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Exatamente,
recondução.
Acho que quatro anos é pouco para se governar. Por que não se vota um mandato de seis anos?
Mas querer votar quatro e disfarçadamente dar oito,
porque se permite ao titular uma reeleição garantida
pela caneta, pelo Diário Oficial, pela Medida Provisória e pelo Proer, aí fica demais para mim.
Senador Josaphat Marinho, V. Ex" pertencia à
ARENA e eu ao MOS. Naquela época, havia o Ato
Institucional que permitia fechar o Congresso, cassar, prender, exilar e nenhum general - eu era contra os generais - ousou pensar em passar mais um
dia além do mandato que lhe foi conferido.
o Sr. Bernardo Cabral- À exceção da prorrogação do mandato do Marechal Castello Branco, por
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um ano- não se esqueça. É um dado que quero dar
a V. Ex".
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - V. Ex" há de
convir que não é bem por af. Não havia o culto à
personalidade. V. Ex" há de convir e eu era um homem de Oposição. Saiu o Presidente de plantão
mas não houve uma mudança.

o Sr. Roberto Freire - Nobre· ·senador, apenas uma advertência: vamos discutir o problema da
reeleição e até nos posicionar contra, mas não vamos esquecer a luta desse povo pela liberdade contra a ditadura militar, fazendo aqui colocações desse
tipo. Por favor! Não passou nenhum dia porque não
precisava ter .dia. era um regime ôiSCrioionário, um
regime õrtatorial que não tinha nada a ver com um
dia ou com coisa alguma. A Constituição era rasgada no momento em que se quisesse. Não vamos fazer compl!fações. Vamos até discutir· O processo de reeleição dentro do Estado de Direito
Democrático e nós é que vamos resolver. E mais:
se ele passar mais um dia, vai passar se o povo
assim o quiser, mesmo que se possa discutir o
uso ou não do poder económico, mas aqui ninguém está dando mandato de graça Quem o.está
fazendo, irresponsavelmente inclusive, é um membro do Poder Judiciário, falando. em prorrogação.
Ele, inclusive, deveria ir.para_a·eorregedoria do
Supremo. É um irrespon.sável porq~ a Constil.!!k.:
. ção não permite que alguém Iam, févantand~
. pótese" porque este é urn prinqfpi~ básico da democracia: a alternância do poder e ~ periodicidade dos ·mandatos. Como é que um Ministro
do Supremo Vem dizer uma heresia deSSa; deveria
ficar calado, isso sim, está prorrogando mandato.
Mas a outra: di5cussão é poiftica, pode até posicionar-se contra, mas não vamos comparar com um
' gesto tão bonito do povo brasileiro que foi a luta con, tra a ditadura, não comparemos as coisas.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Nobre Senador Roberto Freire, nós estávamos no mesmo palanque, estávamos juntos, ameaçados, estávamos na
mesma Casa que, quando era fechada, nós saiamos,
e éramos do mesmo partido. Sei que nós escapamos, somos os salvados de incêndio, mas não é por
isso que nós, que lutamos e que enfrentamos para
conseguir uma democracia, não queiramos exen::ilála A demooracia se conquista exatamente pelo exercicio, pela elaboração e cumprimento das leis, pelo estabelecimento e cumprimento do mandamento. Não é empurrando daqui, tirando uma vfrgula dacolá e colocando
mais uma frase adiante que iremos conseguir uma democracia. Essa-é a minha colocação.
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Quando me referi aos militares foi apenas para.
eleição que deve ser limpa e lisa e representa a vontade real do povo brasileiro.
até certo ponto, mostrar que o grupo chegou ao po:.
der porque combatia os militares e não admitia que ., .
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex"
se fizesse pelas armas aquilo que eles faziam. Nós
um aparte?
vamos fazer por quê? Pelo Diário QriCial? Pela caO SR. EPJTACIO CAFETEIRA - Com muilo
nela? Pelo Proer? Essa é a pergunta, uma pergunta
prazer.
que me assusta. Ver que sem
armas na mão.O Sr. Jasaphat Marinho - Nós, Partamentares Federais, Estaduais ou Municipais não temos
pelo contrário, até os militares estão ganhando muito
mal - mas com armas do poder político e do poder
instrumenlo de mando para influir num processo
econômico se possa chegar até onde. se vai chegar,
eleitoral. Essa é a grande diferença. Os membros do
se o Congresso aceitar essa condiçãd, ci Presidente
Poder Executivo têm e o exercem.
o SR. EPITACIO CAFETEIRA - Agradeço o
disse: ~Reelf!içãO? Não tenho nadâ com isso, esse é
aparte de v. Ex". Isto era o que eu ia acrescentar:
um assuntó do Congresso•. Eu nem posso dizer que
o Presidente queira reeleição, porque ele disse qire
primeiro, não temos poder econômico, porque gaquem está quere~tté o Congresso. ·
.'
nhamos mal. Segundo, não temos poder político,
'
o Sr_ BeFQardo. cabral - Permite-me V. Ex"
porque não temos como influir: não nomeamos, não
)u'rifaiiarte? •
. . ~ ' · · - "- · ·
transferimos, não demitimos, não temos nenhum
O SR. EPITACiO ·cÂFETEIRA- Ouço V. Ex"
dos instrumentos que possam modificar o resultado
com muito prazer. · ·
·
da eleição. Tudo o que temos é, exatarnente, um miO Sr. Bernardo Csbral -·Senador Çpitacio
crofone pelo qual falamos por o$,m e por delegaCafeteira, interrompi V. Ex" para que não houvesse
ção do povo do nosso Estado.
um equívoco histórico no seu discurso, o que é coisa
O Sr. Bernardo cabral - Permite V. Ex" nova
intervenção, Senador?
rara aliás. Quando fiz referência ao Governo militar,
à exceção do Presidente Castello Branco, não estaO SR. EPJTACIO CAFETEIRA - Ouço novava discutindo o governo militar; se tivesse que discuo
mente v. Ex".
ti-lo, diria que foi o único governo que olhou para a
o sr. Bernardo cabral-Eminente Senador
minha terra, para a Amazônia. Se ilão fosse o Mareo
Epitacio Cafeteira. é preciso que coloquemos bem
chal Humberto Aler.car Castello Branco, não teria-·
claramente nossas palavras. Segundo o Senador
Jefferson Péres, minha interferência no discurso de
mos hoje a Zona Franca de Manaus, implantada
graças à sua visão de estadista. Mas não é isso que
v. Ex" dava a idéia da defesa dos Secretários da Fazenda, dos Ministros da Fazenda, do Planejamento,
quero discutir, foi apenas para dar uma ajuda. O que
que dispõem de arcabouço fortíssimo para concorrer
desejo fazer, agora que V. Ex" me concede a honra
de aparteá-lo, é uma reflexão para nós partamentaem igualdade conosco, os Parlamentares. E quero
fazer um reparo: quando ajudei a escrever a Constires. O Deputado Federal concorre a eleições sem se
afastar do seu mandato; o Senador idem. V. Ex"
tuição não aditei nada que permitisse o que se está
considera isso um privilégio, uma prerrogativa, ou o
pretendendo fazer, o que V. Ex" censura e com abquê? A indagação é apenas para minha reflexão.
soluta razão. Minha indagação era para que V. Ex",
O SR. EPITACIO CAIFETEIRA- Já disse no
na reflexão que fazia, dissesse exatamente isto: a
diferença entre o Parlamentar e aquele que disPõe
início e repito: o que pretende a Constituição é preservar a democracia da influência deletéria do poder
de um cargo no Poder Exécutivo vai além de uma
simples disputa com o poder econômico de um para
político e do poder econômico.
Sabemos como vivemos; Senador Bernardo
outro. Não é só aí: o Secretário de Estado nomeia,
Cabral, sabemos quanto recebemos. Não é o que dicontrata. faz o que V. Ex" jamais poderia fazer, e
quando se solicita a um Secretário de Estado ele envulga a imprensa; temos o desconto do imposto de
gaveta. A oportunidade que quis dar a V. Ex"- estarenda, do IPC. Então, não chegamos a receber R$5
mil. E não sei se R$5 mil é, realmente, um grande
va dizendo aqui ao eminente Senador Jefferson Péres- era o mote, porque V. Ex", no seu Estado, se
poder econômico ou sequer poder econômico para
disputar uma eleição.
for aprovada a reeleição, vai ter uma dificuldade
muito maior, seja na sua disPuta pelo cargo para
A minha colocação é que temos que manter o
espírito da Constituição, da qual V. Ex" foi o Relator.
Governador, seja na ajuda ao companheiro que V.
Ex" vaJ apoiar para Governador. Eu quis lhe dar Assim evita-se que o poder político e o poder econônão a oportunidade, porque V. Ex" não precisa dela
mico desfigurem e transformem em caricatura uma
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- a forma panorâmica da análise que V. Ex" faria,
como tenho certeza que fará, agora, depois de ter
analisado ontem a vitória que teve em seu Estado.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Meu nobre
Senador Bernardo Cabral, se eu for particularizar o
meu Estado, será diferente. Mas, antes de fazê-lo,
quero dizer a V. Ex", por exemplo, que qualquer secretário de Eslado tem uma força muito grande: o
Secretário de Transportes manda asfaltar uma rodovia que vai lhe garantir milhares de votos; o Secretário de Saúde autoriza AIH's para determinados hospitais que lhe garantem também uma grande quantidade de votos; o Secretário de Educação abre escolas. Enfim, todos têm um poder grande, não apenas
o da Fazenda. Todavia, no meu Estado em particular, eu até gostaria que houvesse reeleição, Senador,
porque acontece o seguinte: nas eleições no meu Estado o candidato do Governo .usa a máqUina.••
O SR. PRESIDENTE {Júlio Gampos) - Comu·
nico a V. Ex" que o seu tempo já se esgotou há mais
de quatro minutos.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Não estão
acesas as luzes de advertência; Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Júfio Gampos) - Desculpe a falha do Presidente em exerofcio•.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Pois não, Sr.
Presidente, vou cuidar de concluir.
· Mas as eleições no rríeu Esfado sempre se caracterizaram por um aspecto: o candidato usa a máquina do Governo fazendo um discurso de Oposição, ou seja, o que é de bom do Governo ele tem,
que é o dinheiro, a força, a influência, e o que é de
bom da Oposição, que é o discurso, ele também
tem, ou seja, ele fica com a verba do Governo e o
verbo da Oposição. No caso de uma reeleição, para
um Governador ser candidato ele pode até usar a
verba, mas o verbo ele não pode usar, ele não pode
mais dizer que vai lazer isso ou aqUilo porque não
fez, aquilo era promessa da primeira campanha.
Não tenho, então, receio algum de campanha de
reeleição no meu Estado.
Fico preocupado que haja a oportunidade de
se continuar exercitando essa democracia. Vamos
votar seis anos para Presidente? Vamos. Vamos votar oito anos? Vamos, porque já vimos que podemos
tirá-lo. Mas não aceito conceder mandatos a prestação a troco de benesses e, principalmente, dando a
impressão ao povo de qU& a ciasse política se entregou
e se entrega com algum carinho. Isso eu não aoeito.
Temos que nos respeitar para ter o respeito do
povo. Quando se cria essa dúvida e se diz que o
Presidente pode tudo porque tem a caneta e o .QiáriQ
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Qlil;iaL começa a se falar mal de nós mesmos. E eu,
que tenho 33 anos de vida pública, já !ui Prefeito,
Governador e, pela vontade do povo do Maranhão,
sou hoje Senador, não quero que minha história seja
manchada com pontos negros dessa natureza.
O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Nobre Sena·
dor Pedro Simon, o Presidente já me disse que não
tenho mais tempo. Como gostaria, há pouco, quando V. Ex" conversava no corredor, de um aparte de
V. Ex", que é aquele combativo e combatido companheiro do MDB e que pouco deixou para o PMDB.
Lamento não ter o aparte de V. Ex".
Sr. Presidente, eu agradeço a V. Ex" ter tido o
cuidado de se esquecer da campainha e da luz e
ter-me permitido ouvir apartes tão importantes, que
enriqueceram o meu pronunciamento e que, na realidade, constituíram o meu pronunciamento. Apenas
servi aqui de mediador desses apart~.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A PJeSidência prorroga a Hora do Expediente por quinze
minutos, para que, em caráter excepcional, o Senador Josaphat Marinho possa lazer o seu pronunciamento, e, em seguida, o Senador. Roberto Requião;
que se inscreveu para uma .Comunicação inadiáve!.
Concedo a palavra ao· no~ ~!do!.~
·· . Marin~o.
·
''
·· •
O SR. JOSAPHAT MARINfiO (PFL- BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente; Sr"s e Srs. Senadores,.,faz pouco,
desta tribuna, manifestei estranheza peta leitura feita
nos jornais de'•um programa semelhante ao Sivam,
desenvolvido pélo Ministério da Justiça.
Para não formular criticas indevidas, preferi solicitar inlormações. Venho de recebê-las, por intermédio da Mesa O ilustre 'Ministro Nelson Jobim encaminhou à Casa as inlormações, que diz elaboradas pelo Departamento de Policia Federal. Essas informações começam por esclarecer que o Projeto
Pró-Amazônia surgiu de uma exposição de motivos
que envoMa também o SivaTI). As medidas previstas
foram, portanto, conjuntamente consideradas.
E asseveram que o Projeto Pró-Amazônia, no
Ministério da Justiça, está sendo desenvoMdo em
!unção das atividades ou da competência do Departamento de Policia Federal. Assinalam que "para
possibilitar sua ação na vigilância ambiental, bem
como na vigilânCia aérea e no controle do tráfego
aéreo, o Sivam disporá de extensos recursos técnicos•, que enumeram.
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Adiante esclarece que •o Sivam foi concebido
da nacional", elucida que não tendo sido viável
aquela negociação e "oom o objetivo de assegurar
tendo em vista a utilização dos referidos recursos
meios técnicos por todos os órgãos governamentais ., . uma perfeita e 1otal integração dos Projetas Próque pudessem beneficiar-58 dos mesmos•, inclusive . · Amazônia e Siparnfsivam", foi solicitado "à Secretaria de Assuntos Estratégicos a disponibilização dos
o Departamento de Polfcia Federal.
recursos humanos, tecnológicos e de infra-estrutura
Aditam que •o Projeto Pró-amazônia tem como
existentes naquela Secretaria à Comissão de Imprincipal objetivo fortalecer e garantir a presença,da
plantação do Projeto da Pro-amazônia...•
Polfcia Federal na Região AmazOnica. •
E especificam quais os objetivos desse Projeto,'
Vale dizer, em face dessas informações, que
valendo que se salientem alguns ~ por sua coos dois proje1os nasceram conjuntamente. Conjuntanexão C!lf\1 o Sivam. Elucida a informação que o.Promimte deveriam desenvolver-58. E agora, sem que
""""""-·
...............
se saiba o destino do Sivam, desenvolve-5e um ProJ"eto Pró-AmazOnia
,...... 1;H.QI.-;J. entre Outros
'
~·'""""':. '
grama Pró-Amazônia;. desenvólve-se, afinal, como
·- rmplantarprogramas·de <:apacitação
está dito nas informàções. com os recursos previsde recu~s hui!IBnos associando equipa. meniost:le informática e de telecomunicaçõ-. _ tos para o Projeto Sipam-Sivam;
É de perguntar-se, ,sobretudo depois da última
;~·es-cpi'Í!otéenicaS especfficas para o cu""iidecisão do Senado, que moãfficou as autorizações
.·
mento das m~Ss®s. de acordo com as pecu~eriores e·JU11Piiou até os poderes do Governo, é
liaridades. eSpecmcas do crime pratiCado;
de indagar-se: pode ocorrer esse desdobramento
- implantar meios de trànsporte aéreo
dos programas para que um se desenvolva autono(aerOnaves e helicópteros), fluvial, marftimo
mamente, mas podendo socorrêr-58 dos recursos
e terrestre, considerando as peculiaridades
que foram votados uniformemente, conjuntamente,
geográficas e a natureza da missão;"
para o Projeto Sipam-Sivam?
Depois de anunciar assim o amplo programa
· Os pressupostos pelos quais o Senado decidiu
que o Pró-AmazOnia desenvolverá, fixa que ele ~utili
-.e a6, diante de mim, está o nobre Relator Ramez
zará os recursos de telecomunicações previstos na
Tebet -,os pressupostos que conduziram àquela deimplementação do Sivam para uso· pelo DPP.
cisão justificam que agora se desenvolva com autoAcrescenta que •a nivel de telecomunicações e
nomia o Projeto Pró-AmazOnia, mas se valendo de
de processamento de dados, a integração entre os
recursos do Proje1o Sipam-Sivam?.
sistemas do Sivam e os implantados adicionalmente
o Sr. La..o campos - Permite-me V. Ex- um
pelo Pró-amazônia permitirão, caso a caso, operaaparte, r:K>bre Senador Josaphat Marinho?
ção integrada ou independente•.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex" tem o
Depois desses esclarecimentos, fDCa informaaparte. ções:
O Sr. Lauro campos- Nobre Senador Josap"Verifica-se, portanto, que os Projetos
hat Marinho, estou entre surpreso e gratificado com
Pró-Amazônia e Sipam/sivam têm origem
relação às minhas suspeitas de que o Projeto Sivam
comum e objetivos com superposição, emnão nasceu de interesses reais e de prioridades nabora não coincidentes e/ou concorrentes e
cionais, mas - como naquela ocasião tive oportuniestão voltados para o atendimento de nedade de apontar- de interesses de·empresas norteoessidades da nação, na Amazônia Legal."
americanas, a Raytheon, no caso, associada a empresas brasileiras, que levantaram US$1 ,4 bilhão
Por fim, ou em continuação, declara que:
para fazer brilhar no céu da Amazônia esse sistema
"Tendo em vista a politica de financiaavançado de comunicação. Era óbvio, naquela ocamento de investimentos públicos. decidiu-58
sião, que, com todo aquele aparato moderno, a
que a via de obtenção de recursos para viaRaytheon seria a fornecedora, sem concorrência pllbilização do Projeto seria através de finanblica. Por quê? Porque a concorrência aqui feita
ciamento externo •• ."
para escolher a Raytheon já tinha endereÇo certo.
Aquela foi urna farsa, porque de acordo com o conDepois de aludir a negociação com o Japão e
trato de empréstimo só a Raytheon poderia ser a benão tendo obtido êxito, mas esclarecendo que os vaneficiada com o dinheiro do Eximbank. Sabemos
lores seriam de "US$ 248,65 milhões de dólares
que isso se deu para atender aos interesses do goamericanos, sendo US$ 170,79 provenientes de fiverno norte-americano. Isto está acontecendo tamnanciamentos externos e US$ 77.86 de contraparti-
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bém em outros pafses: aqueles fornecedores de materiais bélicos espaciais de comunicação - e que en- ·
contram no governo falido dos Estados Unidos um
COtll>rador decadente - têm que procurar, através
da CIA, outros compradores nos quatro cantos do
mundo. Portanto, é óbvio que não foi pelo interesse
nacional que se desviou o projeto inicial para o Projeto do Sivam. Era óbvio, já naquela ocasião, queV. Ex" muito bem detectou -deveria haver no chão,
na base real, no chão da AmazOnia um sistema que
pudesse policiar, que pudesse colocar nas mãos da
polfcia e da Justiça aqueles que estão violando a
ecologia, que estão fazendo tráfico de entorpecentes
ou ,atacando o sistema amazônico. É lógico que
esse prolongamento deveria ter vindo. Mas, naquela
ocasião, como a dose já era grande demais, como
havia muita farinha para pouca água, o que fizeram?
F.zeram com que engolfssemos a dose inicial, o Sivam, para que depois viessem as doses menores,
que passariam pela garganta já estava acostumada
a engolir acriticamente o processo de dominação intemacional que se vale da desculpa da necessidade
de fiscar=ção da Amazônia.
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Agradeço-lhe
o aparte nobre Senador. Permita esclarecer-lhe, e
ao Senado, que a Resolução n• '$7, de 1996, confor•
me sua Ementa, refere-se apenas ao Projeto Sivam,
vale.dizer, que deu unidade .aos programas previstos
pelo Governo. E, assim prevendo, deu relevo ao projeto fundamental, que não tinha apenas o sentido de
vigilância policial, mas o de resguardo polftico da soberania do Pafs•.
O texto da resolução, por sua vez, não se refere ao Projeto Pró-Amazônia. As alusões são ~re
em função, corno natural, da sua Ementa e de toda
a discussão aqui havida, em tomo do Projeto Sivam,
superiormente dirigido pelo Ministério da Aeronáutica. Corno - volto a indagar- é possfvel, então, destacar daquele projeto determinado valor para servir
ao projeto autônorno do Ministério da Justiça e denominado Pró-Amazônia?
.
O Sr. Ramez Tebet- Permite V. Ex" um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois não.
Ouço o aparte de V. Ex".
O Sr. Ramez Tebet- Quero cumprimentá-lo,
nobre Senador Josaphat Marinho. V. Ex" aludiu ao
Relator do Projeto Sivam. Trata-se de um Senador
que, antes de emitir o parecer - V. Ex" e esta Casa
são testemunhas disso - participou de intensos debates, intermináveis e incontáveis reuniões. O Projeto Sivam é tão grandioso, que realmente não se
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pode entender a eXistência de nenhum outro projeto
paralelo que não o considere. O que existe no Projeto Sivam, nobre Senador Josaphat Marinho - isso
para fazer justiça a V. Ex"- é uma recomendação
de um programa de desenvolvimento para a região
Amazônica. A Casa acatou e votou essa recomendação; votou a recomendação para esse programa
de desenvolvimento. Louvo-me no discurso de V.
Ex" e tão-somente no discurso de V. Ex" -para mim
o que vem de V. Ex" é muito importante -, mas não
me parece realmente acertado que o Ministério da
Justiça desenvolva qualquer programa que não leve
em consideração aquilo que esta Casa votou depois
de meses de intensos e exaustivos debates. Cumprimento V. Ex". Vou continuar atento ao seu pronunciamento.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Eu lhe agradeço, nobre Relatqr, a convicção que manifesta; que
corresponde por igual, acredito, à de toda a Casa.
Não votamos dois projetos paralelos. Deu-se unidade ao Projeto Sivam; no desdobramento dele, poderiam caber determinadas matérias à competência de
outros Ministérios, porém tudo coordenado com o
Projeto Sivam, que não era apenas um projeto de
fiSCalização policial na Amazônia, mas de desenvolvimento da Amazônia, inclusive para preservar a segurança e a soberania naci9mll· .
O Sr. Romeu Tuma ..~ Permite-me V. Ex" URJ.
aparte?
. ..,._ .. -···
Ó.SR. JOSAPHAT MARINHcf- Concedo o
aparte a V. Ex", nobre Senador Romeu Tuma••.
O Sr. Romeu Tuma- Agradeço a oportunidade, Senador.· V. Ex" traz uma das mais anQ!JS!iosas
expectativas ·que tenho corno ex-Diretor da Polfcia
Federal. O Pró-Amazônia provavelmente tenha nas'Cido um pouco antes do conhecimento que esta
, Casa teve sobre o Sivam/Sipam. No perfodo em que
ele começou a ser estudado, acompanhei um pouco
o projeto pela necessidade que a Polfcia Federal
tem de ter uma estrutura razoável na Região Ama·. zOnica. Quando veio a esta Casa o Sivam/Sipam, o
· argumento de defesa da Polfcia Federal era o de
que ele iria servir para ser Ul)'l instrumento de vigilância da Região Amazônica, voltado para o sistema
de segurança ora decorrente. Tanto é que, à época,
consultei membros da Pol!cia e perguntei como ficava o Pró-Amazônia em razão do Sivam. A idéia que
me passaram foi de que o Ministro havia mandado
suspendê-lo, porque havia prioridade do Sivam/Sipam; em decorrêilcia, seria instrumentada a Polfcia
Federal para, dentro do contexto do Sistema de Vigilância e Proteção, ter embutido o seu projeto. Mas
..
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verifico algumas outras nuances do Projeto Calha
vidades de vigilância desenvolvido pela Polfcia FeNorte, por exemplo, Senador. Esta Casa tem uma
deral na Amazônia Não se está discutindo esse porcomissão especial e esse projeto também não foi .,
menor. E o nobre Senador Romeu Tuma traz esclaenterrado pela importância que tem no aspecto de .. · recimentos ao debate, pelos quais se sente que a
desenvolvimento dos municfpios da Região Amaz6matéria já vinha sendo longamente discutida
nica. · Ele estaria, em tese, embutido no projeto SiO de que se cuida é de assinalar a improprievam/Sipam, e poderia ser até um embasamento do
dade de surgir agora um programa Pró-Amazônia
mesmo. Quando Presidente, o Senador José SanÍey '
destacado daquele projeto Sivam que foi votado
investiu no desenvolvimento correto do Proíeto Ca-'
aqui, compreendando o conjunto das medidas de vilha Norte. que tem os pelotões de fronteira, cuja
gilância econOmica, policial e polftica É isso que
área ffs!ca tem construções para 8erém ocupadas
não se pode admitir. E ainda menos admitir se pode,
pelos órgãos interessados em àtividades dentn!l da
porque as informações elucidam que, não podendo
AmazOnia;"OOde se inclui a Polfcia Fedâral. Pedi ontem
chegar a bom termo uma negociação com o Japão,
ao Senador Antonio Carlos Magalhães que convide o
o Ministério da Justiça pediu à Secretaria de AssunMinistro-Chefe do 8MFA para nos trazer~
tos Estratégicos que lhe pennitisse a utilização de
~'!!?!!~!fi~ que estão se desenvolvéndo ná - · recursos constantes do. Projeto Sivam. Isso não é
ntina sobi'e o probferila do sistema de defesa de
efetivamente regular, cónsiderado isoladamãríte o
cada: um dos pafses d:r.cilntinente americano - ÕIZertl
projeto Pró-Amazônia
que. há uma tese de envoMmento;das Fotças ArmaO Sr. Jáder Barbalho- Permite-me V. ExA um
das na luta contia o mucotráf100 ou contia o crime oraparte?
ganizado. O Chile tem uma verba vollada para isso.
Recentemente, ainda esta semana, Senador, o MinisO SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex" tem o
tro da Justiça rejeitou a ajuda americana, que era peaparte.
quena mesmo. O governo americano, pelo que eu saiO Sr. Jáder Barba!ho - Senador Josaphat
ba, tomou conhecimento da recusa pelos jornais, e inMarinho,
desejo cumprimentar V. Ex' e me solidariformou que o projeto do Governo Federal- ontem pedi
zar,
no
mfnimo,
com a estranheza com que esse asinfonnações à Comissão de Orçamento - envoMa
sunto está sendo tratado. V. Ex" tem muita razão,
R$350 rmlhões, como o programa contia o tráfico e
até porque no Projeto Sivam a mensagem é intermiuso de tóxicos. Esses R$350 milhões -eu soube hoje
assinada à época, salvo engano da minha
nlsterial,
- referem-se a uma previsão orçamentária para o Próparte, pelo nosso ilustre colega Senador Bernardo
Amazônia Então, começa a fluir alguma coisa RealCabral, que, àquela altura, era Ministro da Justiça.
. mente, tenho que aplaudir V. Ex' por nos trazer essas
Então,
o que motivou o documento original foi um
informações. Precisamos saber o que ~nte
documento
interministerial, e a abordagem que V.
está acontecendo nesse drama econOmico por que
Ex" faz é precisa, porque toda justificativa do Projeto
o Brasil passa O programa Fantástico de duas seSivam exatamente abrange todos esses aspectos a
manas atrás mostrou uma Polfcia Federal deterioraque
V. Ex" se refere, e que dizem resPeito a esse
da, envergonhada por não ter verba para pagar o tenovo
programa denominado de Pró-Amazônia. V.
lefone, não ter diária para os policiais trabalharem
Ex" tem integral razão, e creio que seria um bom canas suas missões constitucionais, e, de repente, surminho convocarmos o Ministro da Justiça e o Minisge um projeto que é bom, maravilhoso. Mas, se for
tro
de Assuntos Estratégicos da Presidência da Redesvinculado do Sivam, acho que o Sivam deixa de
pública
para que ambos pudessem vir ao Senado,
ter interesse. Mas será que o Projeto Sivam/Sipam é
talvez a uma comissão do Senado, para um esclareum projeto militar? Até agora, acho que não. Ele é
cimento a respeito disso. Estamos, portanto, diante
um projeto para a nacionalidade brasileira, um projede dois programas que na verdade têm o mesmo
to do interesse da Nação, que vai envolver todos os
objetivo, como bem disse V. Ex", e que agora, inclusegmentos que tenham importância nessa região e,
sive, padecem ainda, tecnicamente, de um outro
tranqüilamente, é uma porta aberta. Se for bom, enproblema, que é buscar recursos que são especffitrarão coisas boas; se for ruim, entrarão coisas ruins
cos
no outro, por falta de financiamento. Creio, porno Brasil. CUmprimento V. Ex", mas vou continuar
tanto,
que a manifestação de V. ExA tem a maior proatrás das informações que pedi.
cedência, e o Executivo está na obrigação de esclaO SR. JOSAPHAT MARINHO- É claro, Sr.
recer o Senado e a sociedade brasileira a respeito
do assunto. Meus cumprimentos a V. Ex".
Presidente, que não sou contra um programa de ati-

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe
o aparte, nobre Uder Jader Barbalho, e por meio de
suas observações saliento ainda um pormenor.
Votamos recursos superiores a US$1 bilhão estou concluindo, Sr. Presidente, mas· desde já lhe
agradeço a atenção - para o projeto Sipam/Sivam.
Não é uma irnporlãncia diminuta. E, sobretudo, é
uma imporlãncia que há de ser considerada tendo
em conta o conjunto do projeto. Se desse recurso se
retiram cerca de US$285 milhões, pelo que deixa
antever a informação, como se executará plenamente o Projeto Sivam? Como o Governo dará cumprimento à decisão do Senado que não especificou a
existência de um projeto, isolado ou autônomo, PróAmazônia, no Ministério da Justiça?
Não vou, Sr. Presidente, pedir informações,
desde já, nem ao Ministro de Assuntos Estratégicos
nem ao Ministro da Aeronáutica. Os Ministérios têm
representantes nesta Casa, que certamente tomam
conhecimento das nossas ponderações. Vou aguardar que venham esclarecimentos por qualquer des.·ses Ministros. Passado prazo regular, adolarei então
a providência que convier para o esclarecimento pleno dessa situaçãG, que não corresponde à regularidade do que aqui foi votado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JOSAPHAT MARINHO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
Faço saber que o Senado Fedem! aprovou, 9 ou, JolRo
campos, Segundo Vlce-Preslderrt9, no exen:lclo da Prnsldêncla,
nos tennos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N" 37, DE 1996

Attera a Reaoluções ...._ 91, 93, 95, 96 e 97,
do Projeto

ele 1994, do 5enado Federa~ SIVAM, edáoutrasprovlclênc:las.

O Senado Fedem! resolve:
Ar!. 1' São revogados os arts. 3' 9 4' das Resoluções n"s
91, 93, 95,96 e 97, de 1994, do Senado Fedem!.
Ar!. 2' />$Resoluções n"s 95 9 97, não se aplica o cisposto
noart.11 da Resolução n°96, de 1989, do Senado Fadem!.
Ar!. 3' São prorrogados por duzentos e setenla dias os prazos para exercfcio das autorizações de que tratam as Resoluções
n's91, 93, 95,96 e 97,de 1994,do Senado Fedem!.
Ar!. 4' />$ autorizações concedidas pelas Resoluções n•s
91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, do Senado Fadem!, e por es1a Resolução serão exercidas em observância dos procedimentos
constantes no anexo desta.

Senado Federal, 23 de maio de 1996. - Senador Júlio
Campos. Segundo Vlce-Praslderrte do Senado Fadem!, no exercício da Presidência.
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ANEXO DA RESOLUÇÃO N" 37, DE 1996
o exercício das autorfzações concedidas pelas Resoluções
n1Zs 91, 93, 96 e 97, de 1994. do Senado Federal, e por estaResolução. é condJcionado à adoção dos seguintes procedimentos

por pane do Poder ExecutiVo:
1 - As obras civis decorrentes da implantação e da exear
ção do Projeto SIVAM serão contratadas em processo licitatório,
nos termos da Lei nv 8.666, de 21 de junho de 1993.

2 - A União assinará compromissos de sigilo com as empresas fomeoadoras de bens e serviços para o Projeto SJVAM~ de

modo a gamntir para sua propriedade plena e exclusiva do software desenvolvidos para o SIVAM, assim como das soluções
adoladas e dos desenvoMmentos posteriores, e evitar sua dlw~
gação ou uso sem a devida autortzação e o correspondente paga~

manto.

,

3- Os contratos comerciais assinados em decorrência das
Resoluç5es n"s 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, do senado Fodeml,
e ou desla Resolução, serão rescinãldos, caso seja constalada
paio Tribunal de Contas da União a elàstêncla de ilegalidade ou Irregularidade Insanável nesses contratos otr nos atos que lhes deram origem.
.
4 -O Poder Executivo submotecá ao Congresso Nacional.
nos lermos do art. 48, IV, da Consti1ulção Fadem!, ainda nesla
5essAo Leglslallva, proposla de prognuna de fottaleclmeniD do
Sistema de Proteção da Ama20nla- SIPAM•

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Prorro-

gamos a Hora do Expediente por cinco minutos, a
fim de concedermos a palavta ao nobre Senador
Roberto Requião, que se iii$CreveU para uma comunicação inadiável. Em seguida;·daremos inicio à Ordem do Dia, com a votação de.de:tJ~rojelos ~. - porlãncia para o Pais.
t' ·
·
··
Concedo a palavra ao nobl-e Senador Roberto
Requião.
O SR•• ROBERTO REQUIÃO (i".MDB - PR.
Para uma· comunicação inadiável. Sem ~visão do
orador.) - Sr. 'Presidente, a campanha municipal levou-me à fronteira do Paraná com o Paraguai, onde
constatei uma situação estranha e extremamente lesiva aos interesses fiscais do Pafs.
Informações extra-oficiais, que não quantificam
esses números que vou dar de forma absoluta, asseguram-me que a Companhia Souza Cruz está exportando para o Paraguai 150 mil caixas de cigarro
por mês. O preço médio de uma caixa de cigarros é
de US$200,00 - varia entre US$150,00 e
US$300,00, conforme as diferentes marcas comercializadas. O montante dessa exportação chega, então, à soma de US$300 milhões ao mês. Esse cigarro,
no entanto, entra no Paraguai óu sequer entra. Noventa e cinco por cento desse cigarro volta aci Bras~l ou
não sai do Brasil, através de manobras com a Receita
Federal e a Polfda Federal da fronteira.
O prejufzo fiscal seria, uma vez que o ICMS e
o IPI somam 74%, de US$211 milhões ao mês. Se-
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nador Josapha! Marinho, dez meses dessa brincadeira CUSiam ao Pafs mais do que o Sivam. Além ·
ÕISSO, uma medida provisória de estimulo às expor- .
tações dá, se não me engano, em relação à Cofins, .. ··
um crédito de 5% sobre o valor da exportação. Terfamos, assim, uma exoneração fiscal, através do
descaminho, de cerca de US$236 milhões ao mês.
Pensei em tomar a iniciativa de legislar no !;én- ·
tido de estabelecer um imposto de exportação, mas '
não é esse o problema; o problema é todo de fiscalização. Entrei em ccntato com a Receita Federal em
BrasOia descobri que ela exigiu um selo especial
para todo cigarro que safsse do Brasil rwr terra; imeãratamente, a Souza Cruz passou a exportá-lo para
o porto de AssuiJÇáo. cigarro é venãtdo Par<! uma
~empresa..~~..O Paraguai há três anos e dirigida·;~um ex-diretor da Souza Cruz. No dia em que eu
abandonava Foz do ·lguaçu para me dirigir a um comício em Curibba; soube que os diretores brasileiros
da Souza Cruz -que, aliás, não é do Sr. Souza nem
do Sr. Cruz, mas da American Tobacco Ccmpanyestavam visitando a sua informal sucursal.
Trata-se de um prejufzo fantástico. AProveito
esta oporttinidade para alertar o Sr. Everardo Maciel, Diretor da Receita Federal, para que tome, juntamente cem o Congresso - se ·for preciso a participação do Congresso e do Senado -, providência
para evitar essa brutal evasão de divisas.
O SR.. PRESIDENTE (JIJiio Campos)- Sobre à
mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.

e

o

São lidas as seguintes:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTIT\JIÇÃO N" 47, DE 1996

Estabelece Imunidades tributárias
na transmissão de Imóveis rurais a pessoas da mesma famOia.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3" do arl 6" da Constituição, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucionat
Arl 1° O § 1• do arl 155 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:
•Ar!. 155.

···············-······-·--···--··-

§ 1•
V - não incidirá, nos termos e limites fi.
xados em lei complementar, sobre a transmissão causa morlls e a doação de imóvel
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rural entre ascendenles e descendentes até
o segundo grau e entre irmãos unilaterais ou
.
bilaterais".
Arl 2" O inciso I do § 2" do arl 156 passa a vigorar cem a seguinte redação:
•
Art.156. • ...............·-··---····..········-

§~·:::::::::::=::=:=::::::::::::::::::::==
I - não incide:
a) sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao património de pessoa
jurfdica em realização de capital, nem sobre
a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurfdica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercanbl;
b) nos termos e lim~tes fixados em lei
complementar, sobre a transmissão de imóveis rurais e de direitos a eles relativos, reafizada entre ascendentes e descendenles ·
até o segundo grau e entre irmãos, unilaterais ou bilaterais".

Justificação

Um dos mais graves problemas do Brasil é o
esvaziamento da zona rural, ao longo de seu vastíssimo território. Em todos os Municípios, até mesmo
os menores, verifica-se o fenômeno, cada vez mais
preocupante, da transferência do homem do campo
para a cidade. É o chamado êxodo rural, que, enquanto despovoa e enfraquece as propriedades rurais, sobrecarrega e incha as perilerias dos centros
urbanos, num processo contínuo de favelização.
As conseqüências de tal fenômeno são as piores possíveis: desemprego nas cidades, pela superabundância de mão-de-obra desqualificada, e abandono das lides agrfcolas, pela escassez e rarefação
de recursos humanos.
Urge que se inverta o processo, ou que seja
estancado, ou, pelo menos, atenuado. Para tanto é
necessário reduzir o êxodo rural às suas proporções
normais, de modo que a tendência natural do fluxo
. campo-cidade se contenha nos devidos limites e não
seja causa de agravamento da triste situação social
e econômica de numerosas levas populacionais,
que, pela contínua marginalização, vão-se transformando em párias - acarretando problemas insolllveis para toda a sociedade. A continuar o processo,
não há reforma agrária que lhe dê solução.

---~------
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a) se o doador tiver domicmo ou residência no
A presente proposta constituirá impor1ante pasexterior;
so para estimular a permanência de membros de
b) se o de cujus possufa bens, era residente
uma mesma famHia nas atividades agrfcolas da propriedade que cultiVam, já que o imóvel, que um dia
ou domiciliado ou teve o seu inventário processado
no exterior;
virá a pertencer-lhes por herança, doação ou transmissão lnter vivos, poderá transferir-se entre pais,
IV - terá suas alfquotas máximas fixadas pelo
filhos e netos, ou entre irmãos, sem o ônus do imSenado Federal.
posto.
As perdas de receita, perfeitamente toleráveis
Dos Impostos dos Municípios
pelos Estados e Municfpios, será irrelevante em
Art.
156.
Compete aos Municfpios instituir imcomparação com as vantagens econõmicas sociais
postos
sobre:
que a desoneração sem dúvida proporcionará.
Para garantia dos objetivos sociais subjacentes
§ 2!' O imposto previsto no inciso 11:
à proposta, sem desvirtuamentos que possam ocorrer, incumbe-se à lei complementar fcmr os termos e
limites da desoneração, conforme, aliás, dispõe o
(A Comissão de Constituição, Justiça
art. 146, 11, da Lei Maior.
e Cidadania.)
Pelas razões expostas, confiamos no acolhimento, pelos ilustres Pares, da presente proposição.
PROPOSTA DE EMENDA À
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - SeCONSTITUIÇÃO
NV 48, DE 1996
nador Odaclr Soares - Bernardo Cabral - Eclison
"Lobão - Romero Jucá - José BOnifácio - Romeu
Altera o art. 57 da ConsUtulção FeTuma - Valmir Campelo - Emendes Amorim - Raderal
mez Tebet- João· Rocha- Gilvam Borges - Nabor
As Mesas da Câmara dos Deputados e do SeJúnior - Humberto Lucena - Gilberto Miranda - Renado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
gina Assumpção - lúcio Alcântara - José Alves Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
Carlos Patroclnio - Hugo Napoleão - José Carlos
constitucional:
· .
Silva. Júnior- João França.- Ney Suassuna- Bello
Artigo
único. O art. 57' da_Qp~çi!<?.~.
Parga - Freitas Neto - Mauro Miranda - Guilherme ·
" · alterapa em seu caput, e a<:rescidq;de um § 1°, re- ·
Palmeira - Sebastião Rocha - Beni Veras- José lgnumerados"os§§ 1° a 7" para §§12" a
passa a vinácio Ferreira.
·
gorar com a seguinte redação:
,.
LEGISLAÇÃO CfTADA
"Art. 57. O Congresso Naciónal reunir-

a•,

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito
Federal Instituir imposto sobre:

§ 1° O imposto previsto no inciso 1:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos
direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou
ao Distrito Federal;
11 - relativamente. a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inven!ário ou arrolamento, ou tiver domicHio o doador,
ou ao Distrito Fedetal;
III - terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar:

se-á, anualmente, na Capital Federal, de 15
de revereiro a 30 de junho e de 1° de agosto
a 15 de dezembro, salvo o disposto no § 1°.
§ 1• Nos anos eleitorais, o recesso que
teria lugar no mês de julho será transferido
para o perfodo de trinta dias que anteceder
a realização do primeiro turno das eleições.•

Justificação

É prática comum, no Congresso Nacional, a
ocorrência, no perfodo que .antecede as eleições,
do chamado •recesso branco•, para permitir que
os parlamentares participem das campanhas em
suas bases eleitorais, tanto nas eleições nacionais
quanto nas municipais. Nesses perfodos tem lugar, na verdade, uma completa paralisia das atividades do Poder Legislativo, com realização, nas
duas Casas, exclusivamente, de sessões não deliberativas, nas quais, muitas vezes, faltam até mesmo oradores.
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Em contrapartida, tem também sido comum a
convocação extraordinária do Congresso Nacional ·
nos anos eleitorais, no mês de julho, para pennitir a
tramitação de matérias relevantes, como fonna ele···
compensação do •recesso braQCO" que virá a seguir,
acanetando Onus para os cofres p(iblicos.
Impõe-se corrigir esta distorção. Não há d(ivida
que é obrigação do parlamentar estar presente em
suas bases eleitorais nos perfodos que antecedem
os pleitos. De outra parte, este procedimento não
deve prejudicar as atividades nom\aiS do Poder LegislatiVo. Neste sentido, apresentamos a presente
proposta" éfe emenda. à Constituição, transferindo o
recesso do mês" de julho para o mês que antecede
as eleições, nos ~ eleitorais.
,
~
"fl!~-icen..eza.de estar, com esta PEC, coJi-·
~ndéi para o aperfeiçoamento de nossas instituições. na medida em--que ela, de um lado, facilita o
desenvolvimento dos trabalhos do Cong!OOS() Nacional, e de outro, caminha no sentido da melhoria da
imagem desta Casa junto à opinião p(iblica,
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - Senador Jefferson Péres - Freitas Neto - Romero Jucá
-José Bonifacio- Eduardo Suplicy- Lauro Campos
-Roberto Requião- Pedro Simon- Valmir Campelo
- Epilácio Cafeteira- Ney Suassuna - Bernardo Cabral .,. Guilhenne Palmeira- João França - Beni Varas ~ Ademir Andrade -José Eduardo Outra - Romeu Tuma - Sebastião Rocha - Mauro Miranda Bello Parga - J(ilio Campos - Jáder Barbalho - L(i..
cio Alcântara- José Fogaça- Onofre Quinan- Joel
Hollanda- Lucfdio Portella- Marina Silva.
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Sobre a mesa, projEitos que serão lidos pelo Sr.
1"-Ser.retário em exercfcio, Senador Antonio Carlos
Valadares.

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 212, DE 1996

Autoriza o Poder Executivo a crfar a
Escola Agrotécnlca Federal de Boa vista,
no Estado de Roraima.

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a
criar a Escola Agrotécnica Federal de Boa Vista, Estado de Roraima.
Art. 2" A Escola Agrotécnica Federal de Boa
Vista manterá cursos de nlvel médio e profissionalizante, a serem definidos pelo Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 3" Á instalação do Estabelecimento de ensino de que trata esta Lei subo~ina-se à prévia consignação, no Orçamento da União, das Dotações
necessárias, assim como à criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionã:mento, por iniciativa' exclusiva do Presidente da Rep(iblica.
Art. 4° O Poder Executivo, ouvidos o Ministério
da Educação e do Desporto e as Secretarias de
Educação Estadual e Municipal, regulamentará esta
Lei no prazo de noventa dias, contados a partir de
sua vigência.
Art. SO Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 6" Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CTTADA
CONsnnJIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 57. O Congresso Nacional reunir·se-á,
anualmente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a
30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro.

(A Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (J(ilio Campos) • As propostas de emenda à Constituição que acabam de ser
lidas estão sujeitas a disposições especllicas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias serão publicadas e despachadas à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Justificação
O Estado de Roraima está localizado no extremo norte do Brasil. Sua situação geopolftica caracterizou os aspectos mais importantes de sua história,
posto que se encontrava nos limttes do território bra·
sileiro e dentro da região amazOnica.
Especificamente, Roraima resuttou das políticas de ocupação e de integração da Amazônia. Nesse sentido, o Municfpio de Boa VISta foi constitufdo
Território do Rio Branco, posteriormente renomeado
de Território Federal de Roraima. Em 1988, a Assembléia Nacional Constituinte elevou-o ·
•egoria
de Estado da Federação.
;sa do
Roraima não ocupa uma área muito
território brasileiro. Entretanto, dispõe de solo bastante rico e fértil. Não obstante, o Estado não tem se
beneficiado de toda a potencialidade de suas terras
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devido, principalmente, às condições primárias e
predatórias de exploração.
Boa Vista, situada à margem direita do rio
Branco, é a capital do Estado. Tem uma população
de, aproximadamente, 160.000 habitantes e uma
densidade demográfica de 3,41 hab.!l<m2. Foi o municfpio que mais sofreu com o "boom" migratório
para a região e, por esse motivo, enfrenta sérios
problemas dll ordem social e econõmica. O desemprego é o maior deles.
A agricultura de subsistência é a base da atividade econõmica local e os priricipais produtos cultivados são o abacaxi, o mamão, a laranja, a banana,
o arroz, o feijão e milho.
Para fazer frente à situação de a1TasO em que se
enconba é fundamental, pala o mlricfpio, a instrumentarozação da alividade agrfcola, por meio da de lecnologias modernas e da utilização de rnão-de-obla quaflfica.
da; pala tanto, estm10S autoriZando o Poder Executivo
a criar a escola Agrotécnica Federal de Boa VISta.
·
Além da formação profissional de nossos jo. vens e da preparação continuada de nossos trabalhadores, essa escola será um reforço importante
para a rede pública de ensino médio do municfplo.
Pelas razões acima expóstas, esperamos contar com o apoio de nossos Hustres Pares para a ·
aprovação do presente projeto de lei.
· Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. -Senadora Marluce Pinto.

(A Comissão de Educação - decisão
·
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 213, DE 1996

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agr otécnlca Federal da caroetJe,
no Estado de Roraima.
O Congresso Nacional deCreta:
Art. 1° FICa o Poder Executivo autorizado a
criar a Escola Agrotécnica Federal de caroebe, Estado de Roraima.
Art. 2" A Escola Agrotécnica Federal de caroebe manterá cursos de nfvel méá10 e profissionafizante, a serem· definidos pelo Ministério da Educação e
do Desporto.
Art. 3° A instalação do estabelecimento de ensino de que trata esta lei subordina-se à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações necessárias, assim como à criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento,
por iniciativa exclusiva do Presidente da Repllblica.
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Art. 4° O Poder Executivo, ouvidos o Ministério
da Educação e do Desporto e as Secretarias de
Educação Estadual e Municipal, regulamentará esta
lei no prazo de noventa dias, contados a partir de
sua vigência
Art. SO Esta lei entra em vigor na data de sua
pubficação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O Estado de Roraima está localizado no extremo norte do Brasil. Sua situação geopolftica caracterizou os aspectos mais importantes de sua história,
posto que se encontrava nos limites do território
brasileiro e dentro da região amazónica.
Especificamente, Roraima resultou das politicas de ocupação e de integração da Amazônia.
Nesse sentido, o ·municlpio de Boa Vista foi constituldo Território do Rio Branco, posteriormente renomeado de Território Federal de Roraima. Em
1988, a Assembléia Nacional Constituinte elevou-o
à categoria de Estado da Federação.
Roraima não ocupa uma área muito extensa
do território brasileiro. Entretanto, dispõe de solo
bastante rico e fértil. Não obstante, o Estado não
tem se beneficiado de toda a potencialidade de
suas terras devido, prinéfPãlmente, às cond~s
primárias e predatórias de expleraçãp; .. -·-· ··--=~
Ci municfpio de Carc!ebe t~mll:omo importantes fontes de renda a agricultura e o comércio. Os
principais produtos da região são o feijão, ó. milho,
a mandioca, o arroz, o café, o cacau e· á cana-deaçOOar. Essa produção se destina, em geral, para
ao sustento· da:. população. Contudo, a parcela destinada à comercialização já responde por um per' centual, ainda que pequeno, da receita tributária do
' municfplo.
A pecuária e a silvicultura são pouco signHicativas como atividades económicas.
Consciente disso, tomamos a iniciativa de
autorizar o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de caroebe. Essa escola terá
como função formar profissionais capazes de incorporar técnicas modernas de produção, que garantam o uso racional dos seus recursos naturais.
Além disso, essa escola representará um
grande e importante reforço à rede de ensino público de segundo grau da localidade.
Pelas razões acima expostas, esperamos
contar com o apoio de nossos ilustres Pares a
aprovação do presente Projeto de Lei.
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Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - Senadora Marluce Pinto.

(Á Comissão de Educação - decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 214, DE 1996

Autoriza o Poder Executivo a criar a '
Escola Agrotécnlca Federal de Bonfim,
110 Estado de Roraima.
'..
O Co119resso Nacional decreta: . ·
Ar!. 1° FiCa o Poder ExeCutivo autorizado a
criar a Escola AgrritMnica Federal de Bonfim, EStado de Roraima.f :-r-·
·· · ·
· •

.);.:_ Ai'l'.2" A~lã AQrotécnlca Federai dé.Borifim.manterá cursos de nfveÍ médio e profissionalizante,
a serem definidos P_elo Ministério da Educação e do
· ·
·· ·
· ·
Desporto.
:
Art 3" ·A instalação do estabelecimento de
ensino· de que trata esta Lei subordina-se à prévia
consignação, no Orçamento da União das dotações necessárias, al_>Sim como à ciiação dos cargos,
funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, por iniciativa exclusiva do Presidente da

República.
. .
. Art 41' O Poder Executivo, Quvidos o Ministério
da Educação e do Desporto e as Secretarias de
Educação Estadual e Municipal, regulamentará esta
.Lei no prazo de noventa dias, contados a partir de
sua vigência.
Ar!. 5" Esta Le! er.tm o;om vinor na data de sua
publicação.
.
Ar!. 5" Revogam-se as t:isposições em contrário..

Justlflcaçiio
O Estado de Roraima está localizado no extremo norte do Brasil. Sua situação geopolrtica caracterizou os aspectos mais importantes de sua história,
posto que se encontrava nos limites do território brasileiro e dentro da região arnazônica.
Especificamente, Roraima resultou das politicas de ocupação e de integração da Amazônia Nesse sentido, o municfpio de Boa VISta foi constilufdo
Território do Rio Branco, posteriormente renomeado
de Território Federal de Roraima Em 1988, a Assembléia Nacional Constituinte elevou-o à categoria
de Estado da Federação.
Roraima não ocupa uma área muito extensa do
território. Entretanto, dispõe de solo bastante rico e
fértil. Não obstante, o Estado não tem se beneficiado
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~ toda a potencialidade de suas terras devido, prinCipalmente às condições primárias e predatórias de
. exploração.
.
O municfpio de Bonfim tem a agricultura como
atividade econômica básica Os principais produtos
cultivados são a mandioca, o milho, o arroz. o feijão,
a banana e o caju. É uma exploração agrfcola de nfvel médio e dirigida completamente para o consumo
interno.
.
A Zona de
Comércio, criada em 1991,
constitui-se em um. instrumento dinamizador do comércio local, na medida em que representa um
pólo de atração pa~ 9,s. i_nvestidores de regiões vizinhas.
.
Estes são elelll!lnloS importantes para a cons. trução efeliva da iofra-estrutura ·necessária e capaz
de propiciar o desenvolVimento econômico e ·SÓcial
do municfpio. ContudO, carência de mão-de-obra
.qualificada tem se colpcado como obsláculo persistente.
Por sua vez, o !J1Unicfpio se ressente da falta
de um sistema de ensino que atenda à demanda
dos jovens e dos trabalhadores da região. A rede deensino do segundo grau existente é insuficiente e a
única escola técnica do Estado encontra-se localizada na.capilal.
.
Consciente da- f'!ecessidade de mudar essa
situação, tomamos a iniciativa de autorizar o Poder Executivo a criar Escola Agrotécnica Federal
de Bonfim. Essa ~la terá como responsabilidade
a formação profissional da mão-de-obra local e <.iv
desenvolvimento de técnicas mais modernas de

uWe

a

·a:

prcduçãc.
Feias razões acima expostas, esperamos contar
com o apoio de nossos ilustres Pares para a aprovação do presente Proj~to de Lei.
Sala das Sessões; 9 de outubro de 1996. - Senadora Marluce Pinto.

(À Comissão de Educação - decisão
terminatiVa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 215, DE 1996

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnlca Federal de N~
dia, no Estado de Roraima.

o Congresso Nacional decreta:
Arl 1° Fica o Poder Executivo autorizado a
criar a Escola Agrolécnica Fedelal de Normandia,
EstadO de Roraima
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Art 2° A Escola Agrotécnica Federal de Normandia manterá cursos de nfvel médio e profissionàlizante, a serem definidos pelo Ministério da Educação e do Desporto.
Art 3" A instalação do estabelecimento de ensino de que trata esta Lei subordina-se à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações necessárias, assim como à criação dos cargos, funções
e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, por
iniciativa exclusiva do Presidente da República
Art 4° O Poder Executivo, ouvidos o Ministério
da Educação e do Desporto e as Secretarias de
Educação Estadual e Municipal, regulamentará esta
Lei no prazo de noventa dias, contados a partir de
sua vigência.
Art 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 6" Revogam-se as disposições em contrário.

objetivo a qualificação da mão-de-obra local pela incorporação de técnicas modernas de produção.
Adicionalmente, a Escola Agrotécnica Federal de Nonnandia irá complementar o esforço de
atendimento da rede oficial e particular de ensino
médio que, hoje, é insuficiente para absorver o
contingente de alunos egressos das escolas de
primeiro grau.
Pelas razões acima expostas, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares para a
aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 9 de oUtubro de 1.996. - Senadora Martuée Pinto.

(A Comissão de Educação - decisão
TenninatiVa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 216, DI~{ 1996

Autoriza o Poder .Executivo a criar a
Justificação
O Estado de Roraima está localizado no extremo norte do Brasil. Sua situação geopolltica caracterizou os aspectos mais importantes de sua história,
posto que se encontrava nos limites do território brasileiro e dentro da região amazónica.
· Especificamente, Roraima resultou das polfticas de ocupação e de integração da Amazônia. Ne&se sentido, o municfpio de Boa Vista foi constituído
Território do Rio Branco, posterionnente renomeado
de Território Federal de Roraima. Em 1988, a Assembléia Nacional Constituinte elevou-o à categoria
de Estado da Federação.
Roraima não ocupa uma área muito extensa do
território brasileiro. Entretanto, dispõe de solo bastante rico e fértil. Não obstante, o Estado não tem se
beneficiado de toda a potencialidade de suas terras
devido, principalmente, às condições primárias e
predatórias de exploração.
No Município de Normandia, a agricultura é a-_
atividade económica mais importante, seguida da sil- ·
vicultura e da pecuária. São explorações de nfvel
médio em que os produtos são destinados ao consumo interno.
A reversão desse quadro significa a possibilidade de crescimento económico e a melhoria do padrão de vida da sua população, que somente será
factível através da melhoria da educação.
Consciente disso, tornamos a iniciativa de autorizar o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de Normandia. Essa escola terá come

Escola Agrotácnlca ·Federal de São Lulz
de ~uá, no Estado de Roraima.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Rca o Poder Exài:utivo autorizado a
criar a Escola Agrotécnica Federal de São Luiz do
Anauá, Estado de Roraima.
Art. 2" A Escola Agrotécnica Federal de São
Luiz do Anauá manterá clirsos cte ~~l.~io~'
fissi9Ralizante, a serem définidos ~lo Ministériô
Educação e do Desporto.J
Art. 3° A instalação do estabelecimento de
ensino de
trata esta lei subordinSL-SS à prévia
consignação, no Orçamento da União, das dotações necessárias, assim como à criação dos cargos,
funções e empregos inã!Spensáveis ao seu funcionamento, por iniciativa exclusiva do Presidente da
República.
Art 4° O Poder Executivo, ouvidos o Ministério
da Educação e do Desporto e as Secretarias de
Educação Estadual e Municipal, regulamentará esta
lei no prazo de noventa dias, contados a partir de
sua vigência.
Art
Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. Revogam-se as disposições em contrário.

que·

so

e•

Justificação
O Estado de Roraima está localizado no extremo norte do Brasil. Sua situação geopolftica caracterizou os aspectos mais importantes de sua histó-
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ria, posto que se encQntrava nos limites do território
brasileiro e dentro da região amamzõnica.
Especificamente, Roaraima resultou de ocupa- .,_ ·
ção e de integmção da Amazônia Nesse sentido, o ·
municipio de Boa Vista foi conslituido Território do
Rio Branco, posterionnente renomeado de Território
Federal de Roraima. Em 1988, a Assembléia Nacio- .
nal Constituine elevoiHl à categoria de EstadO. da ,
Federação.

muitO

Ro13-ima não ocupa uma área
extensa do
território brasileiro•. Entretanto, diSpõe ,de· solo rico e
fértil. Não óÍlstante, o Estado tem se beneficiado de
toda a:'potencialidade de suas tenas devido priilcipalme~ às· co,ndlções primárias e predató_rips êle.
·?l$!1ora~Q,_ -~ . - . . .
..
~~~~··.
~
...
r · O municipio ~ Sã"<l.luiz de Anauá tem como
importantes fontes de renda a agricultura e o comércio. Os principais produtos da região são o feijão, o
milho, a mandiOca, o .arroz, o café, o ca~u e a
caruHie-açúcar. Essil produção· se destina, em geral, ao sustento da população. Contudo, a parcela
destinada à comercialização já . responde por . um
percentual ainda que pequeno, da ràceita tributária
do municfpio.
'

A pecuária e a sivicultura são pouco signifiCati-

vas càmo atividades econOmicas.
O crescimentO econõmico e a melhoria do padrão de vida da sua população dependem da superação desse quadro de precariedade, e para tanto a
educação é o instrumento indispensável.
Nesse contexto, tomamos a inciativa de autorizar o Poder Executivo a criar a Escola Agroténica
Federal de São Luiz de Anauá. Essa escola terá
corno função formar profissionais capazes de atender à demanda local de mão-de-obra qualificada, ao
mesmo tempo em que representará o espaço de incorporação e de desenvoMmento de técnicas modernas de produção.
Além disso, será um grande e importante reforço à rede de ensino público de segundo grau da
localidade.
Pelas razões acima expostas, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares para aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - Senadora Marluce Pinto.

(A Comissão de Educação - Decisão
Terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE

1996
Autoriza o Poder Executivo

a criar a

Escola Agrotécnica Federal de Cantá, no
Estado de Roraima.

O Congresso Nacional decreta:
Art. t• FICa o Pooer Executivo autorizado a
criar a Escola Agrotécnica Federal de Cantá, Estado
de Roraima
Art. 2" A Escola Agrotécnica Federal de Cantá
manterá cursos de nlvel médio e profissionalizante,
a serem definidos jlelo Ministério da Educação e do
·Desporto.
Art. 3" A instalação do estabelecimento de
ensino de que trata esta Lei subordina-se à prévia
consignação, no Orçaménto da União; das dotações necessárias, assim como à criação de cargos,
funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, por iniciafniá éxclusiva do Presidente da
República.
Art. 4° O Poder Executivo, ouvidos o Minslério da Educação e do Desporto e as Secretaria de
Educação ESI!l.dual e Municipal, regulamentará esta
Lei no prazo de noventa dias, contados a partir de
sua vigência
Art. SO Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.

Justiilcação
O Estado de Roraima está localizado no extremo norte do Brasil. Sua situação geopolítica caracterizou os aspectos mais importantes de sua história,
posto que se encontrava nos limttes do território brasileiro e dentro da região amazõnica.
Especificamente, Roraima resultou das polfticas de ocupação e de integração da Amazônia. Nesse sentido, o município de Boa Vista foi constituído
Território do Rio Branco, posteriormente renomeado
de Território Federal de Roraima.
Em 1988, a Assembléia Nacional Constituinte
elevo!Hl à categoria de Estado da Federação.
Roraima não ocupa uma área mutto extensa do
território brasileiro. Entretanto, dispõe de solo bastante rico e fértil. Não obstante, o Estado não tem se
beneficiado de toda a potencialidade de suas terras
devido, principalmente, às condições primárias e
predatórias de exploração.
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O inunicfpio de Cantá tem a agricultura como
atividade econõmica básica. Os principais produtos
cultivados são a mandioca, o milho, o arroz, o feijão, a banana e o caju. É uma exploração agrfcola
de nfvel médio e dirigida completamente para o
consumo interno.
A reversão desse quadro significa a possibilidade de crescimento econõmico e a melhoria do padrão de vida da sua população, o que somente será
factível através da educação.
Consciente disso, tomamos a iniciativa de autorizar o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de cantá Essa escola terá como função
formar profissionais capazes de usar a terra de
modo racional e de incorporar técnicas modernas de
produção para dinamizar o setor.
Adicionalmente, a Escola Agrotécnica Federal
de Cantá complementará o esforço de atendimento
da rede oficial de ensino médio que, hoje, é insuficiente para absorver o contingenle de alunos que 5e
formam nas escolas de primeiro grau.
Pelas razões acima expostas, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares para a
aprovação do Pre.;;_ente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. Senadora Marfuce Pinto.

.

(A Comissão de Educação - Decisão
Terminaüva.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 218, DE 1996
Obriga produtores e importadores
de bebidas e aUmentos a reciclar ou destruir os vasilhames vazios utilizados no
acondicionamento desses produtos.
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biodegradáveis, na forma prevista no regulamento
da presente lei.
Art. s• A transgressão ao disposto nesta lei sujeitará os inlratores às seguinles penalidades:
I - advertência;
11- multa;
III - suspensão temporária do funcionamento
da empresa;
IV- cancelamento do registro do produto.
Art. 6" A regulamen1ação da presente lei será feita pelo Poder Púbf100 no prazo máximo de 120 (cenic
e vinle) dias a partir da dala de sua pubr!Cação.
Att 7" Esta lei entrará em vigor na dala de sua
publicação.
Art.
Revogam-se as disposições em contrário.

a•

. Justificação
Em todo o mundo, e também em nosso pars, o
riXo doméstico vem se tomando uma das mais sérias
fontes de poluição, especialmente nas áreas metropolitanas. Esse quadro tende a se agravar pelo fato
de que, na sociedade alUai, ocorre um uso cniscente de embalagens não biodegradáveis. O lançamento dessas embalagens sobre o solo, ou diretamenle
nos cursos dágua, ocasiona um problema ambiental
que se estenderá por muitas décadas. Tal siluação
resulta, em primeiro lugar,"_da.ineJCi&!~[lcii!.. em.J:tl!~it''
· · tas comunidades, de um serviço ejéiente de coleta·
de lixo; em segundo lugar; é prOéluto da falta de uma
consciência ~lógica no seio da população. I·
A p~nça de embalagens de bebidas e alimentos cria sérias dificuldades à reciclagem do
lixo; para tanto, toma-se necessário fazer a separação dos diversos tipos de materiais, nas usinas
' de tratamento, elevando, sobremaneira, o custo da
' operação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• As indústrias produtoras e os importadores de bebidas e alimentos deverão recomprar os
vasilhames não biodegradáveis que acondicionam
os produtos por eles vendidos.
Art. 2" O valor para a operação referida no arti- . ·.
go anterior deverá ser gravado, de forma permanen- ·
te, no vasilhame, na forma prevista no regulamento
da presente lei.
Art. 3" As indústrias produtoras e os importadores de bebidas e alimentos serão responsáveis pelo
reaproveitamento, reciclagem ou destruição dos vasilhames recolhidos.
Att 4° Os estabelecimentos atacadistas e varejistas, revendedores das indústrias produtoras e importadores de bebidas e alimentos, poderão servir
de intermediários na recompra dos vasilhames não

Os donos ambientais resultantes do descarte
destas embalagens, junto com as medidas necessárias ao tratamento dos mesmos pelo Poder Público, representam um custo para toda a sociedade, que resulta de uma falha dos mecanismos de
mercado. Esse custo social não é intemalizado, ou
seja, não se trar.sforma em custo privado, assumido
por produtores e consumidores, através do sistema
de preços.
A sociedade brasileira tem buscado enfrentar
esses problemas especfficos através da educação
ambiental, de natureza genérica, ou pela coleta seletiva do lixo que, não sendo ainda obrigatória, se
reveste, também, de cunho educativo. Os resulta-
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dos desse esforço têm sido, até o presente, insignificantes.

·Os instrumentos tradicionais de politica anl". ·
biental têm sido as normas legais disciplinadoras
de atividades potencialmente causadoras de danos ambientais, envolvendo medidas de prevenção ou minimização desses danos, bem corno pe;
nalidades pelas infrações às mesmas normas; Vll!to que essas medidas envolvem, na maioria das
vezes, um custo para o agente responsável pelo
empreendimento potencialmente Poluidor, toma7se
imprescipdlvel um esforço consideráVel de fiscali~s>. pará garantir seu cu1Tlf)ril11ento. Nas condições brasileiras cara9ferizadas por sérias deficiências da tn~uina estatal, inclusive .carência
!pica·de::péssoat pára o trabalho de fiscalização;
não causa estral)!le~.. que esta última seja deliciente e possibilite sistemática desobediência às
normas supracitadas.
·..
.. ·
Pelas razões apontadas acima é que, desde o inicio dos anos setenta, vem-se dando ênfase crescente aos instrumentos econOmicos,
capazes de incorporar os custos ambientais
ao sistema de preços; ou seja, busca-se criar
incentivos econOmicos à minimização dos danos ambientais. Um desses instrumentos, utili·
zadó no presente projeto de lei, é o de depósito/retomo, pelo qual o consumidor final, ao devolver um vasilhame vazio ao varejista, rece-·
be, de volta, um determinado valor que estava
incorporado ao preço de aquisição do produto. Se
esse valor reembolsado for significativo, o consumidor terá, obviamente, molivação para devolver o vasilhame.
As operações de retorno dos vasilhames ao
produtor, bem corno o tratamento dado aos mesmos, podem envolver um custo, que se refletirá em
elevação dos preços. Desse modo, um custo, que
antes era socializado, toma-se, agora, custo privado,
suportado pelos consumidores daquele produto e,
dependendo das condições de mercado, também
pelos produtores.
Outra consequência positiva desta lei é que
essa elevação de custo cria um forte estimulo à pesquisa e ao desenvolvimento de embalagens biodegradáveis de custo mais baixo.
Ao longo da presente década diversos palses
da Europa e da América do Norte vêm adolando
essa sistemática de depósito reembolsável sobre vasilhames, com resultados bastante efetivos. Relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento EconOmico) mostra que, nos diversos
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palses-membros, o valor desse depósito tem variado
de um mlnimo de 2 - 3% a um máximo de 30% sobre o valor do produto, ensejando uma devolução de
80-90% dos vasilhames, chegando, em alguns casos, a quase 100%. O percentual sobre o preço varia com o tipo de produto - normalmente mais baixo
para cervejas, vinhos e produtos lácteos, e mais ele-

vado para refrigerantes.

·
Entendemos que as diversas questões opera-

cionais envolvidas nesse processo devem ser tratadas na regulamentação da lei.
· Reconhecemos ainda que, por tratar de matéria de natureza inovadora, es1e projeto suscitará polêmica e, possivelmente, será objeto de proposta de
alterações capazes de, eventualmente, levar a seu
aperfeiçoamento. Acre!fl!amos, porém, que, oo essencial, o presente projeto de lei representa um passo fundamental na defesa do meio ambiente em

nilsso P"als.

·

Sala das Sessões, em 9 de outubro de 1996.Senador Júlio Campos. PFL- MT.

(A Comissão de Assuntos Sociais Decisão Tetrninatótia.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 219, DE 1996

Dispõe sobre o seguro_ contra acldenllls pessoais, a cargo dos promotores
e organizadores de rodeios, em benefício
dos participantes desses eventos, amadores ou profissionais, e dos seus dependentes, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art 1° A realização de rodeios dependerá da
corilprovação de aquisição, pelos organizadores e
promotores do evento, de apólice de seguro pessoal
contra a invalidez pennanente e morte, em beneficio
dos participantes e competidores do rodeio, amadores ou profissionais.
§ 1° Considera-se rodeio, para os efeitos da
presente Lei, todo e qualquer espetáculo piJblico de
competição, em que sejam utilizados bovinos e equinos, com demonstração, pelos competidores, de força, coragem ou perlcia.
§ 2" Excluem-se do disposto no parágrafo anterior os espetáculos circenses e as corridas de
distâncias ou de superação de obstáculos.
Art. 2" Para os efeitos do art. 1•, a indenização ajustada, em caso de morte ou invalidez permanente, não será inferior à importância de
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R$10.000,00 (dez mil reais), em benetrcio da vftima,
seus dependentes, ou de pessoa indicada, conforme
ocaso.
Parágrafo único. O pagamento da indenização prevista neste artigo não exclui a responsabilidade por despesas médico-hospitalares decorrentes dos acidentes, que poderão ser cobertas através de seguro-saúde contratado com entidades privadas.
Art. 3" O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de noventa ãas contados da sua publi-

Cação.
Ar!. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 5" Revogam-se as ãsposições em contrário.

Justiflc:açãc?
Apesar do enorme público que comparece
aos rodeios, o trabalho dos peões (e peoas) nem'
sempre é reconhecido devidamente pelos proII!Otores e organizadores desses eventos, ·seja
.em termos de remuneração; seja em termos do
oferecimento de garantias para o exerofcio profissional. Dentre essas garantias podemos incluir
uma existência digna na eventualidade ~ acidentes causadores · de invalidez permanente· .e uma
compensaçãó para a famRia do peão, em caso da
morte· deste.
,
Para atender, em parte, às ãlficuldades que o
exen::fcio da profissão enseja. entendemos de bom alvitre que se conceda aos peões seguro pessoal contra
acidentes, seguidos de invafldez permanente ou morte.
Desta forma, estamos col'llllementando as coberturas
oferecidas pela Previdência Social. Nada mais justo,
eis que esses profissionais já vivem, de cidade em cidade, subrne1endo-se a duras provas de habilidade,
coragem e fo~ para a alegria dos espectadores e a
lucratividade dos eventos.
Aos peões de rodeio, em face das tradições
culturais envoMdas neste •esport-arte•, ·não é
viável o oferecimento de equipamentos de proteção indidual contra impactos, pois esses artefatos destoariam do vestuário tradicional e atrapalhariam os movimentos dos competidores. Resta
a eles, então, a proteção das roupas rústicas, basicamente de couro. Essa especificidade profissional faz com que os riscos sejam acentuados e as
medidas de segurança não consigam diminuf-los
satisfatoriamente.
Como os peões de rodeio, no mais das vezes, são pessoas simples, vindas diretamente
do campo, é natural que a responsabilidade pela
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aquisição da apólice seja dos organizadores ou promotores dos eventos. Nos termos deste projeto de
_ lei, a comprovação de que os participantes estão segurados passa a ser pré-requisito para a realização
dos rodeios. Desta forma, as autoridades responsáveis pela autorização do espetáculo podem exigir o
preenchimento desse pré-requisito antes da realização do rodeio, até corno prova da idoneidade e responsabilidade da organização.
Nos termos de nossa iniciatiVa, ficam exclufdos
do beneficio os artistas circenses, jóqueis e demais
profissionais que trabalham em espetáculos com
animais, em condições de menos riscos.
Focamos uma importância mfnima para a indenizaçãó, com o intuito de evitar a utilização de apólices nas quais figurem Valores irrisórios. Pelo projeto
o\talor indenizado'constitui parte aulõnoma em relação às despesas. méâléo-hospitalares, com as quais
os organizadores devem arcar em razão da responsabilidaae civil e moral.
···
. Atribur~· ~im, ao Poder Execuljvo a
tarefa de definir os mecanismoS de fiscalização do
curilprirnento da. pre:sE!nte lei.
... ·. ·', · Esses são os argumentos que, em nosso atendimento, justificam a apresentação ~e projeto de
lei, .para cuja aprovação ·contamos com o apoio dos
meus·
ilustres Pares.
·•
. ··"""'
.

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

'-·· · · Sala das Sessões, !i de Óufubro
nador Lúdlo Coelho.
•
· '

* 1996. - Se-·

(A- Comissão de Assuntos ~ -

Decisão
. . . . . Tenninativa.)
..

'

PROJETO DE

'

·

l:.EJ DO SENADO lP 220, DE 1996

~, . .
ReV9!J11 dispositivos legais que re<: .. ' .. guiam o .exerciclo de diversas prollssões..
'

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1• FICBITI revogados os seguintes diplomas
legais: .
1.- Lei n• 3.207, de 28 de julho de
1957;
11 ~ Lei n" 4.021, de 20 de dezembro
de 1961;
III - Lei n• 5.276, de 24 de abril de. 1967;
IV - Lei n• 6242, de 23 de setembro
de 1975;
V - Lei n• 6.354, de 2 de se1embro de
1976;
.
VI - Lei n• 6.546, de 4 de julho de
1978;
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VIl- Lei n• 7.377, de 30 de setemblo
de 1985;
VIII - Lei n• 8.623, de 28 de janeiro de .
1993;
.
.
IX - Lei n" 8.650, de 22 de abril de
1993.

Arl 2" Esta Lei enlra em vigOr na data de Sua
publicação.

· ·

.~

Arl3" Revogam-se as dsposiQõeS em 001111álto.
.'
. ...

., A influência do corporativisino, CIII8Cterfsllc:a
de nossa legislapão tiÍlbalhista, gerou a piOIIIUigilção de clivel,ll:ls diplomas legais que nada 'mais fa.
~dó-Qtie"eriarreservas de mercado de trabalho
em beneffcio de algumas categorias profissionais.
Quando não tratam da criação de vetc:ladéiros feudos, cedem diante de pressões tenek!ntes .à criação de direitos especificas ou priviláglos em beneffcio de algumas classes de trabalhadoreS. ·
Nossa proposição pretende revogar algumas
nonnas que só servem como complicadoi8S no ordenamento jurfãiCO ou comO entmve ao funcionamento do livre mercado de trabalho. Não há raZão
que justifique a regulamentação legal de proftss6.
es cujo exercfcio não implique riscos para a sociedade ou tenha ligação direla com as funções do E&lado, seja em termos de segurança, saúde ou educação. Para a fixação de vanlagens individuais, a
modernidade aponla como o melhor caminho a na.
gociação coletiva.

Entre as profissões no exercfcio das quais o E&lado não deve interferir; alravés da lei, estilo aquelas
regulamentedas pelas nonnas citadas nos incisos
desla iniciativa. Pela ordem: empregados vendedores, viajantes e pracislas (Lei n• 3.207, de 1957). leiloeiro rural (Lei n• 4.021, de 1961); nutricionlslas (Lei
n• 5276, de 1967); guardador e lavador autOnomo
de vefculos automotoras (Lei n" 6242, de 1975);
atlela profissional de futebol (Lei n" 6.354, de 1976);
arquivista e técnico de arquivo (Lei n" 6.546, de
1978); secre1ário (Lei n• 7.377, de 1985); guia de turismo (Lei n• 8.623, de 1993); e treinador profissional
de futebol (Lei n• 8.650, de 1993).
É. de se pergunlar se o Estado tem condições
de fiscalizar o exercfcio de profissões como a de
vendedores viajantes e lavradores e guardadoi8S de
carros. A observação da realidade pn!tica, por si só,
já nos permite responder pela negativa.
Que interesse público há na regulamentação
de um tipo de leiloeiro especllico para o meio rund?
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Provavelmente nenhum. E em que grau o poder público pode e deve realmente interferir no exercfcio
das profissões de arquivista e técnico de arquivo,
atleta profissional, secre1ário, guia de turismo, treinador profissional de futebol e nutricionista? Provavelmente em grau fntimo. Todas estas profissões são
remuneradas e recebem beneffcios em função de
critérios de competência.
No caso de jogadores e técnicos de futebol, a
evolução das relações trabalhistas aponla para contndos vinculados à publicidade e mercadologia. MuitaS vezes. são empresas de outros ramos que con~ o jogador ou o técnico. Ademais, ninguém
COilbata um jogador de futebol porque ele tem •car18ira". É claro que os critérios são notoriamente outros no momento da E!!lCOiha dos elencos. _ .
A exigência de diplomas e certificados, por outiO lado, pode criar •empregos de fachada", onde o
profissional apenas "assina". São conhecidos os casos.de fannacêuticos que recetJem sem trabalhar. E
isiD ·ocorre com uma profissão que consideramos
merecedora de fiscafiZBção e regulamenlação, imaginemos o que ocorre em outros casos para ós
quais es1a ingerência do Estado é perfeilamente

se

desnec assária.
Entiio, por blas as razões, a regulamentação de
celtas profissões revela-se ineficaz, quando não perniciosa. São criados encargos e amplia-se a burocracia
estatal e sincfiCal em proveito de uns poucos, com custos enormes para a sociedade em geral, sem que ãiSio
decorram beneffcios em contrapartida.
Além disso, a regulamenteção excessiva inibe
a atividade econômica. As mfcroempresas (imaginese uma "grande" empresa de lavagem de carros)
são sobrecarregadas com custos e a criação de novos empregos não ocorre, pelo contrário, mais e
mais relações de trabalho tomam-se precárias.
Expostos sumariamente os argumentos que
nos orientam na apresenteção deste projeto de lei,
esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares na
aprovação e tramitação da iniciativa.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - Senador GDberto Miranda.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 3.207, DE 18 DE JULHO DE 1957
Regulamenta

as atlvldades

dos

em-

ptarregados-dos vendedores, viajantes ou praclstas
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LEI N° 4.021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961

Cria a profissão de leiloeiro rural, e
dá outras providências
LEI N" 5.276, DE 24 DE ABRIL DE 1967

Dispõe sôbre a profissão de Nutriclonlsla, regula o seu exercício, e dá outras providências
LEI N• 6.242, DE 23 DE SETEMBRO DE 1975

Dispõe sobre o exercício da profls..

são de guardador e lavador autónomo de
vefculos automotores, e dá outras providências
LEI N• 6.354, DE 2 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre as relações de. trabalho do atleta profissional de futebol, e dá
outras providências

.

..

·---------····-··---~------··----··----····-·· ...

---·

LEI N" 6.546, DE 4 DE JULHO DE 1978

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os projetos serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência esclarece ao Plenário que, na sessão deliberativa extraordinária do dia onze último, quando foram votldas as emendas oferecidas ao Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 73, de
1994, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
deixou de ser apreciada a Emenda n• 105, de autoria do Senador Sérgio Machado, des1acada pelo autor atravéS do Requerimento n• 817, de 1995.
Cópias da referida emenda, do requerimento
de des1aque e de parte do Parecer da Comissão
Temporária sobre a emenda encontram-se à ãJSpos~o dos Srs. Senadores nas bancadas.
Passa-se à votlção da Emenda n• 105, de parecer contrário, des1acada.
Os .Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA N" 105
Dê-se ao § 3" do art. 111 do substitutivo a
guinte redação:

,.

LEI N" 7 .3n, DE 30 DE SETEMBRO DE 1985

LEI N" 8.623, DE 28 DE JANEIRO DE 1993

Dispõe sobre a proflssáo de Gula de
Turismo, e dá outras providências

LEI N° 8.650, DE 22 DE ABRIL DE 1993

Dispõe sobre as relações de trabalho do Treinador Profissional de Futebol,
e dá outras providências .

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão Terminativa.)

se-

Art. 111. ••••• -.:·~.::••.'.:.-··---····-~----·· .
§ 3" Os vefcufO!; de-tlamlpdrte .coleliVlf;;
·de passageiros, ~tas exigências

Dispõe sobre a regulamentação das
profissões de Arquivista e de Técnico de
Arquivo, e dá outras providências

Dispõe sobre o exercfclo da profissão de Secretário, e dá outras providências
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estabelecidas oelo j)oder competente para
autorizar, pemÍitir ou conceder a explofação
de serviço, tl<'-derão conter, na parte traseira, emnc:l.t!Ç!Ida ou não, e nas laterais, painéis publici!ários, desde que não contenl!!!m
conotlção polflica e que contribua para a re-

!lução larifária

· · ··

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Piesidência comunica ao Plenário que, visando à maior
publicidade p()ssfvel de matéria, determinou a publi' ·-cação em awlso e a distribuição do texto final- do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n" 73, de 94, que institui o Código de Tr.'lnsito Brasileiro.
,·
O awlso do referido texto encontra-se à disposição dos Srs. Senadores nas respectivas bancadas.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Temporária, oferecendo a redação final do Código de T~si
to Brasileiro, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em
exercfcio, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte:
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Art. Os CODCeitm e def"miç&s estabelecidos pam os efeitos deste
Código são os constmtes do Anexo L

COMISSÀO TEMPORÁRIA PARA ESTUDO DO CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO

CAPÍIULOll

-·

DO SISTEMA N~ONAL DE TRÂNSITO

PARECER N" 529, DE 1996

Du-G<n;s
~

final do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei dá
· Clmara rt- 73, de 1994 (u• 3.710, de
'1993. aa ~ dç: origem).

Art. 5"' O Sistcu Nacioall de Tdnsito ~ o CCIDjlmto de 6rgios e
catidades da UDilo, dos :Emdos,. do Distrito Federal e dos Mwrld"pios, que tem
poc liDalldadc o e:terdclo das mivid:adcs de plaDejamento. administtaçlo.
oormatizaçlo. pcsqnisa. resistm c 1iccnci
t
de veículos. formaçlo.
babiJ.àçiD e m=ic:lagem de ..,.,..tnt.yn edocaçJo,. enzmbvj• ~ do
sistema vifdo. Poficiame:nto fisnlinçiio jalg:amc:ztto de ~e de aanos e
apllcaçlo de pem6dedes

;:c-..

'r-'<ü p.,_. """"''... é6dJ&o .. triDdo.
....:omo·~~ ~ fbW do sub.stittlti.vo elo SenMio ao PIQjetode Lei

Ado q> S1o abjel:iYos báicçiS do Sislcma NacioGal de Trhsito:

da Clmua n• ~·de 1994 fri' 3.710_de 1993, u Casa de arigcm). que institui o
C6digode Tdmito ~euo..
, ·I
•

~--·-s.-.~e""À--da~ ... 't do~ . . !996.

I - estabelecer dircrrizes da Po1ftica N:ICiooal de Trlmito. com

..

vistas l seprm;a.l fluidez. ao c:cafarto. l defesa ambieDtll e l edtJcaç:lo para o
ldDsilo.. e fiJcatizl:r leU c:uwp~
D- fi:ar. mcdiaalé acrmas e 1
E,......,. a~ de

--

cr.itbiol tk:aicoJ. fiDmcciros c l<fminjstptjvos para a exoçuçio das; aJividadc:s de

ANEXO AO PARECER N"<T2.6, 00 1996.

m-

estahelecet a sista!Wica de fltDOS 1
de
os seus cf.vusos 6lglos c ~ a fim de facilitar o
processo dctisórioe a integmçio do Sistema.. .,.
iDf~ enttc

RcdaçJo ftnal do Substitutivo do

SenadoaoProjetodeLeidaCAnwa
n-73. de. 1994 ca• 3.710, de 1993.
C....dcoripm).

riiiiWii o CMiso

de Tn!brsito

BrtJSileiro.

o CONGRESSO NACIONAL dcacta:
CAPtruLOI

oAs DISPoSIÇÕES PRELIMINARES
Art.t• O trtnsito de qualquer natureza nas vias tem:stres do território
Dadoaal. abertas 1 cUculaçlo, reze-se por este Código.
vdcalo& e

Soçloll

na

f t• Com.idcza.se trtnsito • tlbli23çlo das vias por pessoas.
animais. isoUdos ou em grupos. conduzidos ou alo, para fim de

Da Composiçlo c da Compcrl.Dcia do Sistema Nacional de Tdnsito
Art.

I - o Conselho Nacional de Tdnsito - CONTRAN, eoordenador'
do Sistema e órgão máximo noanativo e consultivo;
ll - os CoDse1hos Estaduais de Transito - CETRAN e o Coaselho
de Trtnsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE,. 6lgios normati:vos.
consultivose~
·
m - os 6Iglos e entidades. eiCcuô.vos de tr1nSito da ,Unilo, dos
Estados,. do Di3ttito Federal e dos Municípios;
IV - os 6rglo$ e ~executivos ~os da,Unilo, dos
Esr.ado:s. do Distrito Fedelai e dos Muaicípio$; · · ·
•.

V - a Policia

citcubçlo. pamda. estacioaamento c opc:niÇio de carga ou descugL

f Z: O trJnsim. em c:ooi!içl5es seguras. ~ am direito de todos e
ck:vc:t dos 6rglos e entidades CWlfl01klltCS do Sistcmli NllciolW de Tr!Dsito. a
estes caberldo. oas respectivas c:ompd!Dc:ias. adotar as medidas destiDad:u a
as::segmw esse direito.
I ~Os 6!glos c entidades componentes do Sistema Naclooal de
c.ompet!ncias. objeti~
por cJm:. causado5 aot. cidadb em virtude de açlo, omissJo oo erro na
exec:uylo o~ de'·progmnas. p:ojetM c :serviços· que pn.Gtllm o
c:le!CÍciO do dirâto do tdnsito seguro.
TriD:sito respoodcm. no lmbito de scas mpe:tivu

-

.
I ~·AS CZltid.des componeates do Sistema Nacloaal de Trtnsito
do- aquc1is c:riâdu cio matic:fas. pelo Poder Páblico competente cloradas de
peDOCilicbde jmídica própria. c integrmrc~. da administraçlo iDdireta 00

r Comp6em o Sistema Nacional de Tr!nS"ito os seguintes 6tg5os

e entidades:

aodovima FedCrat. ,

VI - as Policias Militares: dos. Estados e do Distrito FedeR!;
VU- as Juntas Administmi'I3S de Recursos de Inf'IaçOes- JARL

Art. r Os Estados. o Distrito Federal e os Mnnicfpios organizarlo os
respecti'VOS' 6rgios e entidades executivos de tr2Dsito e executivos mdcwi.irios.
est3beleeeodo os limites circunsc:ricloa de suas ablaÇ6es., ·

Art." o ~da República desig:oari't) IDiDisthio ou 6rglo da
Preside.cia respt'GSivd pela cocrdeuç:lo múima. do Sistema NacioDal de
Trlnsito,:ao qnal emri viDcu!ado.o CONI"RAN e subordilaado.o órJ:Io múimo

exceulivo de ttlnsito da Uniio.
. Art.IO. O Comellia NKioual de Tdnsito- CONTRAN. com sede ao
Disttito Fedezal e presidido pelo diripre do 6rgio mt:cimo eucutivo de tdDsir.o
da.U~tcmascpinre i11f siçio:
·
·

· "}'S" Os 6rglo& c Cllticlades de trlnsiro pcrta:ICC:Iltc: ao Sistema
Nacioaal de Trlnsito dulo ~=suas Çles..à defesr"'drvidzo:Deh
iDcluSda a pnn v.;1o da wXJc e do mcio-ambieute.

[-o dirigeDtr: do6rglo exeeutiYo rodoviirio da tinilo;

n:otq:c

mtentrdaPoticia~Focbat

m- um. ~ da eotidadc mixima ~ c1ot

Art. r Slo vias tcm:strcs urbsnas c rurais as mas. as avenidas. os
Jogradouros, os caminhos. as passagens., as. estradas c as rodovias. que terio seu
uso regulamentado pelo 6rglo ou entidade com circunscriç.lo sobre elas. de
acordo com as pecu!iaridad.es locais e as circunstbcias especiais.

W ... um representaDte da entidade máxima
nfva ~
6rglos c entidades eucutivos rodovi.úios de tzinsito dos Estados c do DiJtrilo

Parágrtifo único. Para os efeitos deste Código. são coosidttadas
as praias abertas l cimllação pllblica e as vias iniemas
perteDceDtes aos condomínios cOJlSti.tuídos pot unidades autOoomas..

V - tres representantes da entidade máxima representativa dos
6rg!os e entidades executivos de trânsito dos Municípios;

vias

~etre:s~

Art. 3"' As disposiçiles deste Código slo aplldveis a qualquer veículo,
bem como aos propriettrios,. condutores dos veículos nacionais ou esttaDgeiros e
b. pessoas ce!e expressamente menciocadas..

6rglos c entidades executivos de td.osito dos Estados e do Distrito Federal;

r4a

Fedonl:

.

VI - um representan.te do Conselho Nacional dos Comandante$
Gerais das Polícias Militares c Corpos de Bombeiros Militares dos Estados c do
Distrito Federal:
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XI - ~. cp'
tu oa. alcerx ·0. dispcsiti.YOI de
siDaJiz:8çlo e 01 ~e c:quipat:uealtc de trlDsico; · ·•
·

.
VII - um ~sentante da entidade máxima nacional d!....
fabricmtes e moctadocas de vefculos:
vm - um repre$CilUDte da entidade sindlcal máxima. nacional de

xn - apreciar os recursos interpostos contra :as do:islSes; das
instAnci2s inferiores. 112 forma deste Código; .

transporte rodovWio de carg~

IX - um representante da entidade sindical máxima nacional de

x:m - avocat. para análise e soluções. pmcessos sobre conflitos
de compelfocia ou circunscriçio, ou. quando .uocessário. unificar as decisões
administrativas;

tnnsportc: rodoviário e urbano de passagcUos:

X - um ~rante das entidades sindicais aaeionais de
trabalhado1es em a:msponcs tubano e de~

:ra - um

XIV - dirimir coaflitos sobre ~ e ~de
tttDsiw ao lmbilO da UniJo, dos Estmos e do Distrito Fc:dcnL

represcnwlte das entidades nJo govenwncntais de

atl13Ç1o cacioaal em tdnsi.tn e l:rai1SpiXtl:;

•

Art. 13. As Clmaras Temáticas, órgãos t6cnicos vinculados ao
CONTRAN, sio intcgmdas por C$p0cialisw e t!m COGlO objetivo estudar e
of~ sugestOes e embasamcDto lécnico sobre assumes e:spc:c::ffiCO$ para
decisOes daquele colepdo.
'

XII- um represeuWite coordenadoc das Omaras Temitieas;.
XIII - um rcpn:sentanrc da entidade siodical múima Jtlcloaal
dos distribaldorcs de ~ automotores;

XIV - um representmtc do miDistfrlo ou 6tglo coordeaador
mWmo do Sistema Nacioaal de Tdnsito.

§ 1• Cada Clmua t: coastitufda por especi•ljms scpt O""'M
de 6rglos e entidades exccucivos da Uni.lo.. dos Estados. ou do Distri10 Federal e
dos Munid'pios. em igaa1 aúmero, pc:d
tes ao Sístema Nacional de Trlnsit.o,
além de ~ · •'ist'S rcpn:scnt:lntc:S dos diversos segmentos da sociedade
xdacionados com o tdnsito. todos iDdicados segundo regimcato cspc:cffico
defmido pelo CONTitAN e designldos pelo Mmistto ou diripte cocrd
1m
múimo do Sístema Nlci.onal de Tdnsito..
§ r as :qmcnros da socic:dade. idlcioaadm no padgrafo
anterior, sedo tept r~ por pessoa jurídica c devem atc:Dder aos ltlqUisitos
ettebei.ec:idos pelo CONTRAN.
§ 3"' Os coordenadotes. das CIIDans Tc:ldicas sedO eleirm
pelos seus n:::spcc:tivos membros.
§ 4• Slo criadas as seguintes C:amaxas Temüicas:

XV • um ~ da Associaçio Br:uilcira de Enzeobaria
Antomotiva- AEA;
§ t• Os membros do CONTRAN reJacioaJidos aos iDcisos W a
XV slo indicados pelos 6rglos: ou. cntidacles a que pc:rteaçam..

_

§ r Fxa1uwb os mmcfatas do Prmdentc e dos membros
previsrDs nos iDcisos I c li. ó mandato dos membro& do C0NTRAN e de seus

_._ .....

~mplemc>, ~pelo

---da-.

de--

§ 3* O Vic:e-Presideat do CONTRAN seri deito pelos ~
membrcc. ~ õiQilCles represemmtes de «z1os oa. entidades patumtcs ao

-"""""'· n..
' Art.

§

•! Edocoçlo;

O CONTRAN .reáDe-se ontimrjamenre ama \'Cl: por mb. c

- - ....... """-peloc:onscibeiros
Prcsidc1re, ou por cm t=ço dps
quonrm mfnimo de oito de seus membmL

pelo

b) Operaçio. FlSCalizaçlo, c: Poticiamc:ato Ostensivo de Trlnsi10;

y.,..

c as decisões scrlo rom.das com o

c) EngeubariadcTdfego. de VW e de Vdculos;
à} M<dicimode'rufego.

x··o Pxesideale do CONTRAN ll:'tt direito ao voco llOII1inii c

Art. 14. Compete aos Com:elhal &uduais de Ttlnsito - CETRAN e
ao Ccmcibo de TdDsito do Distrito Ft.dc:nl-.CONTRANDIFE:

de qualidade..
§ r. Das decisões do Conselho caberi reemo ao ministro ou
dirigeute de órglo a quem compete a COCillcmçio mbima do Sistema NKioaal
deTr!nsito.

[-cumprir e fazer~ ..·~ e as oormas de tttmito.
GOlmbitodesaasJespcctivasatribuiç:6es:·

doi ~menb

· --~.:. •...~

. -

--~-__...._a,....

.........

trlnsito:

de trbsito;

•

/ /

•

4) 'das iARl;

I - estabelocer as DOmliS ICgUlamcntues referidas aestc Código e
as diretóu:s da Política N-=ioaal de TriDsito;

m - propoc. ann•1mtn"" ao ministério oa. 6rz1o c:oordcaackx'
múimo do Sisr=Ja Naciooal de Trlnsico. um Programa Ncioall de Trlosito
compat{vcl com a PoHtica Naciocal de Tdasito e com a PoUtica Nacional de
T~ com objcti\10! c metas úaDçivds pm. pc:dodos mínimo~ de dez

'

....,_da~

V- juJpr os rcenrsos interpostos contra decis6es:"

II - cocxdeaar .os 6rglos da Sistema Naciocal de Tdmito.
objeti.vmdo a integta;:lo de suas .ativic:fadts;

r

rv- estimular e orientar a~ de campanhas ~vas de

Art.12. Compete ao CONTRAN:

b) dos Órgb e entidade$ executivos estaduais. nos casos de
, inaptidio petmaDCatc constatados nos exames de aptidio fisica. mental ou

psicológjca.

'

'
enmjoadora

c:omissso

VI - indicar um Rpcesentm1e para compor a
de caadidalos portadores de defici&x:i.a fWca 1 babilitaçlo pua

COQduilr veícnlos automotott:s:
vn ·designar junta médica e psicol6gica especial pm. euminu
os QDCiidatos l habil.itaçlo para c:onduzir vdculos autoalCXOreS e para revalidaçlc

de examc:s. cm caso de IeCWSOS deferidos;

IV- criar Clmaras Temtiicas:

e u cfiretrize& pua o

VI - esubeiec:er as cliteCrizr:s do qimcDlo du.JARI:
vn - zelar pela I1Difomtidade e mrpcizmrto da noema
contidas DeSte C6dizo e nas resoltJç&:s wwp1emcntaaes; ·
.
vm. .- cstabcloc:er e. ~ os Pr>:nfimenfJ:M para ~
imposiçlo,. a mx
' çl. e a
l
a;f" das mu1tu por mtraç.:5ca cometidas
em 1JDidade da Fedetaçlo difc:lmte da do !'
•
todo vác:ulo;

IX -.m:poodcr: às ooasulta.quc: lhe forem f~aladas. relativas l
çlicoçioda~de-

-

m-.........,.
a......,.., J<!alivolo
oormsDvos

§ 4• Poderio participar das ~ pledrias do CONTRAN
autoridades e t6:nicos especialistas cm ll1ll&ia de ttlasito. com a :IDU&cia do
Presidente da reuniio. para discutir mafl!ria espc:cífica. sem dâeito a "t'OtO.

V - esubckcet seu ~ inlemofuncioaamento dos CETRAN e CON'l'RANDIFI!:

•

fi - ellboar aorma5 DO lmbito de SUS rpti.vas W! i

§ ~ O regimento intemo do CONJ::R,AN disporá sobre as demai!
normas de seu funciODIIIIlCilfO.

-

22!

vm -

acompulhar e coordenar as atividadcs de :iclministraçlo
oducaçio. ~ frscalizaç!o, policiamento ostensivo de trlasi.w, focmar;So.
de coadutoo:s. registro e 6ccnc:iamcato de vdculos. uticulaDdo os ÓfiiOS do.
Sistema DO Estado, reportando-se ao CONTRAN;

JX - dirimir c:ouflitos ~ circtmscrlçlo
transito no lmbito dos Manicfpios;
defink!2s nos§§

e

~ de

X - infonnar o CONTRAN sobre o çwnprimcnro das dâg!Dcias
t• e Z" do art. 333.

Ptudgrafo único. ~caoos previStos nõ'inciSo V.julplo:spelo
ótpo. nlo cabe tcCtii'SO Da esfem admiDistratift.

Art.. IS. Os
COLJll: :siçlo"

I-

11.a1

C:cm.AN

e o CONTRANDIFE 12m a scguiDte

1epr =nrante do ócpo ou.eatidade exc:cati.vo de tdcsito

•

ANAIS DO SENADO FEDERAL

222

ar

. m - mn iep:

tarte da Policia Miliw' do Estado ou. do Distrito •·.

IV - am rq:c -ran•e do órJio oo eatidade executivo muakipal

da-dov • dois representantes ÓOS órglos OD entidades executivos dos
Mtmid'pios que o1o a ctpil21 do Estado;
VI - um representante de cada uma de tr!s eutidades. w
relacloaadas c:om. tdnsito. indicadas pelo chefe do Poder(
Eu:ctltivo Est:ldual 0t1 do Discri.IO Fedeu~.

gov

ntajs

§ 1• O Presidente do CETRAN seri. eieito pelos seus membros

puaiDIDdaro de am ano. altemaDdo-sc cnue os~ do ESiado e dos
Mtmlcfpios e o do CONTRANDIFE. da IDCSlOa forma. altemmdo entre os seus

.....-.

§ '1: No CONTRANDIFE os~ dos iDcisos IV~ V
..... ~........ '"~"=""""" "" Admin;,_. Reglooois do
Disuilo FederaL
t
I
.
§ 3"' q:.-4:ept ert:mrys sedo iDdic:ados pelos 6tglos du entidades' ..
~ ~- heecbs;- bem Q?UlO o presidente deito, pelo chefe do
~·&ativo &cãdual oo do Di.srqto FedetaL

f .r A3 Cttti<baes ~ no inciso VI devem ser ai~
a cada fim de mmdaiD. }x;dcndo vollu a habilitar-se a uma vua deconidos dois

.....

§ 5" Os membros 00 CETRAN e do
ser pessoa: de lt'.COIIbecicla e:çeri~ em trAnsito.
§

CO~devédo

e o mmdato dos seus membros é de dois anos. admitida a

""""''"•;l•op:raos membros: rd:acionwfos nos incisos I a V.

Aft. 1'- Junto a aada 6rglo oo entidade executivos de UID:sito ou.
rodoriftio fmlcioaarlo JUDtaS Adminisrntivas de Recursos de ~ - JARI.
6rg:los c:o1cPdos respoastveis pelo juJguneoto dos recu:so:s: intetpostos c;ontta
penaiídeclcs per eles impo$Us..
Pan.ftnzfo úrlico. As JARI tbn regiincnto próprio, observado o
disposto ao iDciso VI do art. 12. e apoio ldmiaistrativo e fmanceiro do ótglo ou
c:Dtida& janto . , qual fimc:ioocm..
Art-17. ~à lAR!:
I· jull!""'"""""' -pdos~
U - solicitar aos 6rglos e entidades cu:cutivos de trbsito e
~VCJI. rodovürios informaç&s cocnplemenwcs relativas aos recursos.
objelimxlo uma mc1bor Wlisc da situ3çio recoaida;

m - eocamiahar aos 6rgics e entidades executiVos de ulnsito e
executivos mdovWios i.Dformações sobre problemas ob$etvados cas autu.ações e
apoat.das. em mcmsos. e que se repitam sistematicamente.
Art. 18. As JARI sJo integradas pelos seguintes membfcs com
recoabccid.t. expenaocia em mat6ria de [rinsito:
I - um presidente da JARI. portador de curso superior, indicado
pelo 6rglo ou entidade CJCCCUtivos de tdmito ou executivos rodoviárias;
II • wn rcprescnt:UJ.tc do órgão ou entidade executivos de trinsiro
ou executivos rodoviárlos:
m• um representante da comwúdadc:.
§ t• Quando, junto .ao 6rgJo 0t1 entidade exectltivo$ de trtnsito
oa ex.ocutivos roclovWios. existir mais de uma IARI. havc:ri wn COOI'de:nacf«·
get21. esc:olhldo emre os presidentes. que cxen:erá. CWillllatiVamentc. a
presidbc:ia e a coordcnadoria.
§ 'Z' O c:oordc:nador-geral6 escolhido pelo chefe do Exocnti.vo ao
qual o órpo ou entidade executivos de trbsito ou executivos rodovWios estiver

-

§ T O represeDWlte da comWlidade 6 nomeado pelo chefe do
Execmivo ao qual o érgio ou entidade executivos estiver subordinado, por
iDdic:açlo desse órglo. entre aqueles que demonsttem expcri.!nci.a e interesse na
mat&ia de trlns:ito, após aprovaçlo em cume de suflcieacil. solxe L.qislaçio de

Tdmito, que telha obtido,
aproveitameneo.

DO

f 4• O exame de

múlimo, 70% (SC!eata por CCDto) de

que trata o parigafo amerioc lamb6n sert

çlic:.do ao1 demais membros da Junta.

t

das

z•
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s- O mmdato' dos membros das JARI é de dois mos,. admitida

Art. 19. Compc:tc ao 6rgio llliximo executivo de tdnsi'-10 da. Uailo:

DOnDaS

I· ctJ:1131Xir e fazer ~ a legislaçlo de triDsieo e a euc:oç~ct
c di.retrizes estab ' -du. pelo CONI'RAN, no !lmbito de sua
.

D • a SdpCtYislo. a CCXlldmar;lo. a coiaeiçlo cb ~
CCGII'Oie e a fivalizaçln da execuç1o da Palltica NICioaal de
T.rlnsito c do P1UpmDa NICiooal de TdDii1o;
m - articul.-oo~e cem. oa 6rglo:s · dos Sis=. Nac:iocaia do.
~.o

.._do.,_edo-l'llbüco.-vmdoo....-1
vioi!Dc:iado tdDsito,. promcmado. coc:c
e C'U""'*m«'o o CCJilttOie de aç&a
I

I

~ap:mta;IOdocxdcowat:atocda~dolrlosito;

IV - apurar. prevenir e rqximir a pdtica de acos de improbidade
c:ont1a a f~ ptíbiica. o patrim&io. 011 a ldministtaçio pública ou privada.

refc:reates 1 scpraaça do tdnsito;.
v • supu: •isionar •

c

iiuptmtaçlo de projdos progn.mas. .
relacioados com a cngenfwia. educlçlo. admimstraçlo,. policiamento e
f"zscaüzaçlo do tdnsito c outros. ~ 1 W!Üormidade de prncedi'f'C!"';
VI - estlbdecer "pt
fi
nw sobre a apreridiiigem e
habilitaçlo de cooduton::s de veículos.. ezpediçio de documecuos de coadutores,
de registro e lkcrJc:iamc:ato de vckttlos;
VII • expco

~

a Pcmlis:slo pua Dirigir, a Cartcita N.-:ional de
Registto e o de l.iceaciamento AntW atn.v&. de

ffabi~taçlo.- as Certificados de

delegaçlo aosórglos executivos dos Emdos c do,pistrito Federal;

VIII - orpDizar e mmtcr o ~ NaciocW de Cutciru de
" " " " - • RENACH:
IX • orpnizar e manter o Rqistro Nacional de Veículo&
ADtomotores- RENAVAM;
X - organiDr a esWí$tica genl de trlnsito no território ~
definindo os dados a serem fomecidos pelos demais 6rpos e promOver sua:

....._
UOCOIZ!

XI - estabeJocer modelo padrlo de c:oleta de ínforra;6es sobre
-,de acidentes de tdmito e IS estatísticas do IJ'1Dsito;

xn • adl:niDistEK fundo de lmbito uciontl destm.do 1 scprança
e .à cdocaçlo de trlnsito;
xm - coordeaar a admixüstraçlo da ~de muitas por
infmç&s ocorridal em loc:alidadc difcrentc daquela da babiliraçJo do coadutoc
inf':r'alm c em 1miclade da Fedcl:aç:lo diferente daquela do liceDciame:ato do

..._,

XIV • fomoccr' aos 6rglos. e entidades do Sistema Nacional de
Trln1ito iafcanaçõea sobre registres de ve!ados c de condutores,. ltWlb::Ddo o
fluxo pu
r de inf~com os demais 6rglosdoSistcma;
XV - promover. em conjunto com os 6c:gios wmpc:teutcs do
MiDistmo da Edocaçlo e do Desporto. de acordo com as dirctri%es do
CONI'RAN. a elaboraçkt c a implememaçlo de p:ograma de cducaçlo dt;
trtnsito DOS esttbekrimentos de ensino;

XVI - elabotar e distribuir WDrcddos progrunitic:cs pua. a
edDcaçlo de tttosito:
XVII • promover a divulgaç:IG de trabalhos técnicos so'ore o

xvm - elaborar, juntametltt: com os demais Órglos c f':nt:idadcs
do Sistema Nacional de Trlmito. e submelcr à aprovaçJo do CON'l'RAN, a
complcmcntaçkt oa altcraÇio da sinalizaçio e dos dispositivos e equiptlJDCZ!tos de
tdnsito;
XIX • orgmã.zt; elabon:r, compkmcDtat c alterar os manuais e
normas de projctos de imptementaçJo da s'naunçh doe •Jispositi.vos e
"equipamentos de ~to aprovados pelo CONTRAN;

XX • e;,tpe:dir a pc:m1is.slo internacional para CC oduzit veículo C o
certificado de passagem nas alflDdcg:ls. através de de'J',gaçJo aos órzlos
executivos dos Estados e do Distrito Fc:delú;
XXI ~ promover a ~ periódica f 1e reuniões regioiWs e
congressos naciooais de trinsito, bem como propor a m; cescntaÇio do Bnsi1 em
congressos ou reuniões internacionais;:
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xxn - propoc acudos de eooperaç1o com ocgaaismol
intemaciollais. com vistas ao aperfciçoamcato das açõcs incn:ntes t segurm;:a e
educaçio de trutsiw;
.
xxm: ~ elaborar projeto$ e progrmnas de formaçlo, tre:inamcn&o
c esP=riaiinçJo do p::s$0111 c::nc:am:pdo da execuç~o·--das atividadcs de
eugenharia,. cducaçlo. policiamento osteusivo, fiscalizaçlo, opcraçio e
administmrrlo de tdn:sito, propoDdo medidas que estimulem a pesquisa cientf.6ca ·
e o ensino r6:nico-profis:sioul de inu:resse do trAmito,. promoveodo a sua

__,

XXIV' . - opinu sobte assaDID& ~ . , trlnsito
intercstaduai e intcntaciouaJ:
XXV- dlbont c su.bmetc:r l ~do CONIRAN· D•
norma c requisillx de qmmça veiazlar para fabricaçlo e IllOiltlgelll de
veículo&. c:oasomte ma desti:lzaçlo;o •
XXVI - esube1occ:c poccctimearm para a coocc:ssiD dO códi.p
1' de» ~ para deito de rcgistro. empbca:metJro. 8·
Henri.= nto~
inmuir .os m:llr$0$ ~ du doc:isõcs do .
CONI'RAN;. ao mittistta oa d;irizcafo c:oonkmdcr múimo do Sistema Naciocal.

nw....:.-

xXvu -.

.

«~w.

sabmet&-los.

.

XXVIII - c:smdat 0$. caos omiSSOID& ~ de tdasito e
çom proposta de soltlçlo, ., ~ 011 6czlo COCJ(deadcc

mbimodo SistcmaN-=io:Wdc Tdnsim;

XXIX - pteStat suporte técnico, jurídico, ad..aünistrativo e
fiDa:ncciro ao CONTRAN.
§ 1•eomprovada. através de sindic5ncia. a deficiCncia tlcnica ou
administtaliva ou a prática c:onstantc de aros de improbidade contra a fé pública,.

conu:a

o patrimOIJio ou cootra a administraÇio pública, o &gio executivo de
ttinsito da Uoilkl, mediante aprovaçl.o do CONTRAN, assumirá diretamente ou
atravb de delcgaçfo, a execuçJo total ou pucia! das atividades do 6rE;lo
execurivo de trlnsito estadual que renha motivado a investip;lo, at6 que as
irregularidades sejam sanadas.

§ Z"O regjmcnto interno do 6rglo exccativo de transito da União
dispor4 sobre sua estrutura organizacional. c seu funcionamellto.

.

223

~ - promover e participar de projetas e programas de educaçlo e
segur.mça. de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
XI- integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacioaal
de Trânsito par.s. fins de arrccadaçlo e compensaç!o de multas impostas na á!ea.
de sua compel!ncia, com ,vistas 1 unif!CaÇio do licenciamento, à. simplifteaÇlo e 1
celeridade das transferencias de vc!culos e de prontuários de condutores de wna

pam outra unidade da Feder:açlo;

m - fiscalizar o n.fvel de emiss3o de poluentes c ruído
produzidos pelos vd'culos automotores 011 pela sua arg:t. de acordo com. o
estabelecido DO art. 67. aMm de dar apoio. quando solicitado, b ações espocíficas
dos ótgios ambieut:Us.. •

xm • flSC3lizar, autuar.. aplicar as pcoalidades e medida
adminislra!ival cabíveis. às iD1'rações .rcfcmues a CXCC3SO de dimensões e. p«
meio de balmç:u móYeis. as relativas a excesso de peso. bem como DOtificar e

-

mrec:acw as multas apiicadas..

Art. 21. Compete aos órgios e emicbdcs excc:utivos mdoiiáti.os da
Unilo. dos Emdos,. do Distrito Federal e dos Municípios, no Ambito de sua

.

I . cumpir e furr cumprir alegislaç:io e as normas de tdnsir.o;

ao lmbito de sua respec::tiv:a atribuiç(Scs;·
n • pimejar. projetlr. fl:'gl'bmenm e opcn:r o trtnsüo de
vdculol.;'de pedestres e de ao.iD:Jais. e promove~" O dcsettvolvimento da çirçuJaçio

eda~de c:iclist&::

m •

impla.otÚ-.

manter

c opctar o sistema de ân•fil!Çio os

~em equipamel1fos de cmtroJe viário;

IV • coletar dados- e clabcnr estudes sobre
trlnsito e Suas causa;

-

0$

acideDtcs de
·

V • estabelecer. em OODjuDto am os 6rsJos. de polic:iamemD
osreasivo de trlnsíEo, as ~ d.irertizes para o policiamenlo ostcmivo de

VI - executar :a fiSC:alizaçlo de tt1Dsito. l.l!tiW', aplicar as
penalidades de advert!ncia. por escrito, e ainda as multas e medidas
admiuistrativu cab{vci:s, notificando os iDfratorc:s e am:cadaado as um1tas que
aplicar.

§ ~ Os 6tglos e entidades execati.vos de trSnsito e executivos
rodovürios da União, dos Estados. do Distrito Fc:dcral e dos Municípios
os dados estttfstic:os par2 os fins
fomcceriO. "dnigatoriamente. mes a
previstos no inciso X.

vn - :mccadar valor:es prOVementes de estada e remoçlo de
vd~ e objetos. e escolta de ve!cu!oll. ele ~ su~~ ~
,pengosas:
.
~

Art. 20. CotllpCfe l Policia Rodoviária Federal,. no âmbito dM
rodovias c estradas fcdcn:is:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação c as normas de trinsito,
no Jmbito de suas .mibuições:

•
' · vm - credenci"' os servit"' de
&o.lizlr e adotu
medidas de segurança rda.tivu aos serviços de renovãçio de vdculos, escolta e
lraii.Sporte de caip indivisível;
·
IX • :fiscàliz.ar. auwar. aplicar as penalidade;. e medidas
administrativas cablyeis,' rebtivas a infrações por excesso de pesó. dimensões e
lotaÇio dos veículos. bem como·llotifiare :amcadar as multas que aplic;ar.

mes.

.

0: - realizar o patrulbamento osteasivo. exccutaDdo operações
relacionadu com a scgurmça ptiblica. com objetivo de ~- a ordem.
,U!colwnidade da pessoas. o patrimOoio da UniAo e o de tm:eiros:

m • aplicar e am:cadar as nudW: impostas por infraç(les de
td:asilo, :a medidas lldminisuativas dccoc'renres e os valores proveaíentes de
estl-.dz e mDOÇJo de veículos. objetos, mimais e escolta de veículos. de cargas
supt~OU. perigosas;
lV • execu.tar 5CfVi~ de pK'ICQYio, atnxfimento de ~te$ c:
salvm'ICitto de litima:s;

v • realizar pericias, levantamentos de locais de acidentes,
boletiDs de o::onencia e termos circun.rtanciados teste de dosagem alcoólica e
outros pr~I)CPdi.....,ros estlbc:lecidos em lei e regula.tnentos imprescindíveis l
elllcidaç» das causas dos Acidentes de ~to;
VI - credeDciar os serviços de escolta. fiscalizar e adorar medidas
de segurança rebtiws aos serviços de renovaçio de vdculos. escolta e transporte
de carga iDdiv.\sível;
VII· assegurar a livre circubçlo nas rodovias fedeais. podendo
solicitar ao órg. 'k) rodoviário a adoçlo de medidas emcgenciais. e zciat pelo
cumprimento das , 'lOfmaS legais relativas ao direito de vizi.nhanç:L promovendo a
interdi~o de consa -uções e instalações nJo autorizadas:

vm -

colew dados estatísticos e elaborar esrudos sobre
acidentes de trlnsito e suas causas. adotal'ldo ou indicando medidas operacionais
preventivas e encam.iab4'lldo-os ao 6rgito rodoviário federal:

IX- imp1'ementar as medidas da Política Nacioaai de SegurailÇ"!
e Educaçio de Tdnsíto;

"f"',!

X • fi.sc:aÍizar o CUII1primeDto da aorma c:onlida no art. 96.
aplicando as penalidades e àirecadaDdo as mu:lt:as Dele previstas;
.,
XI - implementar as medidas da Politica Nacioaal de Tdnsito o.
do Programa Nacion2l de Tdnsito;

XII - promover e participar de projetes e programas de cduc:açlo
e segmmça. de acordo com u diretriz:cs estabelecidu pelo CONTRAN~
xm - iDtcgm'-se a outros 6rglos e etttidadcs do Sistmla
NaciOilll de Ttlnsito para fins de am:adaçlo e compensaçiO de multas impostas
na 4ret de sua comper!nci• com vistas 1 unificaçlo do licenciamento, l
· simplificação e l celeridade du tmasfer!ncias de ve!culos e de pcootuários de
, CondutorC$de uma pu:aoucra Ullidade da~
XIV • fis.cali:w" o nível de emisslo de poiuemes e ruído
produzidos pelos veículos automotores 011 pela ma carga. de :ICOldo com o
estabelecido DO m. 67. :além. de dar apoio à aç6es espcdficas dos ~
.ambientais locais quando solicitado:
XV • vistoriar vdculos que necc:s::sicem de autorizaçio espeçial
para transitar e esubeloccl' 0$ requisitos t6:::aiCO$ a serem ob$ervados pua a
cin;ulaçlo desses veículos.

Pardgrafo único. Excctu.am.-se da compef!Dcia do
rodoviúio da Ucilo as alribaições: constantes do inciso VL

6rPo

Art. 22.. Compete aos órglos ou ectid:ades executivos de trtnsito cb
Estados e do Distrito Federal. no hbito de sua circunscriçlo:
I • cumprir e fazer cumprir a legislaçlo e as DOI:DlAS de trlasito.
DO klbi.to de

suas respectivas atribuições;
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n - It2llzar. fiscalizar e controlar o processo de fonnaçJo.
apedeiçoamento, reciclagem e suspeaskl de condutores. expedir e assar Licença·
de Aprcndi..zagem. Permiss3o pala Dirigir e Catteir.a Nacional de Habili~
mediante delegaç!o do 6rg5o federal competente:
·~

m-

vistoriar, inspeclOD2l' qwmto ls condiç&s de seguranç.t
Yeicular. reg:isuv. cmp~ selar a paca, e liccll:ciat veículos. expedindo o
Cc:tiflCado de Registro e o l.ic;eocíamento Anual. mediante delc:gaçlo do 6tgJo
federal competente;
IV - estabelecer, em conjunto com as PoUci2s
din::trizes para o policiamento ostc:usivo de trAnsito;

MiliWÍ:s. as·
r

V - executar a fiscallraç'o de tdnsit.o. autuar, aplicar as
pell'ilicfades poc infrações e medída5 ad:ministrativas cabíveis. notificando os
infrat.oa:s e arrcc:ad2ndo as multas que aplicar pelas peDalid:ade:s nas áreas urbana
c rural. rela.tivas a:
,A)CCllldições fJsicas C ps!quic;udos~
b) normas de diteçlo do veú:ulo; ·
c) documento de habililaçlo dos c:ondulores;

d)...,..........,..,.,;.;...... -

c,..._.._-~·- .el~vira=!DemacidcDtesdctdm:ito;

'"""'

.n·.....,..... _

.,

r> CODduçlo & c:nmças c csoo1ucs;
h) uso ck luzes,. buzina. som e alarme;
i) regalarizaçiO c
dos Ydcnlos;

domtnm.....,

j) ~ dcCOI1SCtV8Çioc qmuçados vekuJos;
I) e:tist!Dcia. cousa: v~ e aso de oquipame:uco oa dispositivo
obrig:at6rio paa o coodWor ou pua o vdculo;

VI - ·ma:adar va!cxcs provarientl:s de estada e n:i:aoçlo de
vdcuJos c objeros;.

VII - COID1DJi<:al' ao 6rz1o executivo de ttlnsito da Ullilo a
sospenslo c acamçio do direilo de dirigir c o pc:oihjmenro da Carteira Nacional
delhbili-

vm -

colctlc' dacfos. estatístico& e cbboa:r estudos sobre
acldeafcs de tdDsito c mas causas;

IX - credenciar órg3os ou entidades para a exccuçlo de
atividadcs previstas na legislação de tr!nsito, na forma estabelecida em norma do
CONTRAN;

X - implemcnw as medidas da PoUtica Nacional de Trânsito e
do Programa Nacional de Tdnsito;
XI - promover e participar de projctos e programas de educação e
segurança. de tdnsito de acordo com as diretrizc:s estabelecidas pelo CONTRAN;
xn- iatcgrar-se a outtos órglos e entidades do Sistema Nacional
de Tdnsito para. fins de arrec:adaçlo e compensaçllo de multas impostas oa :5rea
de sua competência, com visw.l wtificaçla do liceoc~to. à simplificação e à
celeridade das transfer!ocias de veículos c de prontuários de condutoreS de uma
para outra unidade da F~:
XIII - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de ttinsito c
executivos rodoviários municipais. os dados cadastrais dos veículos registrados c
dos conduton:S habilitados, para fins de imposl~ c notificação de penalidades e
de anecadaçlo de mulw. nu áreas de suas competências;

XIV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes c. núdo
prodnzidos pelos veículos automotorcs ou pela sua carga. de acordo com o
cstabc:lccido no art. 67, além de dar apoio, quando solicitado~ h açõcs específiCaS
dos 6rgb :ambientais locais;
XV - articular-se com os demais 6rgJos do Sistema Nacional de
Tdnsito DO Estado, sob coordcaação do respectivo CETRAN.
Art. 23. Compete às Polícias Militucs dos Estados c do Distrito

I - cumprir e fazer cumprir a legislaç5o e as normas de
procedimento de trinsito,. no lmbito de suas respecâva.s atribuiçl5es;
[I - e:~~:en:ct,

com exclusividade. a polícia ostensiva para o

liinsito nas rodovias estaduais e vias Ulbanas;

m - executar

fiscalizaç!o de tdnsito, quando e conforme
c:onvtnio firmado, como agente do 6rglo ou entidade executivos de tr2Dsito 011
executivos todovWios, cooo:omitantemente com os demais agen~ c:redenciados:
a
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IV - elaborar e eocamiDhar .os 6rglol. compctcn= os boletins
de ocorreacta c tcmJOS cireunstaDciado relarivos aos acidcutesdc r."hsito;
V - coletar e tJbular os d:ados estatísticos de acidcotes: de tdnsito;

VI - implementar as medidas da Política Nacional de Segurança
e Educaçio de TrlnsiW;

vn - articular-se com os demais. 6rglos e entidades do Sistema
Nacioaal de TrhlsilO ao Estado. sob a coordenaçlo do CETRAN da respectiva
unidade da Fedcraçlo.
§ t• As ativ:idadcs qe polfcia ostensiva para o tdnsito urbano e
rodoviário estadual serão e.xctcidas pelas Polícias Mililares. por meio de suas
frações. aigindo-sede seus integrantes formação r6cnica adequada.

§ 2:' Compete aos Corpos de Bombeiros Militares a preveoç:lo e
o combate a iDc!ndlo. o resgate e o atendimento ~-hospiralar às vítimas, nas
W.S tmesttes, e cxerçera fiscaljzaçSo específica.

Art. 24. Compete aos órpos e entidades cxecuóvos de· tdnsito dos
Muniçípíos, DO lmbito de sua circunscriçJÕ:
I - c:mnprir e fazer cumprir a legislaçlo e as oormas de ttSnsito,
DO Jmbito de suas respectivas atribuições;

n - p~. -projetar. regulamentar e operar o trl.osito de
vefcnlos,. de pcdesttcs. de animais é promover o desenvolvimenro di ciii:u1açlo e
da :sep:mça de ciclislas;
m • implanlu'. mautcr e operar o :sistema de sinali7.:açlo. os
dispositivos e os cqnipameDto5: de controle viirio:
IV • colctar dados eswíslkos e elaborar estados soble os
acideaies de btnsitoe suas~
V- cstabdecer, em CODjwrto cOm os. ótglos de poifçia. ostensiva
de tr2Dsito. as düettizes pua o policiainento ostensivo de tr2ns:Uo;
VI - executar a 6snliraçJo de rriDsito. aat112l', aplicar"as
penalidades de advert!Dcia por escrito e multas e u medidas administtativas
cabíveis. notific:mdo 01 infrarores e arro::adaDdo as multas que apücar pelas
iDfraç(les tdativas a:
a} estac:loaameniO e parada; .
b) arga e descarga de men:adorlas;
c) maoobns;.
d)-·
e) pn::fcr:eDcia do aso da via;

/) regnl•mcntaÇJo do us.)da via;
&} uso m.dcquado da via;

hJ danif ;

r

da via, de potrtcs c

viaduto~, instalaç6es

e

equipameutos da via;
i) obsttuçlo da via. obras e eventos;

j) exoesso de peso, de dimensões e de lotação dos veículos;
l) pc:deslre, ciclomotor, veículo de tração e propu1s§o humana. de
traç1o aninlal e animal;

m)-setriço público de tr.msportc colctivo c individual;
n) ttaDSporte de produtos perigosos.

VII - fiscalizar o eumprimcnto da nonna cootida no art. 96,
aplicando :as penalidades e .mccadando :as multas nele previstas;
VIII • impbntar, manter e opcar sistema de estacloaamento
rotativo pago au vias;

DC - .uree:adar valores proveiricntes de estada e remoçJo de
veíCulos, objetos e escolta de veículos de carga$ supetdimensioaadas ou
perigosas.;
X - credcuci2r 01 serviços de escolta. fiscali:w' e adotar medidas
de segunnça relativas aos serviços de rcnovaçlo de veicules. escolta e tranSpOtte
de carp. indivis{vd;:
XI~· integrar«= :a outros órgb e entidades do Sis=Da Nacional
de Trlnsito para 6ns de mecadaçlo c compensação de multas impostas aa área
de sua compet!Dcia. com vistas i llilificaç!o do liceDciamento. à simplificaçl.o c à
celeridade das tl2IlSfcrencias de veículos e de prootumos dos condutores de uma
para. outra unidade da Fedc:mçlo;

XD. - implmW as medidas da Política Naciooal de Tdnsito e do
Programa Nacional. de Trlnsitxr.
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a) ao caso de: apenas um fluxoS« pro'Yellieate de rodovia, &Que!e
que estiver cin:ulando por ela;
b) no caso de rotatória, aquele: que estiver circulando por ela:

XIV implutar m<didu pora da <Uculaçio
de vdClllol e reoriemaçlo do tdfego, com o objctivo de diminuir a cmisslo
global"" pol.-a;

reaistm' e JiceDciar. na forma da legisbçlo, clclomocores.

c) nos demais casos. o que vier pela direita do condutor,

IV - quando uma pista de rolamc:oto compocu.r vmas !aix.u de
circulaçlo

no mesmo sentido, slo .as da diteita destinadas ao deslocamento dos

vd~ de traç:1o e propalslo humm& e de traç1o anin:W,. fiscalizlrvio
autuan-Jo, aplicuxb penalidades e um;;adudo maltas~ de infra;lOes:

XVI------de-

veículos mais lentos e de maior ~ quando ttlo houver faixa especial a eles
destinada. e as da esquerda. destinadas l ultrapusigem e ao dc:$locantellto dos
veículos de: maior velocidade;

bumma e de f1aç:1o animal:

V - o transito de: veículos sobre passeios. calçadas e DOS
ac'JSWtJetttos. 56 poderi ocom:r para que se adentre ou se saia dos irn6veis ou
áreas espeçWs de estacioa:amento;
.

xvm •

VI - os veículos precedidos de buc:dores ter1o priorid&dc de
passagem, ~tidas as demais normas de~
·

XV -

XVII- aniculv-se com 01 demais 6Qiol do Sistema Nacional
de Trlzlsilo DO Estado, sob~ do n::spcdi'voCEI'RAN;
'

frscali:Dr o nível de cmisslo de polueutes e ruído
prodaz:i.dos pelos veículos automotocc1 ou. pela sua carp. .de acordo com o
estabelecido ao art. 67, artm de dar çoio à aç&s espccfflcas de 6rJ1o ambiental
lccalquando soli<Uodo;
XIX - vistoriar veículos que nec::essitCm de autorizlçio especial
para lr:IDSitar e estabelecer os requisitos t6cnicos a ~ observados pua a
circulaçlo desses vdc:ulos..
Pardfrafo único. As c:ompet!ncia relativas a 6qSo ou cutil:bdc
municipal scrioexercídas DO Distrito Federal pelo Dc:putame:Dtode Tdnsito.
Art. 25. Os 6rglos e entidades e:xccuti.vos do Sistema NKioaal de
Tdnsito poderio celebrar conv~o ddepDdo as &tivídadcs previstaS acste
Código. com vistas l maior cfici!Dcia e l scguraoça para os u.múios da via
PlUÚimfo Jinico. Os 6rglos e entidades de tdmito poderio

t6cnica. assessoria e monitoramcDco du
atividades relativas ao tdDsito durute pru:o à ser estabe1ed&l cmre as put=.
oomlessaa - ntodolautos.~

prestar serviços de apacitaÇio

Art. 2&. O Poder

Executivo. obsc:rYadas as compe«eociu

prnsta

DCSte C6digo. expedirá oorma cfisaimimwJo as inbç6es ~ nos
incisos Vldoart.2.1, V doart.22.e Vldollt.24.

CAPtruLom·
Art. 7:1, Os usúrlos das vias terrestte$ elevem:.

. . [-abster-se de lodo a&iO que plSU. ~perigo CIO obstXnlo
pua o lrlnsiro de ve!culoc. de pessoa. ou de animais. ou ainda causar dmos a

..

•

1

•
•

011

D - ab.Rt-sc de ~o ll'lmito ou torn1-1o p::rigoso, atiraDdo,
abendcarlc u vza objetoa. ou snhsdnçjr ou Dela criaado

.

,__ Amei de cob:a' o vdc:alo cm ciJalbçlo nu. vias p6biicas 0
Art. 21.
· r - -.iuar sea c:im:o de

~-

e 'IUificar o cD demm

.ocopclf<Sclo........
cq "t

,,

D-vmtkar·~·ccadiç6cscofi•n
deiDOobripc6rioç". .
.

--

P

a) qumdo os dispcsitivos c:stivelem ac:iouados. iadicaodo a
proximidU: dos vekulos. l!odot os caoduuxes deve:rlo deixar livre a pasagem
pela faixa da esquerda.' indo para a dildra. da via e par;uxlo, se aeces:súfo;

_

b) os pede$tn:s. ao otMr o alarme sonoro. deverlo agtWdar ao
pa5Seio a passagem do vdcaJo. só atruessa!ldo a via quando o mesmo já tiver
- p e l o local;
c) o uso de dispositivos de alarme soaoro e de iiumiaaçlo
venne!ba illCermiteoce s6 poder:i ocomr quaDCio da efetiva ~ de serviço

..

d) a pdoridU: de passagem u. via e no a:azamc:nto de'verf te dlr
com velocidacle !Cduz:ida e oom. 01 dc\ticSc. cuidados de segaraoça. obedecidas as
demais DOnDal desu: C6digo;

vm - os vefculos pn:l(adores de seniços de

,,.,doa

IX- a ai:tt t
a
deouuo vdalfo~~
feita pela1esquerda. obcdocida a siBa1iDçlo ~ c as demais nocma
mr_ Jccida dede C6digo.. eu:cto quaDdo o vdcnb a ser tlltrapas:udo esri\U
sinaiizaldo o pmp6sito de ea!mr l ClqUe!da:

.

X ~ 1odo coodutor cle.vcft.
certificc-sedeqae: •

~'=""" peteD<Iido.

de efemar uma ultr:apuusem.
./
tlma·

b) qoem. o precede a mesma faixa de transito alo hlja iDdlc.do
o prop6sito de alln:paur um lm:eiro;
·

"
•.
. cJ a faixa de lrlzzlito qtk: wi ~~livre nmna ~
' ~ pca que sua maoobra Dlo ponba cm perigo."oa. obscraa o triDsito qOc
'«<lba.cmxntido ~.

.

XI-tocloCCIIalbcraoc:tecu..aalta: 1

·

•J iadicar com

.

.

1 -deverá:

· a maaobn.~ ~a

luz iDdicáxa de dimçlo do vdcnlo oa ltm\l'& de gcs~o OODVCDCioaa1 de baço; _.
b) afasta-te do DIU6:ia ou. umáios aos quais u11rapas:a. de tal

Art. 29. O condutor dever;l, a lodo momeato. ter domfaio de seu
vefculo., cfiris:indo-o com atcnÇlo e cuidac1o$ indispensiveis l segurança do

....,.,_

Art. 30. o trtnsito de 'Veículos nas vias ten:es1n:s abertas l cin::ulaçlo
obedecerá às scguinles normas' .
.
I - a cin:ulaçio far-se-3. pelo lado direito da via. admi~ u
exoeç6::s deridamenrt sinalizadas;
U - o· condutor deved. guardlr distAncia de seguraaça lateral e
frontal eatre o seu e os demais vclculos,. bem como em rd.lçlo. ao boRla da pista.
c:onsideran~ no momento, a 'Velocidade e as condições do local. da
circulaçlo, do .veiculo e das CõndiÇôc:$ climiticas; - -

transi.II:Odo por flaxos que se
aproxin:wem de local n1o sinaliz.ado. terá pref~ de pw:agem::

~

IIDles

. d} dCDham CODdnlor- que 'Valha atrás haja ~
II1IDObra (*a ultr: i ' ("~
.

.

m - assegurar-se da exisl!nc:ia de CXXIlbnstt'vei suficiente para o

m - quando veículos,

ntilidU: p6blica.

qumdo em •rnxljmemo .na via, gozam de 1ivJe pcada e est:aciooameuto uo local
da prcst8Çio de serviço. desde que devidaox:atc sinafincfos deveDCSo estar
idc:ntificadosuaforma
I · ]+pelo~:
.
. . ~~ . . .

!;>ASNORMASGERAISDE~ÇÃ.OECONDUTA

--..----__

vn - os vefculos destiados a S4XOrrO de .iac:eDdio e salwmento
os de poUcia,. os de~ e operaçlo de btnsito e~ :tmbo•"nci" além~
prioridade de "trlnsito. gozam de livre cin:ulaçlo. es~nto .e parada.
quaodo em serviço de urgeocia e devidamente ~ por dispositivos
regulameatares de alarme soooro e ilwninaçio venne1ba intermitenre,. ob$ervadas
as seguiDtes disposições·

cruzem. se:

ronxa. que deiu:: 1iml ama d.àtiDcia larcnd de segurmça:,

c)~ após a efeti.wçlo da manci:a, a faixa de tdDiitD elo
origem. ICioamdo a luz: iDdicldcn. de direÇ:Io do vefculo ou f'azeodo JeitO
COD'Veacional de braço, adOWJdo os cuidados oecessários para não pôr era perigo
on obstruir o tdnsito dos veíCulos que ultrapassou:

XD - os veículos que se deslocam sobre trilhos tedo pn::fer!nci.&
de passagem sobfe os dc:mais. respcitadas as normas de: circulação.
§ t• As normas de ultrapassagem previstas nas alfneas a e b do
inciso X c: a e b do inciso XI apliam-se l aanspos!~ de faixas, que pode ser
reall:tada tanto pela faixa da esquerda como pela da direita.
§ Z: Respc:ii:adas aS oorDW dC: circulaç!o c: cOitdUia ·estabelecidas
neste artigo, em ordem dc::n:sc:enre, os veículos de: maior porte sedo sempre
responsáveis pela segur.mça dos mc:DOrCS, os motorizados pelos mo motoriDdos
e;.junros.. pela incolumidade dos pcdestn:s.
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Art. 3L Todo CODdulor. ao pc:n:eber qae outto 'ciue o sepe tem o
-deui-Io..
.

I • se estiver circulaDdo pela faixa da esquerd,a. deslocar-se para .a .
faixa da direita,. sem .:clc:ar a marcha;
••
· D - se cstivcc circulando pelas demais fai:us., manter-se naquela
na qual esti circuJ2Ddo. sem acclcnr a marcha.

-- --. _.._

Panfgrafo único. Os vd'culos mais IeDtos. quando em fil:;r.
que veículos que os
'

deYedo

maDter cfisttDcia suficieme eatre si para pennitir
~possam se iDtcn:alarna fila com segur.mça.

...
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fi • cm circulação, o cooduttlt manterá acesos os faróis do
veículo. atiliz.aodo luz alta em vias desprovidas de iluminação pública. exceto ao
avistar outto veiculo oa ao segui-lo;

m-a troca de luz baixa e alta. de forma in~ermitcntc e por cano
período de rempo. com o objetivo de advertir outros motoristas. só poderi ser
utilizada para indiar a intençJQ de ultrapassar o V(:fcuJo que segue à frCnte ou
para indi.~ a e:tiste:ncia de risco à segmança ~ os veic:ulos que circ:clam DO
sentido coarnrio;
IV • o coadutor mmted acesas as luzes de posiçlo do veículo
qLWldo sob c:huva fone, aeblina ou cernçJo;

A&1- 32. o CODdutcr qae teDba o prop6sito de ui~ um vercalo"'

pasaJeÜOI. devcd reduzir a velocidlde. dírlgiDclo com atCDÇio redobrada
I*W o vdctzlo com visc:ad scpnDÇ~~ dos pcdel&ft:a. "., ·
·

...

• Art.. ~ O CIOIIdutm' Dlo poderi ullnPassar ve!calos cm vias com
duplo sentido de'~ e pista dnica. oos trt.cbos em catvas e em aclives sem
~ lll6cicote. aa paulleDI de aívd. 'nas poot.os " vià1tos c nas
trrfoliá de podc:slrcs. exceiD qumdo bouver siDali. . ~ pennitiDdo a

...,._N"'... - c"""-o""""""".:.,
ultq

a

('

.,.

Alt.34.

V • 0 coadutlx urilizari Opist:a.&lc:rt:a IIU segui.Dtes situaç6es:
a) em imobi1izaç6-s 011 ~de emerg!ncia;

011

poder<

Art. 35.. O coodutor'·'CJOC' queira e:lCCIUir uma manobra deved.
cutifiCir« de que pode e:uc:utf..la sem perigo para os demais US~Wios: da via
qae. o sepcm. pn:cc:dem ou Ylo CC1IZU' c:om ele, CODSidcraDdo soa ~ sua
dücçlo c 1111. vdocidldc.

Art. 36. ADtes de iniciar qualquer manobra que implique um
dcs!oc:amento 1a.tcr21. o condutor dcveri indicar seu propósito de forma clara e
com devida anteced8ncia, por meio da luz indicador: de direçlo de seu veículo.

a

ou ruCndo gesto coavcncional de braço.
Pordgrofo único. Entende-se · por deslocameoto lateral a
rransposiÇJo de faixas,. movimen!OS de .c~ l direita. à esquenfa e retomos.

Art. 37. O'condtrtorque foricgresw- numa vi.a. procedente de um. lote
liDdeiro a essa via. dcvcri dar preJcrencia aos vefa~los e pedestres que por ela
estejam transitando.
•

Art. 38. Nas vias providas de acoswncnco. a converslo l esqoerda e a
operaçlo de retomo dcvedo ser feitas: nos locais apropriados c. onde estes alo
e:cistirem. o condutor deverá 3guardar no acostameniO,. l direita. par.a. auzar a

pist2 com segurança.
Art. Jt. Antes de earru- l direita ou l esquerda. em outn via ou em
lotes liDdeiros. o cooduUX' devmt

b) qumdoaregst!..,......raçJo da via assim o detetra.inar.

VI - dutmtc a DOite. em cin:ulaçlo.. o c:oadutor manted. ac:esa a

vn - o CODdutcc IDIIlt.CÃ .:esu. 1 coire. as luzes de posiçJo
o wkulo emver parado para .6Ds cm embarque ou desembarque de
pa.:sageiroaccapoadelcarp de~
qum~o

Art. 42. o c:ooclatlot de 'o'ác;ulo só poded. fUI% uso de buzina. desde
que em toqDe breTe,. nas squiDtes sitpÇSes:
· l - pua faza' as advert!Dcias DCC:C:tSáriu a fim de evitlr

U - fora da .._ urt.na, qumdo fec' com
cotldaw ~ 10 tem o prcp6sito de ullrapaá-lo.

ienre advCEÚI' a um

Ari. G. Neahma coadur« dc:V'cdi fieat bruscamcDtc seu. vdculo,
salvo por rui!Ses de sepaoçL
Art. .U. AD qaiar a vdocidade. .o coadtuct dcvm obserm
I
• m nr~ •
coadiçõcs fisicu da via,. do vekuJo e da carga. as col!diç6eS
iUCbJiol6gic:aa e a izdeDsicbds do trtasilo,. ti &
L aos limites m.Wmos de
vdoc:idadc esnbe'ecidnll*& a \lia, altm. de:.
I - Ido obstruir a nweba oormal dos demais veículos em
cirt:ulaçlo sem c:ausa justifiCada. transitando a uma velocidade anoana1meote
redlttida;

[[ - sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo
deverá ames certiftcat·5C de que pode faz!- lo sem risco nem inconvenientes pam
os outros condutores. a alo ser qne haja perigo iminente:
m - indicar, de fonna clara. com a antecedancia necess4.ria e a
sina!izaçlo devida. a manobra de ,reduçlo de velocidade.

I - ao sair da via pelo lado direiiO. aproximar-se o miximo
possívd do bordo direito da pista e cxccut2r sua manobra oo menor espaço
possível;

ArL 45. Ao aproximar-se de qualquct tipo de cruzamento, o coodutor
do veiculo deve demonstr.lr ~ncia especial. ttaDSitaDdo em velocidade
moderad3., de forma que possa deter seu veículo com scgur:acça para dar
passagem a pedest11: e a veículos que tenlwn o direito de preferbcia.

n - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproxinw'~se o mbimo
possível de seu eixo ou da linha divisória da pista,. quando houver, caso se trate
de uma pista com cimdaçio DOS dois sentidos, oo do bordo esquerdo, tratando-se
de uma pista de um só sentido.

Art. ~ Mesmo que a indicaç!o luminosa do semáforo lhe seja.
favorável, ceolnug. condutor pode cntr.ar em uma inter.;eçio se houver
possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na oirea do cruxamento.
obsttuiDdo ou impedindo a passagem do ttSnsito ttznsversaL

P~ tínico. Durmle a mmobra de mudança de direçlo. o
CODdutor dcveri ceder ~ aos pedestres e cic:Iisras. aos vdcul.os que
txmsifeal em sentido CODlrSrio pela pista da via da qual vai sair,. rl:Spcitadu as
DOmlU de prd'crbcia de passagem.

Art. .n. Sempre que fot ~a imobilizaçlo t.empor.iria de um
veículo DO leito viário, em sitnaçJo de emergCDcia. devcrt ser providenciada a
imediata sitWiDçlo de adverb!Dcia. Da forma estabelecida pelo CONTRAN.
Art. 48. Quando proibido o estaciorwnellto na vía. a panda dever.t
restzinsir·sc ao tempo indi:spensivel pua. embarque ou desembarque de:
~ desde que Dlo intcm:mpa 'ou perturbe o flllXO de vdculos ou a

Art. 41. Nas viu wbana. a opt:DÇio de retomo deved. sct feita nos
locais paa isCo delennin.sos,. quer por meio de siDalizaçlo, quer pela existêDci.a
do locais ap:op:'adm ou. ainda, em outros locais qne ofereçam condiçi5cs de
seg'IJrliDÇa c fh1idcz,. observad.a as c:arw:reristicu da via. do veiculo. das
eoodiç&s mclcciOJ6sku e da movimeDtlçlo de pedestres e ciclisEas.
ArL 4L O nso de luzes em vdc:ulo obcdcc:c:r:{ à
dderminaç&s·

seguintes

[- cm cin:u1lçlo o ccodunr manted acesos os faróis do vefculo.
U1illzmdo luz baixa:
a) dutaDtc a noi.le,. cas vias providas de ilwllinaçlo pób1ica;

b) dtlr.llllC o dia e a noite. nos niaeis. mesmO providos de

iluminação ptlblia;
c) dtmmtc o dia e a noite. quando se tratar de veíc:uio de
transporte co!etivo de pusagciros. motocicleta. moconeta e ck:lomotor;.

lo<omoçiodepedeol=
PIU'ágrafo Wtlco. A cperaçiO de carga ou dcscarp. seri.
regulamentada pelo 6tgio ou entidade com circaascriçlo som: a via e 6
coasidenda es"doo•mento
A:rt. 49. Nas patadas. operaç6es de c:ug& OU descarga c DOI
~o vekulo dever:i SCI' posicionado DO sentido do fluxo, paralelo
ao baldo da pista de rolamento e junto lguia da calçada (meio-fio), admitidas as

exceç&s devi~ sin•fjz...tn

§ t• Nu viu providas de ?CQSUmento, os vcfculos parados,.
estwc:i""*kx ou em opcnçlo de carp. ou dcscarp deverlo estar situados fora da
pim de rolame:ato.

f 'Z' o~ "'
doi: vdc:ulos motorizados de duu rodas
scd. feito em po:siçSo perpeadica.lar 1 guia da calçada (meio-fio) e junto a ela,.
salvo qumdo bouvu siDalizaçlo que detcrmiae outta coodiçio.
r
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f 3"' O ~ dos vdcuios sem abaDdoao do coodutor
poderi.. ser feito somente nos locais previstos DCStC, Código ou naqueles
regulameaudos poc sinaliz.açlo e:5pcclfic:a.
Art. 50. O çoacJuror e os passageiros n1o dcvedo abrir a porta do
veiculo. deixá-la aberta ou descer do veículo sem 1D1e$ se certif1Camll de que
isso nlo coosàtui. perigo pan eles c para outtos usuários da via.
Pardgrafo único. O embuque e o desembuquc &:vem
cxceto puaocoodut«.

occm:r

semp~e do lado da~

Art. SL O aso de faius Iaterü de domínio c da úeu sdjaceates à
estradas e rodovias obccicçc:d.lt coadiç6cs de sezu.rauça do tdDsito estabelocidla
p:lo 6rzfo ou entidade com circtmscriçlo
a via.

do-.. .

som:

Â.l1o' 52. Nas viu i.JltcrDas. p-U"C"'" a : f
<nj<w
.,,,dos per
wricbdcl aut!)aomn, a siD:alizlçlo de regn'emertaçlo da via scrt implantlda c
"""ódab..,...çlo .... po>jdos ............
c:utidade com cin;:w:lsaiç:Jo sabre a viL
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§ ~ Os vckulos antomoiDft:l ao e:fctzzuml a passagem oa.
ultt ; "V"' de bicicletu dcverlo ptdar uma dWlDcia Iltcal das mesmas de:.
ao mínimo. mn metro c c:iDq&:Dta c;catímcfros.

Art. a. Desde que auta:iado c dcvir;famcme siDalinlda pelo 6rgio OQ
entidade coa1 c:ircuusc:riçlo sabre a via, sct permitida a circulaçio de bicicleta

....,.....,..

_

Pará!rtifo único. Ao cicüsrz, quando computillw o uso do
passeio com pedc$ttcs. 1: obrigatória a velocidade reduzida coritpatível com a
sczurança c a cmisslo de sinal SOIKX'O .audível, quando ~o. sempre

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

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

Art. 'L As vias abcrtu l circulaçlo. de acordo com sua Ulilizaçlo.
c:bss:ificam-se cm:
'
I · vias urbma:s:
a) via de blnsiCo dpido:
b) via ancrial;

Art. 53. Os velculos de lraçlo mimai sedo CCIDI1uzidl» pela direita da
pisu.jattto 'gui&dacalçada.(mcio-fio)ou w
" nro semp't qucnlo bouVet

c) vi&Q)lctoca;

faixa especial a eles destíDida. deveado acaa caadutorcl obedecer. DO que couber,
as normas de ciP:u1açlo previstas DCSie C6di;o e k que Yicrem a ser fixadas pelo
6rglo ou enticir.de com c:i:n:aDsctiç:l sot1:e a YiL

u- vias raraís:

Art. se. Os ~ Ucúdal ;01 em Jft1PC11 s6 podc:al circular nas vias
quZDdo c=ondtrridos por um pia. Clbsc:c'wda o squialr::
I • para fac:ilitat 01 «JesLxvnentoe 01 ~ deverlo sct.
divididos em grupor. de tuDIDbo model:ldo c sq:w:adol 1lDl doi outro~ px
~ suficiellSes ~alo obstruir o criDiica;
u • os auimais qac c:ira!Wem pela pista de I'DI:alleDIO dCverio

.

sct~~~~~·~

d) via Iocal:-

aJ rodovias;
h)Art. 61. A vclocidadc múima permitida para a via sem iadicada poc

meio de sin•ti"'ãk obcdccida: suas característica& tk:aica· e u

~

de

tdmito.·

f t• ()ade alo aislir .;...1:--

t• ...........r..
.-.-....,-. r q t L _ _ , a~

mú.imascride:

I· oa viM art.aa:

Art. 55. Or. coadalorcs de mrtridmrr momaeta. ciclomoliom. s6
pxledo cin:a1lt oas Wrl:
· I - ucilizaDdo capcetc de sepamça. com. meüa ou óculos

.s) oitea1a qrü,'+n·~m~ par bara. aa via de

irtmüo dpido::~

. b) ~ quii&:Dcuol por hora, Da 'lia arteriais:

.

c) qua::ataqniMmcCI'ol por boa, nas vill.colcroru;

II - sczaraodo o pidom com a dtla mlol;

m q

d) uiDia qui(&Detrol por hora. Dll ~ locás;

~ vcscúrio de prorcç~o. de

ICIXdo com. :u.

u- Dll vias nnia:

T: í""tdoCONI'RAN.

III} .-roc~cma:

Art. .56. Os passageiros de motoeicletas.. motonetas, ciclomotores. s6
podcdo ser ...,p<>rl>d=

J). ce!*ll•

O

dez: qrr1'

"'ir.: . -· ~C» pX'

.. ~~

.J'IIIJtt cpca ~

6

I - utilizando capacete de segurança;

2 ) - -...
-·l)oitaaipi''
porbora.
plnl
Oldcmli&~
LW parbcft. . '

li - em cmo !.ateai acoplado aos \'dculos ou: cm assento
suplementar atrás do c:oadutor;

m-

usando vestuário de ~ de
especificações do CONTRAN.

ãcicrdo

com·

b) Dll ~' :aaeal:l.qri3

as

Art. 57. Ê proibida ao coDdutór de motocicletas. motondU.
cictomototes. a passagem entre veículos de filas adjacmtes ou eutre vdculos de
m.a adjacente i calçada c a mesmL

··
Art. 5& Os ~lomotoccs devem ser c:ondurldos pela direita da pista de
rolamento, prefaca: ·..tmeme DO centro d& faixa mais l dircita 011 ao bordo direito
da pista sempre-qae-DIODoovet ;,:,.;m......,.,-oa:-faiu pl'6pna i eles~~
proibida a c:ireulaçlo DU viu de tdnsito dpido e sobre as c:alçadas das, vias

.........

Ptmfgrafo únil:o. Quando uma via c:ompoctardaa ou. mais fâixas
de ttlnsico e a da direita for destinada ac uso exclusivo de outro tipo de veículo.
os cklomotores dcverlo circular pela faixa adjacente l da direilL
Art. 59. Nu vias urbanas c au rams de pista dupla. a circulaçio de
bicicletas deved : ocom:t, quando nlo houver ciclovia. cidofain, ou
acnst'rnr:ntn, 011 qumdo Dlo fcr poss{vd a utJliz:açSo destes. nos bordos da pista
de ro~. DO mesmo sc:atido de circulaçlo regulamentado para a vi&, com
~sobreOivdc:ulos~

t• A :llllDridadc de trtnsito ·com cUt:uasc:riçiO.sabre a via
aot.oriDr a circa1açlo de bicicleta DO =tt1do comr:Uio ao fluxo dos
§

podcd.

-

r, o

t
"ócglo ou entidade de tdnsito ·ou rockriürio com
circuDscriçio sobre & ~· poder.i rezulamcntar. attavl:s de sjnalitJoÇ'Io
velocidades super:lcxes ou inferiores iquclas csulxlcddn no pariBtúo anterior.

A- vekulo-

"'
Art. 63. A velocidade mírúma. nlo podcd ser inferior 1 mctlde da
'Velocidade múima estabelecida. respeitadas as coacli.ç6ca operar:ioDais de
trlnsito-c da via.

Art. ...
de
cup poripa que
possa danificar a via púbüciou coloca: i ~ou o meio ambiculc fiii ruco
Jinda. compiODl=.t & scguraDÇ& do ttbsito. SÓ sert pcrmidcfa qu&DÓO
• dcviciJmcntc autorizlda pelo 6qla ou entidade de: trlasito com c:im1llscriçlo
· ~·sobre a via.
·
..
OU,

§ t• A circulaçlo de: vcCculos que alo se desloquem sobre pneus.
cm vias pdblica pavimeatadas. s6 podcd ,sct realizada mediante prévia
autorizaçlo do 6tglo ou entidade com circunscriçlo sobre a \lia, salvo se de uso

I>Bko.
.

§

r Na bip6tese de a cup coasistir cm produto pcriso:so• .u

"""""'"'
- o 1m2SpOdC
.. """""'"'
, . . . - .. IogislaÇio
pcttinca.te. ""
vcd!do
em -vdculo colctivo
de p&SSJBCiro.
Art. 65. As criJDç:as com idade inferior" a dez IO:OS devem sct
DOS baDoo& taseiÍ'DI. salvo cxccçõel- ~ pelo

transpxtJdas

vef~ ~desde que dotado o tmcbocom. cic1oCaiu.

CON"IRAN.

§ T A crimça cicli$t& de ac6 dez anos devert c:iR::ular
~ em parques c praças. podcDdo utiliut-se. também, dos

Art. 66. É obript6rio o uso do cinco de scpraDÇ& para c:ooduCor e
pa:s:sageiml cm todB as vias do tmit6rio aac:ioDal,. salvo cm si~
rcguiamcmadu pelo CONTRAN.
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.. Art. '"'· NeDimm. 'lácuJo poded. fJ:IDiit:K ~tm ak:Ddet ·u DOimU ·
gerais ( 1: '1 pdo Ccmselbo Na:ioall do Meio Ambiente • CONAMA.
pdo ImtitD1D Brailciro do Meio AmbicDio c dollteaao& NIQnis Reoov'veis.
mAMA o pc1o Pmpama NaQoaal do c-.~o de Poluiçlo por v-··
7

-

w'
ardp.
I

1

'

Par4plfo lh:co. O CONTRAN o 01 ~ De. nfveis de
Eabdol, o o Dislrilo Fokral. era Cldlcr a:JDCCm:Dte.

r •• o os

10 011"

,.

.scqu.do~J*:& o

. Art. &As prova 011

'

dD dilpaiCo Deâ.

\ " ''j dclponiva. iDc1usift

sc:U. ~-"

... .la-lcilooloçlo.l6-- - - ~ pumissiÓ
c1t. &1IIIOddldo da UIDiitD caa. ·
L;ltt IObce a v.ia .• • : • lo de:
1- ..ux!zaçlo . . _ , . danospoctivaaiofodeaçlo dc<p«<iva ou
de entidades c:staduaís a ela filiadas;
·
11 - cauçlo ou fiança pua cobrir possivcisdaDÔI
l via;
m - contrato de seguro coatra: riscos. 'e acidcales em faYOI' de

mm:riais

'

IV - ~ct recolhimento do valor wue:spoodo::Cltc aos custos
opcncioaaisemqae~~ ou~ pecmissioDiria iac:oaerf. • '
,·, • .~
~~-~··- lY:~ üiiieo. A aJ,Jtoridadc com ciramsctiçlo sobre

·~osvalorcs mtnimos da~.cu fiançaedoCOQtta!Ode sepro.

&

sinalizlçlo JCIDI((.dca,. oade clcft:do xr respeitadas as disposiç6es DeSCe Cc5digo.

.

p......, -

Noo -

... que - · sim1lzo;lo

somaf6àcadcCOOIIOiodo--dadapoor..-aoop«!e=squoDIO
te:Dblmcoaclmdo atmeaia. mesmo cm: ca.o de modaDça do semtioro h"bcraDdo
.a pasiiC!D doi. vácaloL
.
obrigl•

Art. '17.. o

r-

«aio ou:~ com cir: •

d faiza

t

sobre a via. at.llliCd..
e pasi8CDI de pcdesCml cm bou coodiç&a de
r

·;·

vWbilidadc,'"-.._.,;..

i::APtruLo v

mtes ao Sistema Nacional de
pot escrito. deutrodc
prazos mWmos. sobre a possibilidade ou alo de a'ellrlimentn, esclarecendo oa
justificando a análise: efetuada,. c,. se peníDc:ar.c. inform:ando ao solicitaare quaDdo
...

.Arf- 74. Os 6cpos ou eacidades pu'

T~ tbD odcYerdc analisar :as solicitações e respoadet,

É· assegurada .., pcdc$Ue a utiliaçlo doa pwcios 011
das viu rurais para
podoDdo. autoridade...._ porlllitir. ~do
fios, dco!c qac do seja pcoju<ticialaolluxo do pcdcsuoa.

"""da

§ t• O cictisfa ddmomndo~a~leta se equipBa 10
podestmemdin:i-.edcYcreL
,
I 'Z' Na: 6rea mbutas. qu.ado do boavtt pmeiaa oo. qumdo
alo for poalvd a utilizaçlo descei. a circulaçlo de podciUes aa pista de
rolameDlO sed. feita cem pricridadc :sOOiê os vdados. pelos bordos da pista. cm.
fila daica,. exceto em locais proibiclos pela siD:a1iaçlo c aa ~ em CJQC a

segmmçaficuc:owpc
'd•
'
f 3"' NaS viu mniJ. quaado Dia boaver' riznento ou qamdo
alo ror posávd a utiliDçlo do mesmo. a circabçlo de pedcsU'cl. Da pista de
rolameDlD. scrt feita com pioridiiSe sobre ca Ydcuiol. pelos bCitcSos da pista. em
6la dDica,. em XDiido coabfrio ao ães'=
de veículos. exceto cm. focais
proibido~. . pela sina1izaçlc) e
nu; situaçOe:s em qas a segmmç:a.- ficar

. . . . . . .-dca--•t

obsemda a

Art.. '1L 01 pc:desttc::r. que cstivemn ....,cs:smdo a via sol:e as faius
delimifadiiJ*I. este fim talo pricrid:lde de paaae:m. cxceco 001 locais com

suscnr

a

calçada-.,...

r

DO CIDADÃO

. VEfctJLOS NÁO.MOI'ORJZADOS
Art.

a) nio deveria ldentnr aa pisa& ~ antes se certifk:ar de quo
podem fiz&.lo sem obstruir o triDsilo de 'Vdcalol;
b) uma vez inic::Pda a lraVeSSia de uma pista os pedesttcs n1o
1drfe
dcYedio aumeDIKO seu perr:uno. demiJnr...se OQ parar sobre eJa sem

-Art. '73. Todo cidadlo ou entidade civil tem o direito de soiicicar. poc
escrito. aos 6rg1os ou entidades do Sisleml: Nacioaal de Tdnsito. sinafinçlo
fisc:alinç:SO. e implmtaçio de ~ de segur:aaça. bem como
alter:aç6es em nonnu.legislaçlo c outros assuDto$,.pe:rtiaenres a e;uc Código.

DOS PEDESTRES E CONDUTORES OE.

pasa;ea ~das vias urbud.o doi:

I

via

. CAPtrtJLo IV

..........

m

111:1 ~ e em suas ~jmjdacJe.o. oade Dlo existam
faixas de ll'aVeSid. 01 ~ devem :attavessar a via aa continuaçiO da
calçada. obsc:rvás. JeCUimes normas:

0

--PitOCONVI!--1-dopolllcllla.
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§ ·•• Os p«!e=s ,...,.. ulili=-se da pàla do robm<olo.
2"', qu.liJdo se deslocm:m triiiSpCXWido objefm

DCltJnD dol §11• c

1 s- Nos ~ arbmos de via rurais e Da. obra de ..., a
saem c:wstL Mn «kYc:rt ser prevuro ~ desünldo • ~ doa.
pedestzcs. que nlo deverJo. DeSIIS CODdiçi5ea. USIC O . . . . . . , . ,

§ ~ Onde houver ~ da calçada ou da passagem p30.
pedestres. o órpo ou entidade com ciramsctiçlo sobre :a via. deveri. as.segw:ar a
devida siD:alizaçJo e proleçlo pua cUeul:açJo de pedestres.

Art. 70. Pam c:ruz:a:r a pista de rolameato o pedestre lOmart ptee:lUÇOes
de segurmça. leval)do cm conta. pri:ocipalmeutc,. a visibifidadc. a distincia e a
velocidade dos veículos. uti1izaado sempre as Wxu ou pass:ascns :a de
destiDadu sempre que CSUS emtitem DIUP. di5tbcia de :116 c:inqücnta mett0S
dele.obKrvaduu-~
· · · I - oode n1o houver_ faixa ou passage1ll. o am:ameuto da via
devert set feito em sentido ~-ao de seu eixo:
·
II - para attavessu uma passagem 5inalizada para pcdc:sttes ou
delimitada por awcu sobre a pista:
a} oade bouvct foco de podcsttc:s. obedecer b indicaçi5cs das

lu=;
b} onde Dlo bouvct foco de pcdcsUes. aguardar que o semã!om
ou o agente de trtasito iD!elrOmp& o flwto de veículos;

tde=toPfJ1"Ô.8rafo Wzico. As campanhu_ de trbsito devem. ~er
quais as atribWções dos órgb e cDtidãrJcs ~ ao Sisrema Nacional de
Tdnsito e como proceder tais sollc:itaçõc:s.

CAPtrtJLo VI
DA EDUCAÇÃO PARA OTRÂNSrt'O
Art. 75.. A cducaçlo (*& o ldDsito ,f dimto de todos e coustitui dcYer
prioritirio para os c:owpa
do Sistema NICioaal de Tdnsiro.

t 1• É obrigar6ria a ex.ist!Dcia de WOt ' ; k educacional em
cadaórJio ou entic1*
~re do Sistt:ma N-=loaal deT.tksiro.
f Z* 01 6rzloa oa ~ exc:c:oti.VM de tttnsito dcvcdo
promover. dentto de sua cstrutun. ocpnizacioual oa atraVb de cocv!nio, o
tlmcionameato de Escolas P6blicas de Trbsito. nos moldes e padrees

"""'"'"doa

pelo CON!'RAN.

Al't. 76. O CONTRAN

.
6. &l1tll.lmc:Dte. os ·~cma~ e os

oa.,...,....__...,..dl:l campanhas de lmbito uacioDil que deverlo ser promqvidu por
do Sistema NaclocW de Tdnsito,. em especial QOS
puíodol. rd'crc:DICS ts fbias escolares. fcriaclos. proloapdos e l Semana N8Cional

todoi.CI 6rgb oa. CDÓI:WCI

doTrtosiiD.

I t• 01 6rp. 011 entidades do Sistema Nacio&W de Trlnsi!Ô
deverlo prcmo9a' outns campanhas DO 1mbito de sua c;it
içJo e de acordo
com .,_ p:ailiaridades locais.

1 r As campalhas de qoo trata este artigo s1o de

~

s.erviçw de lidio e difusla sooora de. soas e image:Ds,.
c:xploracll» pelo p:xk:r' público. slo obripdos a difUDcli~tu gn:QliWDCDte. com a
freq6hcia feC!:1
dada pelos órBios c:ompcterucs do Sistema Nacioaal de
Trlasito.
t-

.,.

e

01

Arl. 77. A educaç.lo par.a. o trinsito serf promovida na ~la
e nas escolas de 1•. r e 3• gr;ws. au:avb de planejamento e ações coordenadas
entte os 6rJios e entidades do Sistema NacionaJ de Tdnsito e de Educ:açlo, da
Ullilo. dos Emdos. do Distrito Fedeal c dos Municípios. aas respectivas úeas

do. , Ptudg1Tljó r'inico. Para :a finalldadc prevista neste artiso. o
Miniscbio di: EducaçJo e do Desporto. mcdi!IIte proposta do CONTRAN e do
Coo.sclho de Reitores das Universidades Bmilcir:as. dfte~ ou mcdi:aDte
C0!1vaniO promoved:
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I - a adoçlo. em codos

ot

níveis de ensiDo. de 11111 c:acricWo

inten:tiscip~com ~~sobre segwuça.dc ldasito;

m- dispositivos de sinllizaçJo auxiliar,

·

0: - a adoçlo de ~ n:laâVOJ 1 cdiiCIÇio pu. o ~
nu escolas de fonnaçlo pan1 o magist&io e o treinlmemo de professores •
multiplicadores:
criaçio de cotpOI ~ imetpro6uioaais ~
lcvantameato e I!Úlise de d.so. est.atístico:s Idativos ao t1:iDsif0;

m - ·•

IV - a elabcnçlo de piaDos de n:daçlo de acidc:arCI de crlasir.o
junto aos aóclcos interdisc:iplinues ttaivcnitiri01 de tt1miJo. com ristu l
imegraçlouaivmü d scci""tdeaaáeadctriDsi.to.

da

Art. 71. No lmbito da edociÇio para o rrlnsifD caber4 ao MiDiso&io
Solide,- - · d o CONI'RAN,- . . _ esc'•""'""*' coadata a «re:m. sepida ... pimeirot ICICCIIIW ar. c:ao da
acidcau? ~ trlmito.

P-mft>""""'-Ao ................ ...-pa

-

lV • """""""''
V -sonoros:

VI- gestos: do ageate de tdnsito ~ do condutor.
Art. 19. Neuhama via pavimelltada poded ser entregue. após sua
c:carruçlo. ou n:abcda ao tttnsito após a .realizaçlo de obras·ou de manutenç~o.
coquamo alo estiver devidameme sinalizada. vertical e horizontalmente. de
rocmaa prantir a coadiç6es .clcquadu de segmança na circulação.

=--espcàllco. . . . . .

PtmiJntfo IÚiiCO. Nas vias ou tttchos de vias em obru. deverá

Art. ti. A liDaliDçlo rcrta~·ordem de pP;val!ncia: .

I· • cxdeal do qeme de tdnsito sobre a aormas de~

c . . . . liDiis;

.

do S"IStema 1Írtii:o de Sa6de • SUS, smcb inrerniifndrs ao~ perfodot • aa focma

esab • ·1 • ao .r. 76.

p-

• pl'OilUIIB~lpreveaçiodc-=idemcL

""""'-o- de

"'"(dez por .....) do-

do& v.larrs az driw ~ l Previcle:acia SocW. do Premio do Scpnt
Obrip!6Qo de :Diaol Pes:lom c:mudo& JXX' VeSI::ub "
u d8 Vil

Tcnatm- DPVAT. de qGC UMa & .Lá ri' 6.194. do 19 ele dc:zaaln de 1974.
SICI'Io Jq1111111b ..,.....'o nM DO Coonk:udardo Silo:ml. Nacioad do 1'llaliD
puallpliaçloaclaaivacm~dc~p lr*eacadfao,.

-·
Art. 80. Os órglos e entidades em:uti\'0& de ldDsi.o poderio finDar
.convênio com os 61Jios de educaçJo da Uailo, dos Estadas. do Distrito Fcdctllc
dos Mwric:fpio:s. objetiva.ado o cumprimeuto das ~
• • 'du . . -

ap!Nlo.

u --~do sêmMoto~ os demais sinais;

·

' -"·Os - d a .-.da--. do o..Pc-.
..
Trabãbo. doll'rmlpcxtes e da Juseiça. &ttiVb do CONTRAN, •
uAwalo •

imp' r
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m-. i.Ddiclçl5cs das sizWs sobt'e as demais oomw; de tttasitc.
Art. 9L Nlct ledo llplic8da a DDÇ&s ~ oesre C6digo por
tlac:i&l ~ qaado esta f« jnsufjcjentc 011 iDcom:c:a.

11• O 4qlo oa ascicWc de ll'lasito com c:imu3sc:riçlo sobre a
'ria 6 1 1

"pp•" '!

;' di. ~.1""S{X'Q'iendo peú sua

tud pela • : •

Cltliacom:a.~

r

falta.

I r o CON'iRAN cditlr:i acrmas complemenws ão que se
-·~~...[W
....Õ.;;Õ'o.cob:açlo C IDO da 'Ün!inçto

CAPfruLo VIII
DAllNOilNIIAitiAOBTitÁI'mO,OAOI'BtAÇÃO, OAFISCAI.lZAÇÃOE
00 FOUaAMENI'O OSTENSIVO OETRÂNSrrD .

'

00truto VII
DA SINALIZAÇÃO OE TRÃNSrro

Art. st: Sempre que necessúio, sc:rt coJ.oc:a4a ., 1oaeo da vú.
sinalizaçlo pnMsta aestc Código c cm legislaçlo csumplemeuta:o, destiuda a
condutores e pedestres. vedada. a~ de qua[qucr outra.

I t• A """'- reri colocada ao poUçlo • coadiç6co qoo a
tomem pedeitamente visívd e legível dlumte o dia c a aailc. cm disclacia
compadvd com • ~ do tttmi!D. coaforme aca:aa. c i . •e ; '
COiltidas ua lezisiaçlo complemeatu.
f 1! o CON"l"RAN podcri aatorizlr, CID c.dta' :q .•
I •
por podado P«fiudo, • utillzoçlo de ... [ftYisla ..... C6<ti&O .,.;
em legislaç:lo complcmcz1tar.
I

Art. IZ. Nas vias pHilica c 11!01 imóveis ' proibido colocK luze~.
publk:idadc. inscrições. vqet~ç~o c mobiliúio qmc poaam aerw. coaNslo. .
intederit na visibilidade da :rina:JizaçloCCWipi
a ...-;ado~
An.ll.É_úiur_a_de_o~
stZpCXb ou junto a aiDbo&, qualquer lipo do p»hJ"#rdt ialcriç6cl.. ~e
símbolos f{QC' Dlo- .cellciooem. com. &JDCIIUFID; da sigeJ" i '

Art. IC. A fixa;lo de pabUcúlodc '"' de qailqaor " ' - oo
símbolos ~ lcqo clu 'rias
:6 loaue l Jéria ~ do 4qlo •
eatidU: com c:il
·;ln sobre a Tia.
Art. &!. o 6rslo OQ enâdade dctdalifo com.c:iL
......... Yia
podert miM 01:1 dctermiDK a imo:fia. recimda da qaaJqaer ~ ...
p!1:jlldiqoc a vis:ibilidrdc da siDali:zlç:lo vitil. c a xpr~~~Çado 1dDiilo. com o..

pua quem o k:ahacolocldo.

An.""O.locá-pdoéqlooo_de _ _
c:imu3sc:riçlo scba:: a via 1 travesaia de pedcsua; dcveda ICI' ~ o:a.
faixa pmc.du 011~ DO Jcilocfa via.
A:d. 37. os locais ~ • po-. de . . . . . . ofil:iaMr.
~ oa pngeas de a10 c:olctiYO dcvalct fl!r catradll e uldM
devidamente id.:nriflcr'= Da forma ~pdoCON'IRAN.

Art. 88. Os sinais de trlnsito classificam-se em:
I - verticais;

II - horizontais:

,
·ArL k Nc:alaJm ~de ~ qac possa ttansfoanu-se em
pdlo
dD:IlfasitrJ. podeti a lpltWado sem pr6tía :mu!flcia do 6rglo ou
acw.da com. ela
Jçlu .abre a via e sem qae do projeto eoasiC :hca para
• ioclil:l;lo- YÍIS de 8CaiO lácqulda.

.nem.

. Art. t5. Qa.Jqacr Gtll*alo 1 &~ circuiaçlo e l segurança de
• Ydcclloa e podaCia:. ....., • Yia qam&o aa alçada. caso do possa xc retirada.

..,. •diYidl• .

,__11_ . ...._ ... _
IIÜIIlitaCIO.

••ij· '

moa• e de

a comD ltducore& de ..-elocidadc. salvo em casos

eopocWo- péloéqlooo- ............. 'iloo podol<s • poloCON!'RAN.·

.......
.--IIi

.

.
AÃ tf. N - - . cha CIG C\'CidltqtiO-pont·peambarOU. intl::aomper
alhw~dt,.....opcdc:lua. 011 colocatem. rilc:o suasqw:uça. :red

ilili:Wa_,..._.,JIIbiado ~ou cmicWc de cd.QsW com circaDsaiçlo
li" A~dc-tdo""'"""'""
pola =uçio""
'

. daotaOI&doCYmiG.

clt
V
~-

•z-s.t.oai ca.. de m ; '

· a autocidlde de tdnsito com

=.!.~c !m, ~~~'":;'!"'de~!
0
.......

5

fi

••c:ami::llbol akeaw:i.\1'01: a

setem utilizadoL
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.

.

13" A

-n

......,._do.._ ..... .mp;.... · cewn"'
puDida"""

malta'quctnfta Cldltli SO(c:ioqGeDta) o 300(tramea~) tJFIR. w r
·dia.

·~

· •j• •cfvàloper.iJ;CIIbf.a&.

§ 4• Ao servidor ptlblico respoasávcl pela inobsenlDeia de·
qualquer das normas ~ oeste e nos anigos 94 e 9S, a autoridade de tdnsito
çlicad mu!t:t diária na base de 50% (cinqtlenta por ceuto) do dia de vencimento
ou remuneração devida enquanto permanecer a _:irregu..farida .

CAPfruLolX

·-i.

Da Scprmça doa Vefculo&
·
. Art. 1M. O veiculo s6 podcd. trmsilar pela via qumdo ateDdido& os
rcqaisia c cco:Jiç&s de sqarmça ~ nat lcçJdm nes1e C6di&o e cm 11e1ma1 do
CXlNI1IAN.

• .•• Os tàbricaDtes. (11. impocao&cea,. c:. IDDDtadores c 01
: i . • de vdcoJcl deverlo emitir certífic:ado ele squtiDÇa. iDdispeDsfvd
ao...,
DORENAVAM.aacoodiç&::l.estrt ' 'drpcloCONI'RAN.

DOS VEICULes

I Z" O CON1'RAN

caar:::;

~ c~

· ·

• • •- .

_

~u;doestet'!!zt'!!~C~.em~~---ap~··... ·

..~ .: - ~

· Art. "· NCftbam ~ ou..n:spoasivd poded. sem pd'ti&
autori:açlo da autcridadc competeme. fazer -ou. ordc:ltu que sejam feitas ao
vefculomodificw;OCS de 'SUa ~de fábrica,. '
,.• ,:
·
• Pardgrafo Wtico. Os vefculoc e-motores- D0'10& oa usados que
softetem allcrações ou~ s1o obripdos a a!ioder ao& mesmas limita c

CXÍJbCÚS de -

de poluc>1= • Nldo . . . . - pdoa ii '

CDiidade eucwca. das modificações

rNlid"'e

pelo. ' '

Í •

!? das~

Art. IOL Someala: podtri trallsiw pelás vià lmescres o vdcuJo cujo
peso e diml::rls&:s aleDdc:mn :ICC limites ,,,. " •-1,.. pelo CONI';RAN..

f t•o excesso de peso=' aferido ParÕ:t.uipamcntode pcsaaem
CIO. pela verificaçlo de doc:amcDto fiscal. na forma esttl.etec:i~ pcb;J ~~
f 'Z" Sm. tolenrlo nm peu:enaial ~ 01 limites de. JIC'O bmlo
rotai e pcao bruto trutsmitido por eixo de váculos ~ supedic:ic das vias. quaDdo
aferido por equipuDeDto. Da formac:st?b.:lecide pelo CON'1"RAN.
f ;J- Os eqoipernentm fixei oa m6vcis Utilizados aa ~de
vdcu1os sedo afcridol de acocdo com a metodologia e na periodicidade
1
i I ai
rida pelo CONIRAN, ouvido o 6cglo ou cmic:bde: de metrologia lepl.

Ad..ltL Nenhum vdculocu COIDbiD8çlo de vdclaloa podcrf. ttamirar
cem lotaçlo de pusageiros. com peso 1xmo torai. oo com. peso brmo tctal
combinado • com peso px eixo. superiol' ao fixado pelo fabricante. llCID
ultrapassar a apacidade mb:ima de traçkt da unidade traton.
·
Parágrafo único. O CONTRAN reguJame:nW:l o uso de pacu:s

cxtrabrzos. dcfanindo seus limi!e:S de peso.

·

Art. 102. Ao veículo ou combinar;Jo de veicuios utilizado oo
transporte de carga indivisível. que não se enquadre nos limites de peso e
dJmcns.o!ies estabelecidos pelo CONTRAN. podett ser c;cmcedida. pela autoridade
com~ sobre a via. autorizaçio especial de ttlnsito. com pnzo certo,
v4lida para cada viagem. ateodidas as medidas de segurmça considetadas
~

§ 1• A au~ será c:onc:edida mediante requerimento que
especificart as ~cas do veículo ou eombinaçJo de veículos e de carga. o
pcrçuao. a data e o bodrio do deslocamento inicial.

-

vdcuD.r.

•

-~-

C.:) popriedfiodo\ldcalo & i

oa

e ensaios dos sistemaS c COIDpOaeDtes abra:Dgidos pela lcgis1açlo de seguruça

doS 'vekWos. Suas ~ Wsicas.
para ~.!kencia!DM!ro c,circuJaç,lo

wuq:w;tLl1kS e pelo CONTRAN. c:abeudo l

P""""i

d

Am. w. Lczíslaçlo mrnplemeuw classificarf. os váailos quanto··l
sua~csp6cicecak:goria..
· ·
~---·- -~-.~---·-,J

dew:d tspeCificlr 01

1 • r · d r-a que oa f.ahricalucs. os impoccadc:w:es. 01 maatldl:xa c oa
~~comprovem o ateadimento aos requisilOS dc'segur;mça veicular,
~. para isso. manter disponíveis a qualquer tempo os resultados dos tcs!e:S

Das~~

Art•.' 9&. lu
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.,

Ad. 105. Os ~ em circa1açlo tedo

suai

c:oadiç6es de

seguruça. de cootrole de emisslo de gases poluentes e de nzfdo avaliadas
mediante inspeçlo, qUe sert obriptória. na forma c perioclicidlde estabeiccidu
pelo ÇONTR.AN para os iteu de ~ e pelo CONAMA para c:alisÃO de

sues poiUCDICS c ruído.

·

·

§ t• Os ,~ ~ .cnridadcs ~vos· de triDsito· poderio
crCdenciu entidades id6oeas c "de reconhccid.a capacidade t6:Dica, excluindo--se
~ itue' ctesempenbam atiVicJadcs de cometcio de vefcnlos,. de auwpeças. de
ServiÇos de manatcnçlo c reparo de vdculos. para realiz.at a iDspeç5o. aa forma c
~do........... peloC(!NTRAN,
§ 'rPuasec:ro:leDCi.arcmjunto aoéQio 011eaâdada ex.o:utivos
de lrlnsito. as cmicbdes a qoc se refc:ce o pdgWo antericc Dlo podem ter sido
condemd.as peJo cometimento .de infnlçb previstas no Códiao de Defesa. do
Conmrnidor.
.

§3"0. , . , . , . _ ...,.,.....,.. ... =lizaçlo ... , _ . . . . . .
segurança vdc:uJar c de emisslo de poluemcs devcdo possuir certificado de
qualificaçlo r6:nb DeCCSSária. de ccDfcmüdadc COIIl as acrmas que regem as
· instiUiiÇ(ies meocicmdal DO a:ptll deste anip..
§ ~ Cabe 80S EStldos. .a Distrito Fcdenl e lOS Muaicípios..
c::w:cc•entemc:are. legislar. otpDi2:v e inspcciouar. ~cu pcr CDtidadc
credcDciada. a emisslo de gases poluemes o núdo. deveDdo o CONTRAN e o

CONAMA esu.belecet acnnas para que essa iDspeçlo se d! de forma iJJtesr.ada
c:om a~ de segu:rmça veicu1u de que trata este arüp.
§ S"' Scd aplicada a medida .administtativa de mcaçlo aos
vefcalos reprovados na iDspcçio de segurança c na de euns.slo de gases poluc:me:s
e~
.
Art. lN. Sio cqnipamenn cbripl6ríos dos vdcuJos. entre OQttOS a
stremtmbd=cidmpeloCONTRAN:
[ • cinto de scpzaaça. coc!crmc regulemenraçto espcçffica. do
CONTRAN. c:om. exccçlo dos ve!c:ulcs de:stinados ao ~ de passageiros
~pcmuiOScm.qucseja~ . . . . cmp!;

II - para o& veículos de uaaspcuc e de coaduçlo escclar. os de
transpcrtc de pasugeilos com mais de dez: lugares o os de carp cem peso broto
tOtal superior a quatto miL quinhentos e tricta e seis quilogramas. faixas de:

seguranÇa nas coo:s branca c vermelha. em condições de visibilidade diurna e
ncturn2, aftndas na traseira c nas later.Us dos veículos. e equipamento
registrador instantâneo inalterável de velocldai!c e tempO;

m-

dispositivo que pennita a identi.ficaçlo automática do

veicule;

§ 3"' Aos guiDd.a$tcJ au.topmpelidos ou sobal: çaminh6e:s po.:ieti
ser caocedida. pela &U1Cridade com circtmsc:rlçlo sobre a via, autorizlçlo especial

IV - encosto de cabeça. para todos cs tipos de vefculcs
autcmotm:s. segundo aom:w escabelecidas pele CONTRAN;
V - equipamento suplementar de retençio ( ..air bq} frontal para
o condutor e os passaseiros do baDc:o dianteiro. segundo especificações e pruo
estabelecidos pelo CONIRAN;

de trlnsito. com prazo de. seis
coas'clemdu DOCeSSáriaL

V[ • dispositivo destinado ao controle de emissão de gases
poluentes e de rufdo. seguado normas embelecidas pelo CONTRAN;

§ Z" A autorizaçlo aio exime o beneficiário da respoosabilidadc
porevcntaais daDos que o vefculo ou acombinaçio de vetculos causar 1 via.ou a

.

meses. arendidas

as medidas de segu:uça

Art. 103. O vefculo de carga deverá. estar dcvidametlte equipado
qtWXIo rraasitar, de modo • evitar o derrm:&amenlo da~ sobre • via.

Ptudzmfo único. O CONTRAN llDri o:s n:quisitos mínimos c a
forma de pnMeÇio das cups de que trata este artigo. de ICOido çom a ma

.........

-

VII - dispositivo ~ ao annu.cnamento tempodrio de
..sfduos -pdoaocupuucsdoveloulo;

vm - para as biciciet.u c clclcmotorc:S, a campainb.a. sinalizaçlo
nocuma diaDteira. ttzseira. latetal c nos pcd:ai$. c espclbo n::trorisor do lado
.
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I t• O CON'IRAN discipli!wi. o uso dos equlpamentos
obrigatórios dos veículos e detc:rminart suas espcçifu:aç6es r&:nicas,
§ Z: Nenhum vdculo podcri transitar com equipamenm oa
.accss6rio proibido, :sendo o iDimor sujeito ls penalidades e medidas
adminisntiva pserisw ocsrc Códia'o·
§ r Os bbricutcs. os import.ldotes. os moatadores. os
~ de veículos e os rcoendedota de\lem camc:rQalizar 01 seus
veículos com os equipamentos obript6rios dcfmidos oeste artigo, e com os
demais c$tab&ridos pelo CONTRAN.

.

f

11{'

O CONTRAN estabeleced o prazo para o atentfinrnro do

di.spo$10 llleStc artiJo.

No cao

de fabricaçlo artcsaDil ou. de mocfit;Nçio de
00. .............. """""" mbstillliçlo de~ de rqwmça
1 'ficedo pelo fabricame. sed. ~ r-a lic:c:aciuDc:lr e tqistro.
c:ertific.so de seprm;a expcd1do pcX' i..astituiçlo C6::::a.K:a Cl"" rL
ada por 6qlo
ou caâdadc de a:ac:ttoJosia lepl. coaformc DOaDa elaborada pelo CONTRAN.
Art. 11'7.

0

r

Alt. 101. Oadc ltiD houver liDha zep1u de &!.ibas. a aatorid:ldc com
c:ü
·;;• sol:ft: a Yia poded autJ:xfzlr, a títtllo prcário. o traaspOdC de
pa.$Silgeiros em veículo de carga ou misto. desde que obedecidas as coDdiç6es, de
segurança estabelecidas nescc Código e p:Io CONTRAN.

Art. 109. O transporte de carp cm veículos dcstin.dos ao nnsportc
de pusagciros só pode ser realizado de acordo COill as normas estabelecidas pelo
CONTRA!<.
Art. 110. O veículo que tiver alterada qualquer de suas cuactai:>dgs
pua competiçlo ou fmalidade 2Dáloga só poderá circular nas vias públicas com
lic:eaça especial da autoridade de tdnsito, em itiDcrário e horário fLJ:ados.
Art.llL É vedado. nas :iieas envidraçadu do veCcuio:
I , :a apo$~ de insaiç&:s. películas tefletivas ou n1o. adesivos.
pain6s dcc:nliYol. ou pimuals, salvo as de cuil:er 16c:nico oecessárias ao
fuacionamento do Yclculo:
'·
aso de cortinas. persianas fechadas OU similares DOS
veículos em movimento. salvo nos que JXISSUUII espe1bos rdrOYisoces em amb»

fi •

O

estado$;

.

de insc:riçio de camcr publicitário ou
qualquer' ourr.a que possa desviar a artDÇio dos c:oadutores em toda a extms1o do
pira-brisa e da traseira. dos vdcuJos. salvo o disposto oo § ~~

1 t• É proibido o

ll$0

§ 2"'- Os vefculos de ttmsporte coletivo de passaseiros.
exig!ncia:s est+decldts pelo poder ccmpctcm.e para autorizar,
permitir ou c:oooedet a exploraçlo de serviço. poderio coorer. 111. parte nscira.
CDYidraç:ada ou nlo. e na~ laterais, paiDBs publicitários. desde qac do coatcDbam.

abedecida

IS

'"""'"'"" política.
Art. 112. O CONTRAN ~ os materiais e cquipamc:ato&
qae denm. fa2ler pcte do coajuafo de primeiros IOCX:IItOI. de pxre obrigaiiXio

ponoooArt. 1.13. Os i.u:JpoRidoo::s u n:lODbcSoru, • mr ·· ......_ c
fal:xicamel de ve{c;ulc. e auro-pcçu slo zcspoasiveis civil e czimiMt:.V..,,. por
claDoc" CIIISII:Io& .,. ustWios. a lm:cirol,. e 10 meio ambieDle decc:lnades de
falhM oriuDda de projeto~ e da qaali<Wc do& materiais e equipameDto&
utilizldor. aa sua &briclçlo.

Seçlom

Da ldenrificeçio do Veículo
Art.ll4. 0 Yekulo ser( idtnrifictdo obripbxi.aDxatc por car-=ta'eS
gravados DO cbasi 011 ao lllODObloco. reprodm:idos em oatra plltl:l. caafocmc
dispaxl'o CONTRAN.
§ 1• A gravaçfO será realiuda pelo fabricante 011 montador. de
modo a identiftear o vdculo, seu fabrica.ate e as suas características além do mo
de fabricação, que nlo poder.i ser alterado.

I 2" As '""'vaç&s. qllllldo n=ssWs. d<poodedo d< p<tvia
autorizaçlo da autoridade executiva de trinsito e somente scão processadas por
estabelecimeuto por ela credeociadv, mediame a comp.rovaç:lo de propriedade do
~ículo. mantida a mesma identificaçlo anterior. inclusi~ o mo de rabricaçlo.
~ 3"' Nenhum propriet:irlo podoed. sem prévia pennisslo da
autoridade c:xccuti.v::r. de dnsito, fazer, cu ocdeaar que se faça, modifieaçõcs da
identificação de seu veicule
Art. 115. O veículo seri identificado externamente por meio de pbcas
~etorizadas dianteira e trasein. sendo esta lacr.ada em sc.a csttutua. contendo.
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além de oatxos dados de segurança. o lllimeto do chassi. obedecidas as
cspeçifiCIÇOes e~ estabelecidos pelo CONTRA."'i.
§ 1• Os caracteres das placas scrJo individllllizados par.~ cada
vdculo e o acompanhado atf a baixa do registro. sendo vedado seu
reaprovàtamc:ato.

§ r As placu com as cores vert1e e amarela da Bandeira
NKioaal sedo usadas somente pelos vcíc:ulol de rqxescntiÇio pc:siO&l do
Pn:sidcnlc e do VIC»Presidente da República. dos Presidentes do Senado Federal
e da C1mua dos Deputadoc. da Presidente e dos Minisaos do Supn:mo Tribunal
Federal. dos MiDisuol de Estado. do Advopdo-Geral da Unilo e do P.rocurador-Genl da República.

f ~Os~ de Jcpt
;to doi Prl:sideates dos TnÕU!Iai$
Federais. doi Goux:oa:ba. ftefeirol. Soc::rcúrioc. Escaduais e Mllllkipais. doi
Presidc:ab::s da •u tlã:a LeJist.tiYa. du amaras M · · • doa

0

PrcsideDtes doi Tribuaai& Estaduais e do Distrito Federal. e do r
cbefe
do ~ Aiblico e aiDda do& Oficiais GeDems das Forças AriDahs ICrlo
phl::al ~ de acctdo com or. mcxScJos emt.eJtridos pelo CONTRAN.

~-amstar

. ..
f lt 0.. apardbos &Limes destitladcc: a p;IDl'
IDiqUmma dD qualquer lll&llft:Za CIO' a. e:r.ecuac ttabaibos qrlcolas e de
~ oa de ,.v·m
;' slo sujeito~.. desde qae lbel seja fKubado

_.......,.....,.,.,w.

IZ'IIllülr BU via.., Iqisao e Jjccnci·

-

'4 da IqiCtiçlo cccnpet"'nre dcveDdo

f (/'Os w:rcúlol de daa Clll cre. ~do ....,.............. da .....
Art. 116. Os veículos de propriedade da Unilo, dos Estados e do

Dmrito - - ~ • ficeociados. ................
estriramente usados em. serviço reservado de cariter policiaL poderio usar placas
particulares. obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislaçlo que
regulamenta o uso de Ydcu1o ofrciaL

Art. 117. Os ve!culos de traasporte de carp. c os cole6.YO$ de
passageiros deverio coater, em J.oc.al fK:ilmeDte visível, a inscriçlo iodicariv.a de
Sll& tara. do peso bruto toW (PBT). do peso bruto total CCitilbm.do (PBTC) ou
capacidade mbjm:a de traÇio (CMT) c de sua Iotaçlo. vedado o uso em.
desacordo com sua classifi~

·-

CAPfruLO X
'

•

. ...-~.

~- ··-~~-"":

,DOS VÉCULOS EM CIRCULAÇÃO lNTElt'ACIONAL
l
Art. 118. A citcalaçJo de Ydcalo DO tcnU6rio ucioDal.
iDdepe 1 n'ementz: de sua origem. em ttbsíto etltte o Brasil e os paíseS com ai'
quais exista ICC(do ou liUido intemacioaal,. reger..se4 pelas ~ç6cs dcsla
Códi&o. pelas con~CDÇOes e .:ocdos internacioalis wifica:loL . '
Art. 119. ~ ~ adtJ.mciras e os 6rz1o1 de toattole de
froDteira comuDicario di:retamentt: 80 RENAVAM 1 emra:1a e saída leiDpCriria
ou definitiva de vdcalol. ·
.,.
, Pazd.trrtjo único. Os veículos li=icildol DO exterior Dia
poderio sm do teuil6rio rLII:ioal sem prma quic.çio de d!bitos de multa 'poc
• inbçOes de tdasito e o lCSSin:imc:aro de claDw que tiverem causado a bc:aS do
paaimODiopóbüco.!apcitldoopri:ac:!piodazo::ip 'dade

CAPtruLo XI
DO REG1S11t0 DEVEICOLOS
Are. 12CL. Todo vdaalo artomoeor. elâ:ico. ~ reboque ou.
sserm..,;·~t.,.qu::ooo deve su ~ perwe o «!!o eucutiYo de triDsilo doEstado
011 do Disui%o Federal. DO Mtmk:!pio de domidlio 011 resid!Dcia de SCU:
propcieWioo Da Cocma da lei.
f t• Os 6rglos e::lOCU!:i.vos de tdDSilo dor. Esta:lo& c do DisuUo
Fcdenl: sorzale rePsttu'lo vekalos oficiais de pcop'eila+ da admiDisnç:lo
dittta. da Uoilo. dos Estados. do Disttito Federal c doi MUD!dpios. de qualquer
am. dos podere:~. com indicaçlo exprcaa. por pintura nas porta. do ~ sigla
ou. logotipo do óq:lo oo entidade em cujo oome o veículo sed. registrado,.
ex:em:endo-teosvdculosdc&q:c
•' cos~no&l't:-~
§ 2'" O disposto neste artigo n!o se aplica .ao. veiculo de uso
bc!:lico.

.Art. 121. O Certificado de Registro de Veiculo - CRV seri e:qxrlido
após o registro, de acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo
CONTRAN. e conterá as car.teterísticas e coodições de inYU!netabilidade à
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!alsificaçlo e l adtzlteraçlo. cocSistentc na melbor tic:nica disponível contra a ,
~ altcaÇSo. duplicaçkt c simulação.

Art. 122. Pata a expediçio do Certificado de' Registro de Vefculo o

6rz1o ~tivo de trinsito coasulwi o c:adasuo do RENAVAM e exigirá do

.

propriedrio os seguintes documentos:
[ ~ nota flSCal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou
documento equiv:tl.ente expedido por autoridade compete%1te:

11 - documentO fornecido _pelo- Ministmo das Rc~l5es
Exteriores. quando $C traW" de veículo importado por membro de miSsões ·
diplomil:icu,.. de repart:lçXIes consulares de cancira. de reprcsemaç&s der
crpnismas~ c de scus integrantes.
,

Art.ll3. Scdobripr6riaaexp<diçlodc ..WC C;mfocado de~

de:VdculotpWKID:-

:·

.'. ·

,J- Í'?f trmsferida a pmpricdadc;

,
_
n- o propriedrio mudar o Mauicípio ~ domid1io ou n:sid!ncia:

m-f«altendaqualquet~cadovdculo:

IV-~decaiepia.

~

f
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Par61mfo .WCO. lu .i:nformaçlSes m:ebidas pelo RENAVAM
seria repasada ., (qiiJ eucutiYo de lrbsilo respoctávcl pelo n:gi:stro,
deYeado este comtiJiiclr m RENAVAM. llo logo seja o vekulo resisttado·
Art. 126. O proprietário de veículo im:c:uperivcl. ou defmitivamente
desmontado. devetá requerer a baixa do regi.stro. no prazo e forma estab;lccidos
. pelo CONTRAN. s:endo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi.
de forma a manter o rezistro anterior.

Parágrafo Wrico. A obrigaç!o de que trata este artigo

~

da

companhia sezw;adora ou do ~ do veículo destinado l desmontagem.
quando estes suçederem ao proprietirio.
Art. 1%7. O 6tgfo ~tivo de tdnsito competeutc só efetuad a baixa
do registro após pc6via. consulr.a ao cadastro do RENAVAM.

..

..

Panfgrtl/o único. Efewada a baixa do registto. comunicar-se-i.
de imediato, ao RENAVAM.

Azt. 121. Nlo sert expedido novo Certific:ado de R.cgist%0 de Vefculo

eaqOaDtO bollver d&itos fiscais e de multas de rinsi.to e ambientais. viDculadas

·

~~~-c.ao de tr2DSfclfJx:ia de propriedade. O prko para G,.

:: .; ; õctkiOãdcitK-as provia!iK:iu necedrias lefetivaçlo daexpediçlodo DOVO
Cetlificalo d;c RcgisCro de Vdculo t.de crima dias,. seDdo que aos demais casos as
pmvideDcia.deverlo :sa' ~" .•

1 7:' NO caso de ~ de cbmc1lio ou ~ao
mc:smo· Maaicfpio. o propricWio c:omutli.r;a[;t o DOYO qclcrCÇO OWD prazo de
lriDta dia e aguardari o novo licc:Dciamento pua altctar o Certificado de
Liomi+
AnDIL
,
f 3" A~ DCn'O c:crtificado seri comnniead• .10 6rpo
excct1tiY0 dc tdasito que expediu o anterior' c ao RENAVAM.

-~da-----

Art. 129. O registro c o li::nci•"""!!to dos vefc:nlos de propu1slo
human&. dos ciclomotores e dos veículos de traç1o animal obedecc:rlo ~
Eeg~d""""""Ç'o estabelecida em lcgisbçJo municipal do domidlio oa zesi.deocia
de SCilS proprietários.

CAPiruLoxn

2

DO IJCENCIAMEN'IO

do

Art. 12A. Para. & cxpedi.çlo do DOVO Cc:ttificado de Repstto de
Vdado scr1o exipJol os squimes «?=menror
[-Certificado de RqisUo de Veículo amerlor;

II- Certificado de u......,.;amenroADual:

m - COfllpmvmtc de transfetencia de ProPriedade. quando for o

caso. coafocme modelo c normas estabelecidas pelo coNFRAN:

IV - Certificado de Segur.mça Veicular e de emissJo de
polueutes e ruído, quando houver adaptaçJo ou all.eRÇlo de cancterlsticas do
veículo:
V - comprov:m~ de proccd!Dcia e justificativa da propriedade
dos componcn!CS e agregados adaptados ou monWos oo veículo. quando houver
alteraçlo das~ originais de fabrica;

VI - autorizlçlo do Ministbio das Relaçõe$ ExteriOEeS. no caso
de veiculo da QfqOria de missões diplom3ticas. de repartições coasularcs de
cmcita. de represcataç&s de Otg1bismos internacionais e de seus in~
VII - c:en:idJo negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no
Mtmicfpio do regisao amerior, que podc:ci sct substituída por informaçlo do
RENAVAM;
CDQtgOS

vm - comprovante de quitaçJo de d&i.tos relaDvos a tributos.
e multas. de trtasito viDcubdos ao veículo, iDdependectcmeDtc da~

~--~

IX - Regisao Na.::ioaal de Transport3doces Rodoviúios, no caso
de vcíc:uJOI de carp; •

X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 99.
qll2DIIo boaw:t altençio ou car:acterlstiçar. originais do vefculo que afett:m a
emisslo de poluelues c núdo:
XI - çomprovance de ~ de: iDspcçlo velc:ulat e de:
pofuc::ote& c rtlldo,. quando fCII' o caso. ccaforme regulamentações do CONTRAN
e do CONAMA..
.
Art.. 12S. As m!ormaçlSes sobn:: o clwsi. o monobloco, os agregados e
u caractr::rfstic cripW.J do vdc:uJo deTa:io ser prestadas ao RENAVAM:

I - pelo fabricante oa moatadoca. antes da comen:ializaçlo DO

caso de Vekulo ucioDal:
D - pelo órgJo alfmdc:Prio. DO caso de veículo importado por

m • pelo impcrtador, DO caso de vc:ícuio importado por pessoa

Art. 130. Todo vekulo automotor, elerico,. articulado. reboque ou
semi-teboquc. para tr.auitar na via. dcvcri. sa' Uceuciado ::muaimcnte pelo 6rpo
cxceutivo de rrtasito do Emdo.. oa do Disuito Federal. onde estiver registrado o

-

§ t• O disposto oea artigo l1lo se aplica a vdc:Wo de ao bélico.

§ "r No CISO de tlmSfereucia de resid!ncia ou domidliõ ~ vtiido,
durule o cxcrr:fcio. o ljc:ery:i
de exigem. ~do o disposto 00 t ?. do
art. 123.
t

'Art. lJL O Ccrti6c:ldo de I.ic:eocimx:Dto A.mW scd C%pCdido :ao
vd=lo liceDc:Ddo, vinc:Wacb ao Certificado de Registro. DO modelo e'

-

~caçOes estabekridm. pelo CON'IRAN.

f t•

o primeiro liCCDciamc:Dto sem feito

simultaDealDcllte ao

§ ? o órglo executivo de trinsico dos Estados e do Distrito
Federal emititi !>Cio confeccionado com material ele visibilidade diurna e notuma

e técnica que assegure protcção contia falsificaç!o. o qual seri afix~o no párabrisa do veículo através de adesivo que nilo permita sua fácil remoção, contendo
o número da placa. número do chassi e ano do licenciamento.
§ 3• o vc!culo somente será consldmdo licenciado est1ndo
quitados. os do!bitos relativos a tributos, encargos e multas de t:insito e
ambienWs. vinculados ao vefculo. independentemente da rcspongbi!Ldade pelas
infraç~ cometidas.
§ 4• Ao licenciar o veículo o proprietário deveri. comprovar sua
aprovaçlo nas inspeções de segurança veicular e de controte de emissões de gases
poluentes e de ruido, conforme disposto no art. 105.

Art. 132. Os veículos novos não estio sujeitos ao licenciamento c
tcdo sua c:irculaçlo regulada peJo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e
o Mwúcipio de destino.
Panigrafo rúlico. O disposto neste artigo aplica-se. igualmente,
aos veículos ímportados. durante o ttajeto entre a alfindc:ga ou entreposto
alfandegmo e o Munkfpi-:~ ele destino.
Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de ücenciamento
AnuaL

Art. 134. No caso de trmsfer!ncia de propriedade. o propric:úrio

antigo deverá cncamiDh:ar ao órglo executivo de trlns.íto do Estado dentro de um
prazo de mnta dPs. cópia autentiCada do comprovante de transfertccia de
propri iade dc'liclamcutc assinado e datado. sob pena de ~ .que .se
rcspoi2SibiJizz so1idariamem:: pelas penaljdades impostas e suas retnCldenms
~ a data da comunieaçlo.
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1 Z' o vdculo c:ooduzido por pessoa deteDtora de PmnissSo para

Art. 135. Os vdculos de alapei. dest:inadol ., ll'UlSpOl1e iDdividul1
oa colecivo de pusçeiro& de liDhas regulares ou rmpccgados em qualquer
serviço rrmUDCtMio. r-a registto. licenciamento e respectivo emplacamento de
~ come:rc:W. deverlo estar devidamenrl: autorizados pelo podct
público : a 1 te

Dirizir deYe emr 'd.:nrifi.cado de acmSo com as oonnas do CONTRAN.

o

Art. 142. rec:oDbecimenro de babilitsçJo obtida Ctt1 outro pés esti
subocdiDido k coadiç6es esttl.el ·:las em con~açõe:s e aoordo:s intemacioaais e
b aomwdo CONTRAN.

CAPtruLo XIII

Art.l43. Os~ poderio habiliw-se nas categorias de
"'E"', obedecida. quiDtc gnldaçlo:.
.

CONDUÇÃO DE ESCOLARES

·w· -

--

·w·.

m· - Caiqoria '"C" - CODdut« de vdculo raororiDdo atiliz:ldo
. em tn:lllpOrlrl de cap. cujo peso bado lOW CEo:!a a trta mil e quiDbentos

obrigatórios e de scgur.mça:

m - pintura de Caiu. borizootal 111 c:or amarela. com quareata
centfmettos de btguta. l ·meia altura. em roda a CXIeQSio das partes larctais e

ttasein da carroçaria. com o dístico "'ESCOLAR". cm pmo. SCDdo que. Cm caso
de veículo de car:tOÇaria pinuda na Cor' mwda. as coces aqui indi~ devem
ser invertidas;
IV • equipamento registt&dor instiJ:Jdneo iDaltcd.vel de
velocidade e tempo;
V - IantmlaS de luz braDca. fosca ou amarela disposw: nas
extremidadc5 da parte superior clianteira c Iantemas de luz vcrmclba dispostu 12&
extremidade superior da parte lrascira:
VI- ciDtos de s.eguraDÇ&em. aámeto ipalllomçlo;

IV • CalqOria "'D"" - coadutcc de velado mocorizado udliza4o ao
cuja locaçlo esccda a OOo Iuptes. eWuído õ do

tl2tlspCIC1C de passageiros.

V • Calegari& "'E"" • c:oDdut.ol- de combil1llçlo de vekulo& em que
se coqu;fre us Catqorias ..lr. "C" oa ~e ~.unidade
acopiada. reboque. semi«boqae CIU .-ticufada. ceaha sei& mil qui1oSrzmu OD
mais de peso bruto total. oa. cuja Jocaçlo exceda a oito lu~ ou. aiDda. seja

a unidade

tiUora

et~quadrado na carqcria u:aüer.

§ 1• Para babilirar·se DI. c:ltegtllia "'C". o c:cadutor dcvat esc.
habmt.lo DO mínimo bi um mo aa ClfegOria "B.. e Dlo ler cometido neohama
in.fraçlo srave ou. gravíssima. oa ser reiDcideatc cm. iDfraç&:s mOdial. dunate 01
lllcimos doze meses.
f r Aplica-se o disposto ao iDciso v ao coadutor da cnmbii·açlo
de vdcu1ol "COm mail
aoiãde·
nrr: da
capocidodede_
.....dl!l··um&
__
__ rracicoadl. H 1 L !I

vn - outros requisito& e equipmentns obcigat6rios csc.bciecldos
-pelo CON'I'R.AN.
Art. 131. A autoriZIÇio. qae se refi= o utizo mtcâor. deveri ser
afiuda na purc iDtema do vdc:ulo. cm local Yis{vel, com iDsaiçlo da lotaçio
permitida. sendo vedada a ··c:cmdaçlo de cscol.ares Uü DÓmeiO superior l
~eslat lec:j6•pelot:alxicu21c.

Art. 1"- O trlf« de roda. o trmx de e:slleira. o 1r20:x misto oa o
cquipamear:o IUfl:lmOCIX destiDado l mo"<imrutaçiO de carps oa CXCICQÇio de
trabalho agdcola. de ki:i Ç 1 1
de coasuuc;~o·oa. de pavimetttlç:lo s6 podem.
sercooduzicb aa Yia piblicapx ~hlbilitldo DU ~"C". :"'r...-(11. •.
"'E:".
"'r·- . --~-----~

Art.13S.O_de_ .......... ....._ ...........
deve satisfazer os seguintes requisito~:

I- ra idade supc:ricr a~ c um aso&;.

n - ser babilitldo Da CllegOÓ& "'Ir;

, Art. l.U. Pita babilicll'-tc a.~~? oa pw8 C0DC1azir
-de"""""""_de.....,....,de...!oi.ra.do- ... ok

•

m- ser julpdo apro cm cume de a'l.lbç:lc psico16gica;

regn'

a-

Categoria. "8" - condutor de ve!culo motorizado. Dia
.tnqido pela caaecoria
cujo peso bruto total n1o e&eda a trt:s mil e
quiDbe:acol quilopama e c:uj& ~ alo em:da a oito 1ugan:s. excluído o do

I - cegistro como velculo de passageiros;
li - inspeçlo semestral pua veriflcaçlo doi equipameatos

..

•w· a

I . ~
cooc~ator de veículo .motorizado de duas ou
tre.: IOdas,. CCial oa sem carro Weral;

Art. 136. Os veículos ~ destinados l c:ooduçlo coletiva
de csc:oiaces ~ podc:do cimdar ,_ Yial com auttlriZIIÇio emitida pelo
órgão ou entidade executivos de trlnsito dos &tados e do ~saito Fedc:nL
CJtigincfo..sc, pata tanto:

~ peripo ocaadidi!O deved. precDCbc:r oc sepiDfa; reqaisiiDI: i·

IV - o1o ter cometido DCIIImm& infnçlo snve oa pav!ssiml. ou

ser reiDcideltlc em ~ m6dial dmmtt: oc doze óltimcl$ mexa;
v - ser apl'O\'.:b em. cuno t ••tit!do DO&
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I -~er màordc viDe:: e am IDOI:
termo& da

u - CICir hlbi1il:ldo:

;X do CONTRAN.

ao rnfllimO bf dois l!lOI aa catepxia "B... oa. IXJ mfaimo lá
am IDO aa Cllqoâa.·"'C'"'.. qciDdo prcccoder te IDbilitlr aa C1U:JUia "''"; e
. .

Art. 13f.. o diipoalo DeSte Cçítlllo do exdui a
t
.....,.,
mmdcipa1 de aplicar a e:xig!oc:ia pmrista em. IICUI ~ pa o
ttmspcrtc de acoblel..

b) ao mrãimo bi 11111 ano aa CllqOria "'C"~ qaadD piCf.CDdcr ID.
)habilic.. aac.pia "'E";
m • .., 11:1' COIDCddo IICIIhama infriÇio pave 08 ~ oa
' Ser~~~~~~~~ckn:Dicoa6ltimoi~IDCICI;

CAPtruL0 XIV

IV - :11!1' lpiOftdo cm c:amo
o cm carw •
aeU~~.depdlica....W.cm-derixo.,..tumooda

DA HABll.ITAÇÃO

Art. 140. A habilitação par.t conduzir veículo automoeoc c ei6uico sert
apwada atiavés de e:woes que dcvedo ser tealiz:ados junto ao 6rgAo ou entidade
executivos do Estado ou do Distrito Federal. do dortrlcflio ou resid!ncia do
cmdidalo. ou na sede estadual ou disttiW do próprio 6rg:lo, devcado o condutor
preeDChet os segWmes requisitos:
I - 5er penalmente imputável;

s)

doCONTRAN.. ·

.

.

Art.l~

..-

· . - .......

Para coaduzir vda.lkl& de outra caccpia o c:mdalotdctm

~ ""aidoo -

bobili- .. '*&"ria

Art. 147. O cmdidato l habi1ita;lo deveri submeter-se a exames
realizados pelo 6cJ1o executivo de trtnsifD. na seguinte ordertC

n- S3ber ler e escrever.
m- possuir CartcUa de Identidade ou equivalente.

I . de aptidJo frsica e mental;

PanigTtl[o Wdco. As informações do cmdidato l bmilitaçiO

m •escrito. sobre legis1açlo de trtnsiro;

sedo cadasttadu no RENACH.

Art. 141. O processo de habiliuçlo, :u norm:u relativas l
aprendi:agem para coodu:zir veículos automoeotes e clétricos e à .autoriz;açlo para
CODduzir ciclomowres serio ~ pelo CONTRAN.
.
§ 1• A aut:arizaçio paracorKfuzir veículos de propalslo humana e
de traçlo uUmal ficará a cargo dos Mucic!pios.

.

rr • .,.........,,
IV • de DOÇ6cs de primeiros .socorros. conforme rezulament.çio
.
v . de diteçlo vcic:ulat, reaJiz:ado na via páblica, em veículo da
categoria pn. a qual estiver babilitazDHe.
PIJrá.rra[o linico. Os teSUltados dos exames e a identificaçio dos
respectivos c:x.amiDadotea seria rqisttados ao RENACH.

do CONTRAN;
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Art. 148. Os cumes ·de babilitaçlo. exceco os de direçio vci~.
pocktlo ser aplic:adoa px eatidadcs públic:as oa privadas c:rede:aciadas pelo &gio
exec:mivo de trlnsito dos Estados c do Distrito Fe:cfcnl. de :acordo cmn as normas
Mf!bclec:idat peJo CONIRAN.
11• A formw;lo de coadutorcs deved. incluit. ~ ·
caao de climçio defcasiva c de ~ búicos de proceçlo ao meio ambiente
re'riontdc!t com o trla:silo.

I r AD ........., ~ Dirigir, oom '4lidlde do um IDO.
CODdubx

DO

cooferida Pemlis<lo ,...

f Y" A Carteira N.::iooll de Habiiitaçlo sed. conferida liO t
ffrmiDo dD um uo,. dc:sdc que o mesmo Dlo te12ha cometido

DeDbam& iDfraçlo da DIIUreZI. pve
illfroçla-..

011

Outubro 1996

Ptudgmfo Wti.co. No vef<:ulo cventualmeate uti.liudo para
aprendizagaa. quando autorizado para servir a esse 6m. dcveri ser afixada ao
longo de sua cazroçaria. l. meia altura. faixa braoca n:movfvel, de vinu:
c:emfmctros de larpza. çam a imcriylo ..Aur:'-ESCOLA" nac:or preta.
Art. 155. A focmliÇio de c:cmdutor de vdallo auto'lllOCor e e~tric:o serf.
n::allzada por inmuttlr auwriz:ado pelo 6c;lo exc::utivo de trinsito dos Estados ou
do Distrito Fcdetal. pertese~Ueou nlo l.enti.dade aedeDc:ilda..

Art.- 156. O CONTRAN regWameatait o cttdenciamcato para
pestaçiO de SCI'Yiço pelas au10-eSCClas c Cltltzas Cl1tidades destinadas l formaçlo
de coodutoi'C:I e à eDg!ocias aec:cssúiu para o ~ das atividades de
iDstrutllr c "emimdor.

pavíssima · oa scija reiac:iclcnte cm
'

f ~ A do obteDçlo da Carteira NICioal de !M'i'iteçto tCDdo
emvislaai:E ; ·indt.....m
dodisposloaopmarúo.mtc:Eiac',obrip.
o~ a reiaic::ilrtodo o proccuo de babilitaÇIG.. · •
'i

Art. 1& O. cumcs p • '5j • e de aptidiG trslca c mcDW sctJo
prelimiDma c rmcwtreis al:lda c::iDco IDOI.o oa a cada lrl!s
c:caclutares

IDDI.,...

: - : ~ .. ~· ~&:iaco _,. ~ idü!r. DO local de mideoQa OÚdomidiio
~:~~

~

p-""""'
de

"""""-de
dcfici!Dciade
que .....
•

QOmlo
~
doeaça
ClpKidldc pm. CCIDdazir o. v.:Sc:uJo. o prazo previsto DCSfe artigo podcrt sa:
dimilmídopc<~ ... pooi!D...-...;Dador.
'
IIICIIIII, poKo16p:a ...

. Art. 15f, Ao renovar. os exames previstos no artigo anr.crior. o
coadutot qué alo tellha curso de direç:lo defensiva e primeiros ~ devecá a
eles ser submetido. conforme .nonnatizaçlo do CONTRAN.
Parégraft> únko. A empresa que urilizz condutores contratados
pan operar a sua frota de veículos ~ obrigada a fomecer curso de diteçlo
defensiva. primeiros socoaos e outro5c:oafonne ~!o do CONTRAN.
Art. 15L No caso de reprovaçJo no exame escrito sobR: legishçlo de
tdnsito ou de cfucç:lo veicular, o candióaro só podert repetir o exame: depois de.
~dos quiDze dias da divulpçlo do resultado. •

Art. 151. O exame de dircçlo veicular scrf realizado perante uma
comisslo· integrada por trb membros desipados pelo dirigente do ótgio
executivo IOCil de tdnsito. pua o pedodo de um. mo, pcnni.tida a ro;onduçfo por
mais um perlodo de igual cltuaçJo.
§ 1• Na comisslo de exame de direçJo veic:ular. pelo IDCDO$ wn
IDCI2)bro deveri. ser habilitado na c:atcgoria igual ou sape:ritr l pretendida pelo

"""""""-

f 'Z' Os militares das Forças A.rmadas e~ que~
curso de formlçlo de CODdulot. ministrado em. suas 'cocpor3ÇÕeS. sedo
disp
L tS. para a CODCeSSio d& Catteiia Nacional de Habi!itaçJo. dos e:wnes a
que se bouvcrcra submetido com :aprovaçlo naquele ctuSO, desde que neles sejam
observadas u aormas estabelecidas pelo CONTRAN.

f 3"' O miliw' íntrzcssado insauiri seu n::querimento eom offclo
do Com•ryfynte Chefe ou Diretot da organiDçlo militll' em. que servir, do qual
=~ o aúmero do registzo de iden~ MbU'21icbde. nome. filiaçJD.
idade e categc.ria em. que se habilitDu a cooduzir, acompmbado de cópias da atas

.... ...,.. ..........

f 4• O CONTRAN poderi dispeDsE os piloros miliwes e cívis
qar~ .ap&'CICiltaraD. o cart1o de :wWc C%pOdido pe1u For;u ~ ou pelo
Dcpcztamaau de Aero!Wlóca. ClYil. respcccinmeme. da presta;:Jodos cumes de
- - . psi<o!ópca ...........
vdculo~~~

IWrililaçlo-- de

An. 1.53o.Oaodidalohabilisado tcrtem sea pcoOil:ário • idenrificaçJo
de seas iD:stnDoret e eumiDadcres. que sedo piSSivcis de puniçlo. confonDo
repT
' ascremb*dtbpcloCONTRAN.
Pardpzfo áfticoo. As pena'W'*" &ptic:ada aos. iDscrut(fts e
• • -sctlo. de- ~ suspeDSio e "ncdS!X'C""' da aacoriraçlo
plr& o CXCC{clo da atividado,. COil(ocme • CaUa c:omdidL
-

•

Art. 154. Os veículos destinados l formaçlo de conduuxes sedO
identificados poc uma faixa amarela, de vinte c:entimeuos de largun. pintada ao
longo da carroçaria. à meia altura. c:om a insc:riçJo ..AtJTO..ESCOLA~ na cor

P'""-

I .. Z* 1r:r1D01,. bc:driM c locais embclccldos pelo 6rsJo
excc:utiYode dDiilo;
11o apm:b par iaslmiJx aurcciudo.
PanfJntlo IÍftliCO.. Alem do ap!:Ddiz e do ÍIIStnltOI; ·o 'Ve:faiJo
DtiJ.iDdo aa ap: 8 1 poded CCDdazit apeaas mail um acompanhmte.

. .
A4 I5J.. A Cadcim Nldcall do HabjE....... com mdicaçlo da
CllqDriaoa ~ em qacoCCIDdatl:lr 10 -=bo blbilitldo. do tipo sangUíooo e
faiCC"Rb. xd apalida aa modelo dDico e de 8CDI'do c:cm a. e:spcciticaçõea do
COl'<l"RAN, """"" , _ _ lai ft pclbúca c a --.,
ideatidldo cm.IOclo o II:Cit6rio DKiaal e led ~ com material de

de
ocpno;oque--•-...de--·coottWçlo,dapllco;loc- .
I I" t ollripl6ão o

po110 da Pcnnisdo -

o;,;z;r cu .i;

c.t=r&Ncioaal.dc~quiDCbo~elliverldin:çlodoveíctllo.

de---

f 2" A vo1idadc daCu!<ú>.Nacioool
c:oodiciODIIda ao prazo de vigCnc:ia do$ exames psicológicos e de aptidão física e

...,.....

§ 3" A emisslo de nova via. da Carteira. Nacional de HabilitaçW

sert regulamentada pelo CONTRAN.
§ 4• Quando o condUtor- transferir set1 domicilio ou residencia,
deved n:Zi$tm" sua carteira no 6cgio executivo de tdnsito loc:.a.l de seu novo
domic:Q.io ou n:sid!ncia. nos ainfa dias subsequentes.
§ s- A Carteira Nacional de Habilitaç!lo e a Pemtissão pata
Dirigir somente TCrio validade para a c:oadu~ de veic:ulo qua.cdo apresentada
ern origínal..

f 6' A lden.l:ific:açJo da Carteira NaciOnal de Habilitaç!o
expedida e a da autoridade expedidora sedo registradas no RENACH.
§ r A. c:ada c:ondutor COlttSJX!nder.i um único registro no
RENACH, agregando-se oeste todas as informações.

f se A n:novaç:lo da validade da Carteira Nacional de
Habil.itaçlo ou a cmis.slo de uma nova via somente seri realizada após quiuçao
de dtbitol coastactes do pl'OQtlWio do~·
f ~ O CO!kf:attll' dcver:t fazer c:omtar 110 campo de observações
da Carteira Naciocal de lhbili.laÇio sua condiçlo de doador de ~os.
especiflct d OL
Att. 168. O c:oodator c:oodcmdo por delito de trtasito devcri ser
subiDcâdo a llOYOG exames pua que possa voltar a dirigir,. de acordo com as
DCXma estabelc:c:idas pelo CONTRAN. indepeodentemcnte do n:conhecimcato
da prescriylo. cm facedapcu ~oa seateuça.

f 1• Em caso de acicienrl:: gnve. o c:oDdut.or ceie envolvido
poder.t ll:l' submetido . . eumea exigidos DeSte artigo. a juízo da autoridade
executiva eat8daal de tdmito. u.sega:ada ampla defesa ao c:ondutor.

f 1:' No <:a50 do padgrafo anrerior, a autoridade executiva
cst8daal da tztasito poded: apn:erdet o dol:amento de b.abilitaç.!o do condutor m
a sualpfO\'açlo DOI cumes redi:zadoa.

CAPtrvLo }C;
DAS INFRAÇÕES
Art. 16L CClastimi intraçlo de tttnsif.o a ioobscrv.lDc:ia de qualquer
pm:eito deltl!: Código. da k:giJllçlo c:omp!ememar oa das resoluções do
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iodM:odaaacoda- 116m doo pmlçOcs-- oo capa.Jo XIX.

Panftrrzfo IWco. O limite de .aJcoolcmia tambtm podcrt ser
apondo na formado .art. zn.

Pa.rágrafo IÜiico. As inf'raçOes cometidas em relaçilo às
resoluções do CONTRAN lerio suas penalidades e medidas administrativas
definidas nas próprias resoluções.

Art. 166. Coafiar ou entregar a direçio de veículo a pessoa que.
mesmo habilitada. poc seu. estado tisíc:o ou psíquico. nlo estiver em coodiç&s de
dirigi-lo com seguraDÇE

CoNTRAN, KDdo Ô infrllor sujeito 1s penalidades c medidas

administtalivas

- ...-

Art. 162. Di.tigir veiculo:

I - sem possuir

Carreta Nacional de

Penalidade- multa.

Habilitaçlo ou Permissão

Art. 167. Deixar o coDdutor ou passageiro de usar o cinto de
segurança. conforme previsto no art. 66:
·

pata Dirigir:

rnmç"'""'"""""'

Penalidade- multa (ttes vezes) e~ do vdc;ulo;

tnfração- grave;

n - com Carteira

Peoa1idadc- multa:

-"'- ...-.

NadonD de Habilitaçlo ou Permissio para
Difisir ~ ou com suspenslo do direito de dirigir:

Medida ãdministrativa- reteaçlo do veículo .at6 cOOxaçlo do
~to

Penalidade- multa (ciaco vezes) c apreenslodo ve!culo;

pelo iafrator.

Art. 168. Transportar crimçu em vefculo automoeor sem obscrviDcia.
das normas de segunnça especiais cstabelecídas neste Código:

m - com Carteira NaCoaal de HabilitaÇio oa PcrmissJo pxa

DiriP' de calegOria diferemc da do veículo que esteja conduzindo:

Infraçio- gravíssima;

InfraçSo- gav!ssima;

~:

Penalidade- mulla:

Pc:ualicbde- multa (tt!s YC:I!CI) c apucmiO do veículo:
Medida administrativa- recolbimento do documellto de

Medida administnti:va- reteDÇio do veículo até que a
inqularidadc seja sanada.

rv - fcn das n:striçOes imposta !*& a l'enDisslo pua Dirigir.

,.....,..,

Art. 1M. Dirigir sem atençlo ou sem os cuidados iDdispesisi~ 1

.

Infração- leve;

P=mdade- multa (ciDco vezes) c cusaçlo da Pemtisslo para

PCDJ.lidade.. multa.

- ...-

Art. 170. Dirigir amcaçanclo.os pedesac que estejam~ a
via pública. ou os demais YCfculos:

Medida Mimi:aistrltiYa recolbimcnto da Pumisslo pua Dirigir;

---

V - com. validade da Cartcila NICioaal de Habilil:llçlo vmcida hi

mais de rrinta dias:

'

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

Peaa!idadc- multa e suspeuslo do direito de dirigir;
Medida edminisrntiva- retcDÇio do veículo e reco'hi"'C"to do
documento de b.abilitaçlo.

--

Medi.::fa ~ m::oUtimeDto da Cartein. Nacioctl de
"ÇJo de CODdaUit hlbilitado:
VI - sem usar lentes ccuetóru de vislo, apucibo auxiliar de
. audiçlo. de
prótese
frs:ica ou
~do vdculo impostas por ocasilo da.
......
...._
... as
lkca;a
__

~rt. 11L Usar o veículo
veículos. :6gua ou cSc:tNcs=

Habílitaçlo c reteDçlo do vdcu1o 1116 a apc

cooo:ss~o

-·-

'

- ...__
-l'mlllidldo- mnlta;

Art. 163. Entregar a diteçlo do veiculo a pessoa nas condições
pteVistas no artigo anterior.
.

Art.113.~axridapoccsp!rilodo-

~u~~ooW~m~~

anterior.

oc

..

Art. 111.. Atirar do veículo ou ab:m:lcall" na via objdol oc
subst!Dcias:
/·

Penalidade-- multa;
Medida administrativa- reteoçk, do veiculo até o .smeameuto da
im:gularidadc ou :apescnUÇilo de coadutor habilitado.

Pcualidade- as mesmas pteVistas DO do artigo mterior;
Medida adm.inisttativ.a- a mesma prevista no inciso m do migo

~· .~.· sobcc -os ~

PenJ:l.idade.. multa (tres Ye%e1). mspeaslo do direito de dirigir c

,

~do

veículo;

Medida administrativa- recoll:limeDta . do documento de

Art. 164. Pencitir que pessoa D2S condições referidas nos incisos do
art. 162 tome posse do veículo autoalOl« e passe a coaduzi.-lo na via:
.Infraçio- as mesmas pteVistas DOs. iacísos do art. 162;
Penalidade- as mesmas previstas DO att.

1~

Medida administmiva- a mesma prevista no iDciso m do att.
162.
Art. 165. Dirigir sob a illflul;acia de ilcooi. ou de qualquer subsdncia
entorpo:eatc ou que dctmnioe c;lepenc'lbv:i• ílsica ou psíquica CID nível:

I - c:ntrc nts e seis clc:cigramas de álcool px litto de sangue:
Infraçio-~

Penalidade-multa;

II - superior a. seis decipmas de ilcool por litto de sangue:
Infaçlo- gn.víssttn.;
Penalidade- multa (cinco vezes) e suspendo do direito de ~gir.
Medida administrativa- retenç1o do veículo .até a ap:"
CODdat.ot habilitado e m:olhimento do documeDto de habilit:açlo.

nraçto de

habilitaçJa c rcmoçlo da vdculo.

Art. 11.C.. Promover. aa via. compdiçiQ esportiva,. eventoS
organizados. exibiçSo e dunoustr:açlo de perícia cm 1!WIObta de vefcalo. ou deles
;. participar, como coodutor. sem pc:rmisslo da autoridade de tdnsito com
cirr:unscriçlo sobre a via:

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

Penalidade- mul&a (cioco vezes). suspezlSIO do díreito de dirigir e

Medida administimva - re::olhimelm do documento de
habilitaçlo e rcmoçlo do veículo.
Partfg1Tifo inico. M pem'Kfedes s1o aplicivciJ aos promouxcs c.
aos ooodutore:s participantes.

Art. 175. Utiliz:ar-sc de veículo pua. em via pdblica. demomtrv ou
exibir 1IWlObta perigosa. arruc:ada brusca. &::rnp.gem ou &enlgem com
desliz:ameato oa arr:utameato de pneus:
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"babW_c_do_

Medida a!w:iuistr:lli•• r '

preltltoa pro•'

r

I

IOCCilO l

. . . . podc:Dclo flr!.lo;
'

m - do prc~UY~r o kal,. de to.:m. a flc::iBtw .. tràlbol: da '

pclldoeda-

IV • de .&ar pmi..

~-

1

I

pila

raa&W.r., ~ do kw:.

1

porpcliclai.OII_da_de_
•
~"' de idenr.i.fiW"-se ao polici.al ; de ~ presrU ·~
necc:ssirias lco!Ífecçlo do boletim de~
.
·.I

jdmtjfi

1

COIIfaaDo I

Inftaçlo- gravíssima;

MccBda

VII • DOI

:-.....

-

•

'I

•

du aeste 05cBso:

Medido•'
..30tn·~
···VI • ,ialm oa
de iDc!adio, qimo de fsua oa

,

Art-177. Deixar o c:ondutot 4c prestar socorro l vítima de acidcttc de
trlnsiEo quando solicitado pela auiOridade e seus agentes:
!nlioçl<>-grave:
Penalidade- multa.

Art. 111. Deixar o ~ror. envolvido ~ acicbte sem vírima. ele
ldotlr provid!Dcils par11 'remover o vd'cuJo do local. qu.mclo ~ tal
medida para assegurw a seprmra c a flaide:t do ~to:· • · ·
!nlioçl<>-m.dia;_._

Pecalidldc- multa. .

zut
dcldD
cJaoCON'IRAN:

WDpM de ~ do visita de pkriM

PcDalidlde- rpulta (cinc:o vezes) c suspcaslododíreiro de dirigir;
MedidJ,~ ~va- recolhimcnco do docuiDéato de.

~-•••

'

·~-

podralo &zi.IO.ao llllllida dD eYiW

O: ·do -.... P\1' "1! •
pcdJo pd O triDiiaD DO Joc.l;

L

!nfioçl<>-!"6<fia:

v .. IS& pista ckt rollmeDio
ela
-Uidpldocdu.U._de
__
_ CSUidu. da n:ldoYiu. da vias de

:Art-17~~ oCCIDdalcrezrfOMdo cm ~CI:Ial...oiml:
I~ •

IV - em dcaccrdo com a pDiiçtlel.

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

1
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r

•e

•

;'

•

c

qaD

devid&mciD

h•laiiOÇioclnd::alo:

Ilho motiYO do fccçalllliac

Peoalidode-owlra;

Medida---dovela>lo;·
vm - ao passeio ou sobre faixa destin8da a pedestre. sobre
dclovili 011 cicloúiu. bem como aas ilhas. refúgios. ao lado ou soba: caatc:iros
cc:atmis. c&Yisorel de pista de mlamecto. marcas de ""'fir r' gramados ou
j.udim pllb....
~muka;

M e d i d a - tcmOIWio do vdculo:
IX- ODde bolm::r gUia de calçada (meio-fio) ~destinada

l eurnda oa saída de YdcuJos:

Art. 1'79. Fazer oa deixar que se faça repuo em ve!culo na via
pt1bllca. salvo DOS casos de impedimezdo .tl3oh1to de saa raDOÇio e em qoe o

vclculo""iadcYidomcc!c.........

'

I· cç. pista de rolamento de rodovias c vias de EriPsilo dpido:

......

-mulra;

femoçlo do Ycfculo;
X - i:mpc:dirJdo a movimeDtaçlo de outro veículo:

-mulra;

Medida--~dovdculo;

D • nas demais via:

XI -ao lado de outro vdcuJo cm fila dupJ;a:

!nfioçl<>-levo;

PeDalidldo- mabL .

Pioalidade:mal!a;

Art. 110. Tet x:a \ldculo imobili:Ddo 12a via pol' &Ua de c:ombnstívd:

Medida :ecfmini"'T*riva- taDCIÇio do vácalo;
Xll- aa Ea de
de via,. prejadicaado a circu1açlo de

M<dida--dow:lculo.

PaWidldo-IDIIIla;

Art. lSL Estacioual' o vdculo: ·

·. I - nas esquilw e a IDenos de ciDc:o metros do bordo do
al.inhametlto da via trar&sYersal:
Ptnalidade- multa;

do ea-qao oa •
' q;:wo de ~ de tnDspCICtC coleâvo ou. aa
- ·
· delta ,;,r ;' ao itlaYalo
· eDtte dez mccrounte-.
c depois do JD!IICO do pcDD:.

. Medida administtativa-ICmoçJo do vdculo;

a -.-

cc:at!meaos a um metro:

da

.,na

da -

(mcio-tiol .. -

Medida 8dministrativa- ~do veículo;

!nfioçl<>-levo;

XIV - nos viadmos. pentes c túneis:

~dlde-

IDfrayJo. grave;

multa:

Mcdlda administrativa- remoçlo do vdc:ulo; .

Penalicfadc.. multa;'

m- afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um meao:

Medida administrativa- temoçlo do veículo;.

XV - Da contt2m1o de direçlo:

Medida acb:nbtistDtiva- remoçJo do vdculoo

PerWidade- multa;
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··:. XVI •,cm .clive ou·dcclive. nlo estando devidameute freado e
sem calço de segurança. quando se u:abr de veículo com peso bruto total superior ·
a tn!:s mil c quiohenlos quilozrmlas=

Penal:ida!Je. multa;

lnfc:lçlo-o pvc;

laf<>ÇI0-1=:

Peaalidacfe. multa:
M < W d a - .........

doveloalo;

__
.. _
-_,.....,
-------_,.....,
--·"""""""--xvm • cm locais e horário&
""""-(piaoo• '"P!aü>ido .............,,

proibido~

cspeçifb.....,re pela

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

.

XIX - em Socais e bcdrios de emciou.""""'" c ~ piOibiclol.

pela""""- (plaoo. "Proarido ....... c Estocioui"J:

Medida administrati.Ya- maoç1o do vdcalo.
f 1• Nos QSOI prnislm; DC:I!C artiJo., a aataridadc de triDSito.

·

apticadapenalidadcptefa

'•Jmenrelp6&aremoçlocbvdcalo.

f 1:' No QSO pmvisco

DO

iDc:do XVI 6 proibidD ab1ac1aDK o

1'<nolidodc-mulla.

Art. 113. Parar o vdculo sobce a faixa de ~ aa muda:aça de
siiW luminoso:

Pcc:llidrlcfe.. multa.

Art. lN. Transitat com o vdc:ula:

. I• DA faixa OU. pista da direita. tcgn!tmentacfa çomo de c:ira!.bçlo
aclusiva pma dcramiDado tipo de vdculo. exceco pca K:eSSO a im6veis
liodeirol cu c:oo.versões l direica:
.....-=~~a.

n - u faiu ou pista da

~---

A.rt-

""""""""

1-

meDOS

rqu'•mentecl· como de

o veblo esCiYer em

~.

deiur de

faixa • ele destiad pela liDI1izlrçlo de tt:C"'

taçla,

cmer:ae · ·

rr. .

de ciDCO metros do bordo do

.

mu~~:a.

Art.lli. 1'lm:sita' pela CDIIEZUDiodi!: di:nlçlo em: .

a'inben""ntodaria~

n•

Da

esquerda

,;pode-

II- BIS !ma da direita. ac 'Wácuk& lentOs e de mãorpxie:

Art. 182. P:tnt o vdatlo:

esqaiDis c a

.

QaaDdo

115.

e:a:dD a~~.lituç6ca c1c

C!lço de lqldDÇ& D& YÍL

r - nas

---_,....,
--I---duplo-

X - em local c horirlo proibidos espccificamen~e pela sinalit.açlo
(pt;a. - "Proibido P:uv'1:

Penalidade- multa:
Medida admiDistX2ti.V.. remoçlo do veCc:uloi ..

XVII . - cm ~ com &S coadlçÕea ~qUhmenrwiu
--pela""""-(piaoo-~~'
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d e - e=m -alúopoisor

--·-pclo--lap'ilocla·~doqoc
11'1D1i11t em teatido CDDtddo:
·

úutodo da pia da """"" (mclo-fioJ de -

lDfraçlo- gr&\'e;

oentí;metros.a um metro:

~_:---~i

Peulidade-muha.

n.-.... sinalizo;lo de_...."'""'l''""cde sentido ..... de

m ·~faseado da pia da c:alr;lda (meio-fio) a mais de um metro:

;.

Pe!Jalkllde.. multa:

(V ·cm. desacocda com. as. posiç6:s cstb '

•dn DeSte C6d.iaP:

V • na pista de rolmleD!o du CSUidu. das rodovia. da viu de
tttnsito dpido e da clcamis Yils ckDdas de: I""''dz'D"'M"

refdPol.

VI- DD t*ICio oa sabm fliD destiDada a~ au iJba.
CIDfcirol c:eolnis c divilon:l. de pisCa de JOlamcotD c marcas de

......,r ;''

.

vn--~dea...........modcviaa.pccjl!i

VIII - DOI vWdutDs. ponte:& c tdneil:

IX - aa contra:JJo de d.ücçlo:

lnftoçlo-mÇ<Iia;

""oacircuJaç:IDdc

rer'n

J.ri.

-----

Art.
;J

t

1

Tramitar em locais e hodrios alo permitidos pela

J

"~pelaautoridadecompeteDte:

1- pua todos os tipo& de veículos:

--. .......

D - cspccific:amenre para caminb6c:s c &UÍxa:.

...,.,

Pcalida<fo.multa.

""""...Ait. 111. 1'riDsitu ., lado de outro
•opatw' ' otdm:iux

\leÍCUlO,.

-""'1"' ..

intel"'""''

......- .......

Art. tat. Deiur de dar passascm. veículos prec:cdidol de
baa:dola. de .:x:oav de iDc!adio c: Wvamemo. de polícia. de apen1Ç1o o
fi•nr í' ~ utmito e à amf:xdfnc:jn qumdo em serviço de arJ!acia e
cleviclmx:ai:e MStnrifieerb por dispolitivot rquiamcatldos de allrmc ICDOrO e
ilumiDiçlo vc:rmdha i •
., '

......- .......

Art. UI. Sepir ~ em serviço de ~ cstmdo este com

prioridádepa:~F~Ddcvida:mc:atejdentjflC'fldl potdispcxitiws~

dealmae.aaamc ilmDiDiçloYCmldha~

--
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Art.. 203. t1ltrapaat pela coatnmlo OUll'O vdculo:

Art.lJl. ~ ~ adrewi:ulaaqac.IZmlitaDdocm ~
àp.a. Cltr:jD 111. imiDeacia de~ um pelo oa1m 10 realiDr opera;~o do~

ID!r.lçJo- ~
Pc!Widadc- multa.
Art. 192. Deixar de guardar ~ de scguraaça Iatcral e frontal
o seu vdculo c os demais. bem c:omo em rdaçlo ao bordo da pista.'
coasider:mdo-se ao momenro, a veloi:idade. as coadiç6es c1imflicu do loc:al ~
CDtre

_.ao-.

Passeios.

Az:t.-ltl.. Trusitar com o vekulo cm. ~
passarela.
cklof.aWs. .ilhas,. reftiJios,. ajanfin•rnentm Cl.ll!I::ÍIOf centrais c
diYÍIORS de piltl. de IOiamemo. !MS!!......,.,. marcas de aoaljnçJo ~
Qdari.a.

~Dfr>!f>"~

· -plbllcos:

Pta:i'id

rlra(tt!sve:mes).
~··
~
....
Art. 1M. TnDsitar em ín.ma 1 r6. salvo u. distiDcia oec:css:áia a
~ mmotxucdc. foaii:aa'êiOéusuãsc:csl sepzmça:
1

----_----

Ari. U5. c
Lo
·~ot~:dD-~
1

••

ls Clldc:a:l cmm.du da~ COIDpCCCDlD

Art. 1!J6. DeWt de iDaiclr com an
r ·• mediiDIC Jes10
dclnçooaluzilx5:adoradcdücçlodo-o;mQoda
~a~ dammoln de pmr o vc:rcuJo. amodlaç&dc direçlo 0t1 dc
.

.......
•

--. ......

m.

.Art.
DeiJ:KdD cblocar.com
u .,- 0-\lá<:Uio pm a faixa
illlill aqaczda oa. IDIIis 1 ctireila. ~ da rapedi.va mio de dift:çJo. qtWKSo
ror JDIIIDbar IMD um. dessa ladal:

Penalidade- multa.

Art. 191. Dei:ur de dar passagem pela esquctda. qual2do solicitado;

Penalicfade.. multa.

Art. 1519. tntrapassar pela direità. salvo quando o vefculo da ·~
estiver colocado na faixa apropriada c der sinal de que vai entrar l esqum!a:
Infr:aç.Jo- m6::lia:

Penalidade- m~
Art. %00. Ultr3passar pela düeita vdculo de transporte. coleti~ ou de

csco1ara. parado pan. embarque ou desembarque de passageiros. salvo quaado
bouYa' refúgio de seguraaça para o pedesttc:

-~

--

Peaa1idldo- niulta.

Ad. :ZOL Deix&t de guudai a distlocia lateral de um metro ·e
ciDqGeiD ~ . , passa oa. ultr.apassar bicicleta:

.

......

Art. 201.. Ultrapassar outro veículo:

I - pelo amsnmenrn:

-

II- em ~c passagcr~Sde afvel;

I· nas carvu • .:1iva: e declives_ sem visibilicbde suficiente;
II· na faias de pedescrc;
m- as poarcs. \'Ucfurol ou Q1DCis;
.
IV- parado em 6IajUDIO a &iDais bzmiDotot. porteüu. ~
ca,........,_...,,;,,.oa qualquer oatto · p I' r liMe cin::nJaç:io;.

---

v - oode boaver mm:.ç~o mna loDgitudhW

de divislo de

fluo~ op:'IIIOI do tipo IiDhadupla CODtf:auaou simples com!m:la .amama:

...

Penalidade-- mlllta.

ID!r.lçJo- gi>VC:
l'<oalidadc- multa.

".._._.,_-~~·--
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Art. %04. Deixar de parar O vek:uJo DO 'Cmtzmento 1 direita,. p3ra
qiWdar a opommidade de cru:tlt" a pista ou carm- l esquerda. ODde nJo houver
local apropriado para operarlo de tef«DD:

......

Peaalidade- multa.

Art. 2115.. tntrapassar veículo em movimeato que integre coctejo,
prfstifo. desfile e r~ militares. salvo com autorizaçJo da auloridadc de
tdDsito ou de seus aeentes:

l'eaalidadt> multa.

Art.%06. .Ez.ccntar openç:lo de ft:U:ImO:
1-emlocois..,.l>ódocpcla~

n- aas c:wv~S, xlives. declives. poates, viadarDs e ElíDcis;

m - passmdo por cim& de alçada. passeio, ilhas. ajardinamcD.to
oa cmtei:os de diris6el de pista de ro1amcato. ~ e.
de ~ e
~~a~.de vefculos 111o awi:z:alb;

cm.

IV· nu inteneç&:l. eDtrmdo na ~.de dWçlo da via

----r. ---

V - com prejuL» da livre c:ircubçlo ou da sepmaça. ainda que
em locais permitido&:

Art.167. Eu:cutlr opepçlo de coavenlo: l dimtl. 011l esquerda em
loclà~pelarinNi ;'

Pooalldadc-mul!a.

Art. 201. AYDÇC" o siDil vc:rmeJho. do sc:mMciiO

011

o de

paada

l'eaalidadt> multa.

Art. 109. Tr;mspor. sem :zutorizaçlo, bloqueio ·viário com on sem.
sinaiizaçlo ou dispositivos zuiliues. deixar de adentrar b áreas des~ à
pesagem de veículos ou evadir-se ~ nlo efewar o pagamento do pedágio:

Infrat;jo- grave;

Peaalidado- muita.

Art. 210. Transpor. sem autorizaçlo, bloqucio_ viário policial:

Penalldade- multa. aprec:D$1o do vekul.o e suspensão do direito

Medida
adminisnliva- remoçlo do veículo e recolhimcDto do
docmn<olode_,
__
Art. :Zll. Ultrapassar veículos em fila. parados eru razio de sinal
lumiDoso, cuce1a. bloqueio viário patei.ai. ou qualquer outro obstkulo, com

....... ....-.......

-~

-""""

-Pemlidade-multa.

Art.lll. Deixar c1e panr o vdado &l1teS de transpoc" liDh& r~

......

ID!r.lçJo- """"

Infraçlo- grave:
Penalidade- mnlta;

Peulldadc- multa.
Art. 213. Deixar de palV o vdcalo sempre que a respecáva mucha .
f« intc:rcepc.lda:
[ - por sgrupanx:ato de pc:ssou. como prfstiu.. passeaJ:U.
desfiic:s e outt'OE
lnfnoçlo-. ,..,,,,...,

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

b) quando a velocidade for superior l mixima em mais de 50%
(cinquenta porçeuto):
--

lnftaçlo- gn.vfssima;
Penalidade- multa (tres vezes) e~ do direito de diriPI;
Medida

-.,.ve:

II - por :agrupameatto de vc:ículol. como cortejos. fonnaç6:&

1- que se eceontte na faixa a ele destinada:

II - que 111o haja concluído a tn.vessia mesmo que ocom. sinal
verde pano w:ículo;

m - portadores de defi.ciCDcia física. c:riaDças.ldosos e zcsunces:

--

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

Art. 220. IJreix. de n:du2it a vcloc:idade do vdculo de forma
compaUvel com a segmuça do tdDsito:

--

[ • quaDdo 1C aproximar de paueataa. a&loiDU ,, I, cortejos.
préstitos e desfilei:

InfraçSo- gravíssima;;

Peaalidade-multa..

rv -

quando houver iniciado a travessia mesmo que DJo haja
sinalizaçio 1. ele dest:inad.t:
V • que esteja atravessando a via transVer$3..1 twa onde se dirizc
ovckul.o:
Iafraçlo- grave;

n ~ oos locais onde o dnsito esteja seodo coaao~ pelo agenre
da ~utoridadc de ttinsilo, mediante sinais sonoros ou gestos:

m •

[V~ ao aproximar-se de ou pusar por interseçlo alo~
V ~ nas vias rurais cuja faixa de domíaio n§o esteja c;:crcada;

VI ~ DOS trechos em canra de poqucDO raio;
VU ~ ao :lpl'OXimar~se de locais sinalizados com .advertt!ncia de

Art. 215.. Deixar de.dar prefer!Dcia de pusagcm::

I - em iDtcrscçlo Dlo sina1i%ada:
a) a veículo que estivercitaalando par rodovia ou row6ria;

abrasou ~a pista;
vm ~ sob chuva. neblina. c:enaçJo O:U ~ fÓltts; · ·

b) a vdc:ulo que 'lic:rda direita;

IX~ quando bouver mi.~

com siDali7açlo de l':8"'amentaçln de "''! a

.....,

X~ quaDdo

. ou avariado;

l'<n~Bdodo-malra.

---

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

- ...

·-··---':.
I·

""'

Peiwid.do- mnlta;

embarque e dcsembarqae de passaseitcs oo Ollde haja i.ateasa movimeataçio de

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

,pedo:>l=

--

Art. 22L Pomr M vekuto ptacu de jdentificaçJn em dcsaca:do com.

Art. 211. TrDsilar cm velocidade superior l máima p:amitida para o
locll. medida por iDstmmc:ato ou. cquiplmeDto hábil:
1- em rodoviu. vias de trinsito rápido c vias arteriais:
a) quando a velocidade ror superior à máxima em a~ 20% (vínte
porcento):

InfraçSo- grave;

Penalidade- multa;
b) quando a velocidade for superior l máxima em mais de 21)%
(vinte porcento):

[nfração- gravíssima;
Penalidade· multa (tr!:s vezes) e suspecslo do direito de dirigir.

recolhimento

do

documento

U - demais vias:
quando a velocidade for superi« 1 múinu em até
(cin(;uenta por cento):
a)

~·--

xr:•.,....,_ .. ~,.~ •'

XIV· - ~ pw.imidwfet: de escolas. bospiU. cst.çõcs de

Art. 217. Eotrar ou.pir de fila de ve!c:uloc est:ICiocados sem dar
~de pusagcm apodt:strcs c a outros véculos:

administrativa-

-

o pavimento .!ii" apre:se:m.ar ~o. defei.cuo*..~.

XII- em declive;
XDI -ao~cicli=

Art. 216. Entrar ou. sair de iJ:eu lindeúu sem esur ~
posicimmdo pua izwesso u.a via c sem as pra:;auçOes com a scgurao;:a de
pedestres c de outros Ydc:tdos:

Medida

ao .aproximar-se da gtqa da calçada (meio-6o) ou

acostamento;

Penalidade- multa.

-

de

estiver na Caiu da direita:

h

Prefcd:Dc:ia":

doc:umeato

Art. 2HI. Tramitar com. o vekulo em velocidade illferior l metade d&

Alt. %14.. Oc:ixa' de da' prc:fc:bciade pusiFIII& p::desrze c & vdculo

DaS ~

do

recolhimento

velocidade múim& estabclcc::ida para a via. retardando oa. ob$tnlindo o tdnsito., a
mcuos que a coodiyOes de trifego e llldCOcOl6gicu DiO o penaitam;. salvo se

PaWi<b<Jo.malra.

II -

administrativa~

habilitaçlo.

milimes c outros:

DJo wucu:·
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de

a especiftcaç&s e IDOICieb "'!!.elo:jdoc pelo CONTRAN:

..,.,._elos

.................
Medida~ r=oçlo

do veículo pua regW.arizaçlo e

placls ~

"""'"'"'" ...... _, .. m....

peoolidodc aquele ...

coafocc:iou. dísbibai w coloca. em velc:ulo póprio oa de tm:c:irol. placa de
icJenti6caçJn nlo autocizadu pelalq'd·~
Art. 222. Deixar de manter ligado, nas sítuaçOes de atendimento de
etnergl!ncia. o sistema de iluminaç!o vermelha intermitenre dos veículos de
polícia. de socorro de incCndlo e salvameoto, de fiscaliz:lção de tdnsi.to e das
ambulàncias. ainda que ~os:
[nfraçio- ~a:

Penalidade- multa.

so.,;:

Art. 223. Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz ~ta
de f~ a pe.ttwbar a vis1o de outro condutor.

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Mcdida~va-

reteuç1o do veíc:tdo para regularizaçio.

Art. 22A. Fu.er llSO do facbo de lcz alta dos fmSis em viu providas de
il.........,polbn.,.,
Infraçlo-leve;

.Peoalidado- malta.
Art. 225. Deixar de sina6zx a via,. de fonna a prevcair os, ~(.
ccadutcrcs e. l noite. alo maatcr acesas as 1azes externas ou omitir-se qtW1IO a
pruri de •H DCCeSSÚial pala tonw' 'Visível O local,. quãlo: ,

I • tiver de ranover o ~. da '·pista de ·ro~aa:~ento oa

n - a carp fcr demmada sobm a via c alo pade!:' ser n:timda

..r..;... "l""'

"'--···-~te-~
··:t~

· ·.

.

. . . .....~~

Ano 22l. DciX11' de retimi'todo e qualqtaet objeto que tenha sido

--~"""P!>drlada.U:
r.ftoçlo-mOdio;

I - cm silaçlo que Dlo a dA simpb toque bcewo como
adva1eDc::la., pcdcam 011& CODáatm:&drs 0111101 ve:fcub;

n -proloapdao :soxeaaiwwotc a qualqucrpreleU);

xn- a~m equipamcato ou. acessório proibido;
XIII • com o

~

do sistema de ilwnin:aç.lo e de

~XIV • com registrldor ~ _inalfF:lvel de velocidade e
- -.. -

........ bouverc.i""""'dessc-

xv • com ~ .&:siva.,. legendas e símbolos de cuátcr
publiciWio ~ oe piDtados ao pi:r:a-brisa e em toda a cxtemSo da parte
traseira do vdculo,. e:xc:emadu as hipóteses previstas DCSfC Código;
·
XVI .. com. vKJn:.. IDtal oa. ~ cobertcs pct pe1ka1as
reflclivu oe alo. plin6s ~ou pinturas;

pacirOcS e

XIX- scm-=ioolro ~de Í*'t-brisas sob chuva:
r.ftoçlo-~multa;.

m- erure u viDte e duas c as seis boas:
úeqüêacias estabelecidas

r.ftoçlo- le..:

r.ftoçlo-~ multa e apreeasiodo vdculo;
XXI • de c:arp. com falia de inscriçJo da tara e dc:mai:l inscriç&:s

,...._ ..... Cddlaa:

PeDJlidade- malta.

Art. 221. Usar no veiculo .equ.ip21DC!lto com som em volume ou
:aworizados pelo CONTRAN:

~que do sejam

~-pve;

Penalidade- rou.Jta;

administt:ativa-

reteDÇSo

do

vefculo

pua

---

xxn - com defeito no sistema de iluminação. de sinaliuçio

QU_

-mtdia:

Penalidade- mlllEL

Art. 23L Tr.msi_tar com o veículo:

--

Art. m. Usar inderidamenrc no vefc:ulo aparelho de :alarme ou que
soas c ruldo que perturbem o sossego público. em dcsacotdo com
D01ma1 fixada pcloCONTRAN:

l-danificando a via. suas insulações e equipamento5;
H - demmando.laDç.ando ou arrastando $Obre a via:
a) carga que esteja transportando;

b) eombostívei ou lubrific~ que esteja utitizaDdo:

Pe:nalicfade.. mu1ca e apm::m~o do váculo:
Medida administntiva- remoçlo do veiculo.

c) qualquer objeto que possa accrew- risco de acidecte:

An. %30. COddu:rir o vd'culo:
I • com o 1aae. a iaxriçlo do cbasi. o selo. a pbca cio qualquer
outmek:mcutode iden~do vdca1o violado ou fal:süiado;

n-

tl:awpcxtatÃl ~em c:ompanimcldo de carp. salvo
par IDOCiYo do bia maior". com pemaisslo da auiDridade competeDtr: c aa forma

, 'e# ptloCONI'RAN'o

IV :.1e111 qualqUc:rttm~. dd pJ-=a de Mbtifieeçkç
VI - cam qualquer m:aa da pbca de

r.ftoçlo- - - - .
. ~ maltz C apreeasiodoYdcuJo;
Miw•remoçlodovclculo;

Medida adminiscrativa- ~Jo do veículo para rcgularizaç.lo:

m - produzindo tttm.ça. gases ou panículas em níveis superion:s

--e:

aos fixado~ pelo CONTRAN:

IV· com sua

~ou

de sua carga superiores aos limites

PI::Dalidade .. multa;

V -que Dlo ~~c(bidan»::tD:Jiiceoc:iado;
coodlç<l<odo~·~

Infraçlo- gr.avfssima::
Penalidade- multa;

estlbelcddo& JeplmeDte ou pela o;in•lizaçln, sem autorizaçlo:

m- com dispcsitivo am:Hadar;

Medidaadmin"

XI - com descarga livre ou. silenciador de motor de expio~
defeituoso. deficiente ou .inoper;ulte;

Medida ldmülistraliva- rcteDç:lo do veíc:u!o para ~
XX • sem podal' a autoriDÇio pan. coaduçlo de esco.lares,. na
fonna t:stó ' "1noart. 136:

rv- ern locais e borúi.os proibidos pela sinalizaçlo;.

produz:~;

X - com equipamento obrigatório em desacordo com o
..-lecidopeloCONTRAN:

XVIII .. em mau: esbdo de coaservaç1o. ~ a
seguraoça. oa tcp:c•ldo Da avaliaçlo de iDspo;lo de scgmmça e de Clllisdo de
poluentes e mído. prevista DO ut. lOS;

Art.zri. Uarbu:ziDa:

V - em desacordo com os
pelo CONTIWI:

IX- sem:equipameato obrigatório ou cstaDdo este ineficiente ou

xvn .. com coninu ou persianas fcdtadas. n1o aurcriz.adu pela

~multa.

Medida

--

vn - COI'Q a cor ou caracterlstic:a alterada;
vm - sem ter sido submetido l inspcção de 5egtli20Ça veicular.

~grave;

PeiWidade- multa;

.................../

OUrubro !996

identjfi

;'

sem

--

Medida administntiva- rctetiÇio do veículo para regula.rizaçio:
V - com excesso de peso. admitido pc:rccD1ll.ll de toler!ncia

quaodoaferidopct~.aafonnaaserestabc!ccidapeloCONTRAN:

Penalict.de-- Dll1h:a acrescida • cada dutauos quilogramas ou
fraçlode cxta30 de peso apurado. coasta.nrc na seguinte tabela:

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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4) atf seiscealos quilog:ra:al:a- $(cinCo) liFIR:

Modida _ _ _ ... _ _ _

bJ de seiJceDim e ama oiroc:cntos quilogramu- 10 (dez) UFIR:.
c) ele oitocento& e Dm a um mil quilograma- ZO (vinte) UFIR;
d) de um. mil e um a a!& mil quilog%lmu ~ 30 (trinta) UFIR;
e) de

tres mil c um a c:iDco mil quilosrmlas -

Att. ~ Reboclr ggUO Tdicu1o com c.bo flmvd. oa c:mJa. alvo aa

cao.dcw;! ·r

40 (quarmta)

/)acima de cinco mil e wn quilogramas- SO (!=inqüenta) UFIR.;
Medida administrativa- retençlo do veículo c uansbordo da.

ldercifm;fo

VI - em desacordo com a l.tJtOrizaçlo especial. expedida pela
autoridade competente para transittr com dime:!$Õe$ excedemes. ou quando .a
mesma estiver vencida:

Medida administrativa- remoçlo do vekulo;

vu -com.lotaçlo exc:cdeatc:

Medida I . .

--.:

vm - eretuando lrlnspDitC remunerado c1e pessoas ou bezls.
qtWldo nJo for ticeDciado para esse fun. salvo casos de forya maior ou com
pennisslo da autoridlde c:ompctente:

Medida~va-lemoç:lodo veículo.

Art. 240. Deixar o respomivd de promover a bma. do
veículo ifrecuperável ou definitivameute cJermc"M'!rad«r

X -excodcado a capeckbde múimadc~
Iafmçlo- de m6c6a • pav{ssima. • dep:Ddct da tebçlo eatre o
exc:csso de pc30 apaAdo c • capiCidldc:
de traçlo. • ser replamc:atada

mmma

peloCONTRAN:
~

do vcCcalo c triDSbcxdG de

corp.....scaoc.
p~ úic:o. Sem prejaím da multas prevista DO& iDc:i:cc»
V e X. o vd'culo que tlmSitK com e::rceuo de peso ou excedeodo l ClpKid8de
múima de tmçlo. Dlo computado o pelCCiltllal rck:rldo D& forma do disposto DI.

_pod<d_.__
,..._,_.que .........
!II.Jd'eridalqisbçloC<CliO~llpf'leiÕ ~.

scpudoc:ritmc.:

Medida admini.Strltiva- .canoç10 do velado.

Pestalidade-- multa c apreeuslo do vekalo;

Mcdkla~ ruCDÇiodo veículo:

-

•

....

Art. 232. Coodazir 'Vdcalo sem a& doamntcn de porte obógal6rio
rd'eridcs DeSte C6di&o:

-le>e:

~""""'

-""""'

-le>e:
,._.....,....._........_
......_
Alt. 242. Fazer falsa

---

--

em de.fCI,isuo.

Art. 2A3. Dà:l.:' a cmpe:a. segarwba de ~ ., Óflllt
Uecmivo de dmito
a oc:oa!Dcia de perda ual do~ c
devolYer a respectiva pileM e
·

,_.,...,
Art. 23C. Falsificar ou adulterar dcx:umeato de babilitaçlo e de

~ de domidlio pn

-..

Penalidad&- malta;

identifi~ do vdculo;

~·~= . -·
"
reafio
do vdculo oa di

Art. 2AL Deiur de aoWizar o cadatro de
~do"J.

·· .

Art. %33. DeWr de cferuar o registro de veículo DO pruo de trinta
dias. junto ao 6rgSo executivo de trlnsito. oc:onidas as hipóteses previstas ao art.

Medida admi!Jistntiva- n:tc:nç1o do veículo paa rep!arizaçfo.

reparo de

Medida~ RceoHri,.,Mdo Catifícldo de Rqislzv
edoCenifi.eadodelic=ci""CD.rnAtwaJ.. ,, ·•
·
_~.:.

documento.

123:

$

Penalidade- llllllta c aprecuslo do vclculo;

em docti.ve:

l'<mli-""""'

Pooalidodo- """"'
Medida Adminisuativa-

4't•recmçiodo w:fcalop~r&q;n'

Art. 239. Retiru do local veículo lcplmeatc retido para
regulariza.çlo, sem pennisslo da autorilbde compc:CelUC ou ele seus ageata:

Peulidadc- multa:.
Medida admjnjsttatjva- retCDÇio do ve!cuJo;

" -

QUIDdoailidllpd&~

An. 231.. Recusar«: a en=gar l aworidadc de' fdnsito ou a set11
agenrcs. mediante recibo. os dm•mmrm de habilitaçlo, de 1qÍSCI'O. de
liceaciameato de vekulo c outros exigidos por lei. para averipaçlo de: :sua
auteaticidade:

Infraçlo- grave;
Pen2li(bde.. multa e apreenslo do veículo:

--

-------

Art. m. TI:IDiiml' cem o wkalo em deaconb com. •
1 "fi ,ti " c com falia de imcdçiD c simbologia ~ l lU

carga excedente;

IX • desligado ou

---

241

de._

I - sem. usar capacete de sesmm;a com víseilz cu. 6calos de:
especificaç6c:s aprovadas pdo

proteçJo e vestuário de acordo com as normas c

CONTRAN:
II - transporta:ldo pus:ageUo sem o capacete de scgarmça. 111.
fonna estabelecida no inciso aatcrict. ou fora do assento suplemenrar colocado
attás'do o::~nduror ou ern carro lateral:

Penalidade- multa c aprecaslo do vdculo;
Medida admjnM'"tiva- remoç1o do YC!cWo..

Art. 235. Condut:it pessoas. animais oa c:arg:a nzs partes externas do
vdcWo. salvo r101 casos devidamenre ~

,_.,...,

rv- com os faróis ~
V - ti2DSpOrtaDdo aWtça menor de sete anos ou que alo tcaha.
nas cin:unstlnciu, COfldiç6cs de cuidar de sua própria segun.aça:

242

- ...~multa c
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c) duranle o dia e a DOde. quaDdo se rntat de vdculo de
uanspcrte c:oletivodc passqciros. ~ motoDeta o ....,.....;.;~eras;

smpca:slododi:teitodedirizir;

Medida administrativa. Rtcothime!lto ' do docamemo

babir ;r :

~

•

n -•

--

m- a luz de placa. dutaDie a DOite:

_....._

m1o1. Silvo

VII • sem seamar o pjdom com amba •
evcnmetmentro JlKI. iDdialçlo de maoc:XlrM;
·

--·

i MJdcom.ma t

'fi~

Art. 25L Utiliz:w •lm:a: do "fdc:alo:

I · o pac...Jc!d:l.

cm:szt

11• Plraciclca llpiicaaHe • iDc:isc:-. in. W e vm. alEm de:

do..k.odao- ;..,.~"!_~paapilo~da....,.a.doa:eacocspccilladc
.,·
!louva'

nPao a. mclcrriB,. salvo CDdc

,) llnDSbt em. ~ 118 llrtal;ilo
Oll&ixM de lOZimeiiiD (ll'ÓilÓa;

. . .-

e) ~ ~ que Dia

--·--~-poq.;a~-···-.
iÍ" ApliCHa ~.c:ic:lcoctMJtei

--

,...,...._

.: - ·,..

. ..

(t

aa

cif"'

•1 a cmiOI. iDt1:na1a1r,. ff:*ldo k

dilpé.lo ,..' .uza b do

wbu e

..,

l'eulidade-nwlta:
Medida adroinisttativa- ~da mercadoria ou do Dllllerial.

Pará&rafo único. A penalidade e a medida.
iDcidirlo sobte a pessoa fisiea ou jurídica ~L

;'

- cJ

'011

. .

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

lo;.

'

-

do

.

adw:rtir

eoa_t •
....

a ·oauo

.....

c.-so. aiDIIiD;Io.
a..~--...-.. - .. ~ o
.,
fti..

--·
Job;lo-..C' .

·

Alt.252.Ditlolro- ·
I ... cam. o baço do lido di: tarl;
D·
i taadopra:... . - . - . W1baD t:-aqacrda•

eaa ~baço~. e..,..;. .
m

•·

• com incJprid:arle ffsica ou mcutal tempxiria que

comprometa a segurmça do trlmito;

~va·

- ...- .. . . ,. ,"""-

Art. %4'.. Deixar de sinatiz.1r ~· obstkulo llivre cimJlaçlo..

eaL· irmbW

5

uodopilca.~

Penalicfade..mulr.a.

- ...

bJ

~piua km;:

.

aa lilluçOel de

aa ionc+m ; •

cxe1110

caadalarqao • tem O ptlp6lito dll A i

';;.

tEab.a.'

Art. 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias. materiais ou.
eqoipamcatcs, sem au~ do &po ou entidade de 1rimito com
circw2sc:dçio sobre a via:

...

1uzcs de posiçlo. durame o dia. quudo sob chuva rorte.

DCbliD:a (la cemçiD:

VI. rd:locaDdo ouao vdc:ulo;

VM·tramportmdocarp·
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~

scpraDÇa de ve!c::aJo e pcdeml:s. tanto no leito da via ~mestre como aa ~
ouob3btC" 1 inravi&~:

PeDalidadc- multa. azravada em ~ ciDCO VCZJ:S. a cri~ 'da
.aatoridadc de tdmiro. c:cxtforme o rixol segurança.
Par46rrtfo tínico. A penalidade será aplicada l pessoa tisica oa
juruBca
~pela-·SCibn: a via
provideDciat a sinaJizaçlo de ~ às c:cpensu do responsável,.
oa. se pxs{Yd,. promover a desobstruçlo.

---

Art. 24'7. DeiDr de condazir pelo bordo da pista de mlamcato, em fila
1lníca. 01 vdcaJos de·tr:IÇio ou pmpu1slo humana e os de traÇio anUnal. sempm
qae do boavtt ~to ou faixa a eles destinados:

. Penalidade- milita.
Art. 24. Tr.mspcrta:r em vefcul.o ~ ao trmsporte de
pua&cirol. cup ac:edc:ate cm desacocdo ao estabeJcddo no ut. 109:

.....,

-nwlta:
Medida administmi~ rer.caçlo para o trambordo.

Art. 24f.. ~ de DWder' ;KeSU. -~ DOire. a lutes de posiçlo.
qamdo o vdculo estiver ~ pua 6Ds de embarqos ou desemhmpx: do
['S ·
a carpou dcscarpdc mcn:adorias:

l'<oalidade-nw!IL

Arf. 250. Dtiur de nti1iDr IS luzes do YekuJo:
1- em cin:ubçiD. a luz baixa:
a) durante a noite. em viu providas de ilumiDaçlo pdblic:a;

.
b) du:antc o dia e a DOite. DOS tl1neis, mesmo providol de
il""""'<Jopúbl;ca;

IV ~ usaftdo alçado que aJo se fume aos pb ou que
compmmeu a urilizaçlo dos pedais:
V • com apenas uma das mJos. exceco qumdo deva fazer siaais
regu1arneDtarcs de bfayo,. mudar a marcha do vekulo. ou aciour equipamentos e

---

.....oriosdo.-Jo:

VI ... tmfirrd se de fones nos ouvidos CODCCtados l

aparelhagem. SODOC'& ou de rdefODC celular:

Peaalidllde- multa.

Art.. 253. Bloquear a via com vdculo:

~

...

Peulidadc- multi e apreeaslo do Ydcuio;

Medida admiDistntiva- remoçlo do vdcuJo.

Art.2Sfrt ........... _

I · permaaeccr ou. aDdlr aa pistas de rolamc:luo. exceto para
auzi.lu OGde for permitido;
U•

salvo oode

UtiZit pista

c:mu. pc:rmisdo;:

de rolc'DeDio

-boovu--eac6m;
m ...

llm'eS:SK • Yia

DOI

deDuo das

Yiadub, pontes,. ou D1neis.

*'* de cmzamenro. salvo

EV- uti1iz1Mo da via cm q;:tq:Cbt!iltW cçues ~ pert111t. o
lriDs:ilo. oa pila a pdtb de qualquer folpedo. espcdiD. dcsfilet e simiWes..
Silvo em ca.. espcc:iail e com a devida Bceuça da .ucricbclc.CWIO<'"I"""'"'
v - aDdar tora da Caixa própria. paurda. pasapm .m:. ou
nJ
ILca:;

_
.....

VI • c'e • • '
l'l::aüdldoiDfmçlo de DIDUeZa lcnl:.

lsiulizlçlo de U1mito cspccífica:

!XJIIkl. cm 50'Io (ciaqOeala por

c::cato'

Art. 255. CODdur.lr bic:icJela cm pa.udol oode n1o seja pennitid& a
citalliÇIO desta. oa de !<:asa apasiq. em dcsll:ordo com o disposto DO
. . . . . - - d o ... 60:

1 • iDfnçlo de .aaturcza paY{ssima. puDida com multa de valor

lnfnçlo- m6:1ia;

Penalidade- multa;
Medida admínistmiv.a- n:moçiO da bicicleta. med.i.ln.te recibo
paraopagamentodamulta.

•=""""""''""•180 Ceemo coite~~t~~) UFJlt:
a.

DAS PENALIDADES
Art. 256. A autoridade de lrlnsito, u esfera das comp:·•rc:iu
est3belecidas nescc Código c dezl.tm de sua circumcriçiO. deverá aplicar. U
infraçêSes nele previstas. as segUintes penaljdecfcos:

punida com multa de valor

m • inbçlo de lllltare:Za m6día,.

punida com multa de valor'

DIQJre:r::l.

rv •

infraçlo de natureza leve, punida com multa de val«

wuespo 1 are aso (ciftqüe:ma) UFIR;
§ t• Os valores das multas scr1o cooigidos ao primeiro dia útil
de ada m!s pela variaçlo da IJFIR ou outro Cndice legal de comçJo dos débitos

[ - advcrt!ocia por escrito;

fose&iL

H·mnllo:

f r QuaDdo se tratar de multa agravada. o bror multiplícadot ou
lDdice :ldi.àoual específico ~ o previSIO DeSfe Códizo.

m--dodUaiDde<firi&r.
rv--dov • ....-da~N......Wdellll>ili-

.f 3- Se o infraux" cometc:t a mesma iDfraçlo mais de tlfttl vez ao
meses. o valot da multa respccciva sed multiplicado pelo
tubilctodeiD!nç&s.....,.;.w.
§ lt' Em se ntaDdo de com (
de~ coaâauadas. a
çiic:a;lo da p:aiiclade poded. ser ft:IIOVad:a a ada qlWro ~·

pedodo de doze

vr-....-•--o;,;pr.·

VH-&oqo!aciaobri.-cm...,.de~

I t• A .apficaçlo

dls pen•lid:tdes p:evista DCStC C6di&o do
dide as puniçacs ~ de ilícito& paais doc:ocmllel de crimes de tdDsito.
coaf..... ~ . . lcL

__

,_,..._ ___ _

. AK. 259~ A c ã iaf"nçlo cometida slo computados
ltdmero& de poator.

§ Z' ... iD!nç&l • alol!aja pellllidodc apocl6co
ser1o puDida c:om. a multa apnc.da li ~ de aatmeza leve. eDqUIDIO ato

...

pelo &
do ftfcukJ e
3"A-ds---l-===~·--oo

e:xo:atiYos
de tlbsito 1
·f

r .....

Art.'1S7.AsP""'rt 1 tcr~ooimpo1t11.,.~., .. , ·
dovdc:alo.ao 4 :edorc.ouwç tlldot.lllvoosCIIOidcdtlc:umpiimcato
de obrip;&s c deveres ~ a peiiC* ~ oa. ~ ex;:c

---

seguiaccs

II • pw: • cüx::o pootol;

IV. Jevc. rres pDIIIDI:.

f t•Sempe que o iDfrUx' atinsir acoatqem de viDte poatos,. ao
pedodo de doze IDC:IeS. sem apcuc1o com ama aova multa DO vl1or de 1.000 (am
m;J)Ufllt.
Z' A~ da mail& povislaao podstúo ~~~ferio~: c1imiD&
.. _ f_

_

-fillldamoll&~

--- ___ -- •..
do--=-..
e

.

.....C6dlao.
'
t t• Ao. ii i · tf:rios e· CICIDdaaa do: 'fdc:llb .:do impolta
- ....~~~..... P"""'".l 1 de qoc trila Clill C6diaO tDda ftZ que holnw

... --~ ....

.,PCDII..SOcodaamdeperlipcla-.................

' .. illfill'lo ~ ...-~;;
Wn e

.. Fo:lraçlcr", diftra da do ,

P.!a

f T Ao CODdulcr c:abert a tu;:vN1idade pela ~
õ:concuces de ates pRticadol aaditcçlo do vdcukt.
§ .c.• o cmbuCidar t respocsivd pela iabçiÕ relativa ao
trmspxte de carp com eJtCCSSO de peso tiOS eixos ou ao peso bmto toCai. qiWido
for o Gnieo ~da cup. aiDda que o peso declarado na DOta fiscal. f&aa.
ou manifesto for inferior Aqoclc áeâcSo.
§ ~ o fndlpOt'tldoC' 6 o &e&pJCSi'd pela inbçlo !Cialiva * )
ttmspo~:te de carp com~ ele peso DO& eixos 011 DO peso bruto total. quamo
l carga pnn • - de mm de tllll
cd:lr.
·
- -

=L

e o

tra : c.ckx' c o cmbarcaiot s1o solidl.riamesdc
n:spoasot•eia pela iDúaçlo zdati.va ao exces10 de peso bruto tora!. se o peso
dec:larado a DOia fiscll. facum oa. maai!ato for superior ao limite lepL
·

r

f
Nlo seocb imediata a iclentif ;' do inbror. o
Pi i · rl · do Ydc:aSo m. qaimc dia de pazo.lp6& a DOiific:açlo da aaiUIÇio.
pcra ~ oa Canoa qac dispalcr o CONTRAN, ao fim cb qual. do o
• ......,.._.'<~pclaiDú&çlo.

8" Ap6&
o prozo
prooisiD
- ... jcJmrifieeçlo do finbtor
c seaclo
o vdc:aJo
de...
pwpc.
~tde de pessoa jurldica. scd.
lavtada ocwa multt ao pcopricdl:io do Ydcalo. llli.D.âda a~ pela infraçlo.
cujo valei" ~ o da malta nmkiplicwh pdo m1mcm de iabç6ct. ipais. comcddiS
DO período de doze 1DCICL

§ 9"' O fato do iDfnlor ser pes101. jurídic:& nlo o eUDc do
dispolto DO I ~doa«. 2S8 c DO art. 2.59.
•
Art. 251. Ju. inrn;6=s pmidll com malta c:Ias.sifleam-1 de ~

com sua gravidade. em quabO ~

Art. 2ft. AI multa teriO ÊD:IpC*II a M'.l d., pelo dcJio ou
altidM8 de ldm:ilo com cl
lçL ta1n •·via oadc blja oeoaiáo a ínb;lo.
dcacudoCOIDa
' ' u'IIIIIIÂCOSdiJo..
.~

f t• ... -

r..-

f Z' Ao propriedrio -·sempre • üifraçlo refereare l prml rqulariZIÇio e prc er Nmf.oco das formalidades c
coodiç&::s e:tigidas para o lrlnsico do veículo Da via tettestre. c:oaservaçiO c
illakenbilidade de suas caractmstica. .............. qrqados. habilitaçlo lep1
e compatível de seus ccadnrora. quiDdc esti. for exiaida. e OUUU disposiçi5es
que deva observar.

f

os

m-m6di&·--

..,....._doCONI'IWI.

r....,tipfficodaspcla-

r.....so.-

crave.

illb;lo de

·--............. a 120 (ccalD c viDre) UFIR;
.................... 80(ci<=&) UFIR;

CAPÍTULO XVI
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CO<IIP'tÍadoO-.farma

1

1

•
e do · vdcalotscrlo ••
"dnpdomNtltAN}

fZ'A&_ ......_

,

.. {qlo oa c:atidldc

....

.

.. _ _ ... _

...

·•d pelo aea 6

:'

f ~ Ju. ~ •

....

· r "'

..

que~ a

a&& de iDfnçlo cometida cm lDiidme da

-·--poq.!;to--pi'C'ÕIIOO-C6diao.
--do:qocl&do

"""' . . .-·dot

.

§ ~· Qo.IDdo a inbçlo for cometida com vdculo lkeDctado no

atenor, em tdnsito no terrirório aaciocal. a IDillta cespectiYt. deveR ser pap

..,..;~&do o priDcfpio .. ~

"-"' 26L A pellllidodc de do '"'"'"' de dirigir ....
mliº'ª= 1105 casos ~DeSte C6digo. pelo prazo mínimo de um m!s ~ o

;i,.J;.... tk- Um 100"e. DO CISO de~ ~ pcr{Õdo de doze meses, pelo

·.pnzo mínimo de seis meses ~ o múimo de dois anos. SCSUDdo c:rittrios
' I' I"'C!dos peJe CONTRAN.
f 1• AlbD. dos caso& prcvi:slol em. outms artigos deste C6iigo c
excetuados 1que1cs especifk:tdos DO 11t. 263. a suspcmlo ~ direiiD de dã!&ir
sed. aplicada sempre que o il1frafDr ..ciz!&jr • coaugem. de VInte pontos. pteVlStl.
DOõllt. 259.

f 'Z" Qumdo owcrer a .suspcmlo cb dimto de dirigir, a Carteira
Naciorlal de Habilir.çlo sert dcYolvida a seu. titular imodimmmre após
çwnprida a pecalidade c o cano de reeici8,sc:m.
Art. :ZU.O vdcalo ÇftiCIIdido em~ de peaalidade aplicada
sed rec:olhido
ae&c I
'sob c:urt:=,:;~!east'idade:
órBIO ou. c:atidade *F 1 dcn com 6DUS pa. o seu ~..,.................. pc prazo
até lriata dias. coaforme crilúio a sct cstlbciecido pelo CONTRAN.
t 1• No cao de iDfraçlo cm que seja aplicivel a pcnalidadc.de
apaeas1o do Ydcalo,. o ~ de tl:IDiito deved. desde loao. ~a medida
adminiscrativa de ra::olhimcDto do Certificado de LiccD:::iameat: An1W.

aodcp6siloc

'
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t r A restiobçlo à» vdculol +
rn s6 ocom:d. mediante .
o~~ du multa i.mpostu. taa c despesas com remoçlo e estada.
al6n de CIUirOl eDCiqOI pevilto& Dl.lqisl.;lo espcáfica.
·~

m - f"'<XX'himento da CUteira NacioDal de Habilitaçlo:
rv - recothimento da Pen:nisslo para Dirigir;
v - ~lhimcttto do Certificado de Resistro:

r h 6 c:oadicirjd• aiDda.
oa. cqoipaiDCmo obript6rio qae alo esteja em

. 1 ~A retirada doa vdculol apa:
ao ft:l*O de cpWqucr
pcrfcilo elUdo dei flmcia

t

apc=slo-·-----...uw.Jopnm

t ~ .,so. o ft:J*O Jdcrido DD padpafo anrcricr demadat
P'0'4 ·.!! · que alo poaa acr tDmlda ao dep6lilo. a aur.orid* rcspca.úvd pela
pll'l.a:ASa&CIItl'

p-cvislcria.

--

·

Alt.263.Ac:asoçlodo-dehobilillçlodol:. I - qumdo.. suspeooo o di1aiD de <firlà;r. ó Wralor- "

í{'.

reinei~

no caso de

no prazp 'de doze meses. das

inúaçõcs~DDizlciscfWdoart.l62enos:ans.t63,164.16S,l73,174e

175;

.

'

'

. . . .; ...._..,..,.l!i!t . .

' . -- .

'

.

'

m • q~ condenado jt"'iciaJ•nesur_ por delito '!e· tri.DSito. ~

·-·:-~··

·

f t• CoDS,;,.;..,., cm prÕCeuc{administrmvo. a irregularidade na

expediçlo do docamento de hDlitaçll), a autoridade expecfidora promover'- o

seu ancehmen"'.

·

§ 'Z' Decorrldos dois .mos da cassaçlo da CUtcita NaciocW de
Habilitaçlo. o infrator podeti roqaeret sua~· submetendo-se a to4os os
cumes nccessirios l babilitaçlo, na fcxma estabdcrid• pelo CONTRAN.
Art. 26t.

A

eusaçlo da

~ Pft ~da,_~ DO CISO de

cem fl!'IC"!ro de iDúaç:lo grave oa gravíssima.

......

~-

Oú ainda.

.

Da

~ideocia cm

Art. 265. As pen•!idy!es de scspemlo do direito de dirisiz' e de
cusaç5o do documento de habi1itaçlo saio aplicadas por decislo fundvnennr!a
da aucoridade de tztnSito com; . ' em pmo...sso acfmiDisttativo, ~ ao
infrat.ot amplo direito de defesa.
Art. 2&

Qa:DsO o Úlfl'&lD[' ~ -~

:..._;.;,!'OCIIlr;.. ~ou =s

~str-Ibe-io~.c:umabli.\'t~DCD&e,.IS~P"'e!.f 1
2

"

alo-

Arf,.lÇI.PoclertiU'impaaapeatlidldl:dcaduu
potacrilol
iofzoçiode ............... poSI&olde_pomida .... - .
~ o iafnlor, na: mesma infr.Jç:lo. nos ú1timcs doze meses. quudo &
DdiOddldo. mosi , . . , o ~ elo iDfniiQr, ~ esta pro•'i! .•
como mais edacllliYL
lt• AapBcaçiOdt.ad•a
portiCdCDDiodidco~
do TÜX' da malla pevista DO f ~ .:.:,. ;,:t. ~8. ~ por i.a:fpçll)
I

. .·.

-

r

I

I "Z'O-..,..-

o p l i c H o - 101 pedola<o.
podeDdo • malta . . !Dallc:cm.da ...
r ., ••
do iDfralor cm c:aBCI de
-~- wiAâa.acdtlfdoda-~dotrlmiio.

"*

An.. 2G. O iD!z:llc:c' xd. anbmecido a cuao de recôoh""" aa fonua
emm>'d'"='""+lapdoCONTRAN:

,
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VI- rccolhimemo eh Cc:rtificado de I icenci•mcn•o AmW;
VU - rea1iDçiO de exames de aptidlo ffsica. mc:uta1. psicol6siQ.
de legis1açlo. de pdtica: de primeiro~ socouos e direçlo veicaiar;
vm - ttaDShordo do cxoesso de cup;
IX - tea1iZIÇIO de teste de dosagem de alcoolemia oe pedcia de
$llbstlDcia eauxpc:ceate ou que determiDc 1 p r t• ·a fJsica ou. ps{qaica;

X - tcc:OlbimcMo de animais que se eocoauem sola nas viu e
na faiu de dcmfDio da via de cirt:Uçlo.l""'*icrinclo..qs aos seus propriedrios..
apc5c o pqames110 de multas e eacar;oa devido&.
f t• A Cll'llcrL o
a fiscali :· . as medida
admigisa:atiftl e coc:rcirivas - - - . pela ?lllCiriüdca dc triDsito e seus
asenJC~,.ICdo px objetivo prioritúioa protcç1o l vida e l bxbm ·rfede fJsica d&

-

§r As axdidasadwialsflúa prm.ras Des~e lrtiJODID dldcm
1
1 ~
infnç&s s•tl • i" DCIIC C6lfi&o,
pouaiDdocariter
a~

P.

&apticaçlo da P"'al"'

.
f 3"' Slo don•.y.,'i... de ,habiliraçlo a ~ Nacioaal de
HabilltaÇJo c a Permisslo p-.a Dirigir.
.. _ _ . § 4• Aplica-se aos. animais rteolhidoJ aa !orm& do iDciso X o
disposto nos aru. 'Zll e328, oo que. couber.
Art. 110. O vcfcuio "pàdcd. ser midb DOS cuoa expresso~ oeste

Código.
§ t• Qumdo a itteglilarldadc puder ser sanada JIO Ioc:aJ da
iDfraç:lo. o veículo seri hõc:rado elo Jo&o seja rquJariz:ad& a sitaaçlo.
-

§r Nlo seodo ~vd suar a falha oo-locú da iDfn;çlo. o
vdculo poderi. ser n:ti:rado por CODdutor ~ habilia.do, modillUe
n:colbimento do Certificado de r ·=a.......,m Almal. c:oatra recibo. •nin•bndo.
se ao coodutor prazo para sua rquWiuçlo. pua o que :se COilSiderad. desde
logo. DOâficado.
.
,
.
§ ~ O Cuti6cadO de" I;....,.;
' AmW scd devolvido ao
ccah1tar ao 6qlo oe cat:idade aplicadoces das medidas adraiX1istralív t1o 1oso
oye{cQJo'ICja:
l~devida:mc:DU: repiariDdo.
§ 4• Nio :IC ap:
tendo CODdutor habilitado DO loeal da
inbçlc. o vdcalo scd.rccothido ao dcp6silo, tp'lica-1 se nese: caso o disposto
DOS papaf'os do art. 262.
.

-=--- ou-

f ~A ait!rio do . - _ DIO se dad. a meDÇio imcdíar:a, qumdD
se trUit de ~-!<.l de ttan:sporte colctiYO taawpcc IWd~ ~ oo vdculo

periaooo
~pila~::::::::tviapibHca.

ác>do ...

..-...ç. .......... de

Azt. %'i1. o 'Ydculo sed. raD::Wido. 1M» casa. prmm. DeSte Código.,
pm. o dt:p6liiD fiado pelo 6rJIO oo CDtKSade:
com cic
·;•
IObmaTi&.

p_,.,.,_A_doo _ _ .,

1- qumdo, scado coammaz. for DCO:SdDo): ma Jtt:diL:açiD.

oc:ciiRri. med.imle

n-qumdo-dodila!DdedirizU;

- - d e ............. . . . . - .. Jecdlaçlo..,.,.mca.

m-

quando se envolver em acidente gn.ve par.a

o qual

haja

con tribufdo. indcpelldcntemente de processo judicial;

IV- quando co!Kfenado judicialmente por delito de rrinsito;
V - a qualquer tempo. se: fot constatado que o condutor esti
colocando em risco a segurança do trânsito;
VI- em outras siruaçoes a serem dcfmidas pelo CONTRAN.

o

___

plplllaiCD da

Art. 271. O I""'Pri

~I*&

multa&.

ta:a1

e &:spes. com.

ra:aoç~o

c

da Carteita Na:::ioall de Habilitlçlo o da

Dirisir da'-so-4 ~recibo,. alEm doi c:a.. previsto~ aeao.

C61fiao,.qamdobouversuspeitadosua ·

Iddad-oaadn'

..,....

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

Alt.%110z

u·

l·boawnmp!licade'

doCdtloododo.......,_

· "'edeoaeda'

;· •.

[[- se. alienado o vclculo. do for traas!erida sua propriedá: DO

CAPtrul.o XVII
DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Art. 269. ·A autoridade de trlnsito ou seus agentes. na esfera das
competências estabelecidas neste C6dizo e dentro de sua circunscriçlo, de\leri
adotar as seguintes medidas administrativas

I - retenç3o do veícu)o;
II- remoçJo do veículo;

prazo de trinta dias.

.

Art. '1:14. O recolhimento do Cenificado de I inmciazncnto ADua1 darse-! mediante recibo. além dos casos previstos neste Códiso qu~

I- b~er SllSpeitade ~ou multeaçiO;
II • se: o prazo de liccDciamento estiver vt:neido;
m-nocaso de tet:'"i;a do veículo. se a im:suJaridadc nlo poQer
ser saD?da oo locaL

~
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Art. 215. O ttansbordo da <:arp com peso exc:cdcnte ~. coadi.çlg para,
que o veículo possa prosseguir viagem e será efctuado b expensas do
proprietário do veículo, sem ptejuízo da multa apllcivc:L

Pardgnzjo Wrlco. O auto de iDfr.lçlo sed. uquindo c seu registro
juJgado insubsi:stcate:
I - se c:on ,· ' :Ido iDcoasistcll!z: ou im:gu1ar. .

Parifg~o único; N~ seado po5$(Yel desde logo atender ao

li - se. no pruo túximo de sessenta dias. nlo for expedida a

c:fisposto de*! artigo; o veículo ser.l reo:lthido· ao depósiw. sendo liber.&do após

sanada a irrqubridade·c pagu as despesas de remoçlo c c::stadL· ·
Art. 276. A c:onr:cntraçio de seis decigramas de .llcool por litro ac
sangue comptOV&que !'condutar se acha impcdjdode dirigir veículo automotor.
PIJIÚZrafo

único.

O

CON'IRAN estipcl:ad

os

índices

eqllival~puaos~oescesdealc:oolemia.

Art-271. Todo coodtarcrdc vdcuiÔ &UtaDotor, eavolvido cm acideutc
de lriJ:Jsito ou que for alvo de. fisealinçlo de tdnsito. sob suspeita de haver
ac:cdido~os limites previstos no artiza .amaioc. sai submetido a testes de
alcoolemia. exames clíaicos. pericia. ou ourro cume que poc meios tknicos ou
cieatí:ficos. em ap:uenx. bomoklpioc pelo CONTltAN. permitam certificar seu.

..........

Pan!grafo únü:c. Medida c:mc:spoodt:we aptica.sc m::J cuo de
suspeita de uso de~ wttctwt=t*. tóxica ou de efeito aál~
.
AJt.. %7&.ADc:oudutorqoe se ewdirda Gsnn ;-' Dlo s:o~
vefculo 1 pesagem obript6ria aos pontos de pesagem. fixos 01.1 m6veis. $Cd.
aplicade a penalidade pmrisa: DO art. 209, ~ da obripçlo de mcmar ao pomo
de evaslo pua fim de peasem obripl6ria.
PIUdgrafo IÍifiCO. No caso de faga do COIIdtztor l açlo policia!. a
aprccuslo do veículo dar--ac-4. tio logo K:ja ~ ~ altm das .
penalidades em que iDc:ane,.asestzbe'=ridn 110 Ht. 210.

Art. 279'. Em cao·dt acideae cora vítima, envolveado \ldcalo
equipado com tegisttador insu:aliDco de vdoc:idlde c tempo. somente o perito
· oficial enc:mepdo do lc:vantamcato pericial poded tetimr o di5c:o ot1 unidade
mnazea.adora do n:gisuo.
'

-I
Da-

i::Amm.oxvm
DO PROCESSO ADMn'm'I'RA11VO

- Ã.rt. 280. OcorreDdo ~ terista aa legisJaçlo de tdnsilo,lavru-

I· tipificaçJo da~
II· Jocd.data.e bcado..........mneurnda ~;
m - ~ da placa de icSeati!klçiD do vdt:ldo. sua maa::& c
csplcie. c outros clemc:atos j1l1pcllx IICICeSÃria.l sua ideD.tificltrlo;
IV -o.,..,....modo-·"""'"'"""poalwl;
V - identificaçlo do 6qiG on eatidlde c da autcddlde oet agente
autnadcc ou c:quipauLltb> que comprovar a i!Waçloo

pSis{vet. vaJeDdo

esta

t 1• A m:ua. de rc:cebel' a DOC:ifbçlo a. de aposiçlo de
..........
pdo - · - pdo ........ -de-"""""""
indício de que a truspcsslo foi. cometidL
f r A inf'ra;lo dcvcri 11:1' empao..- par doc1mlçlo da

..,...;dadeoodo_da_de_ por..,...n.odcaeoicooopor
oquipomoolo
-- qu!micOI ... qalquc< outto tecnO~dispoaívd.te•iamcmcresn'.......,...,pclo~NTRAN:y

t 3" Nlo seodo poal'"' a -

cm fi&pDfe. 'o -

do

tr1Dsi.to rdar:ar:t O fato 1 auaoricbdo DD pdprio lidO de iafr:lçlo. iii!CIIltlaDdo 01
dado& a respcilo dG YCi::ulo alán doi CODIIaDie& ... iDciso& I. n e
pua o
pi
'i"'Cfttt previsto.., artigo sepinte. ' .
.

m.

· § .-O agente da llltOridldo de Ulalilo
pua lt.vrv o
auto de inbçlo- pldc:rt ser seMdor civiL estalUt6rio> oa cddist:a· ou. aiDda,.
policitl railitac designado pela autllridada de tdaii::!. com jarisdiçlo sabre a via

nolmbitodcsua

·

-II

*'

I J• A DOtifiCIIÇio devolvida px denm•'inçlo. do encicnço do
propiedrio do Ydculo seri coasiderada W1ida para todoa 01 deiCOL
§ r A ootifiCIÇio a pessot1 de missOcs ctip'mfti..JS de
repatiç:6ea amulm!:l de cam:ira c de ~ de crpnismos
iDtem,acioaais c de sc:ttS iD1qran!eS sc:rt rcmetidl: 80 Minísthío du Rdaç6es
Exreriares para u pnMd!Dcia ClbfvdJ e cdxmça doi vaiorm. ao cao de

.......

.

f 3"' Sempre que a~ de multa for impolta a coadwor,l
cxo:çlo cJ.qQda que ID.la o f 1' dom. 2$9, • DOâfiCIÇio xd
i""w'• ...
pi i . tf . do vdc:alo. m;poa:sPd pelo KO J?'IIIDCDIO.
Art. _%11. Da IICICificaw;lo prevista DO azti&o IIICCÓOr dewft COII:ICir a
data do ll!nDiito cio r:nzo ~ +'
· ;r c1c ltCIDO p:::1o ~ pe1a.
.infNçlo. que DUDC& ted. iDfcricr • trlDta dia coatldol. da dBl da imposiçlo da
pnvd'' f

Pardznt/o JáJia7.

No

cao de pca1icWe de -

cotobO!oa:la DeiiC artiao serf a 4aJa pa:a o l"""hbnc;"«' de seu Vllor.

·~ data

A:t. 2M. O ~da multa Podem ~er efelDido d a data do

V'\1..............,..,.;·
. . . . . c:xpra:u Da 'M"ificaçf' por~ (od=ta por cea&o) do IC8 valor.

Ptvtfptfo IÍIIi:l:l'. Nlo OCICXIaldrt o J1111111a110 da mulfa DD prazo
• • • c. seu valor ICd litttalizlcla l dica do ~ pelo me~~:DCS lllimel'o
de tJFIR fiDclo ao ICt. 251..
Art. 285. O recurso previsto no att. 283 será intelpOStO perante a
autoridade que impôs a penalidade, a qual remer.cd 1 JARL que devcrijulgt-lo
em a.rt trinta dias.
· ·
§ I• O recurso lião teri efeito suspeusivo.

se--' auto de immç:lo. do qual c;ouwt:. .

VI - a.uinaaua do iDfrall:x', Scmpc'C que
como DOCificlçlo do ...,.......;rgentg da iD.fDçlo. .

Art. 212. Aplicada a penalidade. scri. apodida DOtificaylo ao
pmpricWio do vclCulo oa
i.aftwr, por rctDC$$& postal ou: por qualquer outro
meio tceDOJ6gico hjbil, que .usepre & ci!Dc:i.a da impo;içlo da pe:aalidade..

Do Julpmenr.o das Autuações e PenaJidadcs
Art. 28L A autoridade de trlasito. na esfera da compct!acia
est:!bclecida neste C6diso e dentto de sua cirt:unsc:riçlo. julpt a coasist!ada do
auto de infraçJo e aplicut a penalidade cm!vel.

§ rAau~~qve·im~·~·pe~-remeecrtOl':QIDOfiiJ
6rglo julgador. dentro dos dez~ úteis subsequen~ l sua apr_esentaçiO, e. se~
cmeMcc inlempestivo. assina1ad o raco nodes~ enç'lf.iMvnento.:-__...,i
~ ~

, • § J4' Se. por motivo de força maioc, o ~ do for julgado
dentro do pruo previsto nesoe aniso.. a ~toridade qLe impOs a pcaalidsde. de
oficio, ou~ solicitaçiO do· recorrente:. poderá conccdet-lbe efeito ~\'O. '

Art. 286. o mçÜno~tra& imposlçlo de: ~plderá,.serintcrposto.,
ao pruo legal. sem~ recothimenlo do seu valor.
.
•
.
§ · t• No. casO. de alo prÓvimento do m;tino. apBCar-tH o
cst:abclcçido DO ~o iiaico do arL 284.

·

.f ,'1;", Se o iil.fratot n:colbcr o va1ot da multa e apreseDJar ~
se julgada improcedente a pcaa1idadc ser-lhe-i devolvida· a importiDci& paga.
áiuaii:ada em UFlR ou. por índice legal de c:orroçlo dos d&ÍrX:is fiscais. · ·
Art.1S7. Se a infraçlo for cometida em localidacle divas&~ do
l.ic:cnciameDto do vdculo. o recurso poderá sef apr
rtdp juttto ., 6rglo ou
emidadc de rrtnsilo da resid!Dci& ot1 dolnidlio do mfiatot_

Pará& rolo únictJ. A :wtoridJde de trlasito que rec:ebet o rccuno
ckvc:d remet!-lo, de pmato. l autol:idadc qoc impas ~ penalidlde ..,...pmha.io
·.das c:6p;as doo p«lllllWios.....,..;os ooj.........,.
Art. 288. Da decis6es 4a 1ARI cabe recur.so. a. ser ~. aa
fcxma do utiso squincc. DO prazo de lriDta dias coatldo da public:açlo ou da

notifi-

dad<éido..

.

.

I 1• o ra:ano Xli ilw::rposto. da dec:islo do a1o ptOYimcnro.
pdo""""""'"' p e l a - eda""'"""de ...,....,..,.pelaautoddado-

impOoa,..,.....,..

,-

§ 2" No caso de penalidade de multa. o .mcmso iDtetposeo pelo
responstvel pela iDfraçlo somente scrt admitido comprovado o m:olhimemo de

....-.
.

Art. 289. O recunO de que trata o
pruo de trinta dias:"

atti&o amm.x sert apmciado DG

I • em se tratando de penalidade imposta pelo órzio ou entidade
de tdnsito da Uni!o:
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a) em caso de suspensio do dirdto de dirigir por mais de seis
assaçlo do documento de 'baf?jlitaçlo ou penalidade por infraç&s

I

gravWlmu.peloCON'IRAN;

D • em se ttatmdo de penalidade imposta poc 6r;lo ou entidade
de tdnsito estldual. DUJDicipal ou do Distrito Federal pelos CETRAN E

CON'IRANDIFE.--

Par481'fl/o IÍIÜCD. No caso da alínea b do iac:iso I. qumdo houver i"

sed.d

fiD'fl81*11jo ~ Esgoadas os rteurSOS. as peallidacfes aplicadas
DOI tcaDos desse C6di&o sedo C"h adas DO RENACil. ,

~~Cm..BDETRÃNSrro

n • utiliDndo
m - sem

o vdculo sem placas. com placas falsas ou

possuir Permisslo para Dirigir

ou Cutcin: c1e

IV - com Permisslo para Dirigir ou carteira de Habilitaçlo de

-.ma- d a d o - .

~n

eq ·,

Du DiSposlç<!cs Gcn;s

'

6mckm

ArL 2tL Aol ~ coiDetfdos Da 'dircçlo de vdt:blM ~
prerisrDI DeB C6di&o. apiicaDHc u DOC'Illal &CI'Iil do C6diJO Peu:al e do
C6<i&o do Procaoo Paiol, ...... Copjl>IJo ... dUpuscc do modo di~ bem
camo a Lei.- 9.099. de 26 de.setemblodc l995. ao que couber.

l'tlr6.ptlfo .IÍIJii:D. ApliclaHc . . c:rimcl de utnSito de leslo
c:orp:alculpca. do:tdiciqm ..,vo~ame,. e de~ em ccmpedçlo n1o
aub:lOzadao dispoiCo - I I I I . 74.76 c 88 da Lei~ 9.(199. de 26 de setembro de

1995.
Art.. 2f2. A suspcmlo oa a proibiçlo de se obter a pcrmisslo

ti

V - qii&Ddo a sua profisslo oa atividadc exigir cuidados especiais
com o ti"'D:SpCCffS de pllllldla& oa de carga;.

CAPiroLo XIX
,

o disposto oos aas. soa sz do

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas 011 com grmde
ri5CO de gmre daDo pauimoaia1 & ttra:iros;

Art.. 291. A .apRICiaç:lo do rceu:so previstcJ•.oo irt. 288 eacem. a
imtlai& ldmillistntiYa de julpmeuto de iDft:açllcs e penaljd~
·

-~·~··-· :-~·

AplicHc lnmlta -

Art. 291. Slo cin:unstlDcias que sempre agravam as peaal.idadcs dos
crimes de Eriasilo 1cr o c:oodut« do vckulo c:ometido a i.nfraç.io:

recurso sed julpdo por seus própri~ membros.

.,

r

I 3" Na iocfeni çJ civil do daDo. o vakx' da multa repanr6ria

b) nos demais casos. por colegiado especial integr;do pelo·
CoardenaclcrwGc da JARI. pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e
poc mais um Presidente de Jtmta;

apeiiB uma JARI. o

Outubro 1996

CIQ

a

~- dirlair veiculo......,_ pode .... ~ como peoalidadc
priDcipll.ilolàa.~CXlllloutiU pemljcbdes

Art. 293. A pe:Plidlde de suspeziSio ou de proibiçkt de se ~ a
~ou a babilitaçiO. para diriJir veículo automotor, tem a d~ de dois

meses a cinc:o anos.
§ 1• Tr.msitlda em julp;lo a semmça ~o réu ser.l
itltimado a emrepr l autoridade judicima. em qu:uenta e oito bons. a Pennissio
para Dirisir ou a Carteira de Habilitaçlo.

"fi

VI - uâlizmdo vdculo em que talham sido adultcndoa
• cu ~ q;ac afctcm a sua sepnDÇa ou o seu
de ICIXdo com. qs limites .de velocidade prescritos D3S
; : 1 doflbricalc;
VU - sobro &iD de t11Dsito IClDpCiftri& oo pa:

...,....

deitin.daa podeslft:L

m.

Alt.
Nu iDf:aç&:s peDais de que cnta este Código Dlo constitui
cin:miStiDc:ia &rmuaDCC o fato de c0111ar o CODdulot do vekalo iDeaos de vinte c
am ...._ aadal:adoeveato.oa:mêsdcsctellt&. a

datada~

Art. 3M. Nu ~-do..........., culpooo e '""' ""J'J'Ol
cuipooa. o juiz pod<d..._do opticz apa11. oo os~ d a - atiqirem. CJ.Clwi:u
o~ oa ~ :asc:eDdcDt.e. .!
deme
Ílii:IID oa afim em: liDba zeca. do CODdaccl' do vefcWo.
Soçlon
DooQ;mos ... ~

Art.lll.Pndclrllolmcldioculpoooaadireçlodovefculo..........,

Ptaaa-~ de dois aqaatto ~e Suspenslo ou proibiçlo
de se Clbfm' a pc:rmialo oa a babilitaçlo Je& diriP' Ydculo mtomotor.
Ptmlvtlfo IÍifiCD. No bomiddio caiposo cometido Da direçio de
vdc:alo ~ apeaa t ~dDum ra:ço l memdc. se oageatc::

t r A penalidade de suspenslo ou de proibiçlo de se obter a
. pennisslo ou a babilitaçlo twa dirigir vdculo automotor do se inicia enquanto o
senteaciado. por efeito de condernçJo peDal. estiver recolhido a estabelecimento
prisloaal.

I - DIO pxsuir Pt:rmisslo

Art.. 2!J4. Em qualquer fase da iDvestiga;Jo ou da açiO penal. havendo
nec:essidade para a garantia da ordem pública. poderi o juiz,. como medida
cautelar, de oficio. <N a requcrimemo do Mi:aistédo Público ou ainda mediante
representaÇJo da autoridade policial. doctetar. em dccisSo motivada. a suspensSo
da pcn'Di.ssk ou da babillraçlo pam dirigir veículo atUomotor, ou a proibiçlo de

m _deixar de prestar socono, quando possível fazt..Io sem risco

....- .

Pa.rdtmfo WUco. Da decislo que dcc:eW' a suspensio ou a
medida c:aurdu', ou da que inde!crir o requerimeDto do Ministério Páblico.
C3bcd. recurso cm sentido estriro,. sem efeito suspensivo.
Art. 295. A suspeDSio pca dirisir vekttlo &IJtomclblC" oa a proibiçlo
de se obter a pumisslo ou. a babilic.çlo scd sempre c:omtmicad& pela autoridade
judicWi& ao Cooselbo N-=ioa:d de Tdnsito • CONTRAN. e., órpo de tllttsito
do Estado cm que o iDdiciado cu rm fal' domici'iedo ou resicklu:c.

Art. 2M. Se o mr C«~ aa pdtica de crime previsto ~~este
C6cfiso,. o juiz podert aplicar a peulldlde de suspe:aslo da pctmisslo ou
babiliUÇio paa diriair vdc::ulo automoror. sem prejuízo das demais sanç&s

peuis cabtveis.
Art. '1!17. A pca;alidado do maba rcpat6ria CODSiste oo pag:ame:nro,.
mediamlt dep6ldo judicial em: mu da vítima. ou seus suce:sscxes. de quantia
calcublkcom bao do disposlD 110 f 1• 00 ad.. 49 do C6digo Peaa1. sempre que
boaw:rpejafm !ZWaial resultaaW!: do crime-.

-,..,;1;_;1;.,•A=!la,.....-. olo pod<d "" ......... oo volo< do
prejuízo dr:twwtl:ado DO proc:e:sso.

JC&

DiriJir

oa carteira. de

n. pr:aticá-Io em Caiu de pedestres ou na calçada::
pessoal. à vítima do acidente;
IV - DO cxerácio de sua profassiO ou a.tivldade,. estiver
cooduziDdo veículo de tranSpozte de passageiros.

Art. 302. Praliar leslo corporal •culposa na direçlo de vefcu.lo
Penas - deteDçlo. de seis meses a dois anos e suspens1o ou
prnibiÇio de se obter a pcrmissio ou. a habilir.açio pua dirigir veiculo autoi'DO(Ot'".
PanfgT'D/o lini&D. Aumct~ta-se a pena de um terço à metade. se
ocorrer qualquer das bip6teses do padgrafo únieo do artigo an!erioc.

Art. 303. Deixar o eoodutoc' do veículo; na ocasilo do acidetlte. de
prest1r imedWo soccao l vítima. ou.. do podeDdo rm.Io diretamerlte. por justa ·

cwsa. dcinr de soliciw- auxfiio da mtoridade pública:

Penas ~ decençlo. de seis meses a um ano, ou. multa. se o fato nJo
coastitui:r elcmeut:O de crime mais gta.Ye.
Pa.rd&rtl/o linico. J.ocide nas penas deste artigo o coadufor do
\"deulo aiJda que a sua omis&lo seja suprida por teKcUos ou que se rntr: de .
vítima com morte inscmdrlea ou çom ferimc:I:U:olle'Yea.
Art. 304.. Afastar-se o coadutcc' do veícalo do local do acidente. para
fugir l rwp
abilidade pc:W ou eivil que lbc possa ser atribuída:

Penas - detmçlo. de seis meses a um &DO, ou mulf&.

Outubro 1996

Art. 305. Cooduzir vdculo .automoCQr, na via pública. sob a influenc:ia
de .llcool ou substtDc:ia de efeitos ~ expoodo a dmo poCCDcial a
iDc:c:lw:nicbcSe de outrem:
PenQ - detcnçlo. de seis mc:ses a tr!s .IDO$. multa e saspe!tdo oa
proibiçlo de se abta' a pcrmisslo ou a babilibiÇio pm. di.rizirvd"culo automotcr".

- - .....

Art. 306. Viobt a su:s:pc:=So ou a pmibiçlo de se obter a pennisslo oa
a ~ pua dirigir váculo automotor imposta com fu.adamcnto ~
~
PeDaJ. - ~ de seis meses a wn uo e multa. com nova

~
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............

.........

~

PardrTtJfo Wricr:J. Nas mesma penas iDc:cm: o cotxleDtdo que
de:iD de c:ntlqU', DO prazo esteb-kçicto DO § t• do art. 293, a Permisslo para
Diri&irou aeatr.:aa de~

Art. 307. Participar. na direç1o de veículo automotor, em via pública.
de corrida. disputa ou competiçlO at:~tomobiUstiça nlo autoriz:ada pela autoridade
competente. desde que resulte dano potenciall incolwnld.ade pdblica ou privada::
Penas • detençlo, de seis mese:s a dois

anos.

multa e suspenslo

ou proibição de se obter a pennissão ou a babiliEaçio para dirigir vdculo

autOmotor.

Art. 315.. O .Ministédo da Educ.açJo e do Desporto rnediaJnc proposta
do CONTRAN deverá, no prazo de ~ e quarerta dias contJdo da
publi~ cstabeloo:::r o cu:aículo com conteúdo prog:r.mático relativo l
~e l edncaçio de transito, a filllde ucodero disposto oeste Código.
Art. 316. o prazo de noti6caçlo ptevi:sto no iDc:iso n do par:igmfo
único do art. 281 só~ em vigor após duzcatos e qtWCUa dias coctadcs da

""".._ ...........

Art. 317. Os órglos e entidades de td.osilo ~ prazo dlt at6
um ano para a sdaptiÇio do& vdwlos de conduçlo de escolares e de
~lsDOmlll$doiocisomdoart.136eart.IS4.IeSpedivamente. ~

Art. 31L A Cutr:ila Nllcioaal de Habiiicar;:lo. expedida aa vigêocia do
anteriot•. sen. ~ par ocasiio c1o ~ do pr2ZO pua
revalidlçlo do ~ ele; l!pCidlo flslca e pâcológica. ressalvados os casos
especiàs preoristor.IICIU. Lei.

C6diso

A1t. 319. Eaquanlo DkJ f~ baiuda DCVal l!OnDU pelo
CONFRAN. e tespeic.da as cSemm DCJC'ma. prevista$ o=c Código. slo

-~
I- do& 1'á:Wol.aiJlCIIDOCcft: e &iba:s eUtritoc:
o.) pra :Mqqea. díaateim e trascil'o;

Art. 308. Dirigir vcfculo automotor, em via púbUca, sem a devida
Pennisslo para Dirigir ou Habiliu.ç!o ou. aiJ1d.l. se cassado o direito de dirigir.
gennc:kl perigo de dano:

h)~ das rodas tra:Seir:a:s dos camiDhões:

c) espelhos rdrovisores. iatemet e cxtemo:

Penas- detençio, de seis meses a um ano, ou multa.
Art. 309. Permitir. confiar ou eutrcg;tt a·dUeçlo de veículo automotora pessoa alo habilitada. com habiliuçlo cassada ou çom o direito de dirigir
Sll!!peD$0.. ou. ainda,. a quem. por seu estado de saáde. f&ica on mental. ou por
ernbriague'1.. nJo esteja em condiçi5es de conduzi-lo com sezurança:
.
Penas - detençlo, de seis r:tlCStS a um aoo. ou multa.
Art. 310. Trafepr ein velocidade incompad:vd com a segurança aas
prox.imic:lades de esQ)b:s. hospitais. estaÇões de embarque e ~ de
passa8ciros,. lo2;radoiUCS estteilos. ou oode haja srmde movimeataçio ou.
(:ODcentraÇlo de ~ gerando perigo de dano:

Penas - dctcttçiO. de seis meses a um .mo. ou multa.
·· Ait. 311. Exigir
automoto!' 011 n:spoll$ávcl

011 admitir, ca qúa6dade de J:aopdetfaio de \'dculo
por' empresa de ~ tempo de direçlo de

condutor de veículo, supeti« l pmttitidl. pela lcgisbçlo especifica. poado em
risco a sua própria sezurança ou a de lal:ei.ros:
Pena$ •

detençlo. de seis meses a 11t11 :mo. ou atttUa..

d) limpadores de pára·brisa:
f!)

/) faroletes e faróis dianteiros de luz lnnca oo :ataatda;
g) lanterna de luz vermelha na parte~·

hl·-

i)buzin2;

j) dispositivo de :sinali:t.açlo lumi!losa ou ref1etDn. de emeq!Dcia.
indepeadcute do cUatito elétrico do veículo;
.
I) extintor de ~. puâ,vclculos de carga

e de trusp:cte: .
--....: _....,..~.• m) sil~ de ruido de eiplos1o do ~ execro pua 01
Otuõus e:l8rÍc:os;
-1
coletivo:

n)

Panfgra/o único. Aplica-se o disposto neste artigo ainda qae n1o
iniciados. quando da inovação, o procedimento preparatótio. o i.aquérito ou o
processo aos quais se td'ere.

cAPíru!.oxx
DAS DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 313. O Poder Executivo promoved a aomeação dos membros do
CONTRAN ao praza de sesseata dias da publicaçio deste Código.

freios de estacicxwnento e de mzrcba, com

o)lu:zparaosinll"'PARE";

~

./

q)~l-dccnudaoçadc~~-·
r) cinto de ·segurança para 'rvoce de lraDslDisslo de vdca1os de
~ coldivoe decarg:~:
s} pneus. que ofc:teçamc:oadiç6:sm!rria:Ju de~

t) de veloeidade (llc6slofo) que - - o
DOI YCkulol destinadOs ao tl:lnspOne de escalua, e; desde sua
fabricaçlo. DOI vdczdol DCM» desciD8dol: ao traiiSpCX1C de passageiro. cem mail.
de dc:z: htpe& CIO~ de CBga com~ miximade lnÇIO (CMT')

veloc:fmt:tto

iplloo supedara~liOOel.lda;
U • de rtbocpJc e semi.-rdJcqQc:

•I púa-cboque-

b)J!<OI=<CSdas--.
CJ ~de tuz vermelha u.p~ne traseira;
d) ftcic:. de ert:1 ·
• e de maR:ha. com. co!nmclo&
independentes. pua os · de capacidade superior a setec:ea~ e ciDqtlenta
quilogram&S;

Art.. 314. O CO~'TRAN tem o pruo de duzentos e quarenta dias a
partir da publlcaçio deste Código pan. expedir :as resO!t.ições iLCcessârias à sua
melhor execuçio, bem como revisar todas u resoluções antetWn:s .\ sua
publicaçlo. dando prioridade ~uelas que visam a dimlllUÍr o númcto de acidentes
e a assegurar a pro:.eç!o de pedestres.

f) ilwnia>ç>o da p.... , . . . ,

P(mi.graj(J único. As fl:SO!~ do COl'ITRAN, existenteS até a
datt de pubticaçio deste Código, coatinuam em vigor caquito em que não

m - de propulsio bum2na ou uaç~o animal:

conflitem. coa:: o mesmc.

·-·4

-

pJii....-dap~aoattaein;

penal e adl:trlnim:ativa, com11Dicl-lo l aatoridade policial c:ompeteare. pm. o
pnxrtljmentodevido.

Pena$- DeteDÇio. de seis meses a um &110,. oo multa.

,,

id:p: 'trtm·

Parágrafo úttict7. A autoridldc :ldmi.nistrativ que tomar
ccmhocimento do faro referido oeste migo. deYcd. sob pena de respopsabilidade

Art. 312. [novu- utif1cl.o$:amcate. em caso de acicleDte antomobilistic:
com -.1tima. u pcnd!:nCi& do rcsp:çtiYo proccdimemo poti.cial prcpantócio.
inqu&ito policial ou processo penal. o estado de lapr, de coisa ao de pessoa. a
·funde indllrir a erro o qente policial. o perito. ou. juiz:

pala interna de pt'O(CÇ'Jo contra o sol (pár.Hol) para o .

condutor.

e) luz puaosinal ..PARE"';

si indic>do=l-dc1l>UdaaçadcdlRçlc>.-

hJ poeusquc ofereç:un coiXfições lllfnimu de scgurmça;.
a) freios;
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b} luz bnnc:a ou .amarela dianceira e luz vermelha traseira ou
a1ldi6paic:os das mesmas corea.
·._

seria exiJidol:

Pa:rd.JI'tlfo únlcD. Doi: cquipalcntos JRYislos

DO

iDciso L alo .

.

I . aos c:ic:lomocorts. motooc~as c motaciclctu,. 011 previszos cu

al!neasa. b.d.-.J.l. q, r, e r.

o-·---·-•cduca;lodc-

n -aos tratores.os previsto& nU al!!x:ua. "• c. d.. e.i~ t. '·~:.

Art. 321. A rcc:cita ~com a cobraDça da multas de~
seri apliclda. CXClusivamc:DZC. CID simfinç:Jo. CllgCD)wil de lrif'CSO. de·~·
polki"nm"' lixalizlçlo e cdoclçlo de trlrlsito.

p"""""" .......fades scd c!cposirado
de.~.(- poc-) d o -

du mu1tu de friDiiro az

•cm•&neo.re aa CDDta de

,....

'

-

Art. 32L ~ a fi:açlo pelo CONTRAN, - 01 sepiarel 01 limita:
múimol de pelO bailo tocll o pelO bneo tnDsmilido par eào • vácak:l& u
sopa!râc&davio: .
.
•
·.

I_- IP.t ~

~~~~-~

--.

toCai p:1r ~ oa
..

""'" ;r

de YácaJcc

-

lr-peoo-pocciioo_dcz_
m- rao m.o porcoejlmlo de dois eixal em.IIIDdem. qamdo •

dilciDcia arre 01 dois pi-. vc:idcail. qaa t:eaa~um Cll ca11r01 dlllodiJ ror
superior a WD 1DCC10 e W11D
qaRa~a....,;f

r

QC

41

"'• o iDferior oa ipll a doia

DXU'Of.

n - se rodos os pneumáticos de wn mesmo conjunto de eixos

forem da mesma rodagem e calçarem rodas do mesmo di!metro.
§ t• Nos eixos isolados. dotados de dois ~ o limite
múimo de peso bruto por eixo scd de trCs woe1adas. quando utilizados pbCUS de
até oitocentos e trinta mi1ímetrDs de dilmetro, e de seis roueladas,. quaDCio usados
pneus com di1metro superior.
§ '1!' A adoçlo de eixos com dois pllCUmá.ticos com banda
Coasclho NaciO!I&l de
Ttbsito. ouvidos o Minisctrio da lDdástria,. Comércio e do Turismo e o
Millistéio dos Tansportes. atraVfs de seu 6rgio rodovürio. para o
eft'be1ec:irnnlt0 dei: limites dt peso a serem ttammitidos 1s superflcies das vias
extta1arp somente sed. admitida após .aprovat;.10 do

plblicas.

Art-323. O CONTR.AN. em cec10 e oitenta dias. futar.l a metodologia
de aferiçlo de pelO de vekaJo1. embekomdo peccecmais de IOled,Dcia. sendo
duraD!e esce período SlllpCIISI. a rig!Dcia das peaalidades previstas no iDciso V do
art. 231, ap&ando..se a pc:ua1icbde ele; 20 (vinte) UFIR por duzeatos qailopmu ..
ou liaçlo de c:xa:sso.
Ptudplfo IÚiiCD. Os limites de toledDcia a que se refere este
artigo. ll6 a ma fWçlo pelo CONTRAN. s1o aqaclcs W' • ·dm pela Lei rf>
7 .408. de 25 de IIO\'allbro de 191$.
Art. 324.. A~ 6uçlo pelo CONTRAN, u dimcou&:s autorizadas para'
veículos,. com carp ou ~ ela,. slo ~ scpintcl:

c

1-lacpra mú.ima: dois metro~: e sessc:ata ceatimecros;

deza:letD ~.

U- almramúima: qu.uo OldlOie qaarema ~
m ~ comp: • lOtai:

IV - pem bmto por CDDjuDID de dois em. alo em tmdcm.
cpodo a dildDc:ia ealro C11 dois ~ 'tCftic:ail cpa COIIIalblm 01 CCIIUOI da
roda for supc:dot a um mctto c viDic CCiilfm::c&aa c iDfc:dCJr oa ip.I a dais mecn:.
c qaaaa ctUÍlidltc: quiazc UIDCllda;

v - peso bruto per conjunto de ttes eixo& em tandem. apElável
somente a semi-reboquc. quando a disdDcia entte os tt!s planos vc:tticais que
cootcnlwn os centrOS das rodas for st1perior a um metro e vinte cenrímettos e
inferior 011 igual a dois metros c quarenta centímetros: vinte e cinco c meia
toneladu:

Vl- peso bruto por conjUDtO de dois eixos. sendo um. dotado de
quatro pneumáticos c outro de dois paeumáticos in!erlipdos. por suspcnsJo
especial. quando a distlncia entre os dois planos verticais que conrenbam os
centros du rodas for:
a) inferior ou igual a um metro c VÍ!Jte cet~tfmctros: nove
·toneladas;
b)

superioc a um metro e vinte cectímettos e inferior ou igual a

dois metms e quarenta CCDtímctros: treze e meia toact.adas.

§ 1• Cocsiderar-se-Jo eixos em Wldem,. dois ou mais eixos que
ooust:iawn um conjunto inlqial de suspeoslo. podendo qualquer deles ser 011
""' motriz.

§ 2"' Quando, em um <:ODjunto de dois eixos. a distb:ia. cctre os
dois planos verticais par:delos que conteclwn os centtos das rodas for superiór a
dois metros e quarenta centfmettos, cacb eixo sc:r.f. c:oDSiderado como se fosse
isolado.
§ J• Em qua[qner par de eixos ou c:onjuato de tr!s eixO$ em
bndcm, com qu.mo pnemnátic:os c:ad&, com os respccti.vos limi.tc:5 legais. de
dczessere toncladu e vinte e ciDCo lonelldas e meia, a diferença de peso bruto
total entre os eixos mais p6ximos ftJo deved. exceder a am mil e setecentos

quü-§ 4. Os vekulos Od c:ombiuaç6es de veículos c:om peso bruto
total superior ao fixado DO iDciso I poderio obf.et autorizaçlo especial para

tnmitar, desde que alo u1tnpasse:m os limites de peso per ei:l:o oc Q)Djuato de
eixos. 011 o seu. equivalente cm termos de ptess1o a ser transmitida ao pa.vimcrtto,.
e nlo irlfrinjara as CODdiç&s t6cDic:u das obras de utc todovifrias. constmtcs do
roteiro a ser percorrido.

Is- O CONTRAN, auvi(b o MiDistfrio dos~ através
de seU Óf'8IO rodoviirio. ~ ~ de eixos duplos com
distlzJcia dos dois piaDos verticais qtiC COitfeDbam os c:eutm1 das rodas inferior a
Wll metro e viDte ..,.,rr '70:1. especificando a. tipos. de pacus e peso p<r eVr:o.
Art. 322.. At6 a fiDçlo pelo CONTRAN, os llm.ites múimos de peso
bruto per eixo e pX coajuato de eixos, estabc:Iocidos DO aniso antericx', s6
~

I - se todos os eixos forem dotados de. no mfnimo quatro
pneumitic:os cada um;
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a) velculos simples: u=e metros e viDre CC!\tb

~

b) vefcuJos utículado&: dezoilo metros e quinze ceatímetros;

c) vácukJI; c:om. rcboqDc: dczcaove metro~ c oiccmaceol!meuÕa.

1 t• Slo fiudcl os seguintes limi1es r-a o comprimcDto do
baimjo lnX:ilO de veículos de tr1Dsp01te de pusaaeims e de carp:
I • DOS vekulo& simples de transportes de c:up. atl!: 60'tr
(SCSiellta par ccaro) da disdDc:il c:uE os dois eixos. DID podelldo exceder a rres
metros e ciDqBeDia CCIItimeUos;.
n • nos veículos sialp!es de trmsporte de passageiros:
a) com mot.or
distm:ia entre eixos;

traseiro. at6 62$

(sessenta e dois por cento) da

b) com motot dianreüo. at6 71% (setema e um per cento) da
distaDc:ia entre eixos;
c:) com motor central. até 66'1:1 (scssente e seis por ceato) da
dist1Dcia entre eixos.

§ 2"' A dist1ncia elltre eixos prevísta no par.ig:r:afo anterior sed
·

-- medida de centro a centro das rodas dos eWn dos extretnos.

Art. 325. As repartições de ttlnsito conserYario por cinco anos os
doc:umentos relativos l habilitaçlo de cocduuxes e ao registro e lic:eaciamcnto de
vdculos. podeodo ser mic:rofi.lmados ou armazeuados em .tncio magnético ou
óptico para todos os efeitos legais..
Art. 326. A Semana Nacioaal de Tdnsiro seó. comemorada
annalmente DO pedodo c:ompreeDdiclo eacre 18 e 2S de settmbm.
Art. 327. Somente poderio ser fabricados e liceDciados veículos qUe
obeclcçlm -limites de peso e di.mc:Ds6es fixados pela legislaçlo complcme.ntat.

Pmdsrafo rDrico. O CONTRAN rcgu1amentad. a renovaçio do
""'"'"""""" ,cJe vdl:ulo em cizalbçlo qoe. • o inkio da da1a de viFlcia desta
Lei. aba peso c dime:m6es exccdemes. defmilxb os requisitos de segur:mça e
prmtiDdo o direito adquirido de seus proprietárioa. af6 o s>nwmento do

-

Ari. 321.. Os vcíc:ulos ~ou~ a qualquer título e os
aaimait: alo ttclmulb por seus propried:io.,. dentro do pnzo de nOventa dias.
seda Je\'ldol.l hasta pdblica. d. 1 • ' se. do valer au
1ado o DXIC1t&Dte da
dl:vida .rdaâva a multa. lributo$ e eac:argos legais. e o reswue. se houver.
depolitacio l coata do ex~ptcprietllio. aa forma da lei.

:·
Art. m. as CODdurDres dos veCcuJos de que ttata o art. 136. para
eumeraa ... ativicbdca. deverlo apresc:mar. previamc:nre. oen:ldlo DCptiva do
:q;i:scru de clislribRiçio criminal :relalivamc:utt - c:rimel de bomic:ídio. roubo.
CSlUp'O • corrtlpÇio de meocrcs,. remvtvel a cada ciDco :mos. junto ao 6rxto
hd pcluapec:civuwori:zaçJo.

1 1
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Art. 331.- O. 11 ' ' ·.........,. oode 1e excc:urcm reforma oa
;te ckl vdC:ulol e Cl& que ~ veDdml 011 devnnatnn veículo~,.
~ oa. do, s1o of:lrip:b a poauir .liYma da Jqilao de sc:a movimeato da
entnda e :saída e de aso de "'pbcas de experi!ncia", collforme modelos aprovados
e rubric:ldos pelos 6rglos de ttlnsiro.
§ a• Os livros iDdicado:

1

1· da.ta de ennda do Ydculo ao estabelecimento;

n - aome, endereço e identidade do prnpric:tário ou vendedor:

m - data da saída ou baixa. nos casos de desmoacagem;
IV - nome. eodem;o c identidade do comprador:
V - c::aracteristic do veículo coastantes do seu cutifieado de

__

VI -IUÚDC:fO da placa de upa.. i•

1 r Os livros tct1o suas P'ginas numeradas tipogr:úi.c::amente e

sedo ~ ou cm !olhas soltas. seado que. oo primeiro caso. co~
=mo de abcrtun. e cact:~ memn lavados pelo propriedrio e rubricados pela
reputiçlo de b'losito, eaqamto, DO scgtllldo. IOdas as folha serlo autenticadas

....

...

lderidol DCstc

f ~ A eatrada e a saída de veículos DOS esbbelecimentos ·
llrtiiO. ft:Sistrat-se-lo DO mesmo di& em que se veriÍtCUem.

iDc:lasive. •. bcxu a elas CWtupO .f "f ' ~ os veículos
itzqala'elli cococtrado& oa mas suem& serem 1
d'dos ou retidos para sua
aaintlecfes

coalplclaf 4* As ~ de Ulllliro e • .utoriclldcl P'lidais

KeDO

~ IM'ol ~que o to1icilarcm. ~

ter1o
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desci. Lei. ap6$ a maarifestaçlo da Clmll:a Temitica de .Engcc.bari.a. de Vw
Vdculos cobcdc:cidos os plldr&:s ~

e

Art. 331. Os CEI'RAN ferio suporte t6:nic:c e fiDaDc::eiro dos Estados
c Mumcfpios que os comp..'lem e. o CONTRANDlFE. do DistrUo Fedeta1.

Art. 331. As moac.dora, ~ os impcxt:ldc.fts e
fabricantes, ao comerciarem velcuJos .automoUin:S de qualquer Qtc:goria e ciclos.
.s1o obripdos a fomac:er. ao ato da comercializaçlo do n:spectivo veiculo.
manual contendo normas de cirt:ulaçlo, infraçõe:s, penalidades. direçlo defensiva.
primeiros socoaos c Ane:ll:os do Código de Tdnsilo Brasileiro.
Art. 339. É o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao
valor de RS 264.954,00 (duz.eatos e sessenta c quatro miL novecentos c ciaqüeata
e qllat!O re2is). em favor do ministério ou 6rgio a que couber' a eootdenaçlo
mhima do Sistema Nacional de Trinsito. par.a atender as despesas decorrentes da
imphntoçlo deste Oldigo.
Art.: .340. Este Código eDtra cm vigor centQ e vinte dias após a data de

sua publicaçio.
Art. 34L Slo revogadas as Leis 11'"s 5.108, de 21 de setembro de 1966.
.5.693, de 16de agosto de 1971. S.820, de 10 de aovembrode 1972. 6.124.de2S
de owubro de 1974. 6.308. de 1.5 de dezembro de I97S. 6.369, de 2:1 de outubro
de 1976, 6.731. de" de dezembro de 1979, 7.931, de 20 de setembro de 1982.
7.0S2.de02dedczembro de 1982. 8.102,de 10 de dezembro de 1990,01 uts: t•
a fre 11 doDc:crtto-lei rf'237.de 28 de fevr.rciro de 1967, e os ~lei n•s·
SS4, de 16 de maio de 1969,912. de 2«: outubro de 1969, e 2.448. de 21 de.
julho de 1988.
.

podcado. cac=wo. retiri-los. do
ANEXO I

dai:

·-.
1 se A !aka de «*"'i"'"'ÇÍÔ
li\1:01, o armo. a fraude ao
mali:d-lo c a.m:usa do saa aibiçlo lido pmlidls com. a multa pcvista para as
m!nçl5es~." l
daademliaconri"'Ç&'! lcpisCibiveis.

DOS CONCEmlS E DEFINIÇÕES

!

Alto 33L Alif

iDtcpll'

a

DOIDI!:ÍÇID

e poae dai: mcmlxol qoe

ptSAdo

Porao!eitodcsteOidigo_as......,...dcfiniç&o:

a

c. ~ dc:adaldol ., juJpmcato doi n:cunoa ~

~ •Scçlo Udo c.padoXVID desce OSdiao. o juJpmento do& n::curso~
ficD.&carp dolórJb on. CÚifiCIIIICL

ACOSTAMENTO- parfe da via difermciada. da pista de m1amcDt.o
desti:Dada l plmda ou.
•
de Ydc:aloa, em caso de c:mug· ·, e l
circubçlo de pedeslle e bicicldas. qtlaDdo 1110 boavcr locaJ.Ipl'OIIriado pua esse
fim.
•
.,

Art. 33Z. 01 {qb e eaticWcs iDiqnaU:I do Sisct:ma Naciocal de
~ ~ do CONTRAN. CEI'RAN e
OONI'RANDIFE. cm xniço. IOda a. &c:ilidldr:s p~ra o c:ump:iwcdro de :sua
miala.. t'j
lbel ' . iDformlrr&:l qao ICticitlrem. ~
i • :,:; & ~de qaaisqact seniçol: C de\raiO llC8dcr pCiliiLDCiiU: SUII
i
.
Art. 333. O CON'TRAN estabelecerá. em até cento e vinte dias após a
nomeação de seus membros, as disposiç&s- Previstas nos ans. 9:ré '9'3. que cedo
de ser atendidas pelos órpol e entidades executivos de tdnsi.to e executivos
rodoviários para exeteetem suas compeclzlciu.

-

um ano. após a ediçio dzs normas,

§ I' Os 6rglos e entidades de trltaSito ji exlstentes ter1o prazo de
par.1 se adequarem ls novas ~çi:ies
estabelecidas pelo CONTRAN, c:oaforme disposto aeste artigo.
·
·

n1o

§ 'Z' Os órglos e entidades de rdnsifo a :;emu criados exerccrio
as compet!ncias previstas DeSte C&fiso em cumprimento b e:~~:ipw:
estabelecidas pelo CONTRAN, confonne disposto neste artigo, acompanhados
pelo respectivo CETRAN, se 6fgio ou entid&Qe ·municipd. ou CONTRAN. se
'5rgio ou entidade estadual. do Distrito Federll ou da Uni5o. passardo a integrar
o Sistema Nacional de Trlnsito.

BICICLETÃRIO - local. u
estzcionainemo de bicicletas.

TzlailD

!

!

Art. 334. As

~

trarlsVer.i:ais cxistl:ntc:s dcvedo set
homologadas pelo 6rz1o ou cmidadc çomp:tCDlC no prazo de um ano. a partir da;.
publi~ desta Lei. devendo ser miradas em caso conufrio.

Art. 335. Slo os vekulos-&iba rOdOviúios de dois eixos simples..
com treze metros e viDre c:etttfmettos de comprimento. com alcura acima de td:s
metros c ciDqUema c:entfmeuos, da frota colocada cm cin::ulaçio ate: 1991 com
erro de f~ no aro da pesagem. sujeitos l tcledDcia de seisc:eato$
quilozramas ZlOS eixos dianleiro c traseiro c um mil quilosramas no peso tcUl,.
c:anoeladas u: noti.fic:aç&s de infnlçlo emitida. ptUtido aos seus propric:tlrios o
direito de disp<r dos mesmor. att o Slrs'
ato, artndidos 0$ requisàos
mínimos de segurmça veicular. con!onnc resuJameataçio do COm'RAN.

~~ 'A.GE:NTE

DA

A:uinJUDADE DE-1'RÂNSITO ~-ci~

ldmj;. ;r. o exerefclo das

p)liçia1 militar•• QT .. 'ada pela amcridlde dé:
ativkbder: de' fisca'inçJo opel'IÇio. poliri • "
r

. 'AUI"ORIDADI! 00 TiiÁNSiTO - -

de tdnsitD oa.

....... de ..,..;; ou

entidade executivo iDtegr.tafl: do Sistema N-=ioaal de Trlnsito oa. pmoa por de
e:qxc:saana::ut:cr 1 · 1

BIClctETA:. vef~ de propulslo hun:wza. dotado de duas rod:ls.
efeito desre C6di.go. similar l mofOC:icleta. lllOf«<,eta e

sendO. para

cicl~motor.

via ou fora dela, destiudo ao

BONDE- vdculo de propulslo ~que se move sobe triibo&.

BORDO DA PISTA - margem da pisca. podendo ser deman:ada por
linhas longitudinais de bordo que deJiDciml a parte da via destillada l circulaçlo
·de)fe!culOS..

CALÇADA - parte da via, llOI'IIl.llmeru segregada e em nívd
.diferente. ftlo destinada l cin:ulaçlo de vdculos. n:sc:rvada 10 tttasito de
pedestres e, quando possível. l iruphnta.çlo de mobiliário urbano. sjmljuç.Jo
vegeraçlo e outros fins.
CANTEIRO CENTRAL - obsdculo ffsico coastrufdo como sepuacloidc duas pistas de .rolamcllto. eventualmeme substituído por marcas viiriasJ
{c:antciiO fictício).
~

m

Ptudçofo liltico. As DOtifi~ de in.fraç5o a serem cmceiadas.,
do exclusivamente. aquclu cujo cxccao de peso apundo estejam dcfttro da
toietlnc:ia definida .oesre am,o.
' Art. 336. Aplicam-se 01. liDais ele tri.Dsito previstos oo 1uxxo n 1ft' a
aprovaçlo pelo CON'TRAN, ao p-azo de trezentos c sesseut& di.zs da pubticaçlo

CAPACIDADE MÁXIMA OE TRAÇÃO • miximo peso que a
UDidlde de ttaçiD 6 c:apu: de tllcioaar, iodicado pelo fabric:ulte, basc:ldo em
condições sobre suas limitaç()cl de geraçlo e multiplicaçlo de JllOQleDtll de força
e rcsist!ncia dos clcmcn.tos que~ a trmsmiss1o.
'CAÍtREATA- dcsloeameato eru fila aa via de veículos~
cm sinal de rigotijo. de leiviDdic:açlo. de prorcstodvico ou de umacbs:se.
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CATADIÓPTRICO • dispositivo de rdlexlo e refnçlo da Juz,
utilizado ua sinalizaçlo de vias e veicule& (olbo-de-ga!o).

CIC.O ·veiCulo de pelo JDCDOS duu rodas a pmpalslo humaD&.

CICLOPAIXA • """""" , . , . . . . . , . - , . - l -
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do

!N'IER!UJPÇÃO DE MARCHA • -

atender cin:unsdDcia momcatbeas do tr2lzsito.

mouio .,...

LICENCL\MENTO • proc:c:dimenio amW. relativo a obrigaç(ie:S: do
P<P<"!op<>riõetlr-;oo do vdcalo.
1 ouWu llftvés de doc:amecfo espec:ifico
(Certificado de r •
· mm ADaaJ).

czclaoiVadoclc!ol,dcllim!Odapcc""""-"!"dfico-

.
. '
.
Cia.oMaroR- ve!culo de duas ou tres rodu. provido de QUI.~
de combustJo iDt.ema. cuja ciliDibda nlo aceda a 50 c:emfmelros ~ (J,ÓS
polegadas cábicas) e cuja vdoc:ídadc múima de fabricaçlo elo exceda a
cinqOcota quilOm«roo .........
CICLOVIA-p;s<a--l-dcclc!ol,-fisicammtc do ldfqo comum.
•.
COl'irVE:RsÃO - movimeato eia. 2ngu!O, i esquerda oa ik direita. de

~dad.ireçlo original do veiculo.

·

CR~- in~deduasviasem:nívd.

DISPOSftryO DE SEGURANÇA-- e~emoa~o' que reaha a
faUÇIO cspc:ciflç:a ~O!W' ~or segur:ança ao usnm.o da via. alemDdo-o
~SObre sUaaçõcsde perigo que
colocar em risco sua integridade O'sica e
dos demais tmWiosda via.- ou danificar seriamente o vefculo.

possam

. . . ESTACioNAMENTo - imobilizaçlo de vercu1os PCit ~superior

ao~ para.cmbalque ou desembarque de~
ESTRADA - via ruta:l DJo pavimentada.

FAIXAS DB 00~0 ~ superllcie lindcir.lls viu nu:ais. delimitada
por lei específic:a c sob respoDSibilidad do 6rgJo ou entidade de td.osie

"""'~"'""''"""-""""•YiL

--

FAIXAS DE TRÂNSITO· qualquer uma das -.:s longi.mdinais em
que a pista pode ser subdividida,. sinalizada ou Dlo por ma1'QS 'VÜriq
Ioapoo;:nejs que tenham uma J:ugurâ sufiCiente pua permitir • c:in:ulaçlo de

f iSCA.LJZAÇÃO - aro de controlar o cumprimc:ol:o das IJOIDia5
esmbekcidas m. lcgisz.çlo de Ulmito. atmú do podt:t de polkia administrativa
de tdDsito,. DO :lmbito de cifcmlscriçlo dos {qiols C eatidades executi.VOI de
tdmito e de xado com as
1 bxin definidas DCSCe C6diso-

fOCO DB PEDES'JRES - indicaçlo luminosa de permisslo o...

;,pcrnmcn.. de locomoçio .. faixa apropriada.

FREIO DB :ESTACIONAMENTO- dispositivo ciestiDaio a muter o
DO Ç:::IO de um reboque. se este se

· LOGRA!lQURO

l'ÚBUCO -

-

"""' - . . . . pola
de: vdculo:s. oa l
............... w...oalçadllos.

ml!!ricipelidade l circullçio,. panda oa escaci

~

........... w. ..... -

u:rrAÇ}.o-cupóti! _ _ _ . _ , _ . , .

o veiculo tramparta. expressa cm quiJosrama; pua c. vdculos ele çarga. oo
Dllmc~Qdc pe:a:l*. piD 01 Yácolor: do passageiro~.

LOmLINDEIRO·aqudcsimadoao loa&o das viu arbaDu oa rurm
c que com da m limiiL
UJZ ALTA· "ficho de luz do vdcalo dc:sii:Dido a ilmDiDar a via a16
uma srmdc distb:iado vefculo.

LUZ BAIXA - r.cbo de- luz do veScu1o dcstia:lda a iluminar a via
diwe do vdculo. sem ocaiomr olacamealo ou iDcemodo izUastific:ivàs aos
c:cadatcttscoetm~-*iaada vlaqaa vaWm.em.~CC!Giddo.
LUZ DE FREIO • luz do velculo destinab. a iDdiCir aos demais
usuário:l da via. que se CDCOillram IUú: do~ que. o cCadutOt esti ap1ié:aado

o freio de serviço.
LUZ INDICAOORÁ DE DIREÇÃO --~pisca) • laz do veículo
de:stialda a iDdic:ar.,. demais usuiriol da via Alue o~ tem o IKCP6sito de
mudar de diro;Jo para. a direita ou pua aesque:rda.
LUZ DE MARCHA À RÉ • hzz: do vdculo dcstiuda a iluminar atrás
do vdcalo e advertir aos demais asários di. via qUe o vdcalo esti cfelUI:Ddo ou. a
poato de cfettar ama IDIDDin ck ..ma 1m.
LUZ DE NEBLINA • luz do veíc:ulo destUlada a aumen1X' a
fo:rtc ou n'IM:riS de pó.

ii~ da via cm cao de aeblina. chuva_

LUZ DE POSIÇÁO (lanlcma) - Iaz: do velculo clc:srWd& a iDdicat a
preseaça e a Jarpn. do Yeiculo.

MANOBRA - movimeDto e:r;ecatado pdo coadutcr para alterar a
posiçlo em que o vdcuJo ICitt ao I:QOIDeDlO em relaçlo l via.

MARCAS VIÁltiAS - c:oajunlo dc sinais c:oastitufdos de linhas.
marcaç&:s.. símbolc» ao .lcgcada. em tipol o core& diversas. apostOS ao
pavimeDto da,~
MOTOCICLETA • Ydi:ulo

ve!cWo imóvd ua ~ do c:oodutor ou,.
eDCOIIIra devnpta.b

~.cfiriPdcJpxc:oodutoraa~~

FREIO DE SEGURANÇA OU MOTOR - díspo$itivo destinado a
diminair a mucba do vekulo DO caso de falha do freio de seniço.

MOTONEI'A • vdcalo
c:oadutt.x CID plliçlo sentida..

FREIO DE SERVIÇO- ~o cbtiudo a JWVOCU a diminuiçlo

NOrtt- período do dia

autcmoeor de

~

GESTOS DE AGENTES - ~ C0DVeDCioa.1is de bnço.

exclasivamcme pcto. agcate~ de autoridades de Et~Dsito nu vias. para

orientar, indicar o direito de pas.sagem dos vcfculos ou pedestteS ou emitir ordens,
solm:pondo-se ou completando outra sinaliuçlo ou norma. constautc deste
Código.

GESTOS DE CONDUTORES - movir.oentos conveociooais de baço,
adotados exclusivamente pelos coodu!ores. para orientar oa intlicac que vlo

........

efetuar uma m.mobn. de mud.mça de din:çlo. reduç5o brusca de velocidade ou

ILHA - obstfculo f!sico. colocado oa pista de rolamecto. destinado l
otde~ dos flwl:os de ainsito em uma i.ncerscçlo.

lNFRAÇÃO - inobserv!ncia a qualquer preceito da legislação de
tdasiro. !ls normas emanadas do Código de Trinsito. -do Couselho Nacional de
Tr!nsito e a rcgulamentaçkl cst3belecicla pelo órgão ou entidade executiva do

........

bif-

INTERSEÇÃO - todo cruzamento em nível. emroncameato ou
blflttCaÇio. incluindo as~ formadas poc tais cruzamentos. entroneamen!OS ou

SCa:t

do duas rodu,. dirigido por

·-do-

fdo Clllle o pllr-do-sol. e o zwcer-

da mlrCba do vdallo 011 pado-lo.
~

duas rod:a:s. com ou

. OPERAÇÃO DI! CARGA EDI!SCARGA

pelo lmlpD Cltrit:maeacB DeiCitldrio ., c:azepweuto Ou. 1
cgmto de
1• pelo 6rJio oa. CDtidado t2CW.vc de
IIlim:li$ ~ cap,. u tcrma
ttbsilo competel:lfc CDIIl •
içio sobe a viL

r ·,r •

OPERAÇÃO DE 'TitÃN5no • .......m.;i,., f6::nico haeado nos

-dc~doTd!ep>,daa.....sç&:odofhlidcr.dc-.....,
(arma a rcdra:ir • Ülttili:a! ·u t:aia como vdculcl.

c pldda a via. tk

~
•
•
.,..,.,
a!n(>olhaDdo.o .........
{RSIIDdo IOCaiZOI ill:lcdila c :ia4a ;'5 - pl!llic:las cCOIICiutoreL
PARADA - imobilizaç.lo do Ydculo com a fiulldade e pelo rempo
estritamente DeCeSSário para efctuat embarque ou desc:mbuquc de passageiros.

PASSAGEM DE NÍVEL - todo cruzamento dc nível entre uma via e
uma linha f~ ou ~dc boodecom pista pnSpria.
PASSAGEM POR OUTRO VEÍCULO • movimento de pauagem l
frecte de outro vdculo que se desloca oo mesmo sentido, em menor veklcidade.
mas cm faixas dislilltas da via.

PASSAGEM SUBTERRÂNEA-~ de: arte destinada~ u:msposiçJo
de viu. em desnível subterrboo. e ao uso de pedestte ou yefculos.
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· SONS POR APml .. aiaà ....,._ emitida~

PASSARELA • obra de arte dcstimlda l ermsposiç.lo de vias,. em
de:mfvel aéreo, e ao uso de pedestn:s.

peb

~da aamridaclo. de lll'lztlilct a. viM, paa orieaW oa irldicu o diR::i&o de
puaagaD doi 'ft:ÍICab; oa. pecbrfts. sobe i
IIII OQ
~
I

PASSEIO - pane da calçada ou da pista de rolamenco. DeSte óltimo
caso, sepuada pDC' piDtura ou elemeato fisico sepuador, livre de inr.erfed:nciu.
destiDMia l cirmlaçlo exclusiva de pedestres e. exccprlon•1'DC"te de ciclistas..

~.okal.Oilaaaal.dr'

1

'1 DCII8C6dip. •

TARA·pooopq.io<k>- ....,..;dodaopaoock...._;ao
elo
• alílcl. dia
o ~ da roda
....., do cuiaa" da: iD:!adiD e do fluido do
•
e:qlft8) aa

~

PATRUI.HAMENTO - fiulçlo cxerci4a pela PoHcia Rodoviiria
Fcdeal com. o ob;jecivo de pnntitobcdieacia à aarmas de 1ZtDsito. ~

wh:
quilopomoo. , ,

alivre~ccvitm:lo ..::ideaus.

'IRÂNSft'O • movimetttaçlo e imobiiiDçlo de vekulos. pc:ssou e

PEIÚMETRO URBANO -limite caue .ire&urbeoac 'reatural.

aniriWs us vias laiC':SU'CS..

PESO BRUTO TOI'AL - peso mhimo que o Yácukt tnasmitc ao

·;RANSPOSlÇÃO DE FAIXAS • passagem de um vdculo de ama
faixa dcttwada para outn.

prlimeata, CODICiluldadl. soma da &-.a mais a lotlçlo.

PESOBRUIOTOl"ALCOMBINADO-pesomúimol:rmlll:lióOOao

ULTRAPASSAGEM. movimemo de passar l &eate de ou= vdculo
que se desloca: DO mesmo seaJido. CQl meoor velocidldc c aa mesma faaa dc
tdfcgo. oo:::essitaDdo sair e mamar 'faiu de ericem.

pPimcalo pela
•
de am camiDhlo-Craror mais scq semi«boqac ou do
amiDhlo mais o ~m.Rboqacouftboqoca.
PISCA....u.mt:I'A-lu iura itmte do vdcalo. tdiliDdaem.'~dc
act.ro e ·, clc::aciada a iDdiclr-. demais asdrios da \'ia que o \dc:ulo esti

VEICULO ARTICULADO • " " " ' " - de vdcuJcs ..:Opladoo.
sendo am. deles autcmotar.

imrbljzwlooa-.litaçloda:mz! ·,

VElCULO AtrroMaroit - todo vdc:ulo a motar de pa1Plllslo que
circWe por seus próprio& meio~. e que serve DOnDalmeatc p.a o traDSpOrle riúio
de pessoa e coisa. ou ~ a nçlo víúia de veículos utiliadol para o
ttiZlSpCirte de peuoa c coisa. O 11em1o c:ompa
t 01 Yác:uloa CODCCtldol a
wna linha clffrlca c que Dio cift:ulam iobce trilhos {Oaibal ~).

FISTA - J?1ft1: da Tia ....,...,....,. tdiHzlda pa: a cfn:ul8Çio de
'Yácalol. idrontificwfe per~ •1• • e& ou per difcmJ;& de uívd. em
ldlçlo .. ~ m.•-aaa:irol:caiDil.

PLACAS - dcmcDIDI c:alac::lcb; aa poâçlo vatk:al. fixldc.-. ., lido ;

oa

~dn

apa...

··

~de cmrtt~

-~lmoDII. 'YKiúci:l. JDDdiaalD ámõolo

~iDititlddllcomoáaildodaila.

m lqalda pr6 r

•*·

'1

e..
c

1

POUCIAMENI'O
DE TRÃNSlTO - ~
pelas PoUc:iu MilitueS c:om o objctivo de pl'CV'CIIit c repâmir aiOs ref'Cióçadm
com. a segurança pública e de PPntir obcdi!Dcia b DDrm&S ldatiVas l ~
de tddsifo, assegura:ado a liVftl circulaçlo e eritJ;Ddo a:ideatel.

OSIE<SNO

-- --

de umasçaf!cie -de.....,_
PONTE.
Ilquldaquolquer.

dias.

REFÚGIO • ,..., ela .;..

devUiameOto siDIIizacla e

destiMcf;aao BID de~ dunDr.ca ~damesmL

VIA - stJpedJc:ic por Ollde uamitam ~ peuoa c animais.
ilhac.cardcilocmtral.

VIA DE TRÃNSli'O RÁPIDO • _ .
especiais com triDsiJD !PR. sem~ aa IIMI,.-.:
ao& lotes liDdcüol: C ICID lltveuiadc ~ c;t!1 ~
.

... !lU«~-~
?iMerle . . . .-lilllllinll . . .
'o~~lftilleld&ddldt.

VIAAR'li!IUAL---

---a -..;o.--o-··---

'viâs~c~ponihT

...

.

•'

'*-

_,

..i..

que reaba VIA COU!I'OIIA.
' de~ 08
~ do t:ladtD
paaibilitliDCio o~ dcllilmcts-: lqikl: da cidD..

RENACH--Nacleeoldec.odulmallabiliradaL
RENAVAM- JtePcroNKicml. de Vdr:ulol AuttiiDI

-de-

por RT....., dklla

' JeDimeate c::oaiiOIIda per~ c:am

~

REI'ORNO - llliOVimemo de iu.verslo fOtll de seucido da

-ip:ome- dto

~apia.a~o:

ciYildcoUDod& a l i g a r - Oposta

,
REGtJLAMENTAÇÀO DA VIA • i m p - de ""'""- de
rqnhmen'IÇAD pelo 6rglo oa emidadc competcme com cin:uasc:riçlo sobre a
via. dcfiDiDdo. entre ourros. :seatido de dift:çlo. tipo de estrci ·mcnto, bc:ários e

...

•• "Q!Çió de vefcu1os. sc:ado o

VÉCULO CONJUGADO •

=-~; oa im:;~ v:.~

VIA

~

LOCAL·~

"Pid9 •lltailia.
/

'

per

_.

~-~clc:stiD:Idaap:a.IIOCCUDioclloea*-Nillill&.

VIA RUKAL-Cibdlletodovl&

R.OOOVIA- 'Via rural pavimemdL

VIA URBANA •

SINAIS DE 'IRÂNSJl'O - e1emcaDD1 de si:llalizaç:lo vWia que se
uciliz;am & placll. IDifCU viirid. oq 't
de o::xmole lwninosoa.
ctilpc:llíti.'t'OI aiiÜiiR:I. apica. e F1f01. dcstj '
dmi~ a ordcaar ou:

~

avmida. vieia. ou. c11DiDbo1 e siaün:s

1

"""""' • ci=laçlo poiblico. -

SINAlJZAÇÃO .. cocjmlfo de liDiil de llrtolilo c &spc:àboa de
qanaça c:olcadal. a 'lia pdb6ca cem o objetiYo de prmlit sua atil.i:laçiG
lllcquada. pon\bi'itmrlo mdbac fb:lida: ao lrlrllito c mãor ~ doi
~epedcllrelqoc Dela circulam.

.. -

-

,-.....,

prioc;polmeatc per possafmn- edfficadoooo JeesOde .,........._

dirilir o Ulztlilo doi ~e pcdc:&CreL
.

-

VIAS E ÁREAS DE PEDESTREs • viu ou coajtmto de vias
lci=laçlo priori-depodesuer.

VIADUTO - obra de eoastraç1o civil destiaada a trmspor uma
depessiode ~mmows;emrdc pGSqC:~D ~-
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ANEXO II

SINAIS DE TRÂNSITO
~LACAS

1 -PLACAS DE REGULAMENTAÇ{\0
. .
.
A proibição será indicada piJr uma tarja dlagcâal fcrmando
4S0 com o diãmctto horizontal. partindo do sctcr superior
esquerdo c chegando ao sctcr infc:ricr do cin:u1o

-~ t

-. :,....,.

.•

.

...
ÁREA URBANA

. ..

.'

. · ..

DIMENSÕES MÍNIMAS

a,40 m
Tarja • 0,04 m
Orla·0,04m

DWDCin!·~

ÁREA RURAL
DWDCiro • 0,7S m
Tarja· 0.07 m
Orla-0.07m

DIMENSÕES MÍNIMAS
Lado-0,2S m
OrlaEmma-0,01 m
Orla lntcma • 0,02 m

R-1
Parada Obrigatária

·CORES
FUDdo • Branca
Tarja· Vcrmelba
Orla • Vcrmelba
Slmbolo • !'rela
Lclras. !'rela

CORES
Fundo • Vcrmelba
Lclras • Branca
Orla Interna • Branca

Outubro 1996
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DIMENSÕES MÍNIMAS

Lado·0,7S m

Orla:· O,IOnr

CORES

Fundo· Branca

Orla·· Vermelha

R·2
DI! a Preferência

R·3

R-41>

Scmldo Proibido

Proibido V= à Direila

R·5

R-&

Proibido Rcrml2r

R-6<:
Proibido Parar

e Esla<ionar

Estacioaamcnto
Rcgubmentado

R-7
Proibido UltrapaSsar

R-8
Proibido Mudar de Faixa
d~ Tr:lnsito
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~
R-10
~11
Proibido Trãnsito de VeícUlos Proibido TriDsito de Veículos Proibido Tlinsita de Velculos
de Carga
•
AuromOiores
de T~ Animal

R-13

R-12
Proibido Tlinsito de
Blciclew

Proibido Tlinsito de

R·U

R-16
Largun Máxima Permitida

Altura Mhima Permitida

R-18

Comprimento Máximo
Permitido

~Agricolas

R-14
Carp Máxima Permitida

R-17

Peso Máximo Permitido
Por Eixo

R-19
Velocidade Máxima

Permitida

R.-20
Proibido Aciooar Buzina
ou Sinal Soooro.

~
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R-21
Allllndep
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R-23
Conserve-Se à Diiàtã

R-2Sa

Vuca Esquerda

a-m

VlrcàDirdu

R-2Sc '
Siga cm Fl'CIIte-ou
à Esquerda

R-26

R-27

Siga cm Freme

Velados lentos Usem
Faixa da Direita

R-2Sd
Siga cm Frente ou
à Direita

·R-28
Mã~Dupla
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R-29

ProibidoTrmsito
de Pcdcsttcs

R-30
Peclcsrrc Ande Pela
Esquerda

Outubro 1996

R-31
Peclcsrrc Ande Pela
Dlreíu

z- ~i:.ACAS DE ADVERTÊNCIA
O awDCiliO no wnanbo das placas ilpplic:ará
..nações proporciooais de orlas e símbolos
DIMENSÕES MÍNIMAS
ÁREA URBANA
l.odo-0,45 m
Orla Extcma- 0,01 m
Orla lntcma- 0,01 m

COREs
FUDdo·Amol<la
Orlalntcma·Pma
Orla Extema- Amarela
Slmholo- Pma

ÁREA RURAL
Lado-0,60 m
Orla Extcma- 0,02 m
Orla Interna - 0.02 m

A-la
Curva Ac:cDtuada
i Esquerda

A·lb
Curva Acentuada

àD!reíu

A·2a
Curva ã Esquerda

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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A-2b

Cura a Direita

A~

Curva Accnnzada cm
"S" à Esquc:nla

A-Sb
Curva cm "S" à Esquerda

A-7b
Via l.atCI'lll à Esquerda

257

A-Ja
Pisla Sinuosa à Direita

A-Jb
Pisla Sinuosa a' Esquerda

A-lb
Curv:a Ac:c:muada cm
"S" à Direita

A-Sa
Curva cm "S" à Direita

A~

A-7a
Via Lateral á.Dircila

Cruzamc:nto de Vias .

A-8
Bifilrc:~ção

A-9

cm -r

Bi!ilrc:lção cm -r

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

258

A-!oa

Eatrcnc:amento ObUquo,
à Esquerda

A·llb
1lliiÇ(!cs Sua:ssi.ws Cootrárias
Primeira à Esqucfda

A·!Ob

A-lia

Eatrcncamcnro Obliquo
à Dircila

Junçi!cs Suc:cssiws Contrárias

A-13a

A-12
ln~

em

CCIIIfhãcia i Dlreila

Circulo .

A-13b

A-14

C01111utncia à Esquerda

Semáforo ã Frente

A-16
Boodc

l'rlll1cira à Oireila

A-17
Pista lrrcgubr

A-IS
Porada Obriganíria à Frente

A-18

Sali!nda ou 1 ommda

-- ANAIS DO SENADO FEDERAL
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A•l9
Dcprcsslil.
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A•20a
Oeclivc-Acczm•ado

A•1la

EslrcillmCII!IJ .de Pisla
IOC<DirO

A•23

POIIIC Móvel

A-25
Mio Dupla AdiiiiiiC

A·26a
Sentido Ünico

A·26b
Sentido Duplo
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A-27
Ázf:!l. cem

A-21

Outub"' 1996

A-2'1
ProjcçiO de Cascalho

Dcsmcrmamc:nto

Pista ~

A-30
Ciclista

A-31

A-32

MaquiD2ri2 Agrlc:ola

Passagem de Pcdcslns

•

·~

A-33

Área Escolar

A-36
A!limais Selvagens

A-34

Crianços

A-37
Altura Limitada

A·3S

Cuidado. Animais

A-38

1.2rgura~

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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A-39
Pa,uagcm de Nível Sem

•

•

Barreira

A42a
Inlcio de Pista
Dupla

A-44

Vemo Lalcral

A-40

Passagem de Nlvd
Com Barreira:
·,

A-42b

Fm1 de Pista Dupla

261

A-41

Cruz de Santo André

A-43
Aeroporto

262
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3 - PLACAS DE l~DICAÇÃO
3.1 -Placas indicativas de via e de dii-eção
A - IDENTIFICAÇÃO

1. DIME.NSÕES MiNL"'AS
·'·

2.CORES

'

Allura. 0.45 m
Chmlio lncliaado • o.i4 m
Largura Supc:ricr • 0.44 m
Largura lnfcricr • 0.41 m

Orla lruema Preta • 0.02 m
m
Orla Exlema Preta • 0.02 1D
Orla Extema Br.mca • 0.01 m
Orlaln~emal!ranea·O.OI

I
·~··-·~

.:

.•
1·1
~ Pon-omericma
Largura. 0,40 m
Altura • 0,45 m
Orla Preta· 0,02 m
Orla Br:mca • O.GI m

MG

BR 116
1·3
Rodovia Nacional

1·3
Rodovia lntcnmericana

B. SENllDOS E DlSTÃNCIAS I. FORMA • Rdangubr.
la4o maior na hcrizcntal.
aluna minima de 0,30m.

I .. SALVADOR 7 I

2. LEGENDA • LCII3S com
aiDn minima de O, lO m

.. VITÓRIAS
SAFRA35 •
CAMPOJ164 •
1-6

3. CORES

1-4

RODOVIAS DE
PRIMEIRA ClASSE E

VIAS EXPRESSAS

• FORMIGA13
BEID HOUmNIE 200 ..
1·5

Ftmclo • Verde
Slmbolo • Br:mca
LcgCIIda·Br:mca
DEMAIS VIAS
Fundo· Branca
Slmbolo ·Preta
Legenda • Prcta

I .. BRASÍLIA 96 I
1·7
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2-CORES

C.- VIA INTERROMPIDA

Fundo - l'rCia

Sfmbolo -.Bronca
3.2 - Placas de Localiz:l~

s.tu~itü
,., ·.

SANTOS

I
I

ABERTO

'

·I I
l I

FECHADO
TRANSITAVI!I.'

d

.I I

I

I
I
I

11

SÃO PAUlO

11

l-lO
I • Rcanpilr. lado maiclr
alan lllinima de I.OOIB ·

l-LEGENDA

IIII

bcrizamaL

.

l..clns CCIIIIilllra mini!Úa de 0,20m

l-1

3-CORES

·!-FORMA

Rcangular.i2d0 maJor na vcnical

2 - DimCIIS<lcs mlllimas
Horizolllal- 0,30m
Vc:rtical· I,OOm

~-de primeira classe c vias
•c:Jtpt
I

FUIIdo • Verde
l.qalda- Brmc:a

3-CORES
PLACA PRlNCIPAL
FUIIdo • !'rela
Lcgcada- Brmc:a
PRIMEIRA PUQUETA
P2ra indlc:or aberto
.

FUildo• Verde

Lcgeada - Brmca
P2ra indic:or fedwlo
Fundo· Vcrmellla

Lcgeada- Branca
SEGUNDA E TERCEIRA PLAQUETAS

>

Fundo- Brmca

Lcgeada - Preta
4 - Será utilizada para indic:zr se t tm:bo
•
.
montanhoso ou de 1l'aÇOclo dillcll c se CSii I • DIMENSÕES MJNlMAS
tr.lllsitávcl ou nio.
PLACA
' - As plaquctls devem ser rcmomcis.
l.artpn- 0,40m
Alllll'a - 0,60m
QUADRO INTERNO
D- SENllDO DE CIRCULAÇ}.O
Lartpn - 0,30m

Altura • 0,50m
Margem SlljlCricr - 0,07m

[~·i
---l-9a

2-CORES
1-9b

Fundo-Azul
Quadro intcmo- Brmca
Scla-Brmca

l-FORMA

RdOilgular. lado maior na bcrlmruaL
alrura miníma 0.30m obscrv.Jndo.se sempre a
proporção 1;3 entre altura c largura.
EXCEÇÃO

Lcgeada - Branca
Símbolo - Preta'

Na placa 1·1' o símbolo dac ser o ...rmclbo.
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•.

1 klll :

1 klll

1-11
.
·,
1·12 '
.
1-13
Área ele Esw:ionameruo Serviço Teler.inicõ "· Serviço Meclnico

1.14
·AbaS.ceimcrJto

[k]'

I
"~

>
I· IS
Pronto Soaxro

1-16
Serviço Sonitario

=>

c::=>

1-19
Área de Campismo

Ac:ropono

1·23
Ponto de P3r.lda

1·20

1-24
Passagem Protegida
para Pcd=

soam

1 Km

1·17
R.estaurar11e

1·18
Holcl

=>
1-21
Transporte
sobre Água

1-A.l
Pré-Sinalização

1-22
Estacionainc:nto
de Trailcr

I·A.2
Pré-Sinalização
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J.4• Pl•ns educaliviS

~[

1~

DIMENsOEs MINIMAs
l.argur:l· I. 00111

~"""'"""'""""""...!)
lUZ BAIXo\

AOPioSSAI
\lõ(CU~

CIIED&ÇAÀ
SIIIALIZAI;JQ

..

..

.

Jl
~

BAIX& OS FAIIÓIS

OllllD&ÇAÀ
SIIIAI.IZAÇAo
&VITII Ao:IDEHTI!S

voc:aTAMB&M

NAOO-A
HÃO
U~i'IAPASSI!

U~TlAPioSSII

• MAS

COM SEGUI.vréí.

SIIJ,IPIB

DA. PISTA

INDO CU "\/IIII)()
CUTIO VõfCU~O

..

U~TIAPAIIII

PAI& FC:II:.A.

CORES

Fundo • llram:a
Altura • 0.60m L.:gcnda • Preta
Orla. PrCia
Orla IAicma • 0,02m

PI!U !ISQU!IDA

~ li!SPONÚVI!~
Pe~ nAHsno

('TCC~~~ ( ::k~

(

Aai!Xn

NA
SIM A!IZAI;ÃO

~

11

.......,.

SCI8HUI.IHA
UI.TI AI'~

SINALIZAÇÃO MANTIDA REFERENTE AO DECRETO 62.117 DE 16101/61
(CNT REGULAMENTO)

MARCAS
PROmiÇÃO DE ULTRAPASSAGEM
DEMARCADORAS DE FAIXA
DE TRÂNSITO
(EXEMPLO)
(EXEMPLO)

<:!'!!:]

I

I

- - - -?-:::-:::==-==:.
il:E> ., - - - :

'
'

-~

:<m:·
- - - -.:!-=
.· - ==i=f~
.
--:--I

:el!):

I

··:~

I

·I

L:~·

L-w

:

X • Zona de visilrilidadc limilllda pon o
veiculo -x- (\-.riável)
Y • Zona de visibilidade · limitada p:ua o
veiculo -y- (wriivell
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BORDOS DE PAVIMENTO
(EXEMPLO)

------------'

==
r

uuuu
-

-

'-!' -

-

=·=

...- · - -

-

=-=-==C\IW.IZAÇ.\0 DE FWXO DE "'''Wisrro

uu
-

-

C'

-

-

M

INDICADORA DE PARADA

(EXEMPLO)

------~------

--------

------~----

I·DE3PARA2PISTAS

----------------R·DE4 PARA3 PISTAS

11tAVESS~ PARA PEDESTRES
(EXEMPLO)

J:

------ ~---

------/

m-DE4PARA2PISTAS

:r
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PALAVRAS
(EXEMPlO)

.,.•

-r··
t INDICADORA DE PASSAGEM DE NíVEL,

.. ·:-;,

SÍMBOLOs

(EXEMPLO)

(EXEMPLO)

II'IDI'cADORAS DE ESl'AOONAMENTO

-"----..,/

lEXEMI'Lo)

~

~J

......
ª I
~

IIIIPUIII

r·r

g:,
;:n .s--

...
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SEMÁFOROS

SINAL ~l.'MINOSO DE i\DVERTENCIA

CONTROLE DE Fi.tJXO DE VEíCULOS

ILUZINTERMITENTEl •

(DUPLO\

-(EXEMI'l.Ol

IEXEMPLO)

CONTROLE DE FLUXO DE VEICUI.OS
('11tiPLO)

CONTROI,.E DE FJ.t!XO DE PEDESTRE·
(EXEMPLO!
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GESTOS DF. A<;ENTF.S DA AUTORIDADE DF. TRÂNSITO

.Ordem de parada ollrlpúlria para lcdoS os
'VCiculol. Qulado execurada em illlerseÇI'5es. os
1ICiculos que ji se c:nccmrem nela nlo slo
ollrlpdcs • parar.

Ordem de parada para .lcdoll os oelc:ul!!s ~
venham
de
dlreções
que
ccncm
onogonalmc:nre a dircçio indicada pelo ~
eslc:!ldldo. qualquer que seja o .... scnlido de

dcslocameruo.

Ordem ck: parada para todos os veiculos que
de
dircç6cs
que
concm
venham
onogonalmcniC a dlrtçao indicada pelos
braços esrcrutidos, qualqua- que seja o sentido
de scu dcslocamenro.

Ordem de parada para todos os veicules que

venham
de
dircções
que
ccrum
onogonalmcrnc a dircçao indicada pelo Inço
csu:ndldo. qualquer que seja o seu sentido de
deslocamentO.

AS ORDENS EMANADAS POR GESTOS
DE AGENTES DE TRÁNSITO
PREVALECEM SOBRE AS REGRAS
DE CmCULAÇÃO E AS NORMAS
DEFINIDAS POR OUTROS SINAJS DE
TRÁNSITO.
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SINAIS DE APITOS
IJm silvo bKve.·
Dois silvos brcvos.

Tres silvos breveS.

·.

SIGNmCACÃO
Atenção! Siga!

.,

'Pare!
A,a:nd: a lanterna.

..

Um.silvo longo•.

Diminua a man:ha.

Um silvo longo c um breve.

Tiànsito iDip<didó cm IOdas

'"•

- .. -.

.,

.

as dircçõcs.

"

Tds silvos longos.

MOIOI'ÍSCIS a postOS.

Outubro 1996

EMPRE<;()
No aro do piarda slnalci:o
Mudar a dirCclo do tr:insito.
Para lisc:llizaçio
de documentos au owro fim.
Sinal de advertência. O
COI1dlllor dclli: obedcl::r à
inâma<;iio.
Quando fur necessário fazer
diminuir a marcba dos

.

veículos.
A aproximação de Corpo de
Bombeiros, ambul:lncias,
veiculas de PoUcia ou de
tropa, ou de rcpR:SaUaçào
.•
oficiaL
Nos CSI2Cioaamcnros á perta
de~campos.CIC.

MARCOS.

MARCOS Qun.o~COS
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MARCOS DE OBSTRUÇÃO

(EXEMPLO>

I-FIXA

+----v.uw.va..--___.

!!·MÓVEL RioiDA

m·MÓVEL DOBRÁVEL
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ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O parecer lido vai à publicação.
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo . · Item 1:
Sr. 1• Secretário, em exercício, Senador Antonio
Carlos Valadares.

É lído o seguinte:
'REQUERIMENTO N" 959,
Sentíór Presidente,

Ofício n• S/7.9, de 1996 (n• 2.695196,
na origem), do Presidente do Banco Central
.do .Brasil, encaminhando solicüação do Go:vemo do Estado de São Paulo acerca de
.... • emissão de Letras Financeiras do Tesouro
·do Éstado de São Paulo _: LFTP, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida
mobiüária vencfvel no 2" semestre de 1996.
· •·
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos)

DE 1996
•

Nos termos do arl 321 do Regimento Interno,
requeiro que a jliscussão e votação da redação final.
:fi.P-Rljeto d&l.ei c;la. Câmara n"· 73, de 1994, sejam •
-~iZadas imooiatamente:
·
Sala das ~. 9 de outubro de 1996. FranceDno Pereira.
SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Em vota-

ção o requerimento que dispensa a publicação da
redação final.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

·Em discussão a redação final do substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1994.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do parágrafo único do art. 353 do Regimento lntemo, determinou a inclusão na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 22 próximo do Projeto de
Lei da Câmara n• 62, de 1996 (n• 2.317/96, na Casa
de origem) de iniciativa do Senhor Presidente da República, que instüui a Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores ou Créditos de Direitos de Natureza Rnanceira- CPMF, e dá
outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

OFÍCIO N" S/79, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do arl 353, parágrafo único, do
Regimento Interno)

A Presidência esclarece âo Plenário que a
apreciação da matéria em regime de urgência terá
por objeto exclusivamente os títulos contemplados
pelo dispositivo regimental retromencionados, ou
seja, os vencíveis no dia 15 próximo.
'
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador Romeu Tuma, da representação de São Paulo, para proferir parecer em
subs!Huição à Comissão de Assuntos Econõrrlicos,
tendo em vista a ausência do Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
Presidente do Banco Central do Brasil, por interinédio do Oficio
n• 79, de 1996 (Ofício PRESI n•
2695, de 5 de setembro de 1996, na origem), encaminha à Presidência do Senado Federal o Parecer
DEDIP/DIARE-961832, de 02.09.96, do Departamento da Dívida Pública, referente à· solicitação do Governo do Estado de São Paulo, para que possa émitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São
Paulo LFTP, cujos recursos serão destinados ao
giro da dívida mobiliária vencível no 2" semestre de
1996.
A operação possui as seguintes caracterfsti-

·s·

cas:
a) valor pretendido a preços de 30.06.96: R$
1.725.989.500,00 (um bilhão, setecentos e vinte e
cinco milhões, novecentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais);
b) rendimentos: igual ao das Letras Rnanceiras do Tesouro LFT, criadas pelo Decreto-Lei n"
2.376, de 25-11-87;

-
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c) quantidade: número total" de tftulos vincendos, deduzido de percentual de resgate a ser definido pelo Senado Federal;
·.
d) modalidade: nominativa-transferível;
e) pr.JZO:até 120 (cento e vinte) meses;
f) valor nominal unitário: R$1,00;
g) caracterfsticas dos tflulos a serem subslituf-

dos:

. _,

O citado parecer mostra, ainda, que a dívida
mobiliária do Estado de São Paulo atingiu o valor de
R$16,6 bilhões ao final do mês de junho de 1996, o
que representa 36,6"/o do total da tlfvida mobiliária
estadual e municipal. Essa dívida equivale a aproximadamente 60% de toda a arrecadação anual do
Estado, o que mostra a necessidade de conter o seu
crescimento.
Tendo emvista o quadro acima exposto, e que

Número no Sel!e Vencimento ·.
01111ntldade
521s2s
15-10-1996 ,. 163.651.842.053 ..
521825/
15-12-1996
'·. 77.664.568.121
h) previsão de colocação e vencimento dos tf-

. tu/os ?!.~..!!!emitidos:
~"<··

•

15/1011996
16/1211996

....

.: VR!mento
15-10-2001
15-12-2001

·

·•

15-10-1996
16-12-1996

I) forma de colocação: ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 2009179, do Banco
Central do Brasil;
D autorização legislativa: Lei n" 5.684, de
28/05187 e Decreto n" 29.526, de 18/01/89.
É o relatório.

as alias taxas de juros impostas pela polftica monetária do Governo Federal tomam a dívida mobiliária
um i~mento ele financiamento por demais oneroso, sou favorável a que:
. :·.· ~ a) seja autorizada, no momento, apenas a rolada. parcela vincenda em 15-10-1996, que, em
·função da exigüidade de tempo, não poderá ser objeto de .discussão mais detalhada;
· ·b) a rolagem acima citada compreenda 98o/o
(noventa e oito por cento);
,
c) a rolagem da parcela tl!l dívida vincenda em
15/1211996 seja submetida a discussão mais aprofundada, de modo que seja possível buscar meios
menos onerosos ele financiamento do Estado de São
Paulo.
Para tal, apresento o seguinte

.9em

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 96, DE 1996

Voto do Relator
Compete a esta casa. nos termos do art. 52,
inciso VIl, da Constftuição Federal, a iniciativa de
projeto de resolução que implique no exercício da
competência privativa do Senado Federal de dispor
sobre limites globais e condições para as operações
de crécfrto interno dos Estados.
Os autos do presente processo encontram-se
instruídos com toda a documentação exigida pela
Resolução n• 69/85, à exceção do Plano Plurianual
de Investimentos, que encontra-se em fase de conclusão pelo Estado requerente.
Frente ao exposto, e com base no art 13 da
Resolução 69/95, solicita o Sr. Governador do Estado de São Paulo a autorização desta Casa para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado ele São
Paulo LFTP, cujos recursos serão destinados ao
giro da dívida mobiliária vencível no 2" semestre de
1996.
O Banco Central do Brasil ressalta em seu parecer técnico que "os estados e municípios vêm enfrentando dificuldades pam financiar seus títulos em
mercado". Diante dessa situação, afirma aquela autarquia que "seria recomendável a utilização de qualquer disponibilidade de recursos para amortização
de parte dessas dívidas".

Autoriza o Governo do E111ado de
São Paulo a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado ele São Paulo
LFTP, cujos recursos serão destinados
ao giro da dívida mobll!ãrla vencível em
15-10-1996.
Senado Federal resolve:
Art 12 Autorizar o Estado de São Paulo a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São
Paulo LFTP, cujos recursos serão destinados ao
giro da dívida mobiliária vencfvel em 15-10-96.
Art. 2" A operação referida no art 1° deve obedecer às seguintes características:
a) quantidade: equivalente a 98% (novenla e
oito por cento) do valor das LFTP vincendas em
15/10/86;
b) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro LFT, criadas pelo Decreto-Lei n•
2.376, de 25-11-87;
c) modaftdade: nominativa-transferível;
d) prazo: até 120 (cento e vinte) meses;
e) valor nominal unitário: R$1,00;

f) caracterfsticas dos tftulos

dos:

a

serem subslituf-
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N!ÚI!t!rQ no Sel!c yenc;IJTI!!!lto

521825

quantidade

15-10-1996

g) previsão de colocação
tulos a serem emitidos:

Colocação
15/1011996

163.651.842.053,

e

-..

vencimento dos tf-

Vencimento
15-10-2001

~

jos recursos serão deslinados ao giro da divida mobiliária vencfvel em 15 de outubro de 1996.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de outubro
de 1996. - JúDo campos, Presidente - Ney suassuna, Relator- Eduardo Supllcy- Antonio Carlos
Valadares.

Data-base
15-10-1996 '

h) forma de colocação: ofertà,s públicas, nos
termos da Resolução n• 565, de 20/Ó9f79, do Banco Central do Blasil
M 3" A operação deverá efetívar-se no prazo
máximo de duzentos e setenta dias contados da
, data da publ~o desla Resolução.
# .,. Ati: 4":el!la Re-solução entra em vigor na dala

de sua publicação•. ;: .) .

O SR. PREsDENTE (Júlio Campos) -O parecer conclui pela apresentação do Projeto de Resolução no 96, de 1996, que autoriza o'Govemo do ES1ado de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do ES1ado de São Paulo, cujos recursos serão
dÉ!slinados ao giro da divida mobiliária. vencida em
15 de outubro de 1996.
A Presidência esclarece ao Plenário que podem ser oferecidas emendas até encerramento da
discussão.
Em áiSCussão a matéria. (Pausa.)
. Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
·Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãofinal.

o

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a

mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final, que será lido pelo 1• Secretário em
exercfcio, Senador Antonio Carlos Valadares.

Outubro 1996

ANEXO AO PARECER N" 530, DE 1996
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
Presidente, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte '·
eu,.

RESOLUÇÃO N" 1996

'

...

Autoriza o Estado ele Sio Paulo a
i9-nl!lr Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo- LFTP, cujos recursos serão destinados ao iPro da drvtda
mobDiárla vencfvel em'1s ele outubro de
1996.

O Senado Federal resolve:
Art 1° É o Estado de São Paulo autorizado a
émitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo- LFTP, cujos recursos serão destinados
ao giro da divida mobiliária vencfvel em 15 de outubro de 1996.
Art 2" A operação de crédito, a que se refere o
artigo anterior, tem as seguintes características:
a) quantidade: equivalente a 98% {noventa e
oito por cento) do valor das LFTP vincendas em 15
de outubro de 1996;
·
b) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n•
. 2.376, de 25 de novembro de 1987;
c) modalidade: nominativa-translerfvel;
d) prazo: até cento e vinte meses;
e) valor nominal unitário: R$1,00 (um real);
f) caractetisticas dos tllulos a serem substitufdos:

É lido o seguinte:
PARECER N" 530, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolu-

ção n" 96, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 96, de 1996, que autoriza o Estado de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do ES1ado de São Paulo- LFTP, cu-

NÚIMrO do Selic

Vencimento

Quantldsds

521825

15-1G-1996

162.651.842.053

g) previsão de colocação e vencime!'·~ dos tftulos a serem emitidos:
Colocaciio

Vencimento

Data-Base

15-1G-1996

15-12-2001

15-1G-1996
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.
Fica autorizada a rolagem da dfvida do Estado
h) forma de colocação: ofertas públicas, nos
de São Paulo.
termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de
1979, do Banco Central do Brasil.
·. .
A Presidência informa ao Plenário que o Ofício
8-79, de 1996, voHa à Comissão de Assuntos EcoArl 3" A operação deverá efetivar-se no prazo
nOmicos para o exame da matéria não apreciada
máximo de duzentos e setenta dias contados da
oportunidade.
data de publicação desta Resolução.
· O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço
Arl 4• Esta Resolução entra em vigor na data
a palavra para um esclarecimento.
de sua pubfiCação.
·
'
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - ConceO SR. PRESIDENTE (Júlio Çampos)- Aprovado a palavra a V. Ex"..
do o. projeto e estando a matéria:· ein regime de U!~
· :· · O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para um
gência, paisa-se à imediata apreciação da redação
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presifinal. '
•.
.
. dente, apenas a titulo de esclarecimento, que me
' Em discussão a redação final.
. pamce que temeis aqui - e acabamos de aprovar;
O SR., ANTONIO CARLOS IIA~LHÃE$ - . · ·. recém-aprovamos - é autorizar a rolagem no venci..sr.PresiC'!ehte, I'ElÇO a.palavra, pela ordem..
•
. 'manto do· perfodo do segundo semeslre - em
• . · O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a
15/10196 e em 15/12196. O primeiro vencimento é da
pa1avrà o ·SenaciOr ·Antonio Carlos Magalhães, pela
orderi! de R$1 ,358 bilhão e o segundo, de R$368
ordem.
·
..
.. _
milhões.
,
O SR. ANTONIO CARLOS IIAGALHAES
.O SR. PRESIDENTE (JúDo'Campos)- O que
(PR.-BA.
ordem. Sem revisão do orador.) - Eu
dá em tomo de R$1,700 bilhão.
.
só queria
o valor.
.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Exatamente. Foi o
.
O SR. PRESIDENTE "(Júlio Campos)- São
que aprovamoS agora.
doiS os vencimentos: um, em 15 de outubro, que
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Perfeiaprovamos agora, é de 163.651.842. 053 tltulos, no
' to; a.vencerdia 15 próximo.
valor de R$1,00 cada. O valor é de R$16,6 bilhões.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 2:
.. O SR. ANTONIO CARLos MAGALHÃES Dezesseis bilhões?
VOtação, em turno único, do RequeriO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Dezeso
mento n• 913, de 1996, do Senador José
seis bilhões de reais. O Orçamento de São Paulo
Eduardo Outra, solicitando, nos termos do
equivale a pouco mais do que isso. Em moeda-corar!. 258 do Regimento Interno, a tramilação
rente do País, a informação que o Banco Central forconjunta do Projeto de Lei da Câmara n• 51,
é de que o valor é de cerca de R$16,6 bilhões.
de 1996, com o Projeto de Lei do Senado n"
É dinheiro bastante.
86, de 1996, de autoria do Senador Joel de
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - A
Hollanda, por versarem o mesmo assunto.
Mesa já falou por mim.
O SR. ROMEU TUMA- Sr. Presidente, pedinEm votação o requerimento.
Os· Srs. Senadores que o aprovam queiram
do licença a V. Ex", eu acho que o valor não está
permanecer sentados. (Pausa.)
consoante com a informação que recebi: o valor é
de R$1,438 bilhão. A quantidade é que é de 16 miAprovado.
O Projeto de Lei da Câmara n• 51, de 1996, e
lhões.
Projeto de Lei do Senado n• 86, de 1996, passam a
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O total
tramilar em conjunto.
da dfvida mobiliária de São Paulo é de R$16,6 bilhõAs matérias voHam ao exame da Comissão de
es. O total autorizado, hoje, é de 163 milhões, que
Assuntos
Sociais.
equivale a pouco mais de 12% da dfvida, ou 1.7.
O
SR.
PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 3:
Em ãiSCUssão a reclação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
Votação, em turno único, do RequeriãiSCUSSão.
mento n• 935, de 1996, do Senador BernarEm votação.
do Cabral, solicilando, nos termos do ar!.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
258 do RegiiTI!!nto Interno, a tramitação conpermanecer sentados. (Pausa.)
junta dos Projetas de Lei do Senado n"s 177
e 178, de 1996- Complementares, ambos
Aprovada.

nesta

P81a

saber

nece
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PROJETO DE LEI DO SENADO
NV 29, DE 1995
(lnc!ufdo em Ordem do Dia nos termos do
Recurso ~ 5, de 1996)

de autoria do Senador Francelina Pereira,
por versarem o mesmo assunto.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado n"s 1n e 178,-de 1996, Complementares,· passam a tramitar· em'
conjunto.
·'
··
As matérias retomam ao
da Comissão
de eonStituição, ·Justiça ·e Cidadania e, posteriormente, à Cómissão de ASsuntos ECQnõmicos.

Votação, em tumo único, do Projeto de
Lei do Senado n• 29, de 1995, de autoria do
Senador Eduardo Suplicy e outros senhores
Senadores, que institui eleições cflfetas para
os suplentes de candidatos ao Senado Federal, tendo
Pareoer contrário, sob n• 344, de 1996,
oda Comissão
.
- de Constituição Justiça e Cidadania,
.... '· com voto vencido, em separado, do Senador
Jefferson Péres.

exame

i"

•• - ...

•, ' .

~

O SR. PRESIDENTE (JUlio eampos)- lteJ!I. ~

1>1..,.....;..__... vt>tação, em tumo llnico,. do Requer>-,,,,,..... me~ ..W9,,de 1996,•do Senador Jllf10
campos, solici1llndo, nos tennos do art 172,
inciso l, :·do Regimento Interno, a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nQ aa,. de 1995, de sua autoria, que altera dispositivos da Lei ~ 8.()()4, de 14 de
março de 1990, que dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e dá outras providências.

.Sobre a

mesa, "olido que sérá lido pelo Sr. 1 Q

(Em virtude de acfliÍmento)
,
. (Yõtação nomina~ nos tennos do Requerimento ri• a61, de 1996)
. .
A matéria constQll. \la. Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de. 29 de agosto último, quando teve sua votação acfrada para hoje:
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
. Sr. 1~ Secretário em exercfcio, Senador Emandes
Amo(im.

'

· ·
É lido o seguinte:

Seomlário em exercrcio, Senador Emandes Amorim.

É lido Q seguinte:

REQUERIMENTo N2 960, DE 1996
Senhor Presidente,

OFfCIO N° '57196-CAS
. Brasilia, li ae outubro de 1996
Senhor Presidente,

E.-n atenção ao Offcio nQ 1.374/96, referente ao
Requerimento· n" 939, de 1996, para inclusão em
pauta do Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1995,
informo a V. Ex.• que nada tenho a obstar sobre a
sua inclusão em pauta nos termos do requerimento
do Senador Julio Campos.
·· Atenciosamente - Senador Benl Veras, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n• 82 será inclufdo
na Ordem do Dia oportunamente.
..
. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 5:

Nos termos do art 315, combinado com a altdo art 279 do Regimento Interno, requeiro o
aóiarr.anto da votação do Projeto de Lei do Senado
nQ 29, d9 1995, de autoria do Sénador Eduardo Suplicy e outros senhores Senadores, que institui eleições direlas para os suplentes de candidatos ao Senado Federal, a fim de ser feita na sessão de 22 de
outubro corrente.

nea c

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. Eduardo SUpllcy.

O SR. PRESIDENTE {Jutio
tação o requerimento.

campos) • Em w-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retomará à Ordem do Dia na data
estabelecida pelo Plenário.
O SR. PRESICENTE (Júlio campos) -Item 6:

.

..
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:,.·.· ....~·:::

~' .:

,. ·-·
. . .-~.. .....,··.::....
....
~

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 258, DE 1995
{lnclufdo em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento n• 750, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 258, de
1995, de autoria do Senador Lauro Campos,
que cria área de livre comércio em BrasAià,
Distrito Federal.
'
{Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos)· ·
·
Nos termos do art. 140, b, .do Regimento Interno, ,designo o nobre Senador v'almir Campelo para
proferir parecer, em substituição à Comissão de Assuntos Econf>micos.

~'renr~avra S •.Ex".
O SR. VALMIR CAMPELO {PTB - DF. Para

proferir pareC:ér.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, abavés do Projeto de Lei do Senado n• 258,
dEI 1995~ 'propõe o nobie Senador Lauro Campos a
criação em BrasOia, Distrito Federal, de área de livre
comércio de importação e exportação, com a finalidade de "promover atividades produtivas e geradoras de empregos qualificados em Brasma e, em especial, em suas cidades-sa~lites".
2. O regime fiscal especial, que beneficia as
empresas autorizadas a operar na Area de Livre Comércio de Brasilia ALCDF, prevê:
A- Suspensão dos impostos sobre importação
e produtos industrializados na entrada, na ALCDF,
de mercadorias estrangeiras, que será convertida
em isenção quando as mercadorias forem destinadas a:
1) "consumo e venda interna na
ALCDF;
2) beneficiamento em seu território, de
pescado, pecuária, recursos minerais e matérias-primas de origem agrfcola ou florestal;
3) agropecuária e piscicultura;
4) instalação e operação de turismo e
serviços de qualquer natureza;
5) estocagem para comért:lalização no
mercado externo;
6) reexportação, como componente em
produtos finais comercializados no exterior;
7) bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites fixados pelo Poder Executivo, por intermédio da Secretaria
da Receita Federal.•
B - Isenção do IPI para os produtos nacionais
ou nacionalizados que entrarem na ALCDF, quando
destinados às atividades descritas na letra A e ad-
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quiridos por empresa autorizada a operar na
ALCDF;
C - Crédito do IPI relativo às matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem
empregados na industrialização dos bens referidos

em•e•.
3. São exclufdos dos beneffcios fiscais listados
no item anterior os seguintes produtos: armas e munições; vefculos de passageiros {exceto ambulância,
carros funerários, carros celulares e ppes); bebidas
alcoólicas {exceto os produtos compreendidos nos
códigos 2208.10 2208.90.0100 da NBM); fumo e
derivádos. Adicióilàlmente, são exciufdos os perfu. mes dos beneffcios fiscais previstos na importação
.{letraA). ·
4. Às rnEl!Cadórias importadas pela ALCDF
aplicar-se-ão as seguintes normas:
· i - estarão sujeitas a Hmite global anual fixado
pelo Poder Executivo;
11 - serão, .obriQatonamente; destinadas a empresa autorizada á aperar na ALCDF;
III - poderão ser internadas no restante do
Pafs, desde que submetidas à tribUtação e aos procedimentos fiscais e administratiVos próprios das importações.
5. Reza o art. 2" do projeto que "serão determinadas em lei.do Distrito Federal as áreas contfnuas
em que se instalará a ALCDF, incluindo locais apropriados para o entrepostamento de mercadorias a
serem nacionalizadas ou reexportadas".
6. Os art. s• e 1o remetem ao Banco Central
do BrasH e à Secretaria da Receita Federal atnbuições que já lhe são próprias, a saber, a normalização
dos procedimentos cambiais aplicáveis à ALCDF e à
vigilância e repressão ao contrabando e descarninho.
7. Na justificação, o ilustre autor argumenta
que a implantação da ALCDF visa a promover um
pólo de atividades comerciais, industriais e financeiras, que criará um grande número de oportunidades
de emprego. Segundo ele, a geração de empregos é
um imperativo dos dias aluais em face do agravamento das condições socioeconômicas de grande
parte da população.
Por outro lado, Brasnia conta com apreciável
quantidade de profissionais com formação acadêmica. Tais profissionais bem como os pequenos empresários beneficiar-se-ão de uma melhoria em sua
produtividade, e poderão conquistar novas fatias de
mercado, ao familiarizar-se com os fornecedores de
componentes no exterior. Brasma dispõe de um expressivo mercado representado pelos órgãos públi-

e
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11. A conformidade do projeto com a Constituicos, embaixadas, entidades internacionais e não-goção é irrepreensfvel. Versa sobre matéria de comvernamentais. Acrescenta, finalmente, que "tem sido
demonstrado que uma área de livre comércio amplia ·.. · petência privativa da União (arts. 22, VIII, e 153, I
e IV), cuja iniciativa é facultada a qualquer parlao leque de possibilidades, hoje estreito para todos,
mentar (art. 61) e nãó lere qualquer dispositivo da
ainda que exponha, de maneira desigual, à concorCarta Magna. Convém ressaltar. que o projeto não
rência os diversos agentes econOmicos".
contradiz os acordos internacionais firmados pelo
É o relatório.
~
Brasil, em especial o Tratado de Assunção, relatili-Voto
vo à criação do Mercosul, e as decisões dele decorrentes. A ALCDF não criará nenhum problema
8. As áreas de livre comércio ..::.
têin sldo
para os parceiros do Mercosul, porque atenderá
largamenkj-Utilizadas em todo. ~· mundo como instruao disposto no art. 2" da Decisão n" 8194 do Conmento pe desenvolvimento reg~onat. ·AD serem libeselho dÓ-Mercado Comum; ou seja,·os produtos de
rados os impostos incidentes sobi11 os produtos naori,gem estrangeira que deixarem a ALCDF para
cionais e estralgàiros, criam-se novas oportunida-.
· in'Qressar em qualquer pafs membro, inclusive o
·-~negóçiÓ&, Cll*l. ge~.emprego e renda, conBiásil, terão o tratamento da Tarifa Externa Cotri!iíindo, assim, para .á: JOOihoria do nfvel de vida
mum ou. da Tarifa Nacional de cada pafs, confordas populações ~?eOOliciadas. As ALC impulsionam,
me o càso. É importante, ainda, destacar que a
ainda, o turismo e todos os serviços a ele vinculaALCDF .não se caracteriza como zpna franca indos, multiplicando o~ e111P~.e a rerx:Ja.
dustrial; não está rece~ndo os .<l~l~Pios. incentivos
Nos últimos cinco· anos, sob o impulso da exito- isenção do IPI e redução do imposto de importasa Zona Franca cte. Manaus, loiam ·criadas, no Bra~
ção - aplicados aos produtos industrializados na
sil, sete áreas de livre comércio, a saber: T abatinga Zona Franca de Man~ para internação no Pafs. A
AM, em 1989; Guàrajá-Mirim ·Fio; Pacaraima-RR e
renúncia fiscal é, pois, de pequena monta, lavoreBonfim-R R; Macapá/Santana-AP, em 1991; Brasi~ndo apenas o consumo local; ela será mais que
léia/Epitaciolãndia-AC e Cruzeii'Q do Sui-AC, em
compensada com a arrecadação que derivará das
1994,· As áreas de 'livre comércio amazonense, amanovas atividades criadas.
paense e rondoniana, já instaladas, Vêm funcionan12. Apenas uma impropriedade; que a seguir
do a contento. As demais, do Acre e Roraima, estão
se indica. precisa ser corrigida.
.
em processo de organização. O lato de governos
A determinação das áreas continuas em que
tão diferentes - Samey, Collor e Itamar - terem prose instalará a ALCDF foi cometida a "Lei do Distrito
movido ou apoiado a criação dessas áreas em cinco
Federal" pelo art. 2". É evidente que o governo local
Eslados só confirma a oportunidade desta iniciativa.
terá uma partiCipação até mesmo preponderante na
9. BrasOia não está na fronteira mas é relativaescolha das áreas, mas a competência legal para
mente distante dos principais centros industriais bradelimitá-lo é do Executivo Federal. O controle do cosileiros e se destaca por apresentar um dos mais
mércio exterior está aleto, no ordenamento juríã!CO
elevados custos de vida do Pafs. Deixou, há muito,
brasileiro, à União e, por essa razão, apresentamos
de ser um canteiro de obras mas continua a atrair
emenda modificativa para a parte iniCial do art. 2",
migrantes de todas as regiões, especialmente do
garantindo, assim, juridicidade ao projeto.
Nordeste. A criação de empregos, corno foi assinala13. Pelas razões expostas, votamos favoraveldo pelo autor, é imperativa. A renda e a receita só
mente à aprovação do Projeto de Lei do Senado n•
crescerão na medida em que surgirem novos postos
258, de 1995, com a emenda moãrficativa que se sede trabaiho.
gue:
1o. Convém ressaltar ainda que o Projeto de
EMENDAN°1
Concepção de Brasllia não previu a instalação de industrias de grande porte causando, por conseqüên·
Dê-se ao art. 2" do Projeto de Lei do Senado n•
cia, um •engessamento• na arrecadação, o que aca258, de 1995, a seguinte redação:
ba por onerar a União com a manutenção da máqui•Art. 2" o Poder Executivo, em articuna do Distrito Federal, principalmente nos serviços
lação com o Distrito Federal, fará demarcar
básicos.
as áreas continuas em que se instalará a
A criação da ALCDF amenizaria, sob nosso
Área de Livre Comércio de Brasflia ALCDF,
ponto de vista, os gastos da União para com Brasf·
incluindo locais apropriados para o entrefia.

Ate
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postamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas".

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O pare-.
cer conclui favoravelmente ao projeto com a emenda
que apresenta.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos temíos do
art 235, inciso 11, do Regimento Interno.
~
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr.'Presidente, peço a palavra como Udàr, para uma~ brevp
comun~cação.
·
' O SR. PRESIDENTE (Júlio 'Campos) - Concedo a palavra a V. Ex".
I

•

.

__ o.~ ROBERTOARRUDA(PSDB- DR..
··Como Lfder. Palll umâ breve comunicação. Sem revisão do oraclot'.) ...;·A'penas para registrar, Sr. Presidente, que teriho estudado com atenção o projeto do
eminente. Senador Lauro Campos. OUVi com atenção o voto. do eminente Senador Vafmir Çampelo b
pretendo apresentar, no prazo regimental, algumas
idéias em termos de emendas ou substitutivos, por
entender que, no caso especl!ico do comércio irregular que se pratica hoje em Brasllia, é necessário
talvez buscar uma alternativa que possa adequar a
idéia, que é boa e que promove o desenvolvimento
de Brasnia, às normas e à legislação em vigor no
Pafs.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item n"

7:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 68, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento n• 783, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 68, de
1996, de autoria do Senador Bernardo Cabral, que denomina a Refinaria de Manaus REMAN como Refinaria Isaac Beneyon Sabbá-RIBEN.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Educação e de Constituição, Justiça
e Cidadania)
A Presidência esclarece ao Plenário que a Comissão de Educação, em sua reunião do dia 30 de
maio último, deliberou ouvir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nos termos do art. 140,
b, do Regimento Interno, designo o nobre Senador
Edison Lobão para proferir parecer, em substituição
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão.
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O SR. EDISON LOBÃO (PR.- MA. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Projeto de Lei do Senado n• 68, de 1996, de
autoria do Senador Bernardo Cabral, que "denomina
a Refinaria de Manaus (REMAN) como Refinaria
Isaac Benayon Sabbá (RIBEN)", é submetidO nossa apreciação, em substituição à Comissão de
' Constituição, Justiça e Cidadania
O projeto tramitou na Comissão de Educação,
nela tendo sido solicitada audiência da CCJ.
Com apenas um único artigo, o projeto oferece r:t!>va denominação à atual Refinaria de Manaus, localizada naquela capital amazonense, no
. intuito de homenagear ilustre figura do Estado do
· ·. Amazonas, o Senhor Isaac Sabbá, idealizador da
· ·Refinaria e reconhecido homem de visão e extrema
experiência
Justifica o nobre autor da proposta que o Doutor Isaac Sabbá, tendo se transformado em sfmbolo
do empreendedor de sucesso, foi' o pioneiro no processo de industriaf"ozação dos produtos extrativos da
Amazônia. Teve, entretanto, como um de seus maiores feitos, a implantação da refinaria de gasolina de
origem peruana na cidade de Manaus. Por essa razão, considera o autor do projeto ser "indiscutfvel a
pertinência de se conceder à Refinaria de Manaus o
nome de seu criador".

a

li-Análise
É inquestionavelmente merecida a homenagem que se propõe a prestar ao ilustre Senhor Isaac
Sabbá, por todos seus feitos e, principalmente, por
sua coragem em expandir e renovar seus empreendimentos na região Amazõnica, chegando ·a uma
•epopéia de luta, obstinação e força de vontade",
que foi a construção da Refinaria de Manaus.
Na verdade, significativa foi a participação do
Senhor Isaac Sabbá para o impulso da Amazônia ao
desenvolvimento. Líder máximo da classe empresarial daquela região, esse grande empreendedor, dono
de imaginação altamente criadora, após haver descoberto que o refino de petróleo em Manaus seria fundamental para o futuro da Amazônia, lançou-se na incansável aventura de fornecer, a um custo reduzido,
combustfvel a navios, motores e embarcações. Tornou-se, assim, viável aquela região; talvez ninguém,
em qualquer tempo, tenha feito tanto pelo interior
quanto o Senhor Sabbá em seu gesto pioneiro.
III- Voto
Nesse sentido, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei n• 068 de 1996,
sendo, portanto, pela sua aprovação.
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O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) -O parede Isaac Benayon Sabbá dá ao Congresso Nacional
a oportunidade de fazer justiça ao grande empresácer conclui favoravelmente ao projeto.
Nos termos do art. 140, item b, do Regimento·._ · rio, ligando seu nome à maior realização nascida do
seu arrojo empresarial.
Interno, designo o_ nobre Senador Jefferson Péres
para proferir parecer, em substituição à Comissão
Desnecessário falar sobre a vida e a obra do
de Educação. .
·
homenageado, já resumidas magistralmente num liO SR. JEFFERSON PÉRES {PSDB-AM. Para,
vro do professor amazonense Samuel Benchirnol,
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena;.
parcialmente anexado. aos autos em complementação à justificativa do autor do projeto.
dores, o Projeto de Lei do Senado n" 68, de 1996,
Toma-se diffcil, para qualquer de nós, hoje e à
do Senador Bernardo Cabral, propl?e-se a homenagear um ilustre empresário do AmaZonas, recém-fa- .- distância, avaliar corretamente, em toda a sua envergadura, o feito de Isaac Sabbá, ao implantar uma
tecido. Em apenas um artigo, o projeto oferece nova
refinaria de petróleo em Manaus no infcio dos
denominação à Refinaria de Manaús - REMAN, lo·cinquenta. Modesta, para os nossos dias, e se localicalizada na _capital amazonense, dando-lhe o nome
ZÍlda no centro-sul, constituiu um empreendimento
de Refinaria ~ Benayon Sabbá - RIBEN. Distri-.
fÓnnidável, considerados a época e o lugar, isto é,
;~ufdtva·-· estl<ocomissão, não foram apresentadas
quarenta e três anos atrás e no interior da região
emendas no prazo .lll9iÍÍlenfal.
É o relatório.
·
amazónica. Tão grande, para o seu tempo e para a
sua área de atuação, que abastecia toda a Amazô11- PRELIMINAR
nia e parte do Nordeste, a~ o Ceará. Ainda hoje,
As refinarias da Petrobras recebem seus nopassado quase meio século, continua sendo a única
mes por meio de lei federal. Tem sido este o proceplanta de refino de petróleo ao norte da Bahia.
dimento, jamais constestado, conquanto não me paDesde 1970, porém, a refinaria deixou de ser

anos

reça induv.:.düsü q-ue a lei seja o instmmento norrr.afi.
vo adequado para fazê-lo. Os bens dominiais da
União certamente serão nomeados por lei, mas não
()S pertencentes a sociedades de economia mista
sob o controle acionário do governo federal, os
quais, embora de propriedade estatal, são regidos
pelo direito privado. Nada impede, portanto, no meu
entender, que a denominação de suas unidades de
produção seja feita por decreto do Executivo ou até
mesmo por ato da direção da empresa, na forma
dos seus eStatutos. Não obstante se tenha constilufdo numa prática rotineira, não contestada, pareceme excessivo submeter assunto de menor relevância ao demorado processo legislativo nas duas casas do Congresso NaCional e levado à sanção do
Presidente da República. Creio, assim, que seria
mais apropriado, de melhor técnica legislativa, instituir a medida proposta por instrumento legal de menor hierarquia. É a preliminar que levanto, a qual, se
venCida, me ensejará apreCiar o mérito do projeto,
corno faço a seguir.

DI-MÉRITO

As refinarias da Petrobras, em sua maioria, receberam nomes de pessoas ilustres, geralmente polfticos ligados à campanha nacionalista que resultou
na instituição do monopólio estatal do petróleo e na
criação da empresa. Apenas a de Manaus, a de Capuava e a de Paulfnea fugiram à regra e ganharam
os nomes das cidades onde se localizam. A morte

propriêdade do -seü tundadoi, t.ã.··sferida que foi
para a Petrobras. Não por deCisão voluntária sua,

mas cedendo a pressões insuportáveis do governo
militar de então. Naquele ano, em pleno regime militar, e na sua fase mais repressiva, Isaac Sabbá foi
virtualmente compelido a vender sua participação
acionária-à Petrobras, por um preço muito abaixo do
seu valor de mercado.
Essa venda forçada marcou o infcio do declfnio
do seu grupo empresarial e deixou-lhe profunda mágoa, que o acompanhou pelo resto de sua longa vida,
terminada em março do corrente ano, quando faleceu,
quase nonagenário e cercado pela enorme admiração
que lhe dedicávamos todos nós, amazonenses.
IV-VOTO
Em face das considerações aCima, entendo
que a atribuição do nome de Isaac Benayon Sabbá
à refinaria de Manaus, mais do que mereCida homenagem, tem o signiffcado maior de uma reparação
póstuma pela injustiça que sofreu em vida. Voto, assim, com muita alegria, pela aprovação do projeto.
Congratulo-r'ne com o Senador Bernardo Cabral por fazer justiça a esse grande amazonense
que foi Isaac Sabbá.

Dutante o discurso do Sr. Jefferson
Péres, o Sr. Júlio campos 2" lrtee-Presidente, deixa a cadeita da presidência, que é
ocupada paio Sr. José Samey, Presidente.
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O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
··
· · · · O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V..
ExA a palavra, pela ordem.
·
O SR. BERNARDO CABRAL (PA.·AM Pela
ordem. Sem revisão do orador.)-" Sr. Presidente, eu
não poderia deixar de agradecer aos eminentes rela·
tores, Senadores Edison Lobão e Jefferson Péres,··a
fonna pela qual reconheceram os méritos do
nageado. De qualquer sorte, não·. quero ser repetitivo. E, em não sendo, só me compete e me cabe for:
mular os.agradecimentos aos meus dois companheiros e, évidentemente, a todo o Senado, que, com
aprovará os pareceres aqui proferidos•.
O SR.'fRESIDENTE (José Sarney) .-O IJa!&- .
..cer concfui.fa.vor.welmente ao projeto.
.
'
~- Nos "termos do arl 235, Item 11, do Regimento
Interno, o projeto'!icii'rá sobre a mesa durante 5 dias
Oteis, a fim de receber enientfas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 8:

peço a palavra, pela ordem.

homé-

certéza.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 87, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento n• 772. de 1996)
Projeto de Lei· dq Senado n" 87, de
1996, de autoria do Senador Júlio Campos,
que dispõe sobre a proteção, pelo Estado,
de vftima ou testemunha de crime, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania)
Nos termos do arL 140, "b", do Regimento Interno, designo o nobre Senador
José Fogaça para proferir parecer, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania
O SR. JClSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ~
ta-se de um projeto de lei de autoria do Senador Júlio
Campos, apresentado em maio deste ano junto à comissão, e que agora vem ao Plenário para ser apreciado. Dispõe sobre proteção, pelo Estado, de vftima ou
testemunha de crime e dá outras providências.
Na verdade, trata-se de preencher uma lacuna
da lei, já que a legislação brasileira não prevê um
programa de proteção a testemunhas ou um programa de assistência àqueles que colaboram com a
Justiça
Evidentemente, concordamos inteiramente
com o mérito do projeto, mas nos vimos na obrigação de fazer algumas modificações referentes ao
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texto, propriamente à terminologia aplicada no projeto, e o fizemos tão-somente para assegurar a integridade e os objetivos mais abrangentes do texto.
· É importante deixar claro que não é o tipo de
crime praticado que pode determinar a instalação de
um programa de proteção e assistência a testemunhas, mas é justamente a fndole pessoal do criminoso e a sua capacidade de reação diante de uma
eventual denúncia ou de um eventual depoimento
em jufzo, por parte da pessoa que testemunhou o
ato criminoso.
Estamos · fazendo algumas modficações no
texto~
Verdade, entendemos que o projeto atende
aQ illteresse público, preenche uma necessidade da
. 'fe9islação brasileira, e apresentamos um substilulivo
com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e CidadarÍia, Sr. Presidente.
. Sr. Presidente, este é o parecer na fntegra:

Na

1- RELATÓRIO ·
Vem a esta Casa, para~. o PrOjeto de· Lei
do Senado no 87, de 1996, de autoria do nobre Senador Júfio Campos, que "Dispõe sobre a proteção,
pelo Estado, de vftima ou testemunha de crime, e dá
, outras providências.•
A proposição, que não recebeu emendas no
prazo regimental, pretende criar condições de segurança para "vitima ou testemunha de crime" e seus
familiares "sempre que sua vida, integridade corporal ou saúde, ou seu patrimônio se encontrem ameaçados, devido a sua colaboração com a justiça". Define as concflçóes básicas para a petição de proteção, as medidas de proteção, seus procedimentos
especllicos e prazos.
11-ANÁUSE
A proposta não contraria disposições constitucionais ou infraconstitucionais.
_
Quanto ao mérito, em termos gerais, a proposição é altamente pertinente, pois visa a preencher
uma lacuna legal na garantia de proteção de vitimas
e testemunhas de crimes.
Não obstante, a matéria merece algumas observações crfticas e aperfeiçoamentos.
O arl 1o da proposição estabelece:
ArL 1o. Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público pode requerer ao juiz competente a
adoção de medidas de proteção à vítima ou testemunha de crime, ou a entes de sua famflia, sempre
que sua vida, integridade corporal ou saúde, ou seu
patrimônio se encàntrem ameaçados, devido a sua
colaboração com a Justiça.

282

.. ANAIS DO SENADO FEDERAL

§ 1 o Nos crimes de ação penal privada, a proteção poderá ser requerida( •.•)
§ 2" Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - ente de uma famHia: o cônjuge, ascendente, ·
descendente, e colaterais até o terceiro grau;
11 - vitima: a pessoa que é atingida pela violação das nonnas (•••)" (grifos nossos)
·
Primeiramente, devemos observar que a nei::es-~
sidade de proteção à vitima e testemunhas de crimes,
não~ da natureza do delito, milsda fndole e: da
dsposição do criminoso. Ela é deCOrrência dos crimes
que poderãO vir a ser cometidos .(arnciaça, homicfóiO,
lesões" corporais, constran!jmenlo ilegal, etc.), todos
graves, e não
crime original. Por isso, pensamos
-,we a ~ da_medda aos casos de crimes de •
-ãtão púbrafseja equivocada. · ·
•
Comumente, ·a neéessidade de proteção pode
ser constatada durante a instrução provisória, na
fase de investigação, responsabilidade da polfcia juãrciária. Logo, cabe a iniciativa de petição, também,
à autoridade policial.
Se o objetivo da proposta é gamntir a integridade de pessoa diante de ameaça real e iminente, então a meãlda não pode ser optativa; deve ser imposiliva. O verbo apropriado seria dever e não poder.
Como dissemos acima, a necessidade de proteção pode surgir na fasê policial. Dessa forma, ficaria melhor que a petição fosse dirigida à •autoridade
judicial" e não ao juiz "competente".
Os termos jurídicos mais adequados para designar os componentes de uma famflia seriam

r;o,

•membros• ou •integrantes• e não ·entes•~
Na expressão "integridadEi caijx,raJ ou saúde",
o termo "saúde" é redundante. Mais próprio seria "integridade ffsica e mental".
O arl. 1o prevê a proteção à vftima e à testemunha. No entanto, só enuncia a ameaça causada pela
sua "colaboração com a Justiça". Da vftima não se
espera que colabore com a Justiça, mas que exerça
seus direitos de ofendido.
O § 1o desse artigo estende a proteção à ação
penal privada, o que nos parece impróprio pelas razões acima já expostas.
Opinamos, também,· que a proteção possa ser
estendida a pessoas além dos laços de parentesco,
como aquelas cujas notórias ligações de amizade ou
afinidade com o protegido possam ser utilizadas
como ameaça à sua participação na persecução criminal.
O inciso 11 do artigo conceitua vftima da forma
usual, o que o toma desnecessário.
O arl. 2° da proposição dispõe:
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Arl. 2o O pedido-. de proteção deve conter os
elementos indicadores da gravidil.de do risco à vida,
integridade corporaL ou saúde, ou ao patrimOnio das
pessoas interessadas.
Parágrafo úniOO:• O fundamento do pedido deve
referir-se especilicamente à importância da declaração prestada (••) (grifos nossos)
Neste artigo a e:xpressão "pessoas interessadas" é inadequada.- O· interesse é da Justiça. As pessoas ameaçadas, no interesse da Justiça. necessitam proteção.
·• O, parágrafo único é expletivo, pois a "importância da declaração prestada" pelo protegido faz,
n~nte. parte intrínseca "dos elementos
· iricf!Cadores da gravidade do risco".
· : o arl. a• da proposta estabelece:
Art, 3°. O programa de proteção ao interessado
compreenderá, entre outras medidas:
· I - escolta e vigilância policial na moradia e local de trabalho;

VI- assistência pessoal;
V- assistência econômica, por tempo delerm;.;-.
nado, visando ao custeio das despesas de subsistência, quando o protegido ficar impossibilitado, por
motivo de segurança. de desenvolver o seu trabalho.
§ 1 o. Os atos realizados em virtude da proteção
garantida serão sigilosos.
§ 2° Em caso de urgência, as medidas necessárias serão adotadas de imediato pela autoridade
policial, devendo ser infonmadas ao Ministério Público e ao ju~~«<9D'l~ente. (grifos nossos)
No infcio deste artigo, o proponente refere-se
ao "programa de proteção" que, no entanto, não havia sido anteriormente conceituado ou citado. Entendemos que um programa de proteção às vitimas e
testemunhas não se destina a um indivfduo, mas trata-se de algo mais abrangente e sistêmico, como um
programa polftico-administrativo de governo.
O inciso I deste artigo refere-se à "escolta (••.)
poficial na moradia e local de trabalho" (grifo nosso).
Escolta só tem razão de ser nos deslocamentos entre esses locais.
O inciso IV prevê "assistência pessoal". quando o mais próprio seria "assistência social".
No inciso V, onde está estabelecida a assistência econõmica, omitiu o nobre autor a necessidade
do custeio da moradia. Além disso, o apoio econômico só está previsto, enquanto o "protegido ficar impossibilitado (•••) de desenvolver seu trabalho". Haverá situações em que pode ser necessária a suplementação de recursos, mesmo após o amparado ter
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iniciado seu !Jabalho. Seu salário.ou estipêndio podem ser insuficientes para sua manutenção.
No § 1" do art. a• a palavra ~gamntida" está ~>~r..
brando. Somos, ainda, de opinião, que os atos da ·
proteção devem ser muito mais· que "sigilosos•, termo juridicamente vago e impreciso, e; sim, declarados por autoridade judicial segredo de justiça. Esta
condição é o fundamento da proteção. Sua violaçãô
deve ser tipificada como crime de maior gravidadÍl
do que a violação de segredo profissional (art. 154
do Código Penai-CP) e violação de Sigilo funcional
(art. 325 .do CP), pois suas <ion~Oências serão·
sempre J)erversas e de grande exlensão.
'No § 2", além da expressão "juiz competente•
não ser, maist~ma vez, a mais adequada, pensamqs
,-Qt!!WX1mo ~analisado acima, a autoridade judiciát
'ilãO deva ser simpi!3Sm9nte informada, mas que seja
pelii:ionada para que·.ciéclare segredo de justiça todas as informaÇões scbre o protegido e as medidas
de proteção tomadas.
Além das medidas de proteção listadas pelo
autor, scmos de opinião que deveriam estar, também, listadas, as mudanças eventualmente necessárias de domicnio e identidade. Pode ocorrer que a
única forma de garantir a segurança do protegido
seja levá-lo para fora do Estado ou até do Pafs.
. Mas é imporlante observar·que essas medidas
não serão efetivamente aplicadas, se um programa
de proteção às vitimas e testemunhas de crimes não
fizer parte dos Orçamentos Federal, Estaduais e do
Distrito Federal. Visando à otimização de recursos e
à economicidade, a União, os Governos Estaduais e
do DF poderiam, também, i"""ementar intercâmbios, mediante convênios, trocando protegidos.
No art. 4" da iniciativa, encontramos:
Art. 4 • o programa de proteção terá a duração
(...), podendo ser prorrogado, modificado ou revogado, tendo em vista a gravidade do perigo e a conduta da pessoa protegida.
Parágrafo único. As medidas de proteção poderão ser encerradas (••• ) por decisão judicial, a pedido do Ministério Público. (grifos nossos)
Novamente, neste artigo, encontramos a palavra "programa• oom sentido de aplicação individual,
quando deveria destinar-se a um sistema.
Pensamos, também, que é a permanência do
perigo ou ameaça e a vontade expressa ou tácita do
protegido que devam nortear a prorrogação ou revogação das medidas de proteção e não a "gravidade
do perigo".
O art. s• é expletivo, porque suas disposiÇões
se referem à atribuiÇões rotineiras do Ministério Públioo, já estabelecidas na legislação.
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Os arts. 6" e 7" poderiam ser fundidos num úni-

co, pois tratam de assuntos oorrelatos. A maior parte
das disposiÇões do art. 7", ou já estão previstas nas
normas jurídicas, ou fazem parte intrfnseca e impositiva das medidas de proteção.
O art.
é desnecessário, porque é a repetição, com outras palavras, de medidas de proteção
anteriormente estabelecidas no texto da proposição.
O art. 9" dispõe que o Ministério Público pode
requerer ao juiz, ou este pode determinar de oficio a
•suspensão da publicidade da audiência, sessão ou
atei processuai para proteção da vftima ou testemunha" quando a "divulgação de fato desagradável ou
. de dados de sua vida privada" e "escândalo ou perJur\'iáÇão da ordem pública. (grifo nossc)
Ora, entendemos que essa providência é cabível em atos processua'is de direito de tamma e em
outros .raros atos jurídicos, mas não se ajusta ao
procedimento criminal.
Finalmente, o art. 1O estabelece procedimentos, já dispostos, de forma mais abrangente, no art.
312 do Código de Processe Penal (prisão preventi- .
va) e absolutamente efiCaZes para as situaÇões pra:.
vistas pelo ilustre autor em sua proposta.
Cumpre observar que há dois projetos de lei,
Sobre a mesma matéria, em tramitação na Câmara
dos Deputados, os de n•s 61 O e 1.348, ambos de
1995. Sugerimos que seja requerido o apensamento
do PLS n• 87196, ao projeto da Câmara quando chegara esta Casa.

a•

III-Voto
Pelo exposto, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1996, observada a seguinte emenda substitutiva:
EMENDAN"1
(SUBSTITUTIVO) AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N" 87, DE 1996
Dispõe sobre a proteção, pelo Estado, de víllma ou testemunha de crime e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Durante o processe criminal, a Polfcia
Judiciária ou o Ministério Público devem requerer à
autoridade judicial a adoção de medidas de proteção
à vitima ou testemunha de crime, sempre que sua
vida, integridade ffsica e mental, ou seu património
5e encontrem ameaçados, devido ao exercfcio de
seus direitos de ofendido ou a sua colaboração com
a Justiça.
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§ 1" A proteção pode ser estendida a famniares
dilicada ou revogada, por decisão juõiCial, em virtue afins da vitima ou testemunhas ameaçadas.
· de da permanência .do risco ou ameaça. ou da von§ 2" Para os efeitos des1a lei, considera-se fa.. ··. · tade expressa ou tácita· do protegido.
miliar e afim a pessoa cujas notórias ligações dE! pa- ·
Art. a• Durante a· instrução criminal, devem ser
obse.vados os seguintes procedimentos:
renfesco ou afinidade possam ser, ou estejam sendo
I - diligência:,de:reconhecimento elo acusado
utilizadas como ameaça a participação da vftima ou
testemunha na persecução criminal.
em local e condições que não permitam a quebra do
§ 3" A iniciativa da petição pode partir da vftirna,
sigilo da identidade do protegido;
ou testemunha ameaçadas.
11 - permanência em sala separada daquela
Art. 2" A petição deve ser inslrÍ,Ifda com os eleem que se encontrem o acusado, seus familiares e
mentos ·essenciais indicadores da ameaça ou risco à
testemUnhas da defesa.
· Art. 7" Na fase processual propriamente dita, o
vida, integridade ou patrimOnio das pessoas que necessitam proteção.
·•
·
depoiméhto da vftima ou testemunha, sob proteção,
Art. 3" A proteção pode compreender,. entre ouserá. tomado com o·aa !Sado fora da sala de audiência.
tras, as seguintlls medidas:
·
' · Art. a•'A União, os Estados e o DistritO Federal
:~ -. I ···9Jgtt~a-e- proteção policial na moradia e
déiem estabelecer programas de proteção à vitimas
local de trabalho e.~ nos deslocamentos entre
e testemunha de crimes.
esses locais;
§ t• A União fará a previsão orçamentária elos
11 - hospedagem em local seguro;
recursos necessários à implementação de seu proIII- mudança de domicOio;
grama de proteção.
·
IV - preservação de sigilo de identidade e da§ 2" VJSanclo à otimização de custos aos objeticlos pessoais durante a instrução criminal e após
vos desta Lei e observando os interesses dos prolesua participação no processo criminal;
gidos, a União pode reafJZar convênios com os Esta- ·
V- mudança de identidade;
dos e o Distrito Federal
VI - assistência social;
,
Art. 9" É crime: revelar, divulgar, fornecer ou
VIl - assistência econOrriica, por tempo deterfacilitar a revelação de informações e dados que teminado, visando ao custeio de despesas de subsisnham sido declarados segredo de justiça, com funtência e moradia, enquanto o protegido, por motiVo
damento nesta Lei:
de segurança, ficar impossibilitado de desenvolver o
Pena -detenção, de 1 {um) a 2 {dois) anos, e
seu trabalho ou, após isso, como recursos suplemuita.
mentares a sua manutenção.
Art. 1O. Esta lei entra em vigor na data de sua
§ 1• No es1abelecimento da assistência econõpubticação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrámica, deve ser observada, dentro do possivel, a correlação com as despesas essenciais anteriormente
rio.
realizadas pelo protegido.
O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - O pare§ 2" O tempo em que, por medida de segurancer conclui favoravelmente ao projeto, nos termos do
ça, o protegido ficar, na forma desta Lei, afastado do
substitutivo que oferece.
trabalho, será contado para todos os fins de direito,
A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco
cabendo ao Es1ado o pagamento das contribuições
dias, a fim de receber emendas, nos termos do art.
previdenciárias.
235, 11, do Regimento Interno.
Art. 4 • Os dados pessoais e de identidade do
protegido, e os atos realizados em virtude da proteO SR. PRESIDENTE {José Samey) - Esgotação serão declarados segredo de jUStiça pela autorida a matéria constante da Ordem do Dia.
dade judicial, por solicitação da autoridade policial
Passa-se à apreciação do Requerimento n"
ou do Ministério Público.
957, de 1996, lido no Expediente, de autoria do Se§ 1 • A violação desses segredos sujeita o
nador Coutinho Jorge e outros Senadores, solicitanagente à sanção penal.
do que seja transferida para o dia 20 de novembro
§ ~ Em caso de urgência, as medidas de proledo corrente ano a comemoração de 50 anos da instição necessárias serão aclotadas, imediatamente, e a
tuição do Comitê de Imprensa do Senado Federal,
autoridade judicial será informada e peticionada a desnos termos elo Requerimento n• 945, de 1996.
pachar conforme o disposto no caput deste artigo.
Em votação o requerimento.
Art. s• A proteção terá a duração de até dois
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
anos, podendo ser prorrogada por igual período, mopermanecer sentados. {Pausa.)

Ourubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Aprovado.
· •···
Será cumprida a deliberação-'tle Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Volta-se.
à lis1a de oradores.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação de liderança.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra a V. Ex" por s_minutos.
·
o
O SR. SEBASTIAO ROCHA (PDT-AP. ParÍI
. uma comunicação de liderança.- Sem revisão do.orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. ~nadares, querq
aproveitar es1e espaço da liderança do PDT para fa- •
zer um breve relato a respeito do desempenho do
PDTnas eleições no Amapá e rio Bíasil. ·
·
• No Amapá, participamos das eleições em todos os munic[fJios. Na Capital, o PDT ficou cOmo ~
~.. i:OIO!lÍD:Io.1nfeiizmente, ali não há 200 mil
· eleitores, e, portanto,}ião haverá segundo turno. O
candidato do PFL se elegeu com 42% dos votos; o
,-PDT ficou com 25%.
·
.
.
·
O nosso candidato Waldez Goes, numa coligação· com o PT e com o PCdoB, contou com o apoio
do Governador do Estado, João Alberto Capiberibe.
Na verdade, esse desempenho coloca o PDT como
um partido consOlidado dentro do Estado do Amapá
e projeta o ·nosso Deputado Estadual Watdez Goes
como uma das lideranças qué se fortalecem dentro
doEstado.
·
Em alguns municípios, participamos ainda com
a indicação de vice-prefeitos. Elegemos dois viceprefeitos em Laranjal do Jari e em Porto Grande e
elegemos o prefeito de Vrtória do Jari, um dos municípios importantes do nosso Estado. Por!anto, o
PDT apresentou um crescimento a nível de Executivo, haja vista que não tínhamos nenhum prefeito
eleito no Amapá. Agora temos um prefeito e dois
vice-prefeitos.
Além disso, elegemos 15% do total de vereadores. Elegemos 25 vereadores do total de 158 eleitos em 16 municípios. Ainda participamos de coligações vitoriosas no Município de Santana, onde
moro, em Marzagão e em Tartarugalzinho. Na verdade, esse resultado das eleições foi muito positivo
para o nosso partido no Estado do Amapá.
Em nfvel de Brasil, quero cumprimentar e parabenizar o Prefeito eleito de Curiliba no primeiro turno, Cássio Taniguchi, e o Prefeito eleito de Porto
Velho, Chiquilito Erse, que, também no primeiro turno - mesmo se houvesse o segundo seria da mesma fonna -, teve um desempenho bem acima dos
50% e se elegeu.
Além disso, tivemos participações importantes
no Rio de Janeiro, com Miro Teixeira; em São Paulo,
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com Francisco Rossi; e em Belo Horizonte, com a
Senadora Júnia Marise, lfder do PDT.
Participamos do segundo turno em três capitais: São Luís, Belém e João Pessoa Em algumas
delas certamente o PDT sairá vitorioso.
Este é o breve relato que queria fazer a respeito do processo eleitoral deste ano.
Considero bastante positiva a participação do
PDT no' processo, seja em nfvel nacional, seja em
nível do meu Estado, e desejo aos eleitos no primeiro turno e aos candidatos que disputam o segundo
muito súcesso, colocando-me à disposição dos companheiros do partido e de outros Prefeitos que queiram contar conosco no Senado.
, .. • 'Milito obrigado, Sr. Presidente.
: •.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. (Páusa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli-

cy.•(Pausa.)

.

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. .
O SR.. ROMEU TUMA (PSL-$P. Pronuncia o.
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apenas quero me
nlferir a urna pesquisa realizada pela Associação
Comercial do Estado de São Paulo referente aos índices de criminalidade.
Trata-se de' um ofício que recebi, a meu pedido, onde a Associação Comercial colheu 32.900 opiniões de moradores de todas as regiões de SãO
Paulo e de todas as classes sociais, aos quais foram
apresentadas cinco opções para que, dentre elas,
apontassem a principal causa da violência que vem
assustando, e muito, a população de São Paulo.
Mais de uma opção foi apontada, com uma
média de 3,1 respostas por cédula preenchida Com
28,5%, de um total de 29.153 votos, a impunidade é
apontada como a principal causa da violência.
Sabemos que a impunidade é geradora de
urna suspeita de que não está havendo condenações nonnais derrtro do sistema Judiciário, mas isso
não é verdade. Sabemos que, pela própria Lei de
Pequenas Causas, a Lei n• 9.099, hoje, já se tem
audiências marcadas para o próximo ano. Temos
que discutir caminhos. Com esse propósito, houve.
um congresso aqui em Brasma.
Hoje, recebi a comissão, que me sugeriu pe- ·
nas alternativas, em que se abrange não só o
sistema prisional de reclusão dos condenados,
mas também penas que busquem uma fonna de
aliviar· as cadeias, principalmente para aqueles
que iniciam na senda do crime como primeiro cri-
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me, evitando que entrem na escola de pós-graduação da crinúnalidade.
Essa suspeita de impunidade foi o item que ga- ·
nhou na pesquisa feita pela associação comercial, ·
· visto que os comerciantes vêm se assustando e muito com os crimes nas ruas, na frente praticamente
das casas comercias, obrigando-os a fecharem o co-.,
mércio, muitas vezes, antes da hora Talvez não;
seja só São Paulo VJ'tima dessa situação. Po~ i~.
as associações comerciais eslão buscando alguma
medida que ajude o Governo a ~elecer um sistema de ~gurança mais especifico com relação a
esse crescimento da criminalidade. ·
ó Governador Mário Covas tem buscado algumas fonnas cletmelhorar, colocou mil viatura;; recen-•
.~e·e·.@:~-sorn Q.utro ped"Kfo de mais ?uasmodificando. um P.Ol!CO o conceito operaCIOnal
das polfcias. · .. · ·•
Outro fndice que também trouxe alguma preocupação foi o da falta de policiamento. A população
diz que não vê, nas ruas, policiais, que seriam os inibidores da ação crinúnosa.
Elaboramos uma proposta de emenda constituaional - e acredito que aqueles que se elegeram
prefeitos deveriam estudá-la - que visa a melhorar,
dentro do sistema de segurança. a guarda municipal. Por não ter poder de polfcia e não exercer atiVidade preventiVa e repressiva, ela perde muito a sua
capacidade de ação.
Os outros fndices são: desemprego, 18o/o; drogas, 17"k; falta de integração entre Estado e Municf·
pio, 12%. Essa pesquisa da Associação Comercial
faz, realmente, um levantamento dos problemas que
acometem a classe média. São pontos que devemos
estudar.

liü1,

Temos de buscar soluções. para que a popul.ação não tenha sensação de medo, deixe de sentir-se
prisioneira e se coloque na posição de liberdade;
para que os marginais sejam recolhidos ou tenham
seu comportamento anti-social corrigidos com penas
alternatiVas.
Outro assunto que me preocupa - e por isso
pedi a palavra - é a contradção existente entre o
Ministério Público e a Polfcia de São Paulo. O Chefe
do Ministério Público, uma pessoa de bem, filho de
um grande juiz de São Paulo, por quem tenho muito
respeito, baixou uma nonna que vem afligindo as
autoridades da Polfcia CiviL Em decorrência dessa
norma, o Delegado-Geral emitiu um offcio ao Secretário de Segurança para pedir sua intercessão junto
. ao Ministério Público.
O Chefe do Ministério Público determinou medidas, dentro do que detennina a Constituição, que é
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a vigilância externa da atividade de polfcia, que, segundo a análise da Policia Judiciária de São Paulo,
intervêm no prooesso investigatório, nos inquéritos
policiais e !ambém no sistema prisional.
Infelizmente, as delegacias de polfcia, que têm
uma outra finalidade, paSsaram a ser minipresfdios.
O delegados vão agradecer se alguém assunúr essa
função, porque as fugas têm trazido uma série de
conseqüências graves não só para a população mas
!ambém para a carreira dos delegados.
Gostaria de fazer um apelo para que, realmente, houvesse uma integração entre a Pol feia Judiciá·
ria, o Ministério Público e o Poder Judiciário, para
que não houvesse um clima pennanente de suspeita
· et\tre essas·atiVidades, o que traz sempre um resultado altamente negativo.,
·
Espero que a minha viagem seja autorizada
pelo Senhor Presidente da República. Se assim for,
amanhã estarei viajando à Foz do lguaçu, onde haverá um Encontro dos Chefes de PÓifcia de todo o
Pafs. Nesse encontro serão diSCÍÍtidos alguns temas
de imporlância sobre segurança pública e o bom relacionamento entre as autoridades do Ministério PI)-···
blico e do Poder Judiciário. Se na polfcia há element~JS que não mereçam confiança, então é necessária
a ação de uma corregedoria séria, correta que expurgue esses elementos de seus quadros.
O Ministério público precisa e deve auxiliar a
polfcia na sua nobre nússão judiciária.
O Sr. Pedro Simon - SenadOr Romeu Tuma,
V. Ex" me permite um aparte?
O SR. ROMEU lUMA- V. Ex" tem a palavra,
SenadOr Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, é da
maior impor1ância o assunto invocado por V. Ex".
Apresentei um projeto de lei que foi rejeitado. O projeto de lei era de minha autoria. mas de inspiração
do Procurador-Geral da República ao tempo do Pre.sidente Itamar Franco. Nas reuniões que tazfamos,
no gabinete do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Procurador da República, o Ministro da Justiça, o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado, o Presidente do Tribunal de Contas e eu representando a subcomissão do Senado Federal, foi
apresentada uma proposta pelo Procurador Junqueira que imitava o exemplo americano. Segundo a
proposta, deveríamos tazer um processo único, ao
contrário do que acontece hoje. Quando há um delito, a polfcia civil investiga Se for um crime, por
exemplo, o delegado de polfcia manda o processo
para o juiz; este o recebe e, se acha que tem de
apresentar denúncia, envia-o para o promotor; se o
promotor não apresentar denúncia o processo volta
para o juiz. que convoca o réu para iniciar o proces-
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so judicial. AI é que começa a questão. A proposta
do Procurador Junqueira é a de· agirmos como nos
Estados Unidos. Lá, a Polfcia Judiciária trabalha junto com a Promotoria Pública, e, o processo é um só. ·
fnrto do trabalho conjunto do promotor e do delega·
do de polfcia. Instaurado o processo, promotor e delegado apresentam a denúncia e enviam o processo
imediatamente ao juiz. Talvez o meu projeto não tenha sido feliz, talvez contenha algum equivoco. Nôl
bre Senador Romeu Tuma, V. EX" é quem mais
tende do assunto e é o mais capaz para falar Sobre
a ~ria Parece-me que precisainos caminhár um
pouco. por ar; precisamos ir para o Juizado de Pe-•.
quenas Causas; precisamos faze~ o que cansei de
ver em Nova 'Iorque, em várias madrugadas emocionantes, quando eu ficava até tarde assistindo ao trabalho do juiz1t:fo de pequenas causas daquela cicia;,.
~ · n01tllgamento.. de um incidente qualquer,
como agressão O!! ac!Qente de carro, o juiz, com a
máxima prest~. deéidi!l, a ca~ no local, sem pa-.
pel ou qualquer outro entrave. Aqui· no Brasil, gastam-se dias e mais áll!s para se encaminhar uma
montanha de papel de processos V. EX" tem razão
quando áiZ que deve haver um clima de respeito entre Polfcia Civil, Policia Mifrtar, Promotoria, juizes.
No entanto, creio que o processo em si é mal inspirado. A burocracia o faz arrastar-se ao longo do tempo. E sabemos todos que i~ que tarda é justiça
falha. V. Ex', com a competência que tem, com oconhécimento que tem, com a ajuda de sua assessoria, poderia - atrevo-me até a dizer- conversar com
o ex-Procurador Aristides Junqueira, para que, trabalhando em conjunto, pudéssemos buscar uma alternativa para melhorar a situação brasileira. Uma
forma, talvez, fosse aquela que vemos nos filmes
americanos: se há um crime, a policia trabalha junto
com a promotoria; quem comanda o processo é o
promotor e junto com ele estão o inspetor e o delegado; é um processo só, que termina nas mãos do
juiz. No Brasil, para que um processo chegue a um
juiz leva muito tempo. Além do mais, quanto ao procedimentC' brasileiro, ocorre que muitas vezes a polícia fica dona exclusiva da questão: decide sobre o
arquivamento ou não de um processo. Há uma responsabilidade exagerada delegada à policia. Seria
melhor dividir essa responsabilidade com o promotor
e o juiz de direito. Foi dito que o projeto que apresentei tratava de matéria que devia ser mais estudada, com mais profundidade. Sei que a minha proposta é polêmica, sei que se trata de assunto delicado,
mas entendo que deverramos tentar estudar isso e
as pessoas mais indicadas para tratar do assunto
seriam V. Ex' e o ex-Procurador da República Aristides Junqueira. Esse seria um caminho interessante
a ser percorrido, Senador.
O SR. ROMEU TUMA- Agradeço o aparte de
V. Ex'.

en-
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O documento ao qual fiz referência SÔbre penas alternativas traz a assinatura, entre outras, do
Dr. Aristides Junqueira, que foi um grande procurador e, felizmente, é meu amigo. Eu o respeito muito
e acho que poderemos conversar com ele.
Quanto à referência que V. EX" fez à possibilidade de a polfcia decidir sobre o arquivamento de
processos, quero lhe dizer que ela não tem tal prerrogativa e é essa a razão da intervenção permanente outorgada ao Ministério Público pelo Código de
Processo. A ele cabe requisitar diligências, oferecer
ou não denúncias, intervir diretamente no processo,
pois é' parte ativa na apuração dos fatos.
A referência do Senador Pedro Simon aos juiZlidOS de instrução é extremamente oportuna; eles
:~riam muito úteis no sistema juáiCiário brasileiro. O
inquérito poficial é urila peça informativa. É com
base nela que o promotor oferece ou não a sua denúncia e-é por intermédio dessa denúncia, se aceita
pelo juiz, que tem inicio a ação penal.
Com o inicio da ação penal, praticamente; são
repetidos todos os atos feitos na fl!se invesiigatória,
que é o inquérito policial. Se criássemos o contradi-.
tório dentro do próprio inquérito pofiCial, ele poderia
não mais ser uma peça informativa, mas o próprio
i inicio da ação penal. Dessa forma, com a presença
do Ministério Público acompanhando e requisitando
diligências quando necessário, seria mais fácR para
o juiz oferecer ou não a sua sentença.
Não quero me aprofundar, pois meu tempo
está quase esgotado, mas acho que é importante
que se discuta. A Policia Civil é urna policia bem formada. No meu Estado, desde os seus primórdios,
ela exige a formação em Direito para o delegado de
polfcia - tem quase 100 anos essa exigência e hoje
é exemplo para todas as polícias do Brasil. A própria
Constituição Federal exige que o chefe da unidade
policial seja delegado de polícia, formado em Direito
e submetido a concurso públiC9.
Portanto, às vezes, confroritos com o Ministério
Público não trazem nenhum beneficio para nenhuma
das instituições e, principalmente, para a sociedade,
que depende da ação dessas instituições no sentido
de ser mantida a paz e o respeito que a população
tem de ter para tranqüilamente caminhar pelas ruas.
Vamos intervir para que não haja esse confronto, que a legislação seja realmente respeitada e que
a missão de cada uma seja cumprida com afmco,
com vocação e com o coração, sem nos preocuparmos com a função daqueles que têm outra obrigação funcional. Às vezes, descuramos da nossa obrigação apenas porque estamos nos preocupando se
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o nosso companheiro está exercendo bem ou não a
sua missão.
Agradeço a atenção das Sr"s e Srs. Senadores. ··.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
. SR. ROMEUTVMA EM SEU DISCURSO:
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS
DA SEGURANÇA PÚBLICA POLICIA CML DO
ESTADO DE SÃO PAULO

a afeHo a aferição da sua amplitude, profundidade e llmHas. dollmitando-se com dareza e precisão os âmbitos externo a Interno
da atlvldado poHclal. .
.
Tal tarefa, ao que se sabe, já se encontra há multo condu~
da por parte do Ministério Púbico, attollllldo da correlata tese
unanimomanta aprovada
VIII Congresso Nacional da lnstllu~
ção. de autoria do Promotor de Justiça paulista Walter Paulo Sa-

no

bella. o seguinte quadro:
"Se assim é, se o objelo do controle se oonsubslancia na
~

Delegacia Gorai do Polfcia
Olfdo N".

,/'.-·
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São Paulo, 7 do outubro de1996

Em!lonUsslmoSenhorSocmlirlo,
, . . Encaminllamos á Vossa Elo:alêncla. om anem, minula da
aiO do órgão Espjcial do Colégio do Procuradoras do Justiça, do
.,.~ri.<!.~ ~ Eslado, próprio à rogulamoh!ação dodo contióle externo da atiVtdada de "Polfcia Judclária".
o """- eroOÇQ nomudlvo, do qual apenas 1omamoS conh9clmento om data bastante racenta, traz consõgo, mercê dos
preceiiDs a qua se.W a velrular, motivo de grande proocupação
para esta cholla policial civil, não obstante o teor de seu segundo
considerando, alusivo à sua a<lção como medida salutar ao miaclonamanto a à colaboração, "sempm necessário a busoados. antro a,Polfda Jtxllclária a o Ministério Público" (laxtual).
Ainda que assim praiUdlado, o anfooado ato, enquanto na
forma pRIS8lllemanta conformado. oortomenta pouco poderá conl!lblir para o estabalacimento da collmada harmonia lnleristlludonal, colocando-5&, doutra forma, na astelm das muitaS Impropriedades jurfdicas que, data máxima vênia. vislumbramos em seu
bojà,.no limiar do uma posslvol situação da crise, azada pela aparente fatta de correspondência entre a regulamentação em apreço

' """"cfclo

e as balizas que lla fomm conferidas.
Com efeito, e como não poderia se dar de forma diferente, a aceitação, pela polícia cMI, desta ou da qualquer outro papel deverá necessariamente importar no prévio reconhecimento
de sua consonância aos pertinentes contornos e premissas insaJipidos no ordenamento jurídico fundamental. No caso verten-te. não poderão as autoridades policiais quedar-se inermes e
inertes às pratensões ministeriais de Império, as quais. como a
frente podaremos evidenciar, apresentam-se algo dissociadas,
em corpo e esprrtto~ da função lnstfb.Jrda pelo artigo 129, V11, da
Constituição F-ral.
Oportuna, nesse sentido, a lição do mestre Marcelo Cae-

1ano:
•A relação jurfdica caracteriza-se peta dependência assegurada em tennos de Direito do titUlar da um dever (suíeito
passiVo) ao titular do correspondente poder (sujeito ativo).
Quem diz Direito diz nonna e quem dlz nonna supõe uma
regulamentação do poderes e de deveres de modo a condicionálos à realização de oortos valores sociais, fundamentalmente do

Justiça.
Desta maneira, o sujeito passivo de uma relação também
tem sempre, pelo menos, um poder em face do sujeitO atiVo: o
de eldglr que este se confine dentro dos limites functonals estabelecidos pela norma às suas faculdades ou autoridade.
Aquele que detém um poder jurídico não pode exercê-lo
senão dentro dos limites fixados pela norma jurfdica e para os
fins nela determinados. (Direito Potrtico, In Direito Constitucional, Rlo de Janeiro, Forense, 11 ed., 1988, p. 53·65; q.v. RT
728/710).
A carta PoUtica brasileira reserva ao Ministério Público
nAo mais que o controle externo da atividade poUclal. lmprescindlvel, pois, ao exercício deSSe poder de controle, antes levar-se

ativldade policial do artigo 42 do Código d8 Prooosso Penal, segua-se qua essa controla, por seus pressupostos finalfstioos, nAo
significa podaras gorais de tutela, multo manos SUbstitulçao das
autoridades polldais e de seus agentes no exan:fdo de suas atrlbulç6es pmcipuas.
. • Não tem oontaúdo de
hierárquica, disciplinar
ou punitiVã aobl8 os agentes policiais.
·
Também nAo so conllgum como controle de mérllo dos
aios é "deCis6es fnsilos à esfelll da discric:lonarladada que 19m o
àgonta quanto ao modo da desenvolver determinada invastlgação. salVo quando a dlsai<:lorjariea quan!O aos meios OlCirapOo
lar os limHos oondidonadoros de legalidade.
É avldente qua, no desempenho desSa controla, o Ministério Público poderá surpnoandar 111o1aç<5es ao principio da legalidade, o que angondraJá puniç6os dlscipllnaros ou criminais. mas
aplloévois pelos órgãos próprios da Corregodorla da Policia Civil
ou do Poder Judlclérlo.
.•
Conquanto o controla não signifique suparposição hlanlrquJca. se a lei vier a estabelecer algum mecanEsmo de compulsó- ·
ria obseM!ncia pela polfcla. o desalmprlmento ou renitência am
sujeitar-se gorará oonseqilênclas punitivas, adminlsfralivas ou
não. Mas, a responsabilização será, nessa hlp6tose, singela conSeqüência da insubordinação ao mecanismo questionado.• (Atividade Policial: Controla Externo Pelo Ministério Público, ln Justltla.
SãoPaulo.wt.154,1991,abr.ljun.,p.14-15).

-ela

Mesmo em se admitindo tais assertivas como escorreio que ora aprioristicamente aceitamos no mero afã de ver
esta.beladda uma linha lógica de racfocÚlio, ainda assim salta·
riam aos olhos as imperfeições contidas no ato ministerial em
testilha, dentra as quais, com maior realce, podermos apontar
aquelas contidas nos artigos Si' e 24. que determinam aos
membros do parquet as providências a serem adotas no. caso
da constatação de -ralhas• ou •deflclên~ no trabalho policial
judiciário. Imperioso atentar para o fato que ambos os dispositivos textualmente diferem e excetuam essas espécies de incorreções de eventuais casos da irregularidades ou de faltas funcionais ou disciplinares.. Têm-se daf consagrada a admissibilidade do Promotor Público transcender as raias do jufzo de legalidade para exercitar inadimissrvet valoração do mérito dos
ates policiais, os quais, no que tanga à oportunidade, à convenênda, à efidência e à justiça com que realizadOS. enquanto
não contaminados por alguma ilicitude. refogem por completo
do próprio crivo judidal. Dê se indagar, ademais, se todas as falhas ou deficiências verificadas sob a exclusiVa ótica do Ministério PúbUco necessariamente corresponderão à Imperfeições?
Não se pode olvidar, ademais, que o mquérito policial não possui forma prescrita em lei.

tas.

Não menos impertinentes. todavia, apresentam-se as medidas preconizadas ao saneamento dessas falhas e deficiências.
quer através da Instauração de procedimento administrativo (?),
quer por intennédlo. quiçá num segundo momento. da edição de
verdadeiros atos ordinatórios destinados a vincular as autoridades
polidais aos entendimentos práticos e juridicos das Promotorias
de Justiça interessadas.
Nesse contexto. de fácil crença a possibiradade do Ministério Público bandeirante, em que pesem o brilhantismo e o dascor-
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tinO de seus membros. ter se esqueàdo que em nosso Pai'~ mer·
cê de previsões constitucional e processual penal especlllcas.
quem preside o inquérito paRcial é o Delegado de polida, a1Mdade esta que desenvolve sob a excluslv!Hutela da lei. Por certo.
que os órgãos do Ministério Pllbllco são,os donos da ação penal, ·

mas nooca detiveram, como presentemente não detém, apropriedade da persecução penal, cuja fase exlra-judlciallmpende à Politica Judiciária. Gos1em ou não, concordem ou não determinados
jurls1as, esta é o sistema da Justiça Penal brasileira. 1radlcional e
radicalmente diversa da lns!HUida -lega)J\ento - em outraS ~
gas·o .planeta, como reclamado pelo eminonta SUI>-Prcairadoq
Gorai da RepúbRca Inocêncio COOII1o:
..
., "Todas ·as policias são subordln~ ao Executivo, á·por
Isso mesmo é qua a Policia Judiciária tom qua 6star arata à:dl..,..
ção e à SÍipeMsão da magislmtura do Ministério Pllbllco. Elcpllca- •·
mos com a,reQra tlmda do Dlrailo Comperado, apoiada na longa
-~ de Wrios palsas, Inclusiva da Fránça.
- O ollclal de policia clvl ou mlllar, perlencento aos quadros
dos serviços de S!!!jiJiai)Ça oolorças da ontom, quando.pmlalm
aiOS d& l'<llfcla .ltddána. ob<ldecem as 01t1ens dos~ do,
.....,..,. ~ qüihlo não am .seMçoS de polfcla ju<lclárla,
OltlenS dos ~"'1. <\lls outros 9B!Vfços dos quais dependem eaos(JJàs eslif9s.b>dlr0l<fo>(ex.: Seaelaria de Sagumnça).
·:· Isto é vâlldo para o pessoal trallalllando na rua (policia admlnlslrativa) e, sobre1udo, para o pessoal de policia clenlfllca, balfsRca, daliloscopla, perfcia de acidento de IJansfto, prisões etc._•
(O controle axtemo da ativldade policial pelo Ministério Público, ln
Juslilla, São Paulo, vol. 154. 1991, ......,..._, p. 28).
Entmmentes, no Bmsll, por força do ordanamonto jurfdlco
posil!vo- e Isso éinquestionãwl-, o Ministério Público não possui a dlreção da policia judiciária, sendo, porlanto, defeso aos
seus mambros exped~ ordens às autoridades e agentes paRciais.
Vedado, outrossim, monnente por maio de ato não-legal, que ol>rlguem as mesmas autoridades à adoção"de procecHmentos •corr
tra-ie!iem•, qual se pretende ver ultimado com a mdação dada ao
art. 13 do tbcallzado 6dl1o Institucional, o qual vem obrigar os Oelegados de polida, quando de suas representações am favor da

decretação de prisão cautelar. que antes subn'l8tml o rogo não
mais à autoridada ju<fociárla, compelento para decidi-lo, mas sim à
prévia apreciação e manifeslação da representante do Ministério
Ptlbiico a essa 11m porventura esc:alado, criando-se tma vartante
ao texlolegal (arts. 311/316 CPP) a à praica judicial.
Aberranle, contudo, e assim palenleado ainda dos
parametros adU>Idos pelo próprio Mlnlslérlo Pllbllco ao podar da

controle em questão, a inovação presente no art 26 do ato minu-tado. que conduz os Promotores de JusUça à promoção, por Intermédio de procsdlmento adminlslrallvo próprio, da invesRgações,
óbviamente ]ungidas a fatos rolaclonados à ativldade paRcial. Pratend&-Sa com tll medida substifujr-se a autoridade polidal no de-

sempenho de seu mister. Não se trata mais do exercfdo do controle da alividade policial, mas sim da sua exala realização, como
se seu executor Delegado de policia tosse.

O art. 129, VR, da Constiü<;ão Fedenll <ispOs que o CCIII!OI&
eldamo da alMdade polclal- sará exao:ldo na lonna pniC8iluada na
lei organ1ca da cada Ministério Pllblico. Em São Pado, o 'pa!quel" foi
oi!JMimdo -.és da Lei Complemen1ar r? 734, da 26 da novembro
da 1993, que a mopalk> do ãscutido con1r01e assim consiglou:
"Art. 103. São funções Institucionais do Ministério Pllbllco,
nos lermos da legislação aplicável:
Xlll-'"""""ro - l e axtemoda alividade polclal por melo
da medidasadmlnislrat!vas e judiciais, podendo, den!m outras:

B) -······--·--·-··-··-···---···-···-·-·--·
d) requisitar à autoridade compatonte a abartum da Inquérito sobre a omissão ou fato ilfcito ocorridos no exercrdo da atividade policial.•
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Importante lembrar o que o mesmo artigo 129, do. Estatuto
Polllico Pátrio, igualmanto reservou corno função mlnlslerlal:
"VIII- requisitar dllgênclas lnvestiga1órlas e a Instauração
de Inquérito policial, Indicados os lundamantos julfdlcos da suas

manlfestaçOes processa•ars;•

jamais-----

Dai se infere, com absoluta claraza, que é função do Ministério Pllbllco

1'8<l1Jisllar dlllgêncfas lnvestigatódas e a

Instauração

de lnqu6rlto,
Csba-nos, I!Wnbém, uma brava obsarvação com Vistas à
ressalVa "dentre outras• contida no Inciso XIII, do artigo 103, da
LOMPSP, cujo alcance deve .ser reslrlto à llnalidado do talado
conll'llie, desservindo, assim, como pannlssiva válwla de escapa
à Ioda o qualquer pretans!lo ministerial.
illcllsaJllwl. pois, o fi!>SC>Ompasso relnanta entm as normas
inseriaS no examinado ~ do órgão Especial do Colégio de Procuradoflll' de Justiça e a llblangâncla qua o próprfc! Ministério f'ú.

bllco,

.m· Congrasso Nacional,. unanlm...- lhe reconhaoeu

•COI11!' ~ma ao poder de controle naquele tratado. lmpensével,

P.ofS,·II11is!a- -.o, que as aiiiDitdades e agentes pol-·
claiSdvla, funclonãrlos- 8 briosos, wnhamiiSpollllnea 8
acolher a rugulamen1ação ora propos1a, aJja tentativa de operaclon8l28çã outras varadas c:erlamento não hawnto
de~~~~~ ililnão aquelas que conduzem à dscórdla e ao cont11o.
asa razão do presento
leVado a tonno,porvlasoutras que as da polllmlca e da arliculada 001 rieslaçãO, no cumprimento do
dever de participar tsSE' nobla Cllolla acen:a
d a - slluação de crise que lnfelzmento parace ... avizinhar.
Trazendo à bala, por derradeiro. a lembrança daS pam<lgméllcas décadas d e - convlvio da Policia Civil com o conOldamo de suas a1lvklades raallmdo palas autorkladas )ucl- ·
clárlas. que em tampo algUm -salvo rarisslnJas 9JID8Çi5es- cobl'i"ram os apanégiOS de senhores do labor paRcial, sollcllo a acenlrada orientação e o proflcuo auxilio da Vossa ElloeiOOcla pam o

Pai:mcamonte

-1191

-lo.

equacionamanto desla preocupante e dallcada queslão, de lonna

de--·

a não he dar margem à 1ransformação em um inYancfvel embaraço à realização da nossa mata maior, a aficaz pnlSiação à causa
da Justiça.
Sando o quase me oferecia e IBilerando protestos deraspello e estima, subsaaiiO-me, Antonio Car1oa
do, Delegado Geral de !'<li feia..
A

sua Excalancla o Senhor Doutor
Professor José Afonso da Silva
Dlgnlssimo seautárlo da Sllgurança Pllbllca
Estado de São Paulo.

--

'*'

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

OF/SC/1(12/427/96

São Paulo,18 de selembro da 1996.
Excelenlfssimo SeMor Senador,
Temos a honra de transmitir a Vossa Excelência o levantamento realizado junto à opinião pllbllca pela Associação Comarcial de São Paulo (ACSP), pam daloclar as principais causas da
violência em nossa CapRal.
Criada llâ mais de oem anos pam delendar a livn> Iniciativa
e sempre presento nos grmde s momentos hlslóricos da vida
pauflstana. nossa EnUdade soma_,.. aos eslorços do Governo e
da socledada em geral no combate à violência. Em pouco menos
de duas semanas a ACSP colheu 32.929 oplniõas de mOilldo<as
de Iodas regiões de São Paulo e de Iodas as classes sociais, aos
quais foram oferecidas cinco opções para que, dantre elas, apontassem a principal causa da viOlência. De modo geral, as pessoas
ouvidas apontaram mais de. uma opção, resultando na média de
3.1 respostas por cédula preenclllda,
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A inpunldade, ccm'29;153 lndlcaçóos (38,50% do total),

aparece como a principal causa da violência na capi1al de São.
Paulo. Em seguida, vêm a fal1a de policiam enio, com 24.780 lnd~ ·.

caçaes (24,23%); o desemprego, com 19.314 Indicações ·
(18,88%); as drogas, cem 17.490 indicações (17,10%); e a falta
da Integração Estado e Munlclpio, com 11.550 Indicações
(11,29%).

As umas com as cédulas e os cartazes convidando à participação esiiYeram nas Distritais da ACSP, eni 15 difemntes pon-''
tos: l'tlhelros, lplranga, Plri!Uba, Penha, Tatuapé,·Butan1ã. ~
VIa Maria, Mooca, Santo Amaro, São Migu~ Paulista, Vila Santa
catarlna, SUdeste e centro. Não poderia dejllar. da constar desta
lsta, natwalmeto, a sede da ACSP, na fllla Boa Vista, pagada ao .
Páteo do Colégio e a um passo da Praça da Sé, num dos pontos
mais fraguentados pelos menores abandonadoS. que vtvem no limite da marginalidade. Também foram leVedas umas e cédulas a
laruldades, shopping oenters, ruas de maior movimento em toda
a cidade. Deram ""'aplnlão, ainda, leitores do jornal "!!ftado pel~
,.ACS!!,..DHrlo~lo; que mproduzki, como encarte, a cé-'
111ila'com cincõ opções.
'
Ao promover umà COj'ISUita de tal amplitUde, a Associação
Comercial de São Paulo tein a certeza de estar oferecendo uma
lnforrnação valiosa, da real utilidade pam orientar a ação das au10deladeS encarregadas de dar ftm 4 vfolêocfa e garantir a tranquildade da laboriosa população paullstana.
Atenciosamente,- Elvlo Allprand~ Pmsldente.
Exm"Sr.
Senador Romeu Tuma
Senado Federal
Plaça dos Três Podems
Ale Senador Allnto Muller-Gab. 06
Blasftla-DF

Durante o discu!SO do Sr. Romeu Tuma
o Sr. José Samey, Presidente, deixa a cadeira
da Presidéncia, que é ocupada pela S,. Emitia
Fernandes, Suplente de Secretário.

. O SR. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Concedo a. palavra ao Senador Lauro Campos, por
permuta com o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr"
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, diversos parlamentares, com mais profundidade, com mais experiência imediata sobre as eleições municipais que
acabam de ocorrer, ocuparam esta tribuna Mas
nem por isso minha voz menor pode silenciar-se,
porque me parece que também tenho modesta contribuição para fazer, no sentido da compreensão das
particularidades por que passa o nosso processo de
escolha no Pafs.
É interessante observar-se, de infcio, que o
Góvemo que fala da globalização, que fala da universalização dos problemas, que fala de urna atividade e de urna compreensão sem fronteiras vem
agora se somar às vozes que afirmam que houve
uma municipalização das eleições.
· Parece-me que essa interpretação de que houve uma municipalização das eleições, de que foram
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os temas, de que foram os recursos, de que foi a mrdia local, municipSt que resolveu, que decidiu, que
influenciou os resultados finais do pleito deve ser criticada e devidamente considerada.
Lembrarno-nos.de que a eleição, por exemplo,
no Municfpio de São Paulo era considerada como
uma espécie de antecipação da reeleição, urna espécie de plebiscito, que verificaria se o eleitorado
brasileiro estava ou não disposto a apoiar as pretensões do Presidente Fernando Henrique Cardoso em
prol de sua própria reeleição. Mas, de repente, o resultado não foi o esperado. Então, uma outra interpretação, essa do enfeudamento, da localização tópica, da
municipalização das eleições, passou a ser o grande
guia para iriterpretar os resultados do pleito.
Parece-me que essa estratégia contém um engodo e procura justificar justamente o fracasso de alguns partidos, oficiais e oficiosos, que sofreram um
processo de corrosão, de derrota nessas eleições.
Hoje, o nobre Senador Roberto Requião publica, na Folha de S.Paulo, urna espécie de necrológio do seu Partido, do PMDB. Esse necrológio do
PMDB contém as saudades das rafzes do PMDB,
daquele momento em que o MDB era um partido
'combativo com bandeiras claras e definidas, com
objetivos a alcançar, com programas a serem respeitados.
Parece-me, Sr"s e Srs. Senadores, que essa
eleição marca, felizmente, o retomo às raízes. Não
apenas o PMDB sente a necessidade de lazer esse
caminho, de acordo com o nobre Senador Roberto
Requião, às suas origens, um movimento que seria
capaz de reativar e de remoçar esse Partido e outros obviamente envelhecidos, desmoranzados, descredenciados de acordo com o resultado dessas
eleições, partidos que se encastelaram em suas lideranças, afastando-se, obviamente, das bases que
deveriam conduzir as suas decisões maiores.
O que me parece, todavia, equivocado nas interpretações mais comuns a respeito das últimas
eleições é que elas dirigem os seus olhos, a sua
preocupação, e procuram entender o processo nas
grandes capitais.
Ora, parece-me que essa interpretação é equivocada Aliás, esse tropismo pelas grandes cidades,
pelos grandes partidos tem sido desmentido algumas vezes no processo eleitoral.
Vejamos. Fernando Collor de Mello, partindo
de sua pequena Alagoas, sua pequena Maceió, de
um partido insignificante, chegou à Presidência da
República E nós continuamos a pensar que são os
grandes partidos os responsáveis pelos resultados

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

291

tão fantástico milagre? Não houve milagre. desta
acordos de cúpula, corno se esses'acordos tiVessem
vez. E, se milagre houve, foi o da consciência, da
uma repercussão na base capaz de decidir os resul- ..
consciência que se rebelou, da consciência que não
lados eleitorais.
···•·
· aceitava mais a sociedade dos coronéis, o empreguismo que assistimos, para ser apenas o momento
Parece-me que este é um grande engano. Não
aprendemos as lições que as últimas eleições trouanterior ao da demissão de funcionários púbficos
xeram ao Brasft. Se fosse procúrar um local onde
pelo Collor de Mello, que se arvorava em caçador de
pudeSSe enxergar o futuro, ter uma visão p~·
marajás. Num primeiro momento, fez os marajás e,
río segundo, intitulou-se caçador de marajás. Mas o
va do processo eleitoral vindouro; ao invés de SãÓ
Paulo, Rio ou Belo Horizonte, iria ·.me dirigir a Alapovo, percebeu e viu essas contraãiÇÕes. Dali saiu
goas; itia estudar o fenômeno eleitoral'lá, onde, leal-não apenas o Presidente Collor, mas também o Premente, esl)i o futuro do Brasil. '
.
Sidente do Brasfl subterrâneo, PC Farias. E o povo
asSisti ti-à divisão, este sim, os dois "brasis". O Brasil
Os Ótimistas, ao contrário,- aéreditam que o fu. ela aparência, o· Brasil do respeito às instituições e
turo eStá em alguma utopia, em algum São Paulo rec;lo i'éSpétto aparente às leis, e o BrasJl subterrâneo,
cuperado. Cmy;idero Alagoas muito mais emblernáti~ ~içães· futuras no Brasft do que Sãó·
que arrecadava das mãos das empreiteiras e dos
'''"''Paulo ou Río de Janeiro.'
empreiteiros os fundos milionários que mantêm ainSão Paulo, àpeSár de um milhão trezentos e
da hoje.os felizardos criminosos que escaparam das
garra$ e da malha da Justiça.
vinte mil desempregados, apesar da sua dfvida fanPortanto, o povo de Alagoas, -os eleitores de
tástica, apesar da economia informal, apesar de todas as agruras, ainda tem uma estrutura que é caAlagoas e de Maceió, apesar da-mldia e da força do
poder econOmico, sabem quanto custa o desemprepaz de minorar um pouco a derrocada da sóciedade
brasileira. ·
go, a fome, a desarticulação da segurança e da poli- ·
cia, que não dispõe de recursos e que está fazendo· Ao contrário, Alagoas não possui essa estrutura. E o povo de Alagoas, os seus eleitores aprendegreve diante da situação a que foi levada.
Se o nosso futuro não for São Paulo, se não for
ram ao longo de seus sofrimentos. Eu já estava desesperançado, achando que· eStávamos sofrendo
um futuro grandioso, mas sim o aprofundamento da
em vão, e que a fagulha que acende a consciência
crise que é prevista por eminentes sociólogos e economistas em todas as partes do mundo, o fenômeno
dos povos excluldos, das classes sofredoras, não se
Maceió será dilundido pelo Brasil. Haverá o desperacenderia nunca. Essas, inclusive, eram as previsõtar das consciências que perceberam a completa ines de ilustres ex-marxistas e ex-esquerãiS!as, entre
eles Herbert Marcuse, que passou a descrer da cacapacidade que tem a socied'!de brasileira do capitalismo brasileiro periférico, do capitalismo selvapacidade de organização e de reação dos trabalha·
gem, do processo de acumulação concentradOra de
dores, que estariam sendo hipnotizados pelas granrenda e do processo de exclusão e de completa falta
dezas e pelas facilidades da economia da fluência,
de interesse real pelo sociaL
da economia capitalista.
Diante dessa conjuntura, a consciência comeAlagoas, portanto, é o palco que deve ser exaça a brilhar e a renascer em Maceió, partindo, apaminado, entre outras coisas, porque foi lá, na terra
rentemente, de força nenhuma, a não ser das forças
dos coronéis, na terra dos Góis Monteiro, na terra
desarmadas da consciência sofrida
dos Collor de Mello, que duas mulheres - Iodas
duas de partido de esquerda, uma pertencente ao
Conoedo aparte a V. Ex", Senador Ademir AnPT, a outra pertencente ao PSB- vão agora concordrade.
rer ao segundo turno.
o Sr. Ademlr Andrade- Eu gostaria, nobre
Na terra da violência, na terra dos coronéis,
Senador, de neste seu pronunciamento, somar-me à
duas mulheres polarizaram, capitanearam as eleições,
análise que V. Ex" faz, registrando- também pretenaposentaram e desmoralizaram o coronelisrno de
do fazer uma análise sobre essa questão em moAlagoas. Isso, para mim, realmente tem um signifimento oportuno - o crescimento da consciência polfcado muito especial.
tica do povo brasileiro. Creio que Maceió é uma referência Acrescentaria que a mesma situação de MaE corno puderam essas mulheres fracas, essas
ceió está acontecendo em Natal, no Rio Grande do
mulheres de esquerda, numa sociedade reacionária
Norte, onde duas mulheres, uma do meu Partido,
e numa SOCiedade violenta, corno sabemos ser a sooutra do Partido de V. Ex", disputam o segundo turciedade de Maceió e do Estado de Alagoas, fazer

das eleições, com seus conchàiros, conchegos,
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no. pe uma maneira geral, o PT, o PSB, o PCdoB e
o PPS cresceram em todo o País. Em nosso Estado;
inclusive, o PPS elegeu o prefeito numa grande cJ.: ·
dade. Nós, do PSB, fizemos seis prefeitos, nove
vice-prefeitos, e os partidos de esquerda, todos unidos, ganhamos a eleição em Belém com 46% dos
votos, apoiando Edmilson Rodrigues e Ana ·Júli!l,
candidatos do seu Partido, chegando perto, Senador
Lauro Campos, na segunda maior cidade do Estado
do Pará, Sanlarém, onde perdenips as eleições por
menos de 1o/o dos votos, concorrendo 1ambérri com
uma coligação PTIPSB. Esta, uma demonstração
clara do avanço da consciência pólftica do povo brasileiro. E tenho dito, por onde ando, que o futuro
deste Pafs,,;t sua transformação, seu caminho pa!Jl
;:a:JlJsliÇa Erã"iguatdade$0Ciais será traçado pela lula
do povo e pelo com.ândo dos nossos partidos. Era
isso que gos1aria de dizer a V. Ex". Muito obrigado.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço muito o
aparte de V. Ex", que vem dar maior des1aque ao
meu modesto pronunciamento.
Gos1aria de me referir, além dos municípios a
que
Ex" alude, 1ambém a vários grotões em que o
mesmo fenômeno ocorreu, grotões em que o PT e
os partidos de esquerda não entravam e que, des1a
vez, para a surpresa de rriuitos, marcaram a sua
presença com um bom resultado no pleito.
O Sr. Antonio Carlos Valadares- V. Ex" me
pennite um aparte, Senador Júlio Campos?
O SR. LAURO CAMPOS- Lauro Campos, Excelência.
O Sr. Antonio Carlos Valadares- Desculpeme, Excelência. A diferença não é grande entre amigos, pois que são todos dois amigos e pessoas de
bem, membros desla Casa.
O SR. LAURO CAMPOS - Eu apenas retifiquei V. Ex" assim corno um socorro a sua memória,
mas sem me sentir absolu1amente menosprezado
ou desdourado com o lapsus llnguae de V. Ex".

v.

O Sr. Antonio Carlos Valadores- Senador
Lauro Campos, quero felicitar V. Ex" pela oportunidade de brindar esla Casa com um pronunciamento
da melhor qualidade, enlocando o problema das
eleições municipais, a importância das mulheres,
principalmente as ligadas aos partidos de esquerda.
Também V. Ex" há de verificar que, nessa campanha, todos aqueles vícios que antigamente condenávamos voltaram e, em alguns lugares, de forma bastante acentuada. Ontem mesmo tivemos a oportunidade de ver, des1a tribuna. o Senador Pedro Simon
falando sobre o financiamento das campanhas eleitorais. Estas, em alguns casos - para não dizer na
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maioria dos casos·-, são feitas de fonna a não se
mostrar a realida~ do ponto de visla de financiamento. Acredito que, corno na Alemanha, poderiamos adolar aquele mesmo sistema em que os partidos polfticos ~tiam da soCiedade, dependendo
da sua densidade . eleitoral, proporcionalmente, os
recursos para o embate eleitoral. A forma irregular
como ainda se processam as campanhas deixa muito a desejar quanto ao resultado final. Só em casos
desse tipo, corno ilhas isoladas, é que chegamos a
conclusões corno essas a que V. Ex" está referindose. É. o caso da cidade de Aracaju onde dois candidatoS de oposição estão dispulando no segundo turno. O mesmo acontece em Maceió, em Natal, onde
·'dilas mulheres dispu1am a preferência do eleitorado.
Quero dizer a V. Ex" que, apesar das falhas naturais
da nossa democracia, ainda a consideramos o melhor regime. É por meio do embate democrático e da
discussão de idéias que conseguiremos conscientizar a população da escolha dos lllÉllhores, como fez
o Distrito Federal, que escolheu -tenho certeza - os
melhores Senadores, entre os quais se encontra V.
Ex", Senador Lauro Campos. Muito obrigado.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço, nobre
' Senador Antonio Carlos Valadares, as suas palavras
carinhosas e incorporo o seu raciocínio ao meu pronunciamento.
No Partido dos Trabalhadores e nos partidos
da esquerda, têm surgido diversas proposlas, entre
as quais a defendida ontem pelo bnlhante Senador
Pedro Simon, no sentido de se constituir um fundo
suprapartidário e limitá-lo às despesas eleitorais.
Acredito que um dia possamos realmente avilar que o voto seja uma mercadoria e que se formem esses institutos especializados em fabricar falsas imagens. Eles retiram o caráter genuíno, autêntico do candidato e criam uma personalidade postiça, uma falsa ima9em, que passa a dominar o sujeito "assujeitado". E isso o que acontece no nosso
Pafs e repete-se pelo mundo afora. Quanlas pessoas, quantos artistas, quantos polfticos, cujas imagens são imporlantes na sua vida diária viram-nas
crescerem, agiganlar-se? São imagens que criam
uma autonomização que passam a dominar o sujeito: este que engorda, e a imagem permanece esbelta; o sujeito envelhece, e a imagem tem que se crislalizar. Há um conflito entre o sujeito real e a imagem que passa a acomodá-lo. Vemos em todas as
personalidades narcisistas que acontece isto: ficam
prisioneiras de suas imagens. Estas imagens são
fabricadas nesse período eleitoral por meio dessas
indústrias que aí estão, preslando os seus serviços ainda à distorção e ao engodo da consciência
dos eleitores.
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Por isso mais admiro e rendo homenagens
àqueles que se saíram vitoriOSOS,' como estes a que ·
acabamos de nos referir e, em Maceió, àqueles rep- .
resentantes que não tem a seu fàvór essa pletora de ·
dinheiro para transformar o voto ·e- a consciência em
mercadoria, para criar imagens talsas, para, através
da mídia, ilaquear a boa-fé dos eleitores.
O Sr. Pedro Simon -Senador Lauro CamJ)os;•
V. Ex" pennite-me um aparte?
··
'
O SR. LAURO CAMPOS -·Gostaria de terminar o q1eU pronunciamento e receberei com milito
prazer o aparte de V. Ex", nobre Senador Pedro Si- "
·
rnon.
· Á minha esperança renasce principalmente no
exemplo de P4goas, aprofundado o nosso ~criflci~
"'{Finte da cJl®, e da desmoralização do capitalismo "b'iáSileiro. Haverá,. Çlbvia,rílente, ainda a possibilidade
de uma retoma(ja··êla··Cônsclência, de uma renovação das forças eleitorais, institucionais, pelos canais
institucionais, que serão capazes
no futurb,
zer um aprimoramento das nossas instituições, o
que todos desejamos.
Ouço o nobre Senador Pedro Simon.

de;

tra-

O Sr. Pedro Simon - É um prazer e uma satisfação assistir a V. Ex" na tribuna. V. Ex", na TV Senado, parece estar dando umà palestra. Falo de coração. Nas exposições que faz, vemos o conteúdo e
a profundidade daquilo que V. Ex" diz. V. Ex" é um
intelectual e tem, perdoe-me a sinceridade, uma certa ãdiculdade ao falar para polrticos, mas trata assuntos considerados teóricos e intelectuais com profunda seriedade e com profundo contelldo. Há poucos minutos, passou a pinçar em Alagoas algo muito
significativo, sem que deixasse de ter qualquer razão. Não seria preciso uma Erur.dina, um Pitta, um
Conde ou mesmo um Duque em São Paulo. Não.
Pois em Alagoas foram buscar, fabricar um gênio.
Num Pafs territorialmente grande como o nosso, ou
mesmo em ql!alquer lugar do mundo, é diffcil encontrar alguém que - mesmo com a marcante presença
histórica de nossa elite dirigente - possa fazer e inventar um Fernando Coiior. Quando era Governador
do Rio Grande do Sul e Fernando Collor Governador
de Alagoas, este veio procurar-me e ficou um dia inteiro em minha casa, almoçou e jantou comigo lá.
Pediu-me que apoiasse a candidatura dele para a
Presidência da República e que aceitasse ser seu
vice. lá pelas tantas, dizia-me que poderíamos inverter esse processo pelo fato de eu ter sido Min:stro
e Senador, acrescentando ainda que o Rio Grande
do Sul era um estado muito importante. Soube, posteriormente, que ele se ofereceu para ser o vice de
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Covas. Marllia Gabriela, que.estreou ontem um novo
programa no SBT, disse que o próprio Collor se of&receu, na época, para fazer o programa Cara a Cara
e que a produção chegou à conclusão de que ele
não tinha perfil para fazer o programa, que ele não
representava nada. Pois a Rede Globo fez um Presidente da República. Venderam-nos a imagem de um
homem forte; um homem valente, que tinha todas as
condições para o cargo, o representante do máximo
que podfarnos imaginar. O homem que dizia que polrtico não vaRa nada, que ele não queria se eleger
com o auxmo de deputàdos, senadores, empresários
OU militares; Quer ÕIZer, de repente imaginou-se que
.ele viria para salvar a Pátria É o que V. Ex" áiSSEI:
ele foi flibricado. Pois foi em Alagoas que duas rnul.heres nos surpreenderam. A ilustre Senadora pelo
Rio Grande do Sul, que coordena movimento para
aumentar a participação politica das mulheres, deve
estar feliz com esse espetacular aumento da participaçãO" feminina nessas eleições. Acho, minha querida Senadora, que em Alagoas ~expectativas foram
superadas: duas mulheres no segundo turno.
O Sr- Antonio Carlos Valadares - Em Natal
também e, por coincidência, do mesmo Partido.
O Sr. Pedro Simon - Então, são duas cidades,
Alagoas e Natal. Duas mulheres: do PT e do Partido
Socialista em Alagoas e duas mulheres em Natal: do
PT e do Partido SociafiS!a. Dois lugares que ninguém imaginava que algo assim pudesse ocorrer- o
PT e o Partido Socialista no segundo turno. Alguma
coisa aconteceu.
O SR. LAURO CAMPOS - Felizmente.
O Sr- Pedro Simon- Felizmente, alguma.cciisa aconteceu. Mas também algo aconteceu do outro
lado: a imprensa nos conduziu a um Conde - parece
até que estamos numa monarquia. Pode ser até
uma ilustre figura, dizem até que é um bom cidadão,
que é competente, mas, na verdade, foi fabricado
pela imprensa. De repente, em São Paulo, aparece
um gênio de uma hora para a outra. Defendo a tese,
com toda a sinceridade, de que é absolutamente necessário que, na campanha eleitoral, o rádio e a televisão sejam usados exclusivamente pelos candidatos. Sou candidato ao Senado e já tomei a decisão
de comprar uma filmadora, de colocar como fundo o
meu gabinete e de pedir para um filho meu me filmar. E falarei o tempo que me couber. Quero falar o
tempo todo, quero ser eu - corno disse V. Ex": velho, com essa cara, dizendo o que quero dizer. Quero que me conheçam. Assim é que deve ser usado o
espaço de rádio e televisão. Ainda que fosse matéria
paga, mas programa gratuito pago por nós! E de re-

294

ANAIS DO SENADO FEDERAL

pente fabricam candidatos. Olha, Senador, dá pena
de ver: esses profissionais da publicidade dizem. ·
com a maior naturalidade que vendem cachaça, cer- ··
veja, roupa Intima· para mulher e vendem também
polflicos, como qualquer outro produto. Isso não
pode continuar. V. Ex" tem toda razão: isso não
pode cantinúar
f.IB~huma hipótese. Agora,
esse prominciamànto dà V.· Ex" tiro o chapéu; Pró:nunclamentOs que têm· sido feitos, que foram feitos
ontem, tiro o chapéu. Não vejo os ·piartidos polflicos
..:. nem o .meu - e não vejo o Governo preocupado·
em fazér essa análise que V, Ex" está fazendo e
que/em qualquer lugai- do mundo, é o que se faz.
Quer diZer, ~is de umii eleição na Inglaterra, Ale.~ -~ França; Argentina comenta-Se a eléi"'Çãó. na terilativà de l~lpretar o que o povo quis ãtzer. Aqui, não. AqUi Só 5e discute a reeleição. A Wlica càisa que interessa ao Presidente da República é
nieleição, e se voCê abre jornal ou mesmo assiste
ao Jornal Nacional só se vê a discussão da reeleição.
.
. O SR. LAURO CAMPOS - Nobre Senador,
parece-me que é justamente para discutir apenas a
reeleição que eles não podem discutir a eleição perdida.
O Sr. Lúcio Alcânlara- Senador Lauro Campos, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. LAURO CA"MPOS - Pois não, é com
prazer que concedo o aparte a V. Ex".

elll

Para

a

O Sr. Lúcio Alcãntara - Gostaria de fazer
' apenas um breve aparte ao discurso de V. Ex" para
reiterar algo que disse ontem aqui, aparteando um
dos Senadores que comentava o resultado da eleição. Lemos nos jornais que todos os Partidos dizem
que ganharam. Já há alguma coisa enada, porque
não é possfvel todo mundo ganhar.
O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, só para
fazer justiça, acho que não vi ninguém do PMDB dizer que ganhou.
O Sr. Lúcio Alcãntara - É a exceção para
confirmar a regra. Pois bem, penso, por exemplo,
que a oposição ao Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que é o do meu Partido, teve um
grande desempenho nessa eleição. É inegável. Seria querer tapar o sol com a peneira mostrar, por
exemplo, que o PT, que é o mais oposicionista e o
maior partido de oposição, teve um desempenho
muito bom. E quando o Senador Pedro Simon disse
que algo mudou do outro lado, pensei que se referia
a esse fato. O próprio PT adaptou-se melhor à realidade brasileira. Percorri todo o meu estado agora na
campanha e vi, em vários municfpio5, o PT participando de alianças que lhe possibilitaram, inclusive,
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eleger numerosos. vereadores nesses municípios,
como elegeu, que de certa maneira vão ser até .uma
espécie de sal da lena, vão estar ali com seu espfrito crftico, com sua visão progressista para colaborar
para o aprimoramento dessas pequenas administrações municipais. Em· segundo lugar, penso que, em
decorrência da Constituição de 1988 - e aqui estão
vários ex-Constituint\lS, como eu, o Senador Eduardo Suplicy, o Senador Pedro Simon -, houve uma
descentralização que prestigiou, que favoreceu os
municípios e trouxe, como conseqüência - e não
considero que isso seja mau, mas é um fato que temos que identificar -, uma grande anemia política e
. financeira aos estados. Então, os governadores perderam visibilidade polftica e deixaram de ser responSáveis por grandes empreendimentos financeiros,
econômicos e por grandes obras. Dessa forma, não
consegui deteclar nenhum Governador que safsse
vitorioso dessa eleição nas capitais dos seus Estados. Há muitos prefeitos que estão conseguindo ou
que já conseguiram eleger seus sucessores. Por
quê? O município está muito mais forte política e financeiramente, e administrativamente penso que
isso é bom para o Pafs. Sobre a propaganda, prec;.:
samos acabar com esse Horário Eleitoral Gratuito,
. que não tem nada de gratuito. Há uma compensar ção fiscal, nunca devassada, nunca divulgada. Não
há nada de gratuito sob o ponto de vista da cessão
do horário. Quanto à elaboração dos programas,
quem já participou de campanha eleitoral - e há aqui
vários companheiros com essa experiência - sabe
que o maior custo de uma campanha eleitoral está
na elaboração do programa, está na equipe de produção do programa, o que é um contra-senso. Não
tenho a mesma opinião do Senador Pedro Simon,
que deseja que 100% do tempo seja ocupado pelo
candidato, mas penso que pelo menos 50% do tempo deveria ser ocupado pelo candidato, que, afinal
de contas, é quem vai apresentar suas idéias, gerir a
cidade, o Pafs ou o estado e, portanto, tem o dever,
a obrigação de expor suas idéias, de se apresentar.
Atualmente, são usados vários artifícios, subterfúgios, e vence o que mais tem sucesso em esconder
o candidato e as suas idéias e em apresentar o produto que a população mais espera, mesmo que não
corresponda à realidade do candidato. Essa questão
precisa ser revista e modificada. Penso que é preciso fazer, como V. Ex' está fazendo, um balanço
isento, um balanço sério da eleição para tentarmos
compreender a voz das umas e não incorrermos na
opinião de certos iluminados, que, no máximo, dizem que o povo não sabe votar- o que é uma absoluta inverdade. Penso que o povo até se engana, se
equivoca -citou-se aqui há pouco o caso do Collor, mas isso faz parte da natureza humana. Infalibilidade não é uma condição nossa. De uma maneira geral, o eleitor sabe muito bem identificar o seu interes-
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Durante o discuiSo do Sr. Lauro Camse, aquilo que se aproxima do que ele deseja. Quero
me congratular com V. Ex" por estar abordando esse·
pos, a Sra. Emflia Fernandes, Suplente de
assunto de maneira séria, competente e sempre
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
com a profundidade que caracteriza os seus pronu~·. ·
que é ocupada pelo Sr. Edualdo Suplicy,
Ciàmentos.
Suplente de Secretário.
O SR. LAURO CAMPOS- Nobre Senador LúCio Alcântara, agradeço de coração a sua manifesO SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -Tem
tação. Como sempre acontece, V. Ex" se pronuncilj.
a palavra o Senador lris Rezende, por cessão do
no sentido da seriedade, da isenção e do esclare<;iSenador Jeflerson Péres. S~ Ex" dispõe de até cin·mento dos temas que nós Senadores tratamos .nesqüenta minutos.
.
.
..
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia
ta Casa.
.
·,
.
Gostaria <~penas de não transbordar o universo-. ·o seguinte discurso. sêm revisão do orador.)- Sr.
das minhas preocupações para não perder de vista
Presiclente, Sr"s. e Srs. Senadores, desde que mo tema central do meu pronunCiariiento.
gressêÍ na vida pública sempre tive uma preocupaNão se pode considerar essas eleições como
. ção.bastante acentuada com os segmentos mais so·fridoS da nOssa. sociedade. Sempre entendi que num
municipais, çemo se fossem restritas ao município,
!,J!Pli ise ·é nãeionat. A falta de recursos é um pro"país de dimensão territorial tão grande quanto o nos. blema nacional qu.e .eStá dentro de todos os muniso é in!lceitável que pessoas lutem por um espaço
cípios, as dividas pÓblicas pertencem a todas as
de terrã; onde morar ou onde trabalhar. E no Brasil
instâncias, e assim por diante. A saúde se encontem acontecido esse fenômeno. Na cidade; a luta
tra depauperada em todos os municípios, nos espela casa própria e, na zona nir.aJ, á luta por um petados e na União.
daço de . terra onde a famOia possa buscar a sua
De modo que não é possfvel, a não ser como
subsistência, a sua sobrevivência.
Desde que assumi a primeira função executiva
um artificio, dizer que não foi a Presidência da Repropriamente dila, a de prefeito municipal de Goiâpública, não foi o partido da Presidência que perdeu
essa eleição, porque ela é medieval, uma eleição
; nia, procurei programas que tivessem como objetivo
dos feudos, dos municípios apenas. Assim, podea construção de casas próprias para os segmentos
mos continuar pleiteando a reeleição, porque não
pobres da nossa sociedade. Levamos para a cidade
uma experiência rural, onde vivi até os 16 anos, o
perdemos nada nesta eleição.
Escolhi Alagoas para ser o objetivo principal do
mutirão.
Na época, impossibilitada a prefeilura de buscar
meu discurso, porque em Alagoas encontro esperecursos para um programa mais abrangente, ÜlStitUf..
rança. O sofrimento é muito grande em Maceió, impera o descrédito nos polfiicos e nas classes domimos o mutirão da casa própria Buscávamos doações
nantes, o descrédito na burguesia enriquecida. O
de material, adquirfamos terrenos, acudíamos as .fafnf..
povo sabe como a burguesia se enriqueceu em Malias que tinham seus lotes e moravam mal, em moradias de papel, e, aos domingos, quando se realizava o
ceió, também sabe que depois do governo dos generais, dos marechais e dos coronéis naquela terra
muMio num detenninado bairro de Goiânia, juntamente com a nmpeza da cidade, conserto dás ruas, reforsobrou <~penas a pobreza e o desencanto.
Portanto, em Maceió é mais emblemática esta
ma de prédios escolares, atendimento médico e odontológco, construfamos casas para aquelas famffias
eleição do que em outras capitais porque, para o seque ali estavam praticamente encostadas no seu lote
gundo turno, há duas candidatas de partidos de esuibano, sem condições de arcar com a construção de
querda. Mas não é <~penas isso.
Em Maceió a interpretação desta última eleição
uma habilação digna. Ao final do dia, dezenas e dezeme parece ser muito mais enriquecedora do que em
nas de casas eram construídas.
No Governo de Goiás, procurei também, como
outros locais. Tenho a esperança de que essa minha
Governador, desenvolver o Mutirão da Moradia, e,
interpretação venha a ser confinnada pela prática,
paralelamente ao assentamento urbano, desenvol·
uma prática em que o eleitorado brasileiro vai elevar
víamos o programa de assentamento rural.
o nível de sua consciência, de sua independência
Deixamos já no primeiro Govemo, de 1983 a
em relação a esses condicionamentos econõmicos,
1986, centenas e centenas de lavradores sem-terra
à mídia, à fabricação de imagens, à "partidocracia".
assentados em muitos municípios goianos.
Tudo isso será, como aconteceu em Alagoas, derroNo meu primeiro e segundo governo desenvoltado ao longo do tempo.
vemos o Programa Mutirão da Moradia. Chegamos
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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a construir 3.300 casas, num só dia, em 69 municfnas fazendas e nos sftios. As cidades foram como
pios goianos. No Múnicipio de Goiânia construrmos· /que tomadas por milhões de pessoas sem destino,
apenas em um dia mil moradias. Em que consistia · sem rumo, com um só objetivo: buscar um lugar ao
esse programa? Os prefe~os doavam o terreno, ó·. ' sol. Buscaram as cidades. Estas não estavam praestado adquiria o material e cuidava da inlra~
paradas para receber, de um ano para o outro, tanta
ra de água e luz, e o povo construra as casas. A!Js
gente. Não tinham i~ra. não tinham nada
domingos, a população era convocada. O material
Surgiram as favelas e as dificuldades foram aumenera previamente colocado no canteiro de obras, e,
tando.
ao final do dia, mu~ casas ficavam prontas pam
Hoje, a vida nos grandes centros está praticaacolherem milhares de criaturas. .
.
.
mente insuportável. É o desemprego, gerador de mi·
Hoje, em Goiás, é possfvel el1COnfrarmos mais
séria, miséria que gera o crime, crime que assusta,
que incomoda, que dizima milhares e milhares de
de so· mil famDias, assentadas nos. dois governos
criaturas a càda semana, a cada mês, Brasil afora.
que tive-á.honra de administrar, moiando com dignidada' em construções realizadas pélo Programa MuSe vivemos atualmente um quadro terrfvel em
relação à falta de assentamento rural, já vivemos e
!irão da Moradia.,
No dec&rer da .minha campanha a6 'Senado
vamos viver um quadro muito mais complexo na faltesiãlíeleéfco"?no uma ge minhas metas a luta pam a
ta de hab~ção na zona urbana.
instituição do Mutirã(\ da Moradia em ãmboo nacioNão se assustem os Srs. $enadores o tanto
nal pelo Governo Federal. Já tive oportunidade de
que a situação agravar-se-á Brasil afora. amanhã ou
num futuro mu~o próximo. Observemos o desrespeitrocar icy.>ias com assessores do próprio Governo.
Hóje-;" ViVemos Um problema grave na área do
to ao dire~o de propriedade pa zona urbana. Se
assentaiiíento rural. Milhares de lamDias vivem de
esse direoo hoje está sendo desrespe~do na zona
cidade em cidade, de acampamento em acamparural, não demorará muito para que, amanhã, quanmento; de' invasão em invasão, sem uma solução
do as pessoas deixarem as suas casas ou quando
um senador deixar a sua residência na cidade do
satisfatória. A cada dia, a situação se agrava mais,
com desrespeito ao próprio Governo e à própria es,seu Estado para comparecer às reuniões do Senado, ao voltarem às suas cidades, as suas casas estrutura social.
.. · Não demorará muito, Sr. Prilsidente, s.-a e
tejam ocupadas.
Srs. Senadores, observarmos essa mesma compleComo tudo está caminhando, isso será uma
xidade e igual mesma agonia por parte de milhares
realidade cruel e não demorará mu~o. porque, lade pessoas nas cidades para a obtenção da casa
mentavelmente, as autoridades, no âmbito Federal,
própria.
Estadual e Municipal, não tenham atentado para
Acreárto - isso não deboo ao Governo do Preesse direoo, que considero inafienável: o direoo de
sidente Fernando Henrique _ que essa luta do Moviuma famOia ter um lugar onde possa viver decentementa dos Sem-terra se deve à indiferença dos sumente.
cessivos governos por uma reforma agrária que
O mundo está assustado com essa realidade,
atenda realmente aos interesses nacionais. Se há
tanto que no encontro de Istambul, do qual tive o pri20, 30 ou 40 ancs cada Presidente da República cuivilégio de participar ao lado de outros ·quatro Senadasse de estabelecer um programa de assentamendores, o mundo começou - acred~o que tardiamente
to rural, hoje não terfarncs os sem-terra, o nfvel de
-a preocupar-se com o problema da moradia. Navida de milhares de lamOias seria melhor e a produquele encontro, onde participaram mais de duas
ção agrícola seria muito maior neste País. Entendo
centenas de pafses, estabeleceu-se que o dire~o de
moradia é reconhecido por todos os pafses signatáque a reforma agrária, além de atender a um segmento numeroso sob o aspecto social, atende aos
rios da Resolução de Istambul. No entanto, entre reinteresses nacionais sob o aspecto produtivo.
conhecer o direito e executá-lo está existindo uma
No caso da moradia urbana, lamentavelmente,
distância muoo grande.
à falta de uma polftica agrícola consistente que valoDessa forma, desta tribuna, queria sugerir ao
rize, na verdade, a população rural, os mini, médios
Governo Federal, ao Presidente Fernando Henrique
e grandes produtores rurais, passamos a experimenCardoso, uma atenção muito especial para o probletar, nas úttimas décadas, o fenômeno do êxodo ruma da moradia no Brasil, principalmente a moradia
urbana, seja nos grandes centros, seja nas pequeral, quando milhões de famfiias deixaram a roça,
abandonando milhares de casas, que ficaram vazias
nas cidades, seja nos povoados. Até sugiro que se
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dedique muita atenção à construção de casas nos
pequenos povoados, porque as famOias ficarão próximas do seu local de trabalho, da sua lavoura, dà. ·
área de produção.
Sr. Presidente, à nossa geração de homens
pOblicos poderá ser imputada uma responsabilidade
muito grande pela indiferença, pelo descaso em relação a esse problema que considero sério. Repito:
sério, porque amanhã observaremos na propriedade
urbana a mesma anarquia que I!Qje.se observa na
propriedade rural. A ocupação indiscriminada, ilegal,
resultad9-da frustração, da agonia, do sofrimento de
milllílres de famOias que quase nãó vislumbram uma
possibilidade de ;;obrevivência.
Hoje, a8(SI.IStei-me ao abrir os jornais,- deparano
·~·eom'Í:Iin<M:Iecisão do Governo de conceder
"iniihões de reais para':as firmas construtoras, financiando casa própria com o Fundo de Garantia:
Ora, Sr. Presidente, lamentavelmente é cruel,
porém, uma realidade que grande parte dos planos
de habitação, neste Pafs, até hoje implantados; toram para atender interesses de construtoras, de empresas e nunca para atender aos interesses dos
sem-casa, dos desprotegidos. Tanto é que se investiu muito na habitação deste Pafs, para atender às
classes, aos segmentos economicamente favorecidos da sociedade.
Não posso negar que tivemos as Companhias
de Habitação Popular. Eu mesmo, quando Prefeito
fui fundador da Cohab, de Goiás, uma vez que à
época o Governador não se interessou pelo programa. O que aconteceu com as Cohabs? Elas praticamente toram desaparecendo.
Na verdade, aquelas famOias que compraram
casas pelo programa das Cohabs foram agasalhadas. Grande parte delas conseguiu pagar as 'prestações e até hoje vivem bem, mas não demorou para
que os planos começassem a ser elaboradcs para
atender aos interesses das empresas, empresas
que construfam e ganhavam dinheiro. As casas
eram vendidas e elas saiam da jogada com seus lucros e os possfveis prejufzos, as inadimplências ficavam por conta do Governo.
Isso proliferou. Tanto é que hoje no meu Estado conheço conjuntos e mais conjuntos de casas populares, construfdas por essas empreiteiras, que o
Governo não conseguiu vender sequer uma delas.
Muitas, depois, foram invadidas, porque não encontraram compradores. Outras nem invadidas foram,
dependendo de cidade para cidade. Por quê? Porque casas com 20 e poucos metros de área construfda custavam ao possfvel comprador 3, 4 vezes
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mais o preço de uma casa construfda pelo sistema
de mutirão. CaSas com· 20m2, de área construída,
que seriam ocupadas ·por tammas sem moradia,
possuram prestações· suj:>êriores a ·1 -ou 2 ·salários
mfnimos. Por· que · essas casas foram ·construfdàs
em todo o· Pais? EsSes ··programas;· na verdade; to. ram feitos para atender•aos interesses de construtoraS.· Sempre· que· ·há unia' eOnCesSãb ·governamental
para atendê-loS; vejo·oom· reseiva e ·élescónfian·ça,
poiS aqueleS qúe precisam dessas casas· não serão
atendidos: Osqúe neéeSSdam dela$ niml sabem calcular o custo e,' conseq!Téntememe, ·.não defendem
'Séus interesSes. MiJitaiõ've'ies,- iriàdiiértidámente, assinam contratô dê ·compia para, pouco tempo de. pois~ • Serem eicpulsoS' 'dessas éaSaS. É
que vem

o•

acontecendo Cór\ifre!'!üêilcia~ .
- · ·. Osjomaili·anunciarri:

: ~=· ..,-; ~: .

·

<· ---· • '

:
' (

. . ..
'

· •• ·
•• ---.

: •····· "Govemo·:·cede,
ob~:1nacabadas'.

"' - '
'a~·

das· 40 mil

·•o. ·eoÍiemo- aprovará,

aié 'final deSte mês, ·a ·voltá ~às construtoras
ao fiilâi!Ciamerito habitaciOnal com recursos
do FGTS': Estas são mêdiétas consideràdàS
,-.'impensáveis'·há· algons:·meses. Ontem, ·o
· · Consélho· Curador do FGTS analisou um
voto;·da Confederação -Nacional da lndOstria, que permite o ressurgimento da parceria éxlinta' em 1991. Até hoje, segundo o diretor da· caixa Econôri11cll Federal, Walter
Herbert, ·existem quarenta· mil obras inaéabadas daquela época; porque as construtoras fizeram empreendimentos monstruoSos
que não tiveram procura:· De acordo com
Walter; o ·Governo cede às pressões' daS
construtoras, porque não tem conseguido 'libemr. os recursos do FGTS. diretamente por
meio· dos Éstados e .M!!nicfpios, que estão
sem capacidade de pagamento.
'nimbém o progr~m<~· carta de C!'éQito, que· concede financiamento individl!SI
para fammas com renda de até doze Sll)ários mfnimi:>s, não delÍianchou por catJlia
da buróciacia e da dificuldade dos candidatos em encontrar imóveis nas condições
exigidas pelo Conselho Curador. Para. f!vi·
tar os transtornos do passado, a Caixa·fez
· várias modificaÇões no voto da criu,' it a
decisão
sobre o assunto ficou pará o
próximo dia 22. · ·
··

finar

Justamente preocupado com· isso, ·venho advertir os respOnsáveis por essa decisão do dia 22.
Não podemos continuar decidindo sob pressão de
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esquec:8ncjo

os .regftJmos •• triter:esses
daqueles que real~ precisam de casa. .:· .••
·
·Seja, com RICUI'SOS do Fundo'de GaJan11a, seja
c:om RICUI'SOS do PfÕPIIO T8110U10, awidade é' que ó
Govemo pi8Cisa encaiar c:om ··mspàÍÍsabHldade ·o
pft!blema ~ habitaÇão. popular no Brasil. ecxn-~
pclrlll8billdll e corri ~!Ou!t peguemos

rec:un>Os'do FGTS. Se f9r lmposaiVel, que des!aque-

mos recunaos do pnSprio Tesouró; maa.que. raãJmen..
te c:oi1strualnos ~para .. ~ ~ da
80Ciadacle brallileinL Caso c:oubátbi·- passar
• nlio .
nUlo .. '. .. .. . ......
por véxaml;
. •·''

.

d8riiorar6

· · · ·SF.Presldente; c:om'R$4 mil. 'o Govemo pode

~ir péiQ' eiatemâ MUtlitO dá. Moradia. Corit a
partli:ijlaçio• das ·pjefeÍturu ITIÚnk:IJ)8ls,' dos· Gel-

vemos :Est!a$uals, j)odlml Íljl :Construir m.hilrelt 8

~MfS .ii?CIISIIà'c:t!sJi;as. c;Om:tnfril-êstll!llinil: de
águ&;.de ~ c1e:. . . Com RS4111i11Vamos ver
· · · ;;;;&• vãi flc:aruma · · · c:onstrUrda r · ·
11!'
1: ..-·~. ' . . .
~'
. po COIISt~Jitóràà!'J-.10 mil.ou RS 12 mil nômrntmo. , ..· .
.,, ~Aépoi:nm'qúiJ lnslllufmos o MutirAo da Morildrii/~ aOpcsi;liQc:om àqUele~ está pmjudlcando o trabalhador da COnstnlçio civil; está ti-

ranilo a-.~ das~ qúe fornecem
~'Isso' sif'oúVia

demàls.

Fechei

meus

ouvldos.àq~ crRicas e paltimos ~ a constNçã(! de casas. Ho,kl tenho certeza de que, se prejudialgumas centenas de operÍirlos da c:onstJu-

camos.

ção Civil, pcir outro lado, benellc:lalilos ll'lilhmes e milhares de operários. A wrdacle é esta. Se cometemos alguns 8fi'OS, Iniciando .o· Mutillo ·da Moradia
pela C8pilal; no segundo ano de Govemo, transferimos o programa para cldadàs mais· dlstanias. para
evitar que as pessi!11$11C10m1SS8111l capital em bus-

ca de CIISIL

· ·

·

Nesse segundo Govemo, construrmos vilas
em todos os Munlclplos de Goiás. TOdos o8 Municfplos - exceto
têm hoje uma, duas, Ws ou
. mais vilas de mutlrlo. Umas c:om 40 casas. outras
c:om 100, outras c:om SOO casas. Todos os Municrplos têm e quase todOs os· dlstrilos e povoados
têm também casas construfdas pelo sistema de
mutlriio.
·

um -

Basta dar ao prefeito os RICUISOS para que ale
adquira o material, e as casas serão construfdas.
Não houve nenhum desenooniiO. fiB saleções eram
feitas de acordo c:om as necess'dades, de acordo
c:om o tempo de residência da pessoa naquela cidade e não houve sequer ume falha que pudesse desrnei8Cel' o programa. Por que não fazer Isso? Que
se acábem as c:onstllltoras, mas que se salvem milhares de lamRias que
casei

querem
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Essas empresas que vivem de construção de

cases populares vão encontrar um meio de trabalho
em outras áreas da construção. Ou en1ão que cons-

•

truam c:om recursos próprios. Ou que se destaque
um percentual de recursos para atender à classe
média, à classe alta, cuja moradia é constitufda de
arranlla.çéus, de apartamentos. Mas o Governo não
pode esquecer que a prioridade deve ser estabelecida às famllias pobres, porque são milhares, são milhões. E a cada ano outros milhões de jovens filhos
de operários fonmam famRia e não têm a mfnima expectativa de uma case própria.
· . Nós estabelecemos, no nosso segundo Governo - e o atuai Governador de Goiás, Maguito Vilela,
dá ênfase a esse programa -, a ãiSinbuição de lotes
urbanizSdos. O Governo Estadual compra a área,
leva água, leva luz, dá o lote e a pessoa começa
c:onsbúndo um cômodo, depois constrói o segundo,
e assim por ã.ante.
· Hoje temos em Goiânia quatro setores consideráveis, com mais de 12 mil casas construldas nesse sistema no meu segundo Governo. Adquirimos o
terreno, levamos a infra-estrutura, distribufmos os lotes. Estiio lá as pessoas. Ressalte-se que distribUimos os lotes com critério.
E esse também seria um programa.
lembro-me do tempo quando eu era Ministro
da Agricultura no Governo José Samey. O Presidente estabeleceu um· programa de distribuição de um
klt que ia da chave à telha. O Governo do Estado
comprava o teneno, construfa a infra-estrutura e o
Governo F$ral conlribufa com os recursos para a
compra do material.
Há, em Goiânia, inúmeros setores - Dom Fernando I, Dom Fernando 11, Jardim das Oliveiras, Jardim das Arueiras - construfdos com a participação
do Governo Federal e do Governo Estadual.
·
Hoje não temos mais notfcias desses programas. O que se vê é o anúncio de socorro a construtoras. QUe sejam as construtoras socorridas, mas de
tal maneira que os operários, que os pobres tenham
oportunidade, porque esses representam um percentual muito grande da nossa população.
Era esta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a aclverlência que me senti no dever, ao abrir o jornal
hoje. de trazer a esta Casa.

O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me concede um

aparte?
O SR. ÍRIS REZENDE- Ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Pedro Simon- Não calcula V. Ex" a
emoção que sinto ao assislirao seu pronunciamen-
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ção, ·é diffcll mesmo. 8a precisa ter lucro e movito. Em primeiro lugar, pelo conteúdo; em segundo,
pelo exemplo. V. Ex" fala com a autoridade de quem
menta-se em um outro diapasão. Não é a movimenfez. Faço-lhe um apelo, porque sei que tem ligação.,. · tação que existe no sentido do Governo Federal encom o Governo Federal: peça uma audiência ao·
trar com o recurso, a prefeitura entregar o terreno, o
Presidente da República e entregue a Sua ExcelênGoverno Estadual fazer a intra-estrutura do lote e o
cia cópia do discurso que V. Ex" fez nesta tribuna
cidadão construir a sua casa. Não tem imposto, não
Seria uma colaboração inestimável que V. Ex" prestem nada, não tem desvio. Portanto, faço um apelo a
taria .ao Presidente da República se lhe entreg<lsse'
V. Ex", no sentido de que peça uma audiência ao
Presidente da República, com essa sirilplicidade e
cópia deste pronunciamento, que, em primeiro lugar,"
é um exemplo. Lembro-me que, quando MinistrO da
autoridade que lhe caracterizam. V. Ex" não vai dizer
Agricultura, estive em Goiás para ver o trabalho'eso que pensa, mas sim mostrar o que fez e tem sido
petacular de V. Ex", o das mil casas em um dia em
continuado pelo seu sucessor. Isso não está ocorrendo só em Goiás, pois, no Rio· Grande do Sul,
Goiân~'!lue obteve uma repercussão impressionanexistem prefeituras que estão fazendo exatamente
te. V•. J:X' diz algo muito bonito quando faz um mea
culpa: reconhece que começou por Goiânia e que
isso. Sei que o Presidente da República o respeita e
lhe quer bem.. V. Ex" tem uma credibilidade extraor~
começou erraqp. Mas esse erro que V. ~ corrigiu
~itas- pçoas..que continuam cometendo atédinária. Leve esse. pronpnciamento a Sua· E:Kcelên"ffljje, fazendo as áreas
habitação popular em São
cia. Não deixe que continuem com essa questão.
Paulo, Rio de Janeiro;. Porto Alegre, Belo Horizonte
Pode ser ;rté outra, mas não é por ar que vamos resolver o problema da moraá~a. Meu profundo abraço
e Recife, não éittendendo que V. Ex" fez o correro
logo depois, construindo càsas·nas pequenas e.tnéao prezado colega pela oportunidade, pela serenidadias cidades para que o cidadão pudesse ter condide, pela profundidade do que está expondo. V. Ex"
está fazendo uma proposta alinhada em dados dações de coabitar e viver na sua cidade. O processo
quilo que V. Ex" conhece; portanto, tem autoridade_
de mutirão ou os lotes urbanizados que, de certa forparaisso.
·
·
··
•
ma, fiz em meu governo, parecem-me ser a única
safda. Hoje, andando pelo interior do Rio Grande do
O SR. IRIS REZENDE- Muito obrigado, SenaSul, constato que há processos que o governo podedor Pedro Simon. O aparte de V. Ex" honrou-me e
ria fazer. estabelecer fábricas tM! casas populares,
valorizou, sobretudo, o meu pronunciarnl)nto.
como· a criada pelo Governo Collor. para produzir o
V. Ex" tem sido, ao longo dos anos, um dos
material necessário à montagem dos CIEPs. Isso já
meus conselheiros na vida pública, e irei seguir o
está sendo feito. Conheço muitos lugares no Rio
conselho de V. Ex". Procurarei o Presidente FernanGrande do Sul em que a própria prefeitura tem fábrica de casas, de diferentes fonnatos. O material é
do Henrique e vou manifestar a Sua Excelência a
entregue com rapidez ao cidadão, para que faça sua
minha preocupação. V. Ex".sentiu aqui, através da
casa, com mais facilidade e pela metade. do preço.
leitura, que a preocupação em não emprestar dinheiQue outra alternativa tem o Governo Federal a não
ro às prefeituras ~ a construção de casa própria é
ser chamar o Governo de Estado e o municipal para
devida às condições das prefeituras qua.-T.o .à_ sua
equacionar a questão? Como ressalta V. Ex", recebe
""!""<>idade de endividamento.
quem precisa. Não é V. Ex", no Palácio, que saberá
Ora, por que não se comportar com as prefeitudas necessidades dos que vivem no interior, mas
ras como se comporta com as construtoras? As
sim o seu representante no Governo do Estado, junconstrutoras até hoje não fiCaram responsáveis pelo
to com o representante da prefeitura. Não é V. Ex" e
não será o Governo Federal, com uma empreiteira,
cumprimento do resgate das presta~ pelos comque resolverá o custo da construção e se ele cs'tá
pradores das casas. A empresa sempre construiu,
sendo feito corretamente. Agora, eu, que estou
ela própria arranjava o comprador e, nessa hora, ela
construindo minha casa com minha famma, vou fissafa. Af ficavam o comprador e a Caixa Econõmica
calizar. Não consigo entender, Senador lris RezenFederal. Por que não se adotou esse princfpio com
de, como um governador que tem a visão social, que
as próprias prefeituras, se qualquer prefeitura - isso
tem a preocupação do Presidente Fernando Henriafirmo com absoluta segurança - neste Pafs se áiSque Gardoso, assine ou aceite que, no seu governo,
põe
a construir casas populares por 1/3 do custo, reaconteça o que V. Ex" está relatando, que vai quelativamente,
das casas construfdas pelas construtorer, a exemplo do Proer dos bancos, criar o Proer
ras?
Por
quê?
As prefeituras já têm seus empregadas construtoras de casas. Que é importante o prodos, seus caminhões que buscam areia, seus postos
grama das construtoras, das finnas de construção,
de areia, suas minas de brita, seus britadores. Isso
tudo bem. Esse é um problema. Mas o interesse funcusta muito pouco para as prefeituras. 8as se intedamental é do cidadão que não tem casa. Está provado que nem é má vontade da empresa de construressam muito pela solução dos problemas de seus
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llzar hoje, às 18h35min, tendo como item único o
Requerimento n" 946, de 1996.
· Complementando, o que fiZemos nesse segun- ..
A PreSidência também infonna que, devido ao
do governo? Modificamos o Sistema de mutirão. O ·. ' requerimento aprovado hoje, o projeto de lei referenmunicfpio entregava o terreno ao Estado, devida-·
te à eleição direta dos suplentes de Senadores, que
mente limpo, o Estado fazia o projeto daquele conestava na pauta, ficou adiado para o ã.a 22 de nojunto, comprava o material em licitação. Então, a
vembro, dia em que também está marcada a votaempresa ou as empresas fornecedoras entregav'am·'
ção sobre a regulamentação da Contribuição Provio material no canteiro de obras. Ali ficava um operá-<·
sória sobre Movimentação Financeira, portanto, um
rio do Estado vigiando o material. Fazia-se a classifidia em que haverá a presença de grande número de
cação dos canãrdatos à casa.
·
'~
Senadores, pois se trata de um projeto que requer a
Não era mais aquele mutirão de convocar a civotação nominal.
Ressalto isso para infonnar aos Srs. Senadodade pam'a construção das casas•.
os sábacfos.e·domingos, cada candidato ao progiama levava
res que se trata de projeto que viabiliza a possibilios seus parentes,:seus vizinhos e amigos para ajudade de qualquer Senador chegar a esta Casa por
~rem !1ª-~_!!~ da sua casa. Ele é que· ÓS COrl-' , . eleição direta. A apreciação referida será no ã.a 22
·'vccava e nã:ci" mais a prefeitura ou o Estado. Alguns
de ilovembro próximo. ·'
construfam a casa em,dois finais de semana, e ouO SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os
tros a construfam em um mês. Se uma, duas ou três
Srs. Senadores Odacir Soares, Lúcio Alcântara e
pesSoas encontraSsem dificuldades,:ao final de dois
Mauro Miranda enviaram discursos à Mesa para semeses, a prefeitura. complementava com seu pesrem publicados na forma do disposto no art. 203 do
soal, e, em dois ou três meses, o conjunto ficava
Regimento Interno.
·
pronto.
S. Ex"s serão atendidos.
O Estado comprava o material para todo aqueO SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Prele conjunto e o colocava no local. Num detenninado
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, há certas notfcias
dia, começava-se a construção. Basta fazer isso·
J)ara os quais a imprensa julga polarizar a atenção
para que cada pessoa· neste Pafs que se interessa
generalizada ao lançá-las encimadas por tftulos garpor Úma casa arranje familiares, amigos, compadres
rafais.
e vizinhos para darem um "adjutório" - utilizamos
Não raro, muitas delas caem no vazio, não se
essa expressão no interior do Estado - na construsabe bem por quê.
ção da casa. Ninguém se nega a ajudar. O brasileiro
Outras há, porém, curtas, vazadas em poucas
é muito solidário. Quanto mais humilde o povo, mais
palavras
e;·quãsê'sempre, relegadas aos cantos de
solidário ele é. Isso é interessanté: ·
página, cujo laconismo, num primeiro momento, mal
Senador Pedro Simon, seguindo a sugestão
consegue despertar a curiosidade do leitor para,
de V. Ex", vou aprimorar essa que~o, porque, na
num
segundo momento, nele operar o inesperado
verdade, não me preparei para este pronunciamenimpacto.
to. Eu o fiz diante do que li hoje na imprensa nacioAmostra tfpica desse gênero de notrcias foi a
nal. Senti-me um tanto revoltado, indignado e inconque deparei, dias atrás, em um canto de página do
fonnado com isso, porque sou um apaixonado pela
o Estado de s_ Paulo, sob o titulo pouco chamativo
construção de casas populares. Volto a repetir: uma
de Alistamento.
moradia é o mínimo que a sociedade, por meio do
Tão desprovido de apelo parecia-me este tllulo
Poder Público, pode dar a seus integrantes. Vim a
que
já
iria passar adiante, quando minha curiosidade
esta tribuna para justamente evitar que mais uma
por
fim despertada por este subtítulo:
foi
vez se estabeleçam planos de construção para pri"Exército reduz tempo de serviço militar obrigavilegiar apenas um segmento da sociedade em detório."
trimento de um grupo numeroso e tão carente de
Como a matéria recebeu destaque mínimo,
moradias.
num
piscar
de olhos, pude inteirar-me de seu inteiMuito obrigado a V. Ex" pelo aparte e ao Sr.
ro teor. O Ministério do Exército resolveu reduzir o
Presidente pela condescendência em nos tolerar
tempo de prestação do serviço militar de doze
aqui além do tempo regimental.
para nove meses. O anúncio dessa decisão comO SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
pletava-se com os seguintes comentários explicatiPreSidência convoca sessão extraordinária a se reavos:
munfcipes, têm seus operários, seus mestres-de-
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Exército não tem recursos sufiCientes para
renovar equipamentos, pagar fornecedores em dia e
até alimentar a tropa. Por isso, a Instituição foi ol:i!:i"
gada a adotar um programa forçado de contenÇão
de gastos."
A partir dessa revelação, Sr. Presidente, da curiosidade passei ao espanto e deste ao sentimegto
de vergonha, sobretudo, ao concluir a leitura dos 100menlários finais feitos pelo autor da matéria: ,
"Desde o início do àno, o Ministério do
Exército suspendeu o expediente nas ma/nhãs de segundas-feira.!;. nos quartéis, para
··' economizar nas refeições, que são servidas
a 190 mil homens. A Aeronáutica StJSpendeu
o ~ente nas tardes das sexlliS. Os l'es- ,
~-- ·~veiS pelas medidas evitam falar sobre
o quantó e)ás representam de economia,
mas· a preocupação já chegou ao governo
acompanhada de estatfsticas sobre o perfil
dos jovens que se alistam. A maioria deles
vê no Exército uma saída para a situação de
pobreza em que vive. "Nesse aspecto, o
Exército é uma espécie de assistência social
para jovens sem perspeclivas de trabalho",
disse um oficial.• .
. O impacto em mim prodUzido pela deplorável
situação vMda pelas bravas e dignas instituições
das quais depende nossa segurança ante a eventualidade não descartável de ameaças internas e extemas, foi intenso, Sr. Presidente. Ele levou-me à
perplexidade quando me pus a refletir e, em seguida, a me fazer várias interrogações. E as reflexões a
que me apliquei, e as indagações que me fiz, eu as
repasso a todos os membros desta Casa, assim
como a todos os cidadãos conscientes, porque elas
dizem respeito a toda cidadania.
Não me recordo de jamais ter lido nas páginas
de nossa história, ou de ter tomado conhecimento,
ao longo de minha vida, de que haja faltado, neste
nosso Pafs, recursos para alimentar o reduzido contingente de suas Forças de Segurança.
Se isso es1á acontecendo hoje, e não aconteceu
em perfodo algum de nossa História, de duas uma:
- ou vivemos a maior crise econômica de toda
a nossa História, ou perdemos a noção da dignidade
em que devemos manter as nossas Forças Armadas, mesmo que as consideremos mera expressão
simbólica de nossa capacidade de dissuadir hipotéticos agressores internos e externos.
Também me passou pela cabeça outra indagação. Que pensarfarnos de um Pafs, não digo de uma
grande potência, mas de países até pequenos,
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como Portugal, Bélgica ou a distante Finlândia, se
tomássemos conhecimento que suas Forças Armadas, andassem cogitando de tirar férias coletivas,
pOr falta de recursos para alimentar os seus homens?
Provavelmente pensaríamos algo semelhante
ao que exprimiu um jornalista brasileiro, quando,
dias atrás, comentando, entre irOnico e escandalizado, o episódio da greve que lavrou na Marinha da
Rússia, motivada pelos três meses dé atraso no pagamento do soldo da marujada, associou esse insólito evento à decadêriCia que lavra no ex-império Soviético.
A resposta às graves indagações suscitadas
pelo deprimente estado de penúria enfrentadQ por
nossas Forças Armadas, deve ser oferecida,·em primeiro lugar, pelo governo, já que tem sido politica ou
opção sua procastinar indefinidamente a solução
deste problema, pennitindo que as coisas chegas,
sem aonde chegaram.
Admito, Sr. Presidente, que em razão de nossas limitações orçamentárias e da conjuntura críticà
que, de longa data, vimos suportando, sejamos obrigados a dimensionar o efetivo de nossas forças de
segurança em escala bastante inferior à que recomendariam a extensão de nossas fronteiras e as exigências de um aparato dissuasório proporcional à
vastidão de nosso território e às não ignoradas cobiças que este desperta.
Admito, inclusive, embora muito o lamente, que
nossas respeitáveis Forças Armadas, atualmente reduzidas a uma expressão quase embrionária dos
efetivos com os quais deveríamos realmente contar,
não possam, na atual conjuntura, ser providas,
quantitativa e qualitativamente, com equipamentos
de alta sofisticação tecnológica.
Entendo, porém, que a despeito de todas as
contingências desfavoráveis, devamos resguardar a
dignidade e respeitabilidade histórica dessas instituições, para que satisfatoriamente adestradas e suticientemente equipadas, elas possam exercer com
eficácia profissional a missão que lhes é atribuída
pela carta Magna.
Permitir que elas sejam afligidas por problemas
tão insólitos como a deterioração de seus equipamentos, a penúria de víveres necessários à alimentação de seus contingentes e o rebaixamento dos
soldos pagos à tropa é dar consentimento à sua degradação progressiva.
Ora, Sr. Presidente, a História, mestra da vida,
é rica em exemplos do alto custo pago pelos governos e pelas nações negligentes em cuidar da preser-
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vação de suas instituições, máxime daquelas que
respondem pela segurança de seu povo e pela integridade de seu território.
Louvo, Sr. Presidente, nossos bravos solda-.
dos, que, até aqu~ têm suportado todos esses percalços com exemplar aHaneria e elevado senso de
disciplina.
·
Mas concito o governo a não pôr à prova, ·por•
tempo excessivamente prolongado, essas inegáveii
virtudes militares.
··
. Este é o meu alerta, Sr. Presidenie.
.
O ~- LÚCIO ALCÂNTARA, (PSDB-cE) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o desenvolvirneíÍto efetivo de uma nação não se mede l!ela
qualidade de fUás estradas, nem pela quaptidade
,gu..,w.riedade.,.de.-produtos à venda no càmérció,~'frem, tampÕuco, pela ~ssistência social que é diSpensada aos seus· hãbi!antes, mas é avaliado principalmente pelo nfvel educacional de sua população e pelos conhecimentos cientfficos e tecnológicos de que é detentora.
Preocupado em conduzir o Estado do Ceará
pelos Caminhos que o levam realmente a um desenvoMmento seguro, o atual governador, Tasso Jereissati, criou, em 1990, quando governou o Estado
pela primeira vez, a Fundação Cearense de Amparo
à Pesquisa - Funcap, vinculada à Secretaria de
Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, com a
função específica de contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, por meio
do incentivo e fomento à pesquisa à fonnação e capacitação de recursos humanos, à geração e ao desenvoMmento de tecnologia e à difusão dos conhecimentos cientlfJCOS e tecnológicos.
Ainda em fase inicial de implantação, essa
Fundação tem direcionado suas ações para alguns
projetes que são básicos e importantes quando se
principia qualquer atividade. Assim, o programa Metamorfose tem por objetivo renovar os laboratórios
do Estado, com a aquisição de novos equipamentos,
com a transferência de Know how, com a contratação de técnicos de alto nível e com o intercâmbio
com outros centros mais avançados de pesquisa.
O programa Solução Tecnológica tem por objetivo investir no crescimento do potencial já instalado,
com ações voltadas para os segmentos considerados prioritálios para o Estado: água, agricultura irrigada, alimentos, veterinária, biotecnologia, medicina
das doenças tropicais, medicina preventiva, produtos naturais, energia, rochas ornamentais.
Para elaborar um quadro do potencial humano
nessa área e criar um sistema de infonnações em
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Ciência e Tecnologia no Estado, a Funcap criou o
programa Quem é Quem em Ciência e Tecnologia
no Ceará. Para atingir esse objetivo, a preocupação
está centrada em saber quem são os cientistas cearenses, o que estão pesquisando, o que descobriram e se seus trabalhos oferecem respostas aos anseios e necessidades do setor produtivo do Estado.
Com o programa S.O.S. Bibliotecas, Pretendese fornecer recursos para que as bibliotecas possam
se atualizar, adquirindo novos livros e assinando periódicos especiar.zados, bem como permitir que os
Centros de Informação e Documentação dessas bibliotecas contem com teipes, disquetes, CD Rorns e
outros suportes inodemos de annazenamento de informações.
O programa Pesquisa e DesenvoMmento visa
a financiar a realizaçã6 de pesquisa em Ciência e
Tecnologia e aquelas relativas ao desenvolvimento
de produtos e processos para que as tecnologias
geradas nas Universidades e lnstitutós Tecnológicos
possam ser repassadas ao Gov.emo e ao setor produtivo e aquelas já disponfveis no mercado possam
ser adaptadas às condições locais.
O programa Eventos Cientfficos pretende fi::
nanciar parcialmente a reafrzação de eventos cientfficos e tecnológicos no Estado e a participação de
pesquisadores cearenses em eventos nacionais e
internacionais do gênero, para que as experiências
possam ser compartilhadas e os pesquisadores do
Estado possam se inteirar das Conquistas feitas em
outros campos de pesquisa por outras pessoas.
Por.fim,-o programa Capacitação de Recursos
Humanos tem por finalidade formar pessoas realmente capacitadas para as pesquisas nas áreas
cientificas e tecnologicas. Para que o número desses profissionais atinja as expectativas e necessidades do Estado, a Funcap êstá promovendo a distribuição de bolsas acadêmicas voltadas para a iniciação cientflica, mestrado e doutorado, e bolsas para
transferência de tecnologia, abrangendo a extensão
tecnológica, pós-mestrado, pós-doutorado e destinadas a professores visitantes.
Com a Funcap atuando nessa área, somente
ano de 1995 foram concedidas cento e vinte e três
bolsas para mestrado e quarenta e cinco para doutorado, o que, em termos de doutoramento, significou a duplicação da oferta de bolsas no Estado
nesse perfodo. Além disso, através de convênio,
foram oferecidas cem bolsas de Iniciação Cientrfica na Universidade Estadual do Ceará, e sessenta
de Extensão Tecnológica na Universidade Regional do Cariri.
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, a criação e implantação da Funcap é urna
iniciativa de grande envergadura, em que estão pár" ·
ticularmente empenhados o Secre1ário de Ciência· e
Tecnologia do Estado, Deputado Francisco Ariosto
Holanda, e o Presidente da entidade, Professor João
Lucas Marques Barbosa. Como se Pôde ver, os programas por ela desenvolvidos não apresentam nada
de mirabolante ou megalomaníaco, mas procuram
ser realistas e totalmente consentâneas com as condições e necessidades mais premem~ do Estado e
do povQ.-Cearense. Ainda assim,, a falta de recursos
é o grande entrave que se antepõé ao seu desenvolvimento pleno. ,
Sei, no~ntanto, que as autoridades- éstaduai.s
~rão·aqiJilatar-dévidamente a importância que
tem para o Ceará. um.setor de ciência e tecnologia
sólido e bem estruturado, que saberão discernir com
critério o relevante papel que a Funcap pode desempenhar como colaboradorà principal no desenvolvimento cearense e, imbuídos dessa convicção, tudo
farão para que não lhe faltem os meios e recursos
necessários para que se desenvolva sempre mais e,
assim, possa realmente cumprir aquela nobre missão que todos·nós dela esperamos.
Muito obrigado!
·

". O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é com grande
sentimento de pesar que venho a esta Tnbuna para
registrar as minhas homenagens à memória do exGovernador e ex-Senador Coimbra Bueno. Este
grande homem público que honrou a sua geração e
colocou seu nome entre as figuras mais ilustres da
polftica goiana, faleceu recentemente, no Rio de Janeiro, aos 86 anos de idade, deixando o nosso convfvio num momento em que ainda alimentava vários
sonhos de realização pessoal. Há algumas semanas, ele visitava seus amigos mais antigos de Goiânia, tentando convencê-los a realizar em sua companhia o projeto de uma viagem internacional por via
marftima. Assim, ele chegou aos seus últimos dias
sem deixar empalidecer o estilo inquieto de viver,
que marcou toda a sua trajetória pessoal ou pública.
Como engenheiro, polflico ou intelectual, Coimbra Bueno deixou marcas inapagáveis na História
goiana dos últimos 50 anos. Foi um homem de fé,
um mobilizador de iniciativas e um líder empresarial
de grande influência Engenheiro ainda jovem e tomado pelo espírito romântico da época, ele aceitou o
desalio do então Governador Pedro LudOvico para
lançar-se na obra desafiadora de construir Goiânia.
Com o irmão Abelardo, fundou uma firma de enge-
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nharia para edificar a nova capital do Estado. Nenhuma outra firma se aventurou a tanto, num momento em que não havia dinheiro para pagar, e o
Estado só tinha a oferecer como pagamento algumas áreas urbanas da futura cidade. Ele acreditou e
venceu o desafio.
Diante de sua coragem pioneira e da iniciativa
vitoriosa, Coimbra Bueno recebeu homenagem inéãlla do então Goilemador Pedro Ludovico, que lhe
conferiu, por decreto, o tilulo de "Construtor de Goiânia",juntamente com o irmão Abelardo. E isso aconteceu num instante polftico em que já se desenhavam os territórios polfticos extremados entre a velha
União Democrática Nacional, a que viria a pertencer
Coimbra Bueno, e o Partido Social Democrático, que
em Goiás seria liderado pelo Governador Pedro Ludovico. E após a democratização, veio a ser Coimbra Bueno o primeiro governador goiano sob a égide
da Constituição de 46. Cumpriu o mandato até o fim,
e em 1955 voltou à politica como senador por Goiás,
passando então a presidir a Comissão de Mudança
'l:la Capital da República para Brasma.
·
O nome de Coimbra Bueno guan:Ja vincules
importantes com todo o processo de transformação
, econOmica do Centro-Oeste. Além da grande influência pessoal que teve na construção de Brasília
e de Goiânia, os dois grandes pólos de desenvolvimento da região, ele liderou o processo de aperfeiçoamento genético dos rebanhos bovinos da região,
estimulando a· importação de matrizes. À sua atuação os goianos creditam também um grande esforço
pelo desenvolvimento do turismo regional, sem
agressões ao meio-ambiente. Uma de suas grandes
bandeiras de luta foi o aproveitamento hidroviário da
bacia do rio Tocantins.
Mesmo depois de abandonar a rotina dos cargos públicos, Coimbra Bueno nunca deixou de influenciar a ação dos governantes. Onde havia um
simpósio, um encontro para tratar de questões relacionadas com o Centro-Oeste, lá estava ele para defender as suas idéias. Sendo por vocação um idealista, nunca teve medo de indicar o rumo das boas
utopias. É o que fazia também nos artigos que assinava na imprensa regional e nacional, abon:lando
grandes questões ligadas ao urbanismo, ao meio
ambiente, ao desenvolvimento da agropecuária e
dos transportes e à integração nacional. Mantendose presente nesses debates, ele garantiu espaço
pessoal no processo das grandes decisões regionais, como fonte permanente de consulta.
Não tenho dúvidas de que Coimbra Bueno fará
falta. Direta ou indiretamente, ele esteve presente a
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todos os movimentos políticos e sociais de Goiás
leão - Humberto Lucena- !ris Rezende - Jader Bar·
nos úttimos 50 anos. Homem de porte elegante e de
balho - Jefferson Peres - João França - João Rogestos firmes, ele tinha presença marcante em qll\l- .
cha - Joel de Hollanda - Josaphat Marinho - José
quer ambiente que freqüentasse, e essa é a imagem ·. · Agripino - José Alves - José Bonifácio - José
que deixa na memória dos goianos que o conhece-·
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça ram e admiraram. Ele deixa conosco, também, a
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José
lembrança de um homem generoso que repartiu
Samey- Júlio Campos- Júnia Marise- Lauro Camsuas preocupações com os pobres, através da _Fun-pos - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
dação Coimbra Bueno. Por todos estes fatos, Coii'Tl-f
Coelho - Marina Silva - Miarluce Pinto - Mauro Mibra Bueno honrou o Senado e por isso se faz mereranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soa·
cedor das homenagens que quero '!leixar consignares- Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro Simondas no$ Anais desta Casa, que é também um pouco
Ramez Tebet- Regina Assunpção - Renan Calheida históriá pessoal do grande vutto_ gbiano que estaros - Roberto Freire - Roberto Requião - .Romero
..
·
mos perdendo.
Jucá - Romeu Tuma - Sandra Guidi - Sebastião
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela".FilhoO SR. ~ESIDENTE (Eduardo Supliéy) - A,
Valmir Campelo - Vilson Kfeinübing - Waldeck Or~dêiiCiãHesigna p;ua a sessão extraordinária,
nelas.
convocada anteriormente para hoje, às 18h35min, a
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -A lisseguinte
·
ta de presença acusa o comparecimento de 73 Srs.
Senadores. Havendo número regimentai, ctectaro
ORDEM DO DIA
aberta a sessão.
Sobre a mesa, expedienté que será lido pelo
Votação, em turno único, do Requerimento n•
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Gilberto Mi- ·
946, de 1996, do Senador Eduardo Suplicy, soliciranda.
tando, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei
do Senado n• 215, de 1995, passe a tramitar conjunÉ lido o seguinte:
tamente com os Projetas de Lei do Senado ri"s 71,
de 1993, e 288, de 1995, que já se encontram apenEXPEDIENTE
sados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai enPARECER
cerrar os trabalhos.
PARECER NO 531, DE 1996
Está encerrada a sessão.
(Da Comissão Diretora)
(Levanta-se a sessão às 18h33min.)
Redação do vencido, para o turno
Ata da 165" Sessão Deliberatlva Extraordinária,
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
em 9 de outubro de 1996
de Resolução n" 63, de 1995.
2" Sessão Legislativa Ordinária da 50" Legislatura
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo
Presidência dos Srs. Eduardo Suplicy e
ao Projeto de Resolução n• 63, de 1995 que institui
José Eduardo Outra.
duas coleções, a serem editadas pela Subsecretaria
ÀS 18 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE
de Edições Técnicas, uma sobre a história constituPRESENTES OS SRS. SENADORES:
cional do Pafs e outra sobre os grandes vultos que
Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhãeshonraram o Senado.
Antonio Carlos Valadares - Bello Parga - Benedita
Safa de Reuniões da Comissão, 9 de outubro
da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos
de 1996. -José Samey, Presidente- Eduardo SuBezerra - Carlos Patrocínio - Coutinho Jorge - Edipllcy, Relator, EmOia Fernandes, Emanes Amoson Lobão- Eduardo Suplicy- Élcio Alvares - Emírim.
lia Fernandes - Epitácio Cafeteira- Emandes AmoANEXO AO PARECER NO 531, DE 1996
rim - Fernando Bezerra - Raviano Melo - FranceliFaço saber que o Senado Federal aprovou, e
na Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson
Camata - Gilberto Miranda - Gilvan Borges - Guieu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
lherme Palmeira - Henrique Loyola - Hugo Napo-
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RESOLUÇÃO N• , DE 1996

Institui coleção a ser edl1ada pe~
Subsecretaria de Edições Técnicas dÓ·
Senado Federal, Intitulada "História
Constitucional do Brasil~ e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
~
Art. 1° É institufda coleção a ser editada pela
Subsecretaria de Edições Técn~ do SenadO Federal, jntitulada "História Constituci'oOOl do Brasil".
Art..2" A coleção de que_ trata. o artigo anterior
será coiíiposta po~ obras editadas ou reeditadas,
que··Siljam relevantes para a compreensão da trajetória política _cj> Pafs, até o limile de três vo)umes P9!
~------!>o

--

. ·-

- · · § 1°1\ Subsec~a de EdiçõeS Técnicas, em
articulação COITl a Bil:ilioteca do Senado Federal,
procederá à seleção .das olml.S .lilerárias; -observa"
das, quanto aos direitos autorais, as disposições da
Lei n• 5.988, de 1973.
§ 2" Na programação orçamentária da Subsecretaria de Edições Técnicas serão alocados recursos necessários à cobertura dos custos com o pagamento dos direitos autorais referentes às obras selecionadas para edição no exercício subseqüÉmte.
. Art. 3" A coleção intitulada. "Perfis Parlamentares dos ex-Senadores•, de que trata a Resolução n•
23, de 3 de março de 1994 passa a denominar-se
"Grandes vultos que Honraram o Senado da Repú·
blica", mantidos os atuais critérios de escolha dos
homenageados e de editoração.
Art. 4° Na hipótese da escola de que trata o art.
3" da Resolução n• 23, de 1994, recair sobre ex-Senador cuja biografia já tiver sido objeto de obra literária ainda não sujeita ao domínio público, a Subsecretaria de Edições Técnicas poderá utilizá-la, observados os termos do art. 2" desta Resolução.
Art. 5" É a Comissão Diretora autorizada a providenciar a impressão dos dois primeiros volumes da
coleção "História Consblucional do Brasil", por se
constitufrem em obras que já se encontram no domínio. público nos termos da legislação vigente, com os
seguintes tftulos:
a) Volume I - "Formação Constitucional do
Brasil", de autoria de Agenor de Roure; e
b) Volume 11- ·A Constituinte Perante a História", de autoria do Barão Francisco lgnácio Marcondes Homem de Mello.
Art. 6" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O
expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Gilberto
Miranda.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 221, DE 1996
Detennlna o tombamento dos bens
culturais das empresas Incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os bens culturais móveis e imóveis, assim definidos no art.1° do Decreto-Lei n• 25, de 30
de novembro de 1931, serão tombados e deSincorporados do patrimõnio das empresas incluídas no
. Programa Nacional de Desestatização de que trata a
Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, passando a integrar o acervo histórico e artist!co da União.
Art. 2" O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data
de sua publicação.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua
·publicação•

Justificação
O texto da Lei n• 8.031, de 1990, não cogita de
desvincular o que seja desestatização, como reordenamento da posição estratégica do Estado na economia, de privatização de bens culturais de sua propriedade.
Para cobrir tal lacuna, o presente projeto tem
como objetivo preservar, como patrimõnio artístico e
histórico brasileiro, os bens culturais pertencentes às
empresas incluídas na relação das privatizáveis do
Programa Nacional de Desestatização.
Trata-se de bens normalment~ ignorados, no
processo de avaliação, quanto a seu valor cultural, e
que podem vir a se diluir na massa da empresa privatizada como qualquer objeto e utensmo banal.
Inscrevem-se, dentre eles, pinturas, gravuras,
desenhos, entalhes, fotografias, mobiliário, publicações, documentos; edificações, cercados, pórticos,
fachadas, inscrições e tantos outros que se constituem efetivamente como parte inalienável do patrimõnio histórico e artístico nacional.
A juízo do órgão responsável pelo tombamento
de tais bens, poderão ser eles recolhidos ou mantidos onde se encontram, responsabilizando-se a
nova administração, nesse caso, por sua guarda e
manutenção.
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Tanto a Constituição Federal quanto a legislaram vinculados no texto inovador, objetivando-se,
assim, a garantia de perpetuação do bem como pação vigente oferecem a!Tflla guarida à inserção destrimõnio da sociedade brasileira, razão essencial
ta nova norma no ordenamento jurfdico.
O Art. 216 da Carta Magna é bastante eloqüen- .,. · desta proposta.
te na defesa da iniciativa:
·
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. Senador Lúcio Alcântara.
•Art. 216. Constituem patrimônio cultuLEGISLAÇÃO CITADA
ral brasHeiro os bens de natureza materi;ll e
imaterial, tomados indMdualmente ou errj,'
l8 N" 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990
conjunto, portadores de referência à identiCria o Programa Nacional de Desesdade, à ação, à memôria dos Çiferentes grutatização, e dá outras providências•
. pos formadores da soci~de brasileira, nos
DECRETO-lEI N" 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937
qv<üs se incluem:
·
I -as formas de expressá~.
Organiza a proteção do património
li -os modos de criar, faze; e vivei';
histórico e artístico nacional
III-'as criações cienb1icas, af'\ísticas ~
Art. 1• Constitue o património histórico e artísti·--·-"""'"'~~·.
~-·
~~R,IQiõll·
co
nacional
o conjunto'dos bens móveis e imóveis
·
IV - as obras, objetos, documentos,
existentes no país e cuja conservação seja de inteeãlf.caçõe$· e· Cieínais espaços destinados às
resse público, quer por sua vinculação a fatos memanifesÍações artísticcx:ulturais;
moráveis da história do Brasil, quer por seu excepV - os conjuntos urbanos e sttios de
cional
valor arqueológico ou etnográfico, bibliogvalor histórico, paisagístico, artístico, arráfico ou artístico.
queológico, paleontológico, ecológico e cien§ 1• Os bens a que se refere o presente artigo ·
tifico.
só
serão
considerados parte integrante do patrirnô:
§ 1• O Poder Público, com a colaboranio histórico e artístico naciona~ depois de inscritos
ção da comunidade, promoverá e protegerá
separada ou agrupadamente num dos quatro livros
o patrimônio cultural brasileiro, por· meio de
do Tombo, de que trata o art. 4° desta lei.
inventários, registras, vigilância, tombamen§ 2" Equiparam-se aos bens a que se refere o
to e desapropriação, e de outras formas de
presente, artigo e são também sujeitos a tombamenacautelamento e preservação.
to os monumentos naturais, bem como os sítios e
paisagens que importe cónservar e proteger pela feiO Decreto-Lei n• 25, de 30 de novembro de
ção no1ável com que tenham sido dotados pelo natu1937, que "organiza a proteção do patrimônio histórireza ou agenciados pelo indústria humana
co e artístico nacional", referenciado no corpo do
projeto, conceitua, em seu art. 1•, como patrimõnio
(À Comissão de Constituição, Justiça
hrstórico e artístico nacional , "o conjunto de bens
e Cidadania -decisão terminativa.)
móveis e imóveis existentes no país e cuja conser...

vação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer
por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico".
E mais:

•Ar!. 1" ................................- ............. .
§ 1° Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4° desta lei.
Desse modo, por se tratar de conceitos indissociáveis, preservação e tombamento permanece-

.

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 222, DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a doar o
Imóvel que especifica à Associação de
Proteção e Assistência à Maternidade e à
Infância de Cachoeiro de ltapemirim •
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Rca o poder Executivo autorizado a
doar através do Ministério da Previdência e Assistência Social, à Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a ln1áncia de Cachoeiro de ltapemirim, o terreno com a área total de oito mil, cento
e noventa e três metros quadrados, onde estão edificados o Posto de Puericuttura Dr. João Carlos Cidal
e o Jardim de Infância, situados à rau Ruy Barbosa
no município de Cachoeiro de ltapemirirn, Estado do
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Espírito Santo, de propriedade da União oriundo da
extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência,
de acordo com o processo n• 28.971.001.831/95, ·
publicado no Diário Oficial, seção 3, de 25 de janeiro de 1996, pág. 2004.
Parágrafo único. Compreendem-se na doação,
todas as benfeitorias existentes na área definida no
caput deste artigo.
,
Arl 2" Destina-se o objeto desta doação, que
ficará gravado com a cláusula de- inalienabilidade, a
contribuir para o desenvolvimentO dos objetivos estatutárigs da Associação donatária esiritamente vinculados a assistência, a maternidade e a infância
·i Art. 3° No. caso de dissolução da AssoCiação
beneficiária fi!U desvirtuado .o fim para que 'é feita ii
~O;· ~-!ierrene, é:orn as benfeitorias que nele
..existirem, reverte!'á <!Q:patrimônio da União.
Art. 4° Esta ·lei ·entra em vigor na data de sua
publicação.
Justlflcação
Submeto à elevada consideração desta Casa,
Projeto de Lei, que tem por objetivo a doação de
imóvel de propriedade da União para a Associação
de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Cachoeiro de ltapemirim ~ APMI.
O imóvel em questão foi adquirido pela extinta
LBA em 1953 por doação da Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de ltapemirim, conforme Lei Municipal n•
72, de 19-7-50, e escritura pública datada de 15-553, lavrada no tivro 55, !Is. 58, do Cartório do 1° OHcio de Netas de Cachoeiro de ltapemirim, e registrada no Registro de Imóveis no mesmo Cartório, em
30-3-54, às !Is. 17, do livro 3AA, sob o n°18.315.
Como condição, a doadora impôs à donatária
obediência a abertura de uma rua ali já existente,
consignando ainda o seguinte:
... que destino dos terrenos é para o local onde se acha instalado o posto de puericultura e para a construção de um parque
infantil, ou jardim de infância, ou outro beneffcio de interesse geral do municfpio, que segundo oficio trocado entre a Prefeitura e a
Legião Brasileira de Assistência, de n• 70,
de 8 de abril de 1949, de que resultou a Lei
72 supra, houve uma remessa de dinheiro
para o aludido fim, isto é, para a construção
de um parque infantil, recebido pela Prefeitura Municipal, de cujo total a municipalidade dispendeu certa quantia; que em virtude
disso, a Legião Brasileira de Assistência,
que ainda não havia dado quitação dessa
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importância, que ficou reduzida a Cr$
185.500.00 (cento e oitenta e cinco mil e quinhentos cruzeiros), conforme reza a procuração adiante transcrita, dá quitação desta
quantia, en1endendo-se a expressão do ál!o
mandato "doação em pagamento• como resultante da transação acima mencionada, o que
vem a dar no mesmo; que a Prefeitura Munjci.
pai de Cachoeiro de ltapemirim, por seu prefeito, aceita a quitação referida; que a legião
Brasileira de Assistência lhe dá plena e geral,
transmitindo, em conseqüência, os terrenos
descritos acima, seu domínio, posse, servidões, dreitos, relativos aos mesmos e mediante
a cláusula "constituti", terrenos esses cuja
área total é de oito mil cento e noventa e três
(8.193) metros quadrados, situado à rua Rui
Brabosa, nesta cidade, onde estão edificados
o posto de puericultura Dr. João Carlos VKlal,
e o jardim de infância.. {sic).
Em 1972, o extinto Conselho Deliberativo da
LBA, no exercício de sua competência deferida peiÓ
Decreto n• 85.174, de 19-9-69, houve por bem autorizar, por unanimidade, a doação da parte do terreno
· em questão à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de cachoeiro de ltapemirim, porém
sem especifar as dimensões da área doada.
Diante desse fato, seguiram-se gestões para o
dimensionamento e desmembramento da área autorizada à doação, com vistas à celebração da escritura pública, todavia, sem sucesso.
Em face das várias alterações estatutárias, ficou inviabnizada a doação anteriormente autÓriZada,
por não ter sido efetivada oportunamente a escritura
pública de doação e o registro no cartório de imóveis.
Em 17-4-78, foi firmado contrato de comodato,
por prazo indeterminado, entre a LBA e a APMI, relativo ao mesmo imóvel, que em faoe da extinção da
primeira, o contrato fora rescindido e o imóvel repassado ao patrimõnio da União.
Ressaita-se que, a APMI, tendo em vista a sua
posse do imóvel, promoveu várias benfeitorias no local, e que a sua atuação se norteia no mesmo sentido e metas da extinta LBA, além de manter de pequenos auxmos e de convênios com a União, sobrevivendo a duras penas e contando, em pequena escala, com a participação da comunidade.
Hoje, a Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância de Cachoeiro de ltapemirim, continua
desenvolvendo relevantes trabalhos assistencais na
sua área de atuação, assim solicitamos a doação do
referido terreno a essa Associação.

------~.--
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Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - Senador Gerson CamÍlla..
·LEGISLAÇÃO CITAdA
. .
.
.
DECRETO N° 83.148, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1979

Aprova o Estatuto da Fundação Le-, · ·" glão Brasileira de ASsistência- LBA.
7·---·~-~~---~·-
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Art. 2" Este decreto entrará em vigor
no primeiro dia útil do ~s •seguinte ao de
· sua publicação; · revogados o Decieto n•
,;· · ~-174,· de 16 de setembro de 1969, e de-;-· ·· ·. mais disposições em·con!Íário.
·
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DECRETO N• 91:577<-DE 28 DE AGOSTO DE 1985
Altera .a redação ao dispositivo do
Brasilelm
·' "de Assistência - LBA, aprovado pelo De.·· .: ' creto n" 83.148, de 8 de fevereiro de 1979,
e dá oUiras providências.
. "•- ':.~ ::-:..
. ..

~"·::.·:-

EstàtUtó ·di~ Fundação Legião

DECRETO N° 92.9n, DE 22 DE .JULHO DE 1986
Altera

a redação de dispositivos do

Estatuto da Fundação Legião Brasiieim
de Assistência - LBA, aprovado pelo Decreto n" 83.148, de 8 de fevereiro de 1979,
alterado pelo Decreto n" 91.5n, de 28 de
agosto de 1985.
DECRETO N• 65.174, DE 16 DE
SETEMBRO DE 1969
Aprova os Estatutos da Fundação
Legião Bmsilelra de Assistência.

-
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Art. 2" A Escola Agrotécnica Federal de que
trata esta Lei manterá curso de segundo grau com
disciplina referentes a agropecuária no currículo a
ser ministrado.
Art. 3" A instalação do citado estabelecimento
de ensino subordina-se à prévia consignação, no Or·
çarnento da União, das dotações necessárias, assim
como a criação dos cargos, funções e empregos in·
dispensáveis ao seu funcionamento.
Art. 4° Ouvido o Ministério da Educação e do
Desporto, o Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 00 dias, contados a partir de sua aprovação.
Art 5" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SO Revogam-se as disposições em contrário.

.;
Justificação

O Estado de Roraima, criado pela Constituição
de 1988, tem na atividade agrícola a principal base
de sustentação da sua economia. Para desenvolvêla é imprescindfvel que o Governo Central lhe forneça a instrumentalização adequada e cujo alcance
está além da disponibilidade de recursos própriÕS,
de natural escassez numa unidade federatiVa jovem
e pobre.
O Município de Rorainópolis, recém criado, necessita, e muito, da implantação de urna escola
agrotécnica que viria a implementar técnicas avançadas, transformando os métodos rudimentares hoje
empregados pelos agricuttores, aumentando a produtividade no setor, evitando-se, assim, o êxodo da
população em idade escolar em busca desses conhecimentos necessários à profissionalização ligada
à terra.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - Senador Romero Jucá.

(A Comissão de Educação - decisão
terminaüva.)
PROJETO DE u:J DO SENADO N" 224, DE 1996

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- decisão terminaüva.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 223, DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnlca Fedem! de RorainópoRs, no Estado de Roraima.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a

criar a Escola Agrotécnica Federal de Rorainópolis,
no Estado de Roraima.

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Pacaraima, no Estado de Romima.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a
criar a Escola Agrotécnica Federal de Pacaraima, no
Estado de Roraima.
Art. 2" A Escola Agrotécnica Federal de que
trata esta lei manterá curso de segundo grau com
disciplinas referentes a agropecuária no currículo a
ser ministrado.
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Ar!. 3° A instalação do citado estabelecimento
de ensino subordina-se à prévia consignação, no Or•
çamento da União, das dotações necessárias, assim'·. ·
como à criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento.
Ar!. 4° Ouvido o Ministério da Educação do
Desporto, o Poder Executivo regulamentará esta lef,
no prazo de 90 dias, contados a partir de sua apro;.
vação.
Art. 5" Esta lei entra em viga~ na data de sua
publicação.
·
Art. .&' Revogam-se as disposições em contrá-

e

rio. .,
•

' Justificação

~O·Est~ de-Roràill)B, criado pela

ConstitUição

na a~d!i!:le agrfcola a principal base
de sustentação da
economia. Para desenvOlvêla é imprescindfvel que o Governo Central lhe forneça a instrumentalização adequada e cujo alcance
está além da disponibilidade de recursos próprios,
de natural escassez numa unidade federativa jovem
e pobre.
O Municfpio de Pacaraima, recém criado,. necessita, e muito, da implantação de uma escola
agrotécnica que viria a implemer;ítar técnicas avançadas, translonnando os métodos rudimentares hoje
empregados pelos agricultores, aumentando a produtividade no setor, evitando-se, assim, o êxodo da
população em idade escolar em busca desses conhecimento necessários à profissionalização ligada
à terra
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - Senador Romero Jucá.

·(fe 1988, tem

sua

(A Comissão de Educação - decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 225, DE 1996

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnlca Federal de Bonfim,
no Estado de Roraima.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Rca o Poder Executivo autorizado a
criar a Escola Agrotécnica Federal de Bonfim, no Estado de Roraima.
Art. 2" A Escola Agrotécnica Federal de que
trata esta lei manterá curso de segundo grau com
disciplinas referentes a agropecuária no currfculo a
ser ministrado.
Art. 3" A instalação do citado estabelecimento
de ensino subordina-se à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações necessárias, assim

309

como à criação dos cargos, funç6es .e empregos fli..
dispensáveis ao seu funcionamento.
Ar!. 4" OUvido o Ministério da Educação e do
Desporto, o Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 90 dias, contados a partir de' suá 'Ôpróvação
...

.Ãrt. 5" Esta' lei entnl. em
•
.

publicação:

.

l)a

dáta de

.. '

.

suá

Ar!. 6".~ a8 clspÓslções emC!Iritrãrio.

~··

Criàdo pelà Constituiçllo d8 1988, o Estado de
Roraima não pode. pn!8C(nclr dei apo1o decisivo do
Govemo Fedenll através de Incentivos pára um melhor deselivolviment de sua eoonomla. · ·
I o alizarb no Cei'Cro()esta cb Eslado, a 125 Km
de Boa VISta Bonfim nailceu no final do século passado.. .
..· . ..
.
. ' .
.O primeltO ciclo economlc:c? da região ocorreu
no infclo destt(século com a instalaçAo de sua primeirà fazenda agRltéc:nial enll8 191011920, foram
c:onsolidadcis os primeiros empraendimentos agro:~e originados os rKicleos de comércio.
Com a Implantação, em 1960 da Rodovia BR401, foi resolvido o acesso· para a Capital do Estado,
o qUe.~. também, o escoamento da p!Odução
para o rriell:8do guianense; já que dista 3km da Repóblkia Çooperativa da Guiana. .
. .
Sua populaçAo poSsUI grande vocaçio agrlcola
e a criação de
escola agrotécnlca possibilitaria
um grande 8V81190 nos métodos de exploração agrf.:
cola na região.
·
·
Sala das Sess6es, 9 d8 outubro de 1996.- Senador Romero JucL

uma

(A Comissão de· Educaç4o - decisáo
temrinativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 226, DE 1996

Autoriza o Poder Executivo • crtu a
Escolll Aiii CC6Qllca Fedlnl de Sio Lulz,
no Eaado de AonilmL
O Congresso Nacional decA!ta: ·
Ar!. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a
criar a Escola Agrotécnlca Fedenll de São LuiZ, no
Estado de Roraima.
.
Ar!. 2" A Escola Agrotécnlcá Federal de que
trata 9Sia Lei manterá cwso de segutldo grau com
disciplinas referentes a agropecuária no currfculo a
ser ministrado
·Ar!. 3" A Instalação do citado estabaléclmento
de ensino subordina-se à prévia consignação, oo Or-
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Art. 3" A instalação do citado estabelecimento
çamel)to cia .l.Jnião,. t!~ 'C!ota~necessárias, ruisim .
como a criação dos Carg()s, funções e empregos in•.
de,ensino subordina-se à prévia consignação, no Ord!spensáveisao ~u funcionamento.- •.
çamento da União, das dotações necessárias, assim
.-: . Art. 42 Ouvido, o. Ministéri_o. da Educação e, do\ • como a criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento.
~rto, o Pode_r.~ecutiyq regulamentará esta Lei"
no prazo de 90 dias, contados a partir de sua aproArt. 42 Ouvido o Ministério da Educação e do
Q!'!Sporto,.
o Poder Executivo regulamentará esta lei
VI!-çãO
~-··,
.•
Art. 5" Esta lei entra em vigor na data dE! ·sua,
no prazo de 90 dias, contados a partir de sua aprovação.
pubDcação. • ~· · .. ....... _ .. ··"
-. :_
'
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrá•
Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
rio.
· ..., ··,... :..~}'i.'..t·~ ,:. ·~
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrá-

·~•··r"':<" ··.:-.. ·:';~~-~~~.:c;~,_:·~.:·.

"'"·

:0 Estado de· Roraiina, criado .pela Constituição
de 1988, tem· na atividade:agrfcola· a:·principal base·
de sustenta~!da•.sua economia: 'Para. desenvolvê-:!:jã: é.irnPfãScinãfvel :que,:a Governa Central lhe fome.:
ça a instrumentali:Zação adequada .e .:CUjo alcance
está além da disponibilidade de recursos próprios,
de natural escassez· núrna unidade .federativa recém

criadaf. ~<: ·,,;~;;:.· ..::J..::.:~<··

·-.·~>

-::T."'/::':i:

!";~~:·.,.:~.. ·-~:{.,:_··.. :.. ·

·:, . Situadd'na'cRegião Sul• do· Estado: São Luiz,
como:a maioria-•dos•municfpios·ror;ümenses, surgiu ·
com a. polftita: .det:expanSão -agrfcola·: que: .exigem. a"
abei1ura de nbvas·lronteiras. · •· . ·•.. .. c~. - •
·.·:·'A ágricultura'j:lossui pouco mais de700 estabelecimentos -á.gropecuários com: uma-média de -100
heciares, suficiente. para garantir ·o. Sustento básico
do produtor e de sua famma, sendo o ~xcedente enviado: para BoaN'ISia e Manaus..
. ·-·~ -. . Suas· terras apresentam uma grande v~ção
para a alividade ·agrícola e a criação de uma escola ·
agrotécnica propiciaria uma modema instrumentalização nel:essária a. um melhor trato da terra
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996.'- Senador
. .... Romero Jucá•

(A Comissão de Educação - decisão
_, - .
. terminativa.)
P.ROJETO DE LEI DO SENADO N2 227, DE 1996
.,

..

Autoriza o Pode~ Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Normandia, no Estado de Roraima. ··
O Congresso Nacional. decreta:
Art. 1° Rca o Poder Executivo autorizado a
cs:iar a Escola Agrotécnica Federal de Normandia, no
Estado de Roraima.
" .' Art 22 A Escpla Agrotécnica Federal de que
trata esta Lei manterá curso de segundo grau com
disciplinas. referentes a agropecuária no currfculo a
ser·ministrado.

.. rio.
Justificação
. Criado pela Constituição de 1988, o Estado de
Roraima, sendo um dos Estados mais jovens e pobres do Pars, não pode prescindir do apoio decisivo
do· Governo Federal· através de inoentivos para um
melhor desenvoMmento de sua. economia.
Com uma área de 12.9~7 Km2. Normandia
apresenta clima tropical úmido propicio para o plantio de hortifrufigranjeiros. Sua atividade pecuária é asegunda maior de Roraima, com 75 mil cabeças dé
gado, 7 mil de ovinos e 7 mil de equinos. A criação
do rebanho bovino é predominantemente de forma
extensiva e o resultado de sua produção se destina
ao abastecimento de Normandia e Boa Vista.
A criação de uma escola agrotécnica no Municfpio viria a implementar técnicas avançadas aumentando a produtividade da região.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - Senador Romero Jucá.

(A Comissão de Educação - decisão
· terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 228, DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a criar a

Escola Agrotécnlca Federal de Caroebe,
no Estado ele Roraima.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 FICa o Poder Executivo autorizado a
criar a Escola Agrotécnica Federal de Caroebe, no
Estado de Roraima.
Art. 22 A Escola Agrotécnica Federal de que
trata esta Lei manterá curso de segundo grau com
disciplinas referentes a agropecuária no currfculo a
ser ministrado.
Art 3" A instalação do citado estabelecimento
de ensino subordina-se a prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações necessárias, assim
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como à criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento.
Art 4° Ouvido o Ministério da Educação e do·'.·
Desporto, o Poder Executivo regulamentará esta ler
no prazo de 90 dias, contados a partir de sua aprovação.
Art 5" Esta lei entra em vigor na data de su~,
publicação.
;..
Art 6" Revogam-se as disposições em contrário.
JustHicação
O E8Íado de Roraima, criado ~la Constituição
de 1988, tem na atividade agrfcola a principal base
de sustentaçã9 dá sua economia. Para d~lvê:
~rescir;!Qfvelque ~Governo Centrai lhe fome-·
--~
instruinentalizaçãg adequada e cujo alcance
está além da disponíbaiqade de recursos próprios,
de natural escasSez numa unidade fétlerativa- jovem
e pobre.
O Município de Caroebe, recém criado, necessita, e muito, da implantação de uma escola
agrotécnica que viria a implementar técnicas avançadas, transfonnando os métodos rudimentares
hoje empregados pelos agricultores, aumentando
a produtividade no setor, evitando-se, assim, o
êxodo da população em idade escolar em busca
desses conhecimentos necessários à profissionalização ligada à terra.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - Senador Romero Jucá.

·a

(A Comissão de Educação - decisão
terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os
projetes lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Gilberto Miranda.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°961, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos tennos regimentais, sejam solicitadas à Caixa Econõmica Federal, através do Ministério da Fazenda, as seguintes infonnações:
Qual a justificativa para a liberação, em 30-9-96,
em pleno período eleitoral, para o Governo de Roraima, da importância de R$16.000.000,00 (dezasseis
milhões de reais), sendo que o Estado está inadimplente junto ao CADIN;
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Quem autorizou tal liberação; e
Cópia do contrato de liberação do referido recurso ao Governo do Estado de Roraima.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - Senador Romero Jucá.

(A Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O requerjmento lido será despachado à Mesa para decisão, nos tennos do inciso III do art 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Gilberto
Miranda.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTo N" 962, DE 1996
Senhor Presidente,
NOs"terriios do Art 336, b, do RISF, requeremos
urgência, para o Oficio •s• N" 81, de 1996, do Senhor
Presidente do Banco Central do 813511 que "encaminha
proposta de renatificação da Resolução n" 52196, do
Senado Federal, que autorizou a Preteaura Municipal
de São Paulo a contratar operação de crédito junto ao
810, no valor de US$150,000,000.00, destinados ao
Programa de Urbanização e Vel1icalização de Favelas- PORVERICINGAPURA".
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. Epltáclo Cafeteira - Edison Lobão- Jãder Barbalho - Lúcio Alcântara - Geraldo Mello.
REQUERIMENTO N" 963, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos tennos do art. 336,
alfnea b, do Regimento Interno, para o Ofício N" S-89,
de 1996, referente à emissão de Letras Rnanoeiras
do Tesouro do Estado de Santa Catarina.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. - Jáder Barbalho- Geraldo Mello- Edlson Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os
requerimentos r.dos serão votados após a Ordem do
Dia, na fonna do disposto do art. 340, 11, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 73 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item único:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 946, de 1996, do Senador Eduardo
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Suplicy, solicitando, nos termos regimentais,
que o ProjetO de Lei do Senado n• 215, de
1995, passe a tramitar conjuntamente com
os ·Projetos de Lei do Senado n• 71, de.,_'
1993, e 288, de 1995, que já se encontram·
apensados.
Em votação o requerimer\to, em turno (inico.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiiarn ·
permailecer sentados. (Pausa)
·
'
Aprovado.
O. Projeto de Lei do Senado
215, de 1995,
passa a mvrutar em conjur\to com os,Projetos de Lei
do SenadÓ n• 71, de 1993, e 288, de 1995.
.
"·As matérias retomam à Comissão de Assuntos
Econômicos.
'
'!'___o.Sfl:-~ESIDENTE (Eduardo SupliéyJ - E&'§ótada a matéria constarile da Ordem do Dia.
Passa-se. ~ apredação do Requerimento n•
962, de 1996, de urgência, lido no Expedier\te para 0
Ofício n• Sf81, de 1996.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer ser\tados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão
do dia 15 próximo, na terça-feira.
.. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Passa-se à apreciação do RequerimÉ!r\to n• 963, de
1996, de urgência, lido no Expediente para 0 Ofício
n• S/89, de 1996.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer ser\tados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão
do dia 15 próximo, na terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con·
voco sessão do Congresso Nacional, terça-feira, dia
15 de outubro às 19 horas para a leitura de mensagens presidenciais.
Solicito ao nobre Senador José Eduardo Outra
que assuma a Presidência da Mesa.

n•

O Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Eduardo Outra.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de
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registrar a importante decisão do Tribunal Superior
Eleitoral, às 22h, uma vez que, na disputa para a
Pre!Bitura Municipal de catanduva ocorreu um episódiO que demandou a ação da justiça eleitoral, pois
um dos candidatos a prefeito, aquele que venceu a
eleição com 1% de álferença em relação ao segundo colocado, incorreu em irregularidade, uma vez
que as empresas das quais fazia parte como diretor
mantinham cor\tratos de prestação de serviços com
a Prefeitura Municipal de Catanduva.
Aquele candidato não se desligou das empresas, como exige a Lei Eleitoral, por isso foi solicitado
ao TRE de São Paulo que impugnasse sua candidatum. Por 6 votos a O o TRE do Estado de São Paulo
impugnou a candidatura, mas houve recurso que foi
ao Tribunal Superior Eleitoral. Ainda que se realizasse esforço para a votação dessa matéria, poucos
dias ames de 3 de outubro, o Ministro limar Gaivão
solicitou vista. Na véspera da eleição, o Ministro se
submeteu a uma cirurgia, e não houve oportunidade
de votação da matéria, pois outros ministros também
estavam auser\tes.
'
Houve a eleição e somente no dia de ontem, 8
de outubro, foi votada a matéria. Ocorreu um empa""'
te de 3 a 3. Cabe, portanto, ao Ministro Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, o Ministro Marco Auréfio Mello, fazendo um pronunciamer\to em defesa
da moralidade jurídica e do respeito as suas normas,
votar pela impugnação daquela candidatura. Por
esse motivo, acabou por ser eleito, em Catanduva,
um prefeito do Partido dos Trabalhadores, o Sr. Felix
Saião.
Gostaria de registrar que houve um procedimento correto por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Parece-me que, neste caso em especial, se procedeu ao devido respeito à norma jurídica, pois não
se pode permitir a candidatura a alguém que tenha
incorrido em sérios problemas, como, por exemplo,
o de não ter respeitado a necessidade de desligarse de empresa que estava realizando contratos de
serviços com a Prefeitura Municipal de Catanduva.
Foi feita justiça e com isso o Partido dos Trabalhadores acabou se tomando vencedor das eleições em
Catanduva.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.
Declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h47min.)
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.Ata da 166ª Sessão não Deliberativa
em 1 O de Q,l!tubro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Júlio Campos, Emandes Amorim
Ramez Tebet, Valmir Campelo, Romero Jucá e Freitas Neto
(Inicia-se a sessão às 14h30min.)

~

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -Declaro
aberta a sessão.
'· ·
Spb a proteção de Deus, i!Jicianios nossos trabaljlos.
·
· O Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campel•. piooederá à leitura do ~iente..
•-.. -.-···- · :-~ Éllifo Qseguinte:
•
'EXPE D 1 ENTE
OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO
N• 859/96, de 20 de setembro de 1996, do Ministro do Planejamento e Orçamento, referente ao
Requerimento n• 685, de 1996, de informações, do
Senador Emandes Amorim.
As informações ·toram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, proposta d_e emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N"49,DE1996
Revoga
Federal

o art. 228 da Constituição

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional.
Art. 1• Rca revogado o art. 228 da Constituição
Federal.
Justificação
Desde o advento da Constituição de 1988, ao
sabor de deploráveis casos de violência- inevitavelmente, chocaram a sociedade -, tem sido freqüente
a investida contra a inimputabilidade dos menores

de dezoito anos e a sua sujeição às normas da legislação especial (Lei n• 8.069, de 1990, Estatuto da
Criança 'e do Adolescente), previstas no seu art.
228•.
Já em 1989, propostas de emenda constitucional eram apresentadas, objetivando reduzir a presunção de inimputabilidade para dezesseilõ anos
(PSEC n"s 14, 27, 35 e 37) •
· Com ligeiras lr.!riações, a tendência se manteve (iniciativas de 1992), e, repetiu-se no âmbito da
revisão constitucional, corno documentaram as propostas de nOs 9 e 19.
Na verdade, jamais se cogitou de relevante
questionamento preliminar, dà ordem forma~ inteiramente deixado de lado, respeitante à legitimidade da
sede em que tratada a matéria.
Este, pois, o objetivo único da presente proposta, que, alheia à sensfvel controvérsia que sucedeu
à promulgação da Constituição, pretende discutir, de
modo desapaixonado, se a sede eleita é, efetivarnente, a mais adequada para o tratamento da ques-

tão.
O art. 228 da Carta ein vigor reproduz o conteúdo de norma semelhante, inscrita no Código Penal, art. 227 (na redação da Lei n• 7.209, de 1984).
O preceito constitucional em causa, como tantos outros (o do § 2• do art. 230, por exemplo), é
mais uma ilustração concreta da tendência que inspirou o constituinte de 1988: a constituição exacerbada de variados temas, que acabou por imprimir ao
nosso ordenamento constitucional positivo - ao lado
de seu primordial objeto - a abusiva função de "ponto de referência" ou "pedra angular" da discussão
sobre os "valores fundamentais" da sociedade (Gomes Canotilho, in Direito Constitucional, Almedina,
Coimbra, 4 1 edição, 1986, pág. 5).
Como visto, salvo ligeira inversão redacional, o
art. 228 da Constituição Federal, nada mais, nada
menos, é mera •reprodução" do art. 27 do Código
Penal.
Somente assim foi possfvel tomar-se fundamento de validade de normas inferiores, cuja superioridade hierárquico-normativa afeta o processo de
criação de regras jurfdicas (princípio de conformida-
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de) gerando o que o Prof. Miguel Reale denomina
de •totalitarismo normativo", por causar a imobilização do legislativo ordinário.
A compreensão de que a natureza da matéria:·. ·
é eminentemente penal - estranha àquelas de vere
dadeira estatura constitucional - não exige maior esforço exegético.
·
Daf, portanto, a finalidade supressiva desta.
proposta revisional, com o fito exclusivo de deslocar;
a definição da matéria para o campo infraconstitucional específico, mormente a esta altura, em qúe. se
desenvolve, no Ministério da Julltiçà, a reforma· do
Código Pena(.
·
Sala-'Ôas Sessões, 1O de outubro de 1996. Gilberto Miranda -João França- Valmlr campelo- Onofre Qujnail - Antonio C8rlos Valadares - ,
~Unl!~L-1~- .Ereltas Neto- Humberto Luce::·na-- Renan C81helros -;Francellno Pereira- JúDo
campos - João FranÇá .._ Jader Barbalho - Gullhenne Palm~lra- Ramez Tebet- Marluce PintoGllvam Borg!IS - Jonas Pinheiro- Bernardo cabra!- Teotonlo Vilela Filho- Ernandes AmorimJosé Fogaça - Lúdlo Coelho - Sandra Guldl Bello Parga - Romeu Tuma - C8rlos Bezerra Odaclr Soares - Ney Suassuna - José Bonifácio
- Romero Jucá- Geraldo Melo- José Alves.
LEGISLAÇÃO CrTADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TITULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO Vil
Da FamHia, da Criança, do Adolescente e do
Idoso (arL 228)

Arl 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoitc. anos, sujeitos às normas da legislação especial.

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Es!aluto da Criança
e do Adolescente, e dá outras providências.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)

Outubro I 996

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições especfficas constantes dos ariS. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado da República.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 229, DE 1996
Dispõe sobre os crimes de violência

doméstica
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1° Constituem crimes de violência doméstica os crimes praticados entre si pelos integrantes ou
ex-integrantes de uma mesma familia.
§ 1• Para os efeitos desta lei, consideram-se
integrantes de uma mesma famOia:
I - pessoas com vfnculos de parentesco cMI .
até o quarto grau;
11 - cônjuges, companheiros ou assemelhados;
ou.
III - quaisquer outras pessoas, ainda que não
aparentadas, que vivam sob os cuidados de membro
dafamilia.
§ 2" É sempre circunstância agravante do crime ter sido ele praticado contra integrante ou ex-integrante da familia.
§ 3° Os crimes de violência doméstica prati.cados contra mulher, pessoa menor de idade, idosil,
enferma, ou incapaz ffsica ou mentalmente, terão a
pena aumentada de um terço.
Ar!. 2" É crime de violência psicológica intimidar ou perseguir integrante ou ex-integrante da família, mediante:
I - menosprezo do seu valor pessoal;
11 - limitação do acesso ou manejo dos bens

comuns;
III- vigia constante;
IV - privação de acesso à alimentação ou descanso adequado;
V- privação da custódia legal dos filhos;
VI - dano a objetos apreciados pela vftirna, exceio os que pertençam privativamente ao agente.
Pena - detenção de três meses a dois anos,
ou pena restritiva de diretos além de outras penas
que a lei cominar.
Ar!. ao Qualquer pessoa poderá oficiar ao Ministério Público requerendo a adoção de medidas
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cabíveis para reservar a integridade física ou emocional de pessoa vitimada ou ameaçada por crime
de violência doméstica.
Art 4° A autoridade judicial poderá emitir o!'-'. ·
dem de proteção, restringindo temporária ou permànente, o acesso do agente à habilitação familiar ou
local freqüentado pela vítima:
I - mediante requerimento do ofendido, de
quem possa representá-lo, ou do Ministério Público;
11 - do ofício, quando houverem indfcios suficientes de violência doméstica em. representação ou
denúncia.
.
· ·
Aré5• As entidades municipà.is de promoção
sociál e de saúde ou na sua falta; os correspondentes órgãos estaduais, desenvolverão programas te.Jl!R~J~.ÇQlL\1,.'ele_Erientação familiar, para b a!endi'"lnimto dos agentes e. das vítimas de crimes de violência doméstica;: inclUindo incentivos à conciliação
e à assistência judicial.
Art s• Esta lei entra me vigor na data de sua
publicação.
Art 7" Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art 181 do Decreto-Lei n•
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal.
Justificação

"Mais que o corpo, a violéncia machuca a alma destrói os sonhos e acaba com a
mgnidade da mulher... •
A violência doméstica é um dos atas mais complexos que a sociedade aluai enfrenta, haja vista
que a agressão ocorre entre quatro paredes.
Dizemos que é problema social porque afeta
uma grande quantidade de mulheres, crianças e
idosos e repercute gravemente na sociedade como,
por exemplo a ausência ao trabalho, a ausência escolar das crianças mattratadas, problemas sérios de
saúde física e mental, etc...
Embora o homem possa ser vítima de violência no ambiente familiar, os estudos têm demonstrado que predominam mulheres entre as vitimas de
conduta agressiva de cônjuge, ex-cônjuge ou pessoa com quem tenha tido uma relação mais próxima. Não podemos omitir a condição de vítima à mulher que sofre a violência, pois é ela o principal alvo
dessa situação e não pode ser tratada apenas como
cúmplice ou co-agressora dos seus próprios maustratos, espancamentos e humilhações. Ninguém, em
sã consciência busca a penalização para si próprio.
Este tipo de violência estende-se aos filhos. A
prática da violência doméstica é fruto de uma ideologia milenar e patriarcal, firmada na superioridade
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do homem e de ·seu convencimento de que a mulher e os filhos são propriedades sua, devendo-lhe
obediência e cumprimento das ordens impostas.
As autoridades têm sido um dos principais responsáveis por este tipo de violência, uma vez que
suas instituições não priorizam a questão, omitindose e perpetuando a situação. As esparsas e tímidas
iniciativas existentes nos serviços públicos de ccrnbale à violência dependem do movimento organizado de mulheres que aluam sem, no entanto, existirem projetas globais que visem erradicar esse tipo
de violência.
Ressalta-se, ainda, que as crianças que sofrem
da violência doméstica, ou que provêm de lugares
onde ocorre tál violência trazem consigo traumas e
regras de comportamento marcados pela revolta e
pela mesma violêncil), trauma que os acompanha
pelo resto da vida.
- ·
No Brasil, as estatfsticas nos mostram um quadro alarmante sobre essa violência, ~tísticas estas que em geral, são incompletas pelo fato de muitas vítimas não denunciarem à violência sofrida, por
vergonha ou com medo de represálias. Dados refe,.
rentes à violência contra a mulher indicam que.. a
maioria dos casos de agressão é praticada pelos
parceiros das vítimas: mais de 70% (setenta por
cento) dos crimes violentos são cometidos em casa.
Estima-se que ocorrem, no Brasil cerca de cinco mil
estrupros por ano, sabendo-se que mais da metade
desses crimes são cometidos pelo parceiro dentro
das casas das vftimas. Está af, também, a origem
dos casos de incesto e abuso sexual de crianças e
adolescentes no Brasil, praticados pelo próprio pai.
Pesquisa publicada pelo jornal Folha de São
Paulo de 9-12-95, realizada em 1994 e 1995 pelo
Instituto Sedes Sapientiae, entidade que desenvolve
pesquisas e faz atendimento psiCológico crianças
e adolescentes vítimas de agressão, revela que a
maioria de agressões à criança e ao adolescente é
feita pelo pai (48,7%), enquanto apenas 15% dos
atos violentos são praticados por pessoas de fora da
famma. Outros parentes praticam agressões, como
primo (12,8%) e padrasto (1 0,3%). O Instituto também verificou o fato de não haver registras de agressão sexual contra crianças cometida pela mãe.
Tolerar a violência doméstica contribui para a
desintegração da famma, o estfmulo à criminalidade
e o enfraquecimento dos valores de convivência humana.
É imprescindível que unamos esforços e propósitos para enfrentarmos essa violência, que tem
afligido as fammas brasileiras.

a
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Propomos, no presente projeto, medidas punitiI - do cônjuge, na constância da sociedade
vas dirigidas ao agressor, tendo em vista a gravidaconjugal;
de do crime, e aHemativas para· sua reabilitação.
li - de ascendente ou descendente, seja o paPropomos, também, medidas de proteção às víti- ·.. · rentesco legitimo ou ilegitimo, seja civil ou natural.
mas, a fim de preservar-lhes a integridade física e ·
{A Comissão de Constituição, Justiça e
emocional.
Cidadania- Decisão Terminativa.)
Tais propostas encontram apoio no § a• do art
O SR. PRESIDENTE {Ramez Tebet)- O proje226 da Constituição Federal que preceitua:
to será publicado e remetido à comissão competente.
Art 226. A famma, bàse da sociedade, "
Há oradores inscritos.
tem especial proteção do EStado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA {PMDB-GO. Pro/§ a• O Estado asseguflliá a assistênnuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e
_pia à tamma na pessoa de cada um dos que
Srs. Senadores, o Presidente da República liberou·a integram, ,criando mecanismos para poibir
se dos constrangimentos e assumiu objetivamente o
a violênQja no âmbito de suas relaçõeS.
projeto político de ganhar' um novo período de ·quatro anos no poder. É um direito legitimo do Presiden. -~ I amDémlstá
si~tonia como Programa Nate estimular o processo de mudança constitucional
' cional de Direitos Huniano"s, instituído pelo Presidenpela reeleição e lutar para ser Sua Excelência meste Fernando Henrique Cardoso, que propõe medidas
mo o primeiro de nossos governantes com duplo
para a defesa e promoção dos Direitos Humanos em
mandato. Sua Excelência é um homem inteligente,
nosso País. Nos capi!ulos referentes aos direitos
letrado e capaz, e tem sido o comandante vitorioso
das ITI\IIheres e aos direitos das crianças e adolesde um programa econômico que retirou o País do
centes, o Programa apresenta como objetivos:
caos inflacionário e devolveu as nossas confianças
• Reformular as normas de combate à violência
em ,relação ao futuro. Gostei de ver a sua atitude poe discriminação contra as mulheres;
lítica, porque Sua Excelência não ficou em cima do
• Propor aHerações na legislação penal com o
muro. Liberou os seus aliados a saírem à caça dos
objetivo de limitar a incidência da viÓiência doméstivotos e pronto. Em poucas horas, a onda da reeleica contrá as crianças e adolescentes.
ção incendiou a política e nada mais se fala sobre
Isto posto, conclamamos os ilustres Pares à
mais nada.
aprovação deste projeto, que repudia firmemente a
As coisas não podem ser bem assim, afinal soviolência doméstica, por ser contrária ao respeito e à
mos um País muito maior que a reeleição. Sempre
dignidade humana. O silêncio, aliado à impunidade,
fui a favor da tese da reeleição em todos os níveis,
é cúmplice da violência.
mas não esperava um vendaval desse tamanho, doSala das Sessões, 1O de outubro de 1996. minando todos os nossos horizontes. A reeleição
Senadora Benedlta da SHva.
não é nenhum mal incurável, mas também não é neLEGISLAÇÃO CfrADA
nhum remédio milagroso, como está sendo vendida
por seus defensores ou adversários colocados em liCÓDIGO PENAL
nhas opostas de confronto; é apenas uma reforma
Decreto-Lei n• 2.848, de 27 de dezembro de
política, democrática na sua essência. É preciso bai1940, atualizado e acompanhado de Legislação
xar a poeira para analisar o assunto com naturalidade e isenção, à luz do bom senso e tendo em vista
Complementar, também atualizada, de Súmulas e
de Índices: Sistemático e AHabético-Remissivo do
os interesses da democracia.
Código Penal, Cronológico da Legislação e AHabétiMais do que a reeleição em si, o mais imporco da Legislação Complementar, da Lei de Introdutante é analisar o ambiente em que ela vai aconteção, da Lei das Contravenções Penais e das Súmucer, no conjunto das atuais realidades politicas e
las.
partidárias do País. Assim, o que me preocupa é dissociar a reeleição das demais reformas politicas que
Capítulo VIII
a meu ver devem acompanhá-la. Ela não pode ser
Disposições Gerais
tratada como uma grande panacéia, deixando-se de
lado questões tão ou mais prioritárias como a reforArt 1a1. É isento de pena quem comete qualma eleitoral e partidária, a instituição do voto distrital
quer dos crimes previstos neste titulo, em prejuízo:

em
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misto, a adoção da fidelidade partidária e a criação
de fundos partidários para o provimento das campanhas politicas, já referidas por vários Senadores, inclusive pelo Senador Pedro Simon. Se o País ca~ ·
rece tanto, como todos reconhecem, desses instrumentos de modernização das nossas estruturas
e costuJTles políticos, por que não implementá-los
todos de uma vez?
·
Não acredito em nenhuma hecatombe polf!Íéa
capaz de alterar o atual quadro d!! equilíbrio social e
econômico do Pars, apesar do estigma crescente do
desemprego. E dentro desse qu~ro previsfvel de
no!Jllalidade, o nome do Presidente Fernando Henrique Cardoso é imbatível. Firmado nesta convicção,
não tenho !llnl'Íum constrangimento em aljrmar que
;o:-atual·~ideRte ~rá considerar-se 'reeleito no.
dia em que a reforma for aprovada pelo Congresso.
As umas vão aj)róvâé o seu segundo mandato, se
Sua Excelência continuar ganhando a batalha da estabilidade política.
E é dentro desta expectativa que os atuais partidos mais fortes devem imaginar-se no futuro. Para
o PT nada vai mudar, exceto o adiamento dos sonhos com o poder, porque é e será oposição, na manutenção de sua coerência histórica. O PFL reconhece que não tem candidato disponível para empolgar as massas, pelo menoS por enquanto, e manterá as suas fatias privilegiadas na composição do
Governo. No PPB, o Dr. Paulo Maluf terá que recuar
de suas aspirações presidenciais e lutar pelo Governo de São Paulo, quando sentir que a reeleição será
fato polftico inexorável. E nós, do PMDB, come vamos ficar?
O Sr. Pedro Simon - E Covas, como fica em
São Paulo?
O SR. MAURO MIRANDA- É preciso responder a todas essas perguntas, Senador Pedro Simon,
e V. Ex" terá condição de fazê-lo melhor do que eu.
Nós, que sornes o partido da redemocratização, que temos a estrutura partidária mais organizada do País, mais abrangente e mais forte, continuaremes sendo tratados apenas como linha auxiliar?
Essas indagações não podem e nem devem ser
desprezadas na rearrurnação política pré-reeleição.
O Sr. Ramez Tebet- Penn~e-me V. Ex" um
aparte?
O SR. MAURO MIRANDA- Com prazer, ouço

v. Ex".

O Sr. Ramez Tebet- V. Ex" aborda o tema do
momento: reeleição. Como senador da mesma região de V. Ex", do mesmo partido, gostaria de aproveitar o seu pronunciamento - peço licença para
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isso - para manifestar também a minha preocupação. Todos nós - acredro que a maioria da classe
política e do povo brasileiro - somos favoráveis à
reeleição. Mas este é um terna fascinante e que nos
leva, sem dúvida, a muitas interrogações, e V. Ex"
chegou a uma delas: e os partidos polilicos? Não é
só o nosso PMDB. Pergunto: e os partidos políticos?
Reeleição deveria fazer parte de um contexto das
refonnas políticas do Pafs e dentro delas algo que
fortalecesse os pàrtidos políticos. É isto que a Nação
está esperando há muito tempo e não vem. É, por
exemplo, discutir a questão da reeleição, com toda
certeza votá-la, mas juntamente · com aquilo que,
apesar de ser aspiração de toda classe politica, ainda não foi sequer votado. Há muitos projetos mas
nenhum deles é votado. Refiro-me ao instituto da fidelidade partidária, tão imprescindfvel, para que não
haja interrogações come essas. Por quê? Porque aí
ninguém mudará de partido a torto e a direito, come
acontece hoje na vida pública brasileira. A adoÇão
do voto distrital misto também vai fazer com que o
parlamentar seja mais fiscalizado pelo seu próprio
eleitorado. Pedi a V. Ex" este aparte só para afirmar
a minha preocupação, que é a de V. Ex". Só·-que
não devemos perguntar sobre o destino do PMDB,
mas da vida partidária do País, que só pode ser fortalecida - a democracia vive dos partidos políticos e
precisa deles fortes, estáveis - com o instituto da fidelidade partidária. Af, sim, acredito que o tema da
reeleição pode ser votado tranqüilamente e as oUtras questões passam a ser circunstanciais, se é
com á desincompatibilização do Presidente ou não,
por exemplo. Creio que ela deve ser ampla, porque
não podemos dar a impressão ao Pars, por exemplo,
que só vamos votar reeleição para a Presidência da
República. O debate tem que ser amplo. Garanto a
V. Ex" e à Casa que a opinião pública brasileira pensa que reeleição é continuísmo, para eleger quem
está ar; quando reeleição é a oportunidade que se
dá aos atuais governantes de disputarem o pleito.
Comungo éom a mesma preocupação de V. Ex"; porém, não só em relação ao PMDB, mas à vida partidária do País, porque reeleição deveria ser discutida
no bojo de um projeto mais amplo, denominado Projeto das Refonnas Politicas. Mu~o obrigado a V. Ex"
pela oportunidade.
O SR. MAURO MIRANDA.- Concordo plenamente comV. Ex", inclusive com a idéia de reeleição
dentro desse contexto da reforma político-partidária.
Para isso, é indispensável que, daqui em diante, o eleitor tenha relação direta com o partido e não
com algum expoente que se pegue em alguma cor-

318

ANAIS DO SENADO FEDERAL

poração e que se traga para dentro do partido para
ganhar eleição, sem comprometimento nenhum com
a linha partidária.
Portanto, até voto a favor da reeleição dentro.
de um contexto mais amplo, que abranja a reorganização partidária e polftica do País. .
Conlinuando, Sr. Presidente, eSsa.s indagações
não podem e não devem ser de5Prezádas na rearru- •
mação politica pré-reeleição. Se chegar ao seu se-'
gundo mandato, pela renúncia ou pe.IO apoio dOS outros partidos, o futuro governo do Presidente Fernando Hen~que Cardoso certaménte ·estará comprometido corri a formação de um .ministério de dimensão nacional, com a presença proporcional das 'forças pàrtidárias .flUe apoiarem a reeleição. ll!o atual.
.,.mandal<;l:..P.. ~~id!!!J!e tem tido o nosso apoio para ·-&r as reformas e mantêr a estabilidade econõmica, mas tem d~biÍídó ·6 poder de forma desigual.
Foi eleito pelo seu partido, o que lhe garante autonomia distributiva de responsabilidades na administração do Pais. Mas o segundo mandato, se vier, terá
que passar por um processo de grandes alianças e
termonar num amplo sistema de coalizão de governo.
Outro ponto importante de reflexão para 0 tuturo é a questão regional. o Nordeste, 0 Norte e 0
Centro-Oeste continuarão sendo discriminados?
Quais,. as garantias que teremos de que não seremos engolidos económica e socialmente pelas pressões do Centro-Sul, que querem engessar 0 nosso
desenvoMmento, impedir a industrialização e bloquear a integração regional? O cenário da reeleição
t~rá que ser o cenário de um outro pais, menos paulista e mais brasileiro, mais federal e menos litorâneo. Um pais igualitário para caipiras e acadêmicos,
no qual a solidariedade e o respeito dêem 0 tom da
convivência política.
Não estou defendendo um clima de barganha
fisiológica, e acho mesmo que 0 Presidente e seus
negociadores políticos não devem transigir em concessões dessa natureza. Se for assim, serâ melhor
não fazer a reeleição, porque 0 preço a pagar não
compensará os efeitos positivos da previsível continui?ade. O que estou defendendo é a mais ampla
recoclagem do atual estilo de parceria nas tarefas de
governar para o bem do Pais e de promover o reequilfbrio de todo o organismo federativo. Neste sentido, concordo com as advertências feitas ontem pelo
próprio Presidente de que as reformas administrativa
e previdenciária estão no topo dás prioridades do
Governo. A reforma administrativa é vital para os Eslados reorganizarem as suas finanças e retomarem
os investimentos, e é mais importante que os socar-
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ros financeiros da União. Sua Excelência está certissimo em separar as coisas e demonstrar empenho
na aceleração das reformas, aumentando sua credibilidade para reivindicar a reeleição. Mas acho que a
reforma do Judiciário também é importante neste
momento para o Brasil. Quero um País em cuja inte~ridade territorial o sangue das riquezas possa fluir
ogualmente por todas as veias, sem bloqueios. Os
grandes investimentos em infra-estrutura de transporte têm que Chegar até nós, no Centro-Oeste, que
temos tudo para crescer, mas continuamos capengas de transporte rápido e econõmico. o Presidente
tem que mudar a sua agenda de compromissos e de
P~~ridad~ com os Estados mais pobres, na compoSJçao politica e na programação dos investimentos•
O atual Congressa; tem delegação legitimada
pelas umas para encaminhar os debates sobre a
reeleição, sem necessidade de consulta plebiscitária. Acho isso uma grande bobagem. O impor!ante é Sàber que um novo mandato deve atender às
aspirações populares, que estâo Vivfssinias em nossa memória, graças às nossas andanças na intensa
campanha municipal de 3 de outubro. O importante ·
é trabalhar corretamente no sentido de que essa inovação histórica na politica brasileira possa servir
mais à democracia e à Nação, e menos a interesses
de grupos de poder. Lutando pela reeleição, o Presidente haverá de entender que está pedindo ao povo
brasileiro muito mais do que lhe foi dado quando tui
ungido pela preferência popular, há dois anos.
Para reivindicar o direito de tentar obter mais
quatro anos, a primeira obrigação do Presidente é
impedir que_ os compromissos da úttima campanha
não sejam relegados a segundo plano por uma prioridade obsessiva em tomo da reeleição. Embora lagítima, essa tese política é nova e não estava no
programa. A reeleição ·deve ocorrer naturalmente,
sem açodamentos e sem traumas polfticos que paralisem o País e inviabilizem as reformas em andamento
no Congresso. Homem de sabedoria e de inteligência
privilegiadas, Sua Excelência sabe que o País que referendará o seu segundo mandato não será um país
traumatizado pela paralisia do desenvoMmento econômico e social. O Presidente está diante do desafio de
uma imperieição aritmética em que dois podem valer
seis. E este momento hamleliano de afirmação parante o jogo das probabilidades polfticas não poderá lardar no calendário crítico de suas decisões pessoais.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. MAURO MIRANDA - Com todo o prazer, Senador Pedro Simon.
'
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O Sr. Pedro Simon- Senador Mauro Miranda,
como o nobre Senador Rarnez Tebet, felicito V. Ex"
também por este pronunciamento, pela sua importância e significado. Quando fui Governador, tinhà ·
um assessor especial para trazer-me os pronunciamentos da Assembléia Legislativa Fazia questão de
ler os discursos de alguns parlamentares, os mais
crfticos e mais ásperos com relação a mim. Nâo sei
se o Presidente Fernando Henrique faz isso. Ontein,
o· nosso llder lris Rezende proferiu um fantástico
pronunciamento sobre a questão'. d3s moradiás populares~ ..chamando a nossa aíen~o para um equivoco raro, grave, do Governo; de querer colocar dinhéiro para salvar as empresas co: ;trutoras de
casa, em ve;. de proceder como S. Ex" -, e V. Ex"
..sabe.di~lbor do que eu -, realizandó mutirões, .
~dlretamerite com. as,plefeituras. Disse ao Senador
lris Rezende: .aceite·,um conselho de amigo -o Presidente. muito lhe preza-, leve o seu pronunciamento
a Sua Excelência Gostaria que o Presidente lesse o
seu pronunciamento. V. Ex" está sendo de uma realidade absolutamente concreta. A reeleição é um álreito, é um debate a ser aberto. O Presidente da Repúolica tem todas as condições, a capacidade, as
possibilidades para ser candidato. O Presidente
José Samey cometeu um equivoco: lutou demais
pelos cinco anos. Até hoje se ·comete uma injustiça
enorme a S. Ex", que não a merece, porque não é
verdade. Todo mundo diz o seguinte: o Samey lutou
para conquistar um ano. É mentira. O Presidente
José Samey tinha direito a seis anos, previstos na
Conslituição. A Constituinte resolveu baixar para
quatro e S. Ex" concordou em baixar para cinco, em
perder um ano, quando a Constituinte queria que
perdesse dois. Mas foi de tal maneira mal colocada
a questão que não se vende para ninguém a idéia
de que o Presidente José Samey abriu mão de um
ano, quando o seu mandato era de seis e ficou com
cinco. O que se vende até hoje é a impressão de
que o Presidente José Samey brigou, distribuiu
emissoras de rádio e de televisão, para ganhar um
ano, e ganhou. Se o Sr. Fernando Henrique não tiver cuidado, não tiver sensibilidade - Sua Excelência tem uma educação francesa -, se não tiver trato
na costura dessa matéria, vai ficar corno o cidadão
que deixou tudo de lado e lutou doidamente pela sua
reeleição. E pode acontecer com Sua Excelência o
que aconteceu com o Presidente José Samey, que
ganhou os cinco anos, .IJl<tS houve um desgaste tão
grande que na eleição para Presidente da República, em primeiro ou segundo turno, não interessava o
candidato que S. Ex" apontasse, Lula ou Collor.
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Pode acontecer isto: o Sr. Fernando Henrique se
desgastar de tal maneira, desnecessariamente, para
conseguir o mandato de reeleição que, ao chegar a
hora da votação, o desgaste o leve a perder ou até
não ser candidato.
O SR. MAURO MIRANDA- Agradeço muito o
aparte de V. Ex", que reforçou o que eu disse, e
também os elogios.
O Presidente está diante do desafio de uma
perfeição aritmética: em dois anos Sua Excelência
pode gozar e administrar bem, valendo esse perfodo
por seis anos, em havendo reeleição.
o Sr. Eduardo Supllcy - Permite-me v. Ex"
um aparte?
O SR. MAURO MIRANDA- Com prazer, nobre
Senador.
O Sr. Eduardo;Supllcy - Senador Mauro Miranda, sinceramente ainda não estou convencido ele
que as vantagens do direito de reeleição do Presidente, ou dos Governadores, ou dos Prefeitos sejam
maiores do que as d~ens. Começamos a observar que, pelo seu empenho e das pessoas do seu
Governo para conseguir a reeleição, começam a
existir desdobramentos, manobras politicas que Poderão, inclusive, prejudicar algumas das ações de
maior relevância e interesse público do Governo.
Agora, o Governo começa a se mobilizar como se
este objetivo, o da reeleição, fosse o mais importante no País. Não se nota, para a realização da reforma agrária, o mesmo empenho por parte do Governo. Com respeito aos objetivos de melhorar a distribuição da renda e da riqueza, não sé nota empenho
tão grande quanto para se conseguir a reeleição. Os
acordos políticos que começam a ser efetuados, a
própria posição do partido do Presidente da República, o PSDB, com respeito às eleições em São Paulo, agora, parecem ser determinados, não tanto pelo
mérito daquilo que poderá ser a melhor escolha Luíza Erundina ou Celso Pitta -, mas com relação à
reeleição. Há pouco, o Senador Pedro Simon se referiu ao que ocorreu durante o Governo José Sarney. E, naquela oportunidade, o Senador Fernando
Henrique Cardoso era um dos mais severos críticos
dos passos do Palácio do Planalto, com respeito aos
esforços para se garantir o cinco anos por ele referidos, se não quatro anos e meío. O Senador Fernando Henrique Cardoso chegou a escrever artigo na
Folha de S.Paulo, onde criticava severamente os
passos do Palácio do Planalto coin respeito ao esforço de garantir maior longevidade para o mandato
do Presidente José Samey. Temo, Senador Mauro
Miranda, que venhamos a observar aquilo que o pró-
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prio Presidente Fernando Henrique Cardoso preferiria que não acontecesse durante o seu governo,
pelo esforço de se conquistar o direito de se reeleger e, caso venha conquistar tal direito, eventuais
abusos que poderão acontecer com a própria disputa eleitoraL Ainda hoje à tarde voltarei ao assunto,
quando usar da palavra, porque avalio que este seja
tão importante, dados os passos que estão sendo '
dados pelo Presidente, que é necessário relembrar '
alguns dos principais pensamentos ~a literatura da
vida polfl!ca no Brasil e em outros pafse& Vou me
dedicar a esse tema quando usar da palavra como
/
·, .
orador.
OSR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- Senador ~auro ~i!flda. o tempo de V. Ex" já ult_rapas- .•
~ os Clng9_U1Lnti!OS~ ·
,--,.,....-o SR. MAURO_MIRANDA- Agradeço ao Senador Eduardo Suplicy, ·póis seus alertas são verdadeiros. A questão da reforma agrária, por exemplo, é
uma ordem que o Presidente deu várias vezes. Ontem mesmo, eu estava falando que a estrutura burocrática dificulta as ações; o Presidente fala e às vezes não acontece. Com relação a habitação popular,
o Presidente já iniciou vários programas nesses dois
anos, agora inicia o terceiro, em relação às construtoras, e nada acontece em relação· à habitação popular. 'Então são pontos que V. Ex" tem visto. E essas artimanhas, essas trocas, esses favores na área
politica para conseguir votos, tem a minha desaprovação total. Entendo que não compensaria uma reeleição em função desses mecanismos que não considero corretos.
V. Ex" tem razão, quem sabe é mais um motivo
de alerta para o Presidente recompor, se preparar
para governar bem nesses próximos dois anos, porque naturalmente Sua Excelência vai ter mais quatro
anos e uma reeleição tranqüila, desde que seja correto e que mostre uma postura nova para toda a sociedade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda, o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ernandes Amorim, 42 Secretário.
A SRA. BENEDJTA DA SILVA- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiáveL
O SR. PRESIDENTE (Emahâes Amorim) Concedo a palavra a V. Ex".
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para
uma breve comunicação.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, hoje - Dia Nacional de Combate à
Violência contra a Mulher - estou apresentando um
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projeto sobre crime de violência doméstica, com
apoio no § a• do art. 6 da Constituição brasileira.
No Brasil, as estatísticas mostram um quadro
alarmante sobre esse tipo de violência Geralmente
essas estatfsticas são incompletas, pois muitas vftimas não denunciam a violência sofrida, por vergonha ou com medo de represálias.
Dados estatísticos comprovam que a maioria
dos casos de agressão é praticada pelo parceiro da
vftima - mais de 7D"k dos crimes violentos são ar
metidos no domicmo. Estima-se que ocorrem, no
Brasil, cerca de cinco mil estupros por ano, e mais
da metade desse tipo de crime é cometido pelo parceiro da vítima Está aí, também, a origem dos casos
de incesto e abuso sexual de crianças e adolescentes
no Brasil, praticados, às Ye?e5· pelo próprio pai. .. .
Tolerar a violência doméstica contribui para a desintegração da tamma, o estimulo à Cfiminalidade e o
enfraquecimento dos valores de convivência humana
É imprescindível que unamos esforços e propósitos para enfrentarmos esse tipo' de violência, que
tem afligido as tammas brasileiras.
Proponho, no presente projeto, medidas punifiO
vas dirigidas ao agressor, tendo em vista a gravidade do crime, e alternativas para a sua reabilitação.
Proponho, também, medidas de proteção às vítimas,
a fim de preservar-lhes a integridade física e emocional.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, mais do
que o corpo, a violência machuca a alma, destrói os
sonhos e acaba com a dignidade da mulher.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Mu~o obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon,
por vinte minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, trago aqui, assinado pela imensa maioria dos Srs. Senadores que
estavam presentes ontem, um projeto de emenda
constitucional, fruto de um longo estudo, de um longo debate que tive com professores, políticos, intelectuais e colegas.
Trata-se de uma proposta que espero o Senado analise, debata, aperfeiçoe ou recuse, se for o
caso. É uma matéria que considero da maior importância para o momento que estamos vivendo.
Como Uder do Governo, à época, votei contra
e esforcei-me dramaticamente para que a revisão
constitucional não fosse feita no ano retrasado. Dizia
eu, discordando do hoje Ministro da Justiça, Nelson
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Jobim, que a Constituição previa que essa revisão
poderia acontecer ou aconteceria após 5 anos da sua
existência Dizia após 5 anos e não depois dos 5 anos,,
ou seja, podia ser com 5 ou 6 anos. Eu defendia e ar~ ·
gumentava que, em vez de promovermos a revisão
num ano eleitoral, devíamos deixar para realizá-la no
primeiro ano de mandato do novo Congresso e do
novo Presidente da República. Mas a revisão fOi um
fracasso total. Praticamente, não se fez nada, a nã'o
ser tirar um ano do mandato do Presidente.
Não há como deixar de reccinhecer que a
Constitui!)te - vejo chegando ào 111enário seu extraordináriO Relator, Senador_Bemardo Cabral, que
fez um grande e extraordinário trabalho - ' de um
modo muito tspécial, viveu uma hora das lJl8ÍS dra-máticas, .a..qwneçar pela morte do Dr. Tani:redo Ne"Vés. Não Sei se o_ Senaoor Bernardo Cabral concordará ccmigo,. _más ül'iia coisa seria a Constituinle
cem o Presidente José Sarney e outra com o Presidente Tancredo Neves. Por uma razão mu~o simples: o Presidente Samey era o vice-Presidente, exPresidente da Arena e assumiu a Presidência da
República sem força. sem autoridade, ao contrário
do Presidente Tancredo Neves. Pelas infOrmações
que eu detinha, o Presidente Tancredo Neves ia deixar a Const~inte para o final de seu Governo, e o
Presidente Sarney promoveu-a i:le imediato.
Existem mais de 200 artigos da Con~uição de
1988 que ainda não furam regulamentadOs em lei
ccmplementar. E não o foram por uma razão mu~o
simples: todas as vezes que, na Const~inte, o assunto gerava polémica e corria O· risco de cair no
chamado buracc negro, o Senador Bernardo cabra!
ou mais alguém, com inteligência, dizia que a matéria seria resolvida na forma de lei complementar. A
Constituinte não conseguiu definir e colocar no papel
o que é área produtiva e improdutiva para efe~o de
refOrma agrária. Deixou para lei complementar. E
assim aconteceram vários casos.

Depois, caiu o muro de Berlim; desapareceu o
mundo comunista; veio o neoliberalismo e o mundo
mudou. E verificamos que nós, vindos de um regime
de ditadura, fomos à Constituinte tão alucinados que
cclocarnos tudo na Con~uição porque não sabíamos por quanto tempo ela ia durar, temendo que algum dia os milsres viessem a retomar o poder.
O Sr. Bernardo cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Ouço com prazer V. Ex".
O Sr. Bernardo Cobrai - Em primeiro lugar,
quero lamentar não ter assistido ao início do discurso de V. Ex"...
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O SR. PEDRO SIMON - Eu estava esperando
e, quando V. Ex" entrou, eu tinha começado.
O Sr. Bernardo Cabral- Não precisava porque, pelo encadeamento do seu discurso, já sei
onde V. E~ quer chegar, e bem. Ora, quando V. E~
declara, com propriedade, que nós, constituintes, remetíamos certas questões para lei complementar,
diz bem. Nós estávamos saindo de uma excepcionalidade institucional para um reordenamento constitucional e o que havia? Esta Casa fervilhava de gente
pelos corredOres, eram emendas populares, da esquerda, da direita. ••
O SR. PEDRO SIMON - Aliás, cá entre nós,
não houve na história do mundo uma criação de
constituição tão democrática como essa em que o
Brasil inteiro participou. Na época, eu era Governador de Estado e tinha· mus inveja dos Parlamentares, porque, quando vinha a Brasma, via esta casa
fervilhando, conferências aqui e ali. Sob esse aspecto foi uma das páginas mais bon~as da História do
Brasil.
O Sr. Bernardo Cobrai - Concordo com V.
Ex". E, retomando o fio da meada, quando a esquerda queria colocar um assunto de seu interesse, es, barrava porque não tinha maioria e com a direita
acontecia o mesmo. Então, essa história do que era
terra produtiva foi um desastre. Devo dizer a V. Ex",
como Relator que fui da Assembléia Nacional Constituinte, que uma das grandes mágoas que tenho é
de ter sido derrotado nessa questão da reforma
agrária, que ficou muito aquém do Estatuto da Terra,
oriundo do governo militar. Ora, estamos, portanto,
de acordo, o que é preciso examinar, eminente Senador Pedro Simon, é o momento. V. Ex" disse bem:
depois que caiu o Muro de Berlim, aconteceram outros fatos, mas, naquele instante, todos sabiam que
o que deveria ser uma lei ordinária - e a nossa
Constituição está repleta de legislação infraconstitucional - mas a razão que se encontrava era exalamente o governo autoritário. As pessoas tinham
medo de que determinada matéria fosse para legislação ordinária e, depois, a lei ordinária posterior revogasse a anterior. Já com o prece~o con~ucional
era mu~o mais difícil. Tanto assim, que se previu no
ato das Disposições Constitucionais Transitórias o
período de cinco anos para podermos remodelá-la.
E, se não foi possível, agora está sendo. E está _sendo com o talento de V. Ex" nessa emenda que t1ve a
honra de subscrever. Quero cumprimentá-lo.
O SR. PEDRO SIMON - Emociona-me o aparte de V. E~. que tem autoridade e seriedade e pela
importância de ser V. Ex" quem é, Presidente da
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OAB, jurista, o Relator-:Geral ela Constituinte. Portanto, é com autoridade que V. Ex" diz isso.
Realmente, estou propondo que se dê ao pró- .,
ximo Congresso - que, casualmente, vai ser eleito
juntamente com o novo Presidente da República e
novos Governadores, Senadores e Deputados - o
direito de ser Congresso Revisor. Não é preciso ser
um Cabral, basta ser um Pedro Simon para saber '
que não ternos autoridade para fazer isso. Se a '
Constituição diz que ela é revista ppr três quintos,
não ~mos. de repente, mudar oS Critérios, não
ternos autori.dade para isso.
·
Por iSso, proponho um plebiscito, que é muito
singeJó'e vai ser feito junto com a eleição. Quando
se for votar ~ D~putado, Senador, Governador e .•
-~;dente-da-Bepúálica; l(ai haver um item pergun'"fa11ao: você ooncorda ~1'!1. dar ao futuro Congresso
os poderes para .
Congresso Revisor? Sim ou
não? Isso vai ser debatido, analisado e, na hora,
será respondido.
Esse vai ser o primeiro item da minha proposta. Fazer um plebiscito para saber se-a população
autoriza o futuro Congresso a ter poderes de Congresso Revisor, no prazo. de um ano, q~_será o seu
primeiro ano.
Fazer o qUe o Sr. Cabral e demais Constituintes tive.ram a competência de fazer e desprezamos.
Isto foi previsto: "Daqui a cinco anos teremos um
Congresso Revisor." E colocamos fora. Não frzernos
revisão alguma.
Esta é a minha primeira proposta: 1 - Faça-se
um plebiscito pedindo ao povo licença para, no ano
de 1999 - primeiro ano do futuro Congresso - nos
transfonnannos em Congresso Revisor. Se nos for
dada essa licença, trabalharemos, no primeiro ano
do futuro mandato, de 15 de fevereiro até o final do
ano- já previsto que não haverá recesso em julho.
Proponho que após 120 dias da aprovação da
revisão seja ela submetida a um ad referendum. Ou
seja, voltaremos ao povo apresentando a revisão e
perguntaremos se a população a aceita?
Por que o ad referendum? Para dar ao Congresso Revisor a oportunidade de se aprofundar nas
refonnas. Vejam bem: a certa altura, poderão dizer:
"Espere um pouco! É Congresso Revisor! Vocês
agora vão querer mudar isto, mudar aquilo?" Não!
Podemos fazer amplas mudanças. mas vamos submetê-las ao povo, como fez o Uruguai.
Assim, 120 dias depois de aprovado o projeto
pelo Congresso Nacional - que aqui estará pronto e
provavelmente o Senador Bernardo Cabral será novamente o Relator - esse projeto não será promul-
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gado, mas submetido ao referendo; e durante 120
dias vamos debater com a sociedade, que dirá sim
ou não.
Não discuto esse referendo; acho que pode ele
ser total ou parcial, ou seja, a população pode dizer
se aceilã ou não o texto geral, mas pode também
opinar com relação a alguns itens, especificamente,
corno a refonna agrária, por exemplo. O povo pode
ter uma posição referente ao texto geral e outra referente a alguns itens especificas.
Proponho que esse plebiscito seja feito no dia
três de outubro de 1998, simultaneamente às eleições federais. Após um ano de re~isão constitucional,
esta será submetida a referendo popular em 120
dias. Após o que, se aprovada, será promulgada
Durante o prazo de séis meses, os poli!icos, õS cidadãos poderão procurar o Partido que quiserem a fim
de ser organizada uma ampla refonna partidária Há
pessoas que já querem atntentar para um ano. Não
vejo problemas. Esse prazo servirá para que todo cidadão faça sua escolha e vá para o Partido que quiser.
Repare, meu nobre companheiro Bernardo Cabral: este era meu sonho quando eu divergi do 0~=.
Leonel Brizola Quando eu discordei do Presidente
JoSé Samey, eu achava que o MDB e a Arena deveriam ter ficado até a convocação da Constituinte. Minha tese era de que a eleição deveria ser feita com
esses dois Partidos. Depois, se convocaria a Assembléia Constituinte, que os extinguiria Os Parlamentares elaborariam a Constituição, organizandose em bloco. Promulgada a Constituição, haveria um
prazo para se organizarem os Partidos. Não proponho a extinção dos Partidos. Sugiro que, depois de
aceito o referendo e promulgada a Constituição, haja
um prazo que pode ser de seis meses ou um ano,
onde todos ;x>derão escolher seu Partido. Tenninado esse prazo, perderá o mandato o parlamentar
que se desligar do Partido pelo qual se elegeu.
Estou tentando reorganizar a vida política deste País. A cada dia recebemos uma emenda constitucional diferente. Não teremos o que fazer disso senão uma colcha de retalhos horrível, mudando aqui,
mudando ali, fazendo aHerações. Daqui a pouco, vai
parecer um Frankstein. Lembra-se, Senador Bernardo Cabral, quando V. Ex" recebeu os primeiros resultados das Comissões Temáticas? Foi uma maravilha, estavam todos felizes da vida, e quando V. Ex"
colocou no papel aquilo se transformou num Frankstein porque havia muita contusão, o mesmo item que
significava liberdade ou economia, ou trabalho, era
tratado diferentemente, em pontos e cap~ulos diferentes.
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Penso que, prifneiro, faremos isto: vamos tentar colocar um termo. O mundo está no seu lugar e,
até lá, vai estar mais ainda. Sabemos por onde ~~ .
mos caminhando, sabemos que se o comunismo
não está mais ar, isso não significa que o capitalismo ultraliberal do Collor é o sucedãneo. Sabemos
que há um desejo de abertura, de democratização,
há as chamadas privatizações, mas há algo que ·se
chama solidarismo à pessoa humana, que está se'ildo debatido e analisado. Sabemos que temos que
manter a liberdade, a democraCia,' mas sabemos
também_...que o texto tem que iier e,nxuto; temos que
ter uma legislação modema, então vamos fazer isso.
·i Não nego para V. Exls - nem deveria dizê-lo,
mas vou di7,Jlr L que ·há uma segunda cl)ance, se
~é daaprovarmos o parlameritarismó. O .
• parlameniarismo Joi fllleitado no plebiscito, é verdade; o povo ã!Ssé' não;· infelizmente. Mas haverá um
referendo, segundo minha proposta. Se fizennos o
plebiscito. e aprovarmos a revisão, o parlamentarismo poderá ser um daqueles itens especfficos no referendo popular. Quer dizer, aprova-se a revisão, e,
se não for referendado, o parlamentarismo sai fora
de novo, mas pode ser que seja aprovado.
Ponto n2 3. Vamos falar com sinceridade: a
vida partidária virou uma anarquia. Nunca foi boa no
Brasil. O Brasil não tem história, não tem traãlçáo de
vida partidária - nunca teve, mas nunca esteve tão
ruim assim. Vemos de tudo em todos os Partidos.
Não existe um mfnimo de coerência e de seriedade,
um mrnimo de identidade entre as pessoas.
Nem gostaria de tocar neste assunto, mas é
dramático. Vamos escolher o Presidente do Senado
para a próxima sessão legislativa. O Regimento do
Senado diz que o Presidente deve ser escolhido
dentre os Senadores do maior Partido representado
na Casa. É o PMDB. De repente, se diz que outro
Parlido é que vai ser o majoritário, porque vão tirar daqui e colocar ali. Vamos falar sério. Isso não fica bem
Estamos vellâo as pessoas, as mais heterogéneas, fazerem acordos de apoiamento. Jarbas Vasconcelos, um baila companheiro, em seu segundo
mandato de prefeito, o melhor do Brasil, apóia para
Prefeito um cidadão do PFL que é um grande companheiro também. A rigor, deveriam estar no mesmo
Partido, mas não estão. Assim como eu pertenço a
um Partido, o Senador Bernardo Cabral está no
PFL, e o nobre companheiro Jefferson Péres está no
PSDB. Meu Deus!
Acho que se houver reeleição, se o Senhor
Fernando H'enrique' ganhar a reeleição, ele vai ter a
tranqüilidade de promover essa questão. Fazer urna
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reorganização séria e responsável da vida partidária.
E o que acho mais importante é como vamos fazêla: em cima da revisão.
Nobre Senador Bernardo Cabral: se tivessem
sido extintos os Partidos polrlicos no úttimo dia da
Constituinte, iSso que estou dizendo teria "sido feito
naquela oportunidade, porque, em termos da Constituição, está lá Quando se criou o Grupo Centrão,
este seria um Partido de centro-direita. Se os Constituintes tivessem lido condições- não tinham- de dizer que estavam extintos os Partidos polrticos, eles
teriam seis meses para se organizar Baseadas no
texto da Constituição, as pessoas se orientariam. A
proposta que estou fazendo é exalamente esta: terminada a revisão da Constituição, feito o referendo,
os parlamentares tendo se conhecido, tendo debàtido, tendo as suas idéntidades e as suas discordâncias, abre-se o prazo para a reorganização partidária. Pelo menos ninguém pode ÕIZer: Não estou com
fulano, porque não posso. Não. Não está porque
não quer.
· O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" quer a resposta?
O SR. PEDRO SIMON - Com prazer, nobre
Senador.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Pedro Simon, induvidosamente a nossa Assembléia Nacional
Constituinte padeceu de um vfcio de origem: ela deveria ter sido convocada especificamente para aquele fim. Terminados os trabalhos, os constituintes deveriam perder o mandato e, se quisessem, candidatar-se-iam então a mandato de deputado federal ou
de senador. A grande tragédia foi que se misturou,
conforme V. Ex" está dizendo, foi que se criou, inclusive, no meio de tudo isso, um "Centrão" e acabou
havendo a confusão, a babel que houve. Se os
constituintes tivessem sido eleitos especificamente
para escrever a Constituição, e ao cabo, ao fim, terminados os trabalhos, tivesse sido exlinla a Constituinte, conseqüentemente extintos os mandatos, talvez hoje V. Ex" não estivesse, como está, a pl'ofligar, oorn absoluta razão, os equfvocos que houve. De
modo que quero apenas dizer que V. Ex" tem razão.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado, mais
uma vez, a V. Ex. 1
sr. Presidente, do fundo da alma eu digo que
gostaria que este projeto fosse analisado e que fosse dada a ele a importãncia que acho que ele tem. A
hora que eslamos vivendo, a conturbação que eslamos vivendo (de repente estão ar as eleições) é trá-

gica.
Fico com pena do Presidente da República. Ele
não sabe se manda votar no Pitta ou se manda volar
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na Erundina. E, no Rio de Janeiro, os dois Partidos,
o PSDB e o PFL, cujos candidatos. vão para o segundo turno, o apóiam. E em Minas Gerais. É uma ..
situação trágica para todos nós. .. ·.
Estamos atravessando uma· situação ruim. O
que está acontecendo com as medidas provisórias é
uma humilhação para o Congresso Nacional, é uma
vergonha. Está provado que mais 1O anos vão pils- ··
sar e não vamos resolver essa questão se não fiZer-'
mos o que estou propondo: sentiliinos à mesa por
:,
um ano e fazermos essa revisão., . ,'(.. '
, Acho que tudo pode ser alterado no que proponho, pode-s'ér modificado. Mas este. é 'um texto original, sobre o qual podemos trabalhar uma proposta
em definitivo, séria, para a realidade que o, Brasil
~está vivend_o~ contrário, vão ~ntinuar fazendo· •
:·'<Giue estão faZendo: e~nda para 11;1. emenda para
cá; modificação para lá; rhodificação paJ:a cá.
E isso que eu acho um vexame - para mim, é
uma vérgonha: cada eleição tem uma lei eleitoral.
Quer dizer, ·para cada eleição para prefeito, e para
cada eleição para governador fiZemos um modelo,
de acordo com o nosso interesse. Essa é uma das
maiores imoralidades que vi em minha vida. Uma lei
eleitoral é uma lei para vigorar, para existir; uma lei
de campanha é aquela. Mas não. A cada ano, de 2
em 2 anos, mudamos a lei. E, conforme o caso, mudamos aqui, mudamos ali, fazemos um gancho aqui,
fazemos um gancho lá.
Nesta proposta deixei de lado a questão da
reeleição do Presidente, porque acho que não se
deve misturar os assuntos. Reparem que não estou
tratando da matéria da reeleição. Muita gente pensou, quando falei em plebiscito, que eu estava querendo me imiscuir. Essa questão é aluai, vamos ter
que resolvê-la agora. Estou propondo para depois.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Com o maior prazer.
O Sr. Josaphat Marinho- Compreendo o propósito de V.. Ex", de alcançar uma reforma partidária,
que me parece ser o seu objetivo fundamental com
essa proposta. A minha dúvida é sobre o ponto inicial: abrir outro processo de revisão constitucional.
Por que não cuidar apenas da reforma da Constituição no ponto relativo à formação e funcionamento
dos partidos políticos? E daf, então, marchar para a
nova formação partidária. Aberto um processo de revisão constitucional, vamos ficar na mesma situação
em que temos estado aqui desde 1994, ou de 1993.
Tentar-se-á fazer outra Constituição. E nem se faz
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outra Constituição nem se procede à reforma indispensável do quadro partidário. Atente V. Ex" nisso.
O SR. PEDRO SIMON - A tese apresentada
por V. Ex" é correta. Só que divirjo de V. Ex" num
aspecto. É urgente o novo quadro· partidário? É. É
urgente, mas muito mais do que urgente é difíciL
Vida partidária -eu estava dizendo antes de V. Ex"
chegar- o Brasil nunca teve, nos termos da seriedade, como existe no Uruguai, como existe até no Paraguai - eles passaram por uma ditadura de 37
anos, e o Partido Colorado continuou ali; extinguiram
o diabo, mas não mexeram no Partido Colorado;
como existe na Argentina,. onde o Partido Radical é
do século passado. E mais alguns anos e vai ser do
século retrasado. No Brasil, não temos vida partidária.
A proposta que est?u fazendo, nobre Ser~ador,
é a seguinte: 1 - peço um plebiscito para nos dar
autorização para fazer a revisão. Quero fazê-la agora, Senador, porque, lamentavelmente, V. Ex" é testemunha, eu era contra fazer a revisão naquele ano.
E dizfamos que estaVa escrito que a revisão tinha
que ser feita 5 anos após, mas que não havia a obrigação de ser 5 anos depois. Eu achava que ela de-veria ser feita com este Congresso, e não em ano
eleitoraL Votamos para que fosse feita fora de ano
eleitoral.
Se pedirmos licença ao povo para fazer um
plebiscito, no dia da eleição, no dia 15 de novembro,
na hora de escolher os pa~amentares, vamos colocar um item: Você dá autorização para o próximo
Congresso ter o poder de revisão? Sim ou não? Se
for dada a autorização, o próximo Congresso, durante um ano, de 15 de fevereiro, sem o recesso de julho, até outubro, fará a revisão.
Cento e vinte dias após essa revisão, acontecerá um referendo. Por que o referendo? Para dar liberdade para autorizar. E vou ser sincero - não minto -, para permitir, se for o caso, que se possa introduzir o parlamentarismo. Como o pa~amentarismo
foi repudiado em um plebiscito, não poderíamos falar nele sem voltar a perguntar ao povo.
Tendo havido o referendo, publicada a Constituição, terfamos o prazo, que estabeleci em 6 meses, mas que pode ser ampliado, para fazer ampla
revisão da vida partidária. Durante o debate da revisão, durante a discussão do referendo, vamos nos
conhecer. Promulgada essa revisão, teremos um
prazo de 6 meses para fazer o reagrupamento partidário. Passado esse prazo, o cidadão que mudar de
partido perderá o mandato.

É esse o conjunto de propostas que estou
apresentando. Pode ser que haja algum equívoco,
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mas estou fazendo o vinculo, porque - e digo de coração, Sr. Presidente, e perdoe-me a sinceridade,
mas me atrevo a dizer - não adianta nada hoje nos··. '
reunirmos para fazer uma nova lei para fazer a reor"
ganização do quadro partidário.
Nunca estivemos tão mal para reorganizar o
quadro pÇ~rtidário como hoje, Sr. Presidente. TenhC),
ãlto que o pior que poderia acontecer para a vi~
partidária era o Senhor Fernando Henrique CaiQoso
ter ganho a eleição - e ter ganho·.~ ·eleição com o
PFL e <:Om partidos de centro-direita. Porque se o
Senhor. Fernando Henrique tivesse ganho a eleição
com o PSoB socialdemocrata e tivesse feito .urna
alianÇa com a esguerda, ou com a meia esquerda,
não haveria pJ>bfemas. Se naquela eleição tivesse,
~nhe·o-M!lltif, crBrizol{l, o Lula, o Quércia ou o
· t:néas, hoje poder(arT!9í!. fazer o que V. Ex" está dizendo. EstarfarT!Ç)s ·ag<ira reorganizando a vida partidária.
.
.
Com Quéroia Presidente, quem quisesse ficar
no PMDB do Quéroia, que ficasse com o Quércia.
Eu sairia e iria para um outro partido. Com o Lula ou
com o Brizola ocorreria o mesmo. Mas com o Fernando Henrique... Em primeiro lugar, o Fernando
Henrique é socialdemocrata; em segundo, e.stá com
o PFL, está com o Maluf; o seu Mjnistro da Cultura é
do PJ"; o da Refonna Agrária, do Partido de Roberto
Freire, do Partido Comunista. Sua Excelência fez
uma geléia! Hoje, o próprio Fernando Henrique impede que se faça uma vida partidária em cima do
seu nome.
A minha proposta é no sentido de que se faça
um novo quadro partidário em cima da revisão. Volto
a repetir: é o que poderia ter sido feito quando terminou a Constituinte. Se naquela época se soubesse
que estavam extintos os partidos e que haveria seis
meses para a criação de outros, hoje a situação seria bem diferente, e o Samey não teria tido maior influência.
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Eu
pediria apenas ao nobre Senador que, logo em seguida, conclufsse o seu pronunciamento, porque o
seu tempo já se esgotou há 11 minutos.
O SR. PEDRO SIMON - Não haverá Ordem do
Dia, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Mas
temos vários oradores inscritos.
O Sr. Josaphat Marinho - A minha divergência com V. Ex" é apenas quanto ao pressuposto.
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O SR. PEDRO SIMON- Concordo.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex", para chegàr
a essa refonna partidária, quer promover urna ~
revisão constitucional. Enro!ar-se-á a .revisão partidária com a revisão constitucional e não se faz adequadamente nem uma cóisa, nem outra: Marque .Y.
Ex" para reformar os dispositivos da Constituição sobre partidos polfticos e. alcançará; corn muito mais
objelividade e rapidez, o seu propósito.
·
·
O SR. PEDRO SIMON -Já enceriarei, ·sr. Presiderrte.· Apenas me ·pemiitirei, neSse final; diriQir
urna palavra ao Plenário. ·
• -' .· ··
·Temos, nó Rio Graride di) SiÍI, 'um grande jornalista que se chama Paulo Santana. É·um colunista
excepcional, homem de rádio, jornal e televisão. Ele
tem urna coluna, no
Hora, que é lido põr todos
em primeiro lugar - embora se encontre na penúltima página.··.,· .o.:·:· ,... ··
: ...,.'
· '·.:.. ·
· '• '' · ·Paulo Santana escreveu um artigo sobre· fideft'
dade partidária; no qual menciona a soa estranheza
em relação· ao meu comportamento; estranha que o
Senador Pedro Simon queira criar a fidelidade partidária., obrigando o cidadão que discorda do partidO a
perder o mandato e a ter a obrigação de votar sempre com o partido. Ele diz estranhar que o Pedro Simon, que âiVergia do Quércia, que teve uma vida. tão
independenle, esteja fazendo essa proposta. Quero
dizer ao meu amigo Paulo Santana que ele está mal
informado. O meu inleresse nesse projeto não é em
relação à fidelidade partidária, não é de se votar ou
não. Estou falando na revisão da vida. e do quadro partidário. Estou propondo urna revisão constitucional e
um reenquadramento da vida partidária. E af, sim, não
vai acontecer mais de, na véspera de uma eleição, alguém sair do PMDB para ingressar em outro partido, a
fim de que o Presidente do Senado seja daquele partidO.· Se isso ocorrer, a pessoa perde o mandato.
Continuo. porém, defendendo a consciência
das votações. Digo e repito: se houver uma nova
vida partidária, aconteça o que acontecer, para mim
virá sempre, em primeiro lugar, a minha consciência.
Se vier um novo quadro partidário e o Quércia for
candidato, votarei novamente contra ele, ainda que
perca o mandato.
Meu amigo Paulo Santana se equivocou. Deram-lhe urna informação errada. O que quero dizer é
diferente, quero partidos estáveis, que comecem
com um determinado número de parlamentares e
terminem com o mesmo número. Mas saber-se
como se vai votar não faz parte do estatuto partidário, não é obrigação da vida partidária. É claro que
respeito a consciência de cada um.
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Daqui, portanto, digo ao meq_amigo PaulO San-

tana, por quem tenho muito carinho e admiração,_
que desta vez- ele eslá- mal infonnado- o que é raro·. ·
acontecer. Deram-lhe uma parte de-uma infonnação
que não corresponde em nada ao que estou dizendo
desta tribuna; Nem sequer estou discutindo a questão da fidelidade partidária, mas da vida partidária>
Não me refiro a um pa~amentar-.que é expulso do
partido, mas àquele que sai do- partido Sem uma razão convincente~·
.. -> .. :::;--~;:.::-'· . ;.-:.: ~ .
;:.-,,O ;!ir· Lúcio Alcântara.:, P1!!J11it&me· V.. Ex"
um~?
. "'c~.,..,, ·"-' ...;;·' ..:
. ,_·. 0- SR. PEDRO SIMON ~- .. f!!lis 1Jâ0 ,- i:om o
maiorprazer•• ·!
.-c·:.:, •. :· _,_ ,_, .· ,..
~e-sr;-bícre-A~ra ~Só gostaria·ile dizer a
V. Ex" que; a ~u v.e:r,. a fidelidade partidária é. um
valor a ser perseguido. Embora em pafses com uma
tradição multissecular de fidelidade partidária. como
a lnglatena, ela esteja esmaecendo, ainda acredito
.que seja um valor importante para a .democracia.
Poré!!J, a fidelidade partidária sem a democracia. interna. num partido não tem o menor sentiqo• .Fidelidade partidária para atender a quem? IVJ poderoso
de plantão? Ao Presidente da República, ao governador, ao prefeito, que estão eventualmente ocupando 05 seus cargos?
·
O SR. PEDRO SIMON - IVJ everitual dono do
partido?

o

Sr. Lúcio Alcântara- Portanto, s6 pÓde haver fidelidade partidária para o bem da demoCracia
se ela estiver acOmpanhada de um piocesSo interno
de democracia partidária, porque,
sim, será respeitado o estatuto, o programa, aS idéias, tudo o que
o candidato defendeu durante a campanha eleitoral.
Mas simplesmente para ser mais um instrumento de
submissão do Legislativo ao Executivo não é possfvel, seria abastardar mais ainda a vida politica do
Pafs.
O SR. PEDRO SIMON - Nobre Senador Lúcio
Alcântara, repare que não estou tocando nessa matéria. O jornalista Paulo Santana foi quem, equivocadamente, fez referência a ela. Estou dizendo apenas
que o pa~amentar ou o cidadão que troca de partido
ou que deixa o mesmo deve perder o mandato. Não
estou referindo-me àquele que vota contra o partido
ou que é expulso do mesmo. Se o cidadão votou
contra e foi expulso, se perdeu ou não o mandato,
essa é urna outra matéria. Refiro-me ao caso de o
partido iniciar com cem membros e tenninar com seis.
É isso o que vem ocorrendo ao longo do tempo.
Dez dias antes do golpe de 1964- e nesta
época eu era Deputado estadual -. festejávamos o

ar
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fato de o PTB haver-se transfonnado no maior partido do Congresso Nacional. Havia nele cidadãos que
pertenceram à UDN, ao PSD e ao PL Porém, três
dias depois do golpe, o PTB já era o quarto partido
do Congresso Nacional, porque aqueles que ingressaram safram do partido novamente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse projeto
não é perfeito, é o infcio da discussão. Vejo que pessoa da competência e da seriedade do Senador Josaphat Marinho terá muito a contribuir. Pelo seu crivo passará a análise e o debate das áiVergências
que S. Ex" apresenta. Mas mesmo S. Ex" há de concordar que o projeto é bom, no sentido de abrir o debate, a discussão para se tentar fazer alguma coisa.
Muito obriga$, Sr. Presidente.

· Durante 'o discurso do Sr. Pedro Si-

mon, o Sr. Emandes Amorim, 4" Secretário,

deixa a cadeira da pi-esidéilcia, que é
pada pelo Sr. ValmirCampe/o.

ocu-

O SR. PRESIDENTE. (Valmir Campelo) - Con(l6!:1o a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral •.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
-SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
r o Senador Jefferson Pé"*' es1á inscrito em 8" lugar.
Farei uma pennuta com S. Ex", porque se encontra
na tribuna de honra o Dr. David Havt, que é o Presidente da lntemational Tele Education lncorporation,
com sede em Nova Iorque.
Há pouco tempo, estive com S. s•, que es1á
aqui em 8ra51lia apenas para uma conversa pessoal, em termos de ajuda à nossa Região Amazõnica.
Desse modo, permuto com o meu comp<inheiro
Jefferson Péres. Peço a V. Ex" que me assegure a
inscrição no seu lugar.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, com a aquiescência do nobre
Uder do Governo, Senador Elcio Alvares, e na qualidade de Vice-Líder, para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra a V. Ex", como Líder, por 5 minutos,
para uma comunicação urgente, de interesse partidário, nos termos do art. 14, alínea •a•, do Regimento Interno da Casa.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Como líder, para uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de
um registro de fundamental importãncia
Amanhã, 11 de outubro, o Estado de Mato
Grosso do Sul completará 19 nos de existência

o
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Esse registro é importante na mecicla em que foi, sem
dúvida alguma, o infcio de um processo de redivlsão
terriiDrial do Estado que, podemos afirmar, deu certo•
.. : Essa iniciativa coube· ao então· Presidente da.
Repúbfica, de saudosa memória, Ernesto Geisel.
Mato Grosso do Sul, que foi criado para ser' um Estado modelo, desponta hoje na constelação da''Federação brasileira como um Estado altamente· pro"'
missor, de um potencial exllaordi~rio. No entanto,
aguarda ainda um programa de desenvolvimenk) regional que possa efetivamente explorar. as
riquezas,. as' suas potenciafKiades, como, por exe~
pio, o . turismo do nosso 1ão decántado Pantanal.<
Temos Dounj.dos, capital econOmica do Estado
do MatQ__G~. Sul, região eminentemente agrfcola; •
~Pólã,:ffontén'à com o Paraguai; temos o bolSão sul-rnato-gro5sensé,. ParanaJba, TrêS Lagoas.
Em suma, em Mato Giosso do Sul existe uma teriZ
conjugação entre a iniciativa privada e o Poder Público. No entanto - repito - o Estado necessita da injeção · de recursos públicos para que efetivamente
essa redivisão territorial possa dar os frutos que a
Nação brasileira espera.
Sr. Presidente, faço esta manifestação porque
entendo que a data não poderia passar em branco.
Rca assim registrado o aniversário da. divisão territorial do nosso Estado e o gesto de descortino politico
do então Presidente Ernesto Geisel. Antes, Mato
Grosso não queria a divisão; hoje, tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul saúdam o ato praticado no dia 11 de outubro de 19n pelo Presidente Er-

suas

nesto Geisel.
Era o que queria ficasse registrado nos Anais
da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres,
que dispõe de 20 minutos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, encerrada a
primeira fase do processo eleitoral, creio que já se
pode fazer, embora em caráter preliminar, urna análise das eleições municipais do corrente ano.
Além do avanço que representou a introdução
do voto eletrônico, que reduziu a quase zero o fndice
de fraudes nas eleições das grandes e médias cidades, pode-se assinalar também, com a!Jsoluta certeza, avanço no processo de amadurecimento politico
do povo brasileiro.
O eleitorado, de modo geral, talvez com retrocessos aqui e ali, sabiamente soube desideologizar
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a eleição e compreender que a mesma era de caráter puramente làcal: Não é que ainda não existam no
Pais e no mundO·
Esquerda e uma Direita. Existem. Mas esse não seria o momen1D de teorizar sobre essas tendêncills.
O eleitoradO avaliou exclusivamente as qualidades pessoais"do Candidato, ponderou se ele tinha,
ou não, competênCia para tocar a máquina administratiVa do seu rili:miclpio. O eleitorado preocupou-se
com o lixo, com o transporta urbano, com a educação, com a salklé, e não deu imporlância à posição
do candidato no aspecto ideológico. O eleitor soube
ainda desfederalizar o pleito. Não estava em julgamento - o ·eleitorado bem o sabia - o Governo Fernando Henrique Can:loso. N"mguém, para escolher o
Prefeito, levou em consideração o lato de o"Piano
Real estar ou não dando certo; ninguém, ao votar,
preteitdeu aplaudir ou condenar os aros do Governo

uma

Federal. . .• ' . "'"
Sr. Presidente, quem tentou federalizar as eleições deu-se mal. Os eleitores foram mais sábios do
que muitos candida1DS, porque souberam nitidamen-_
te separar as coisas.
O grande debate ideológico talvez venha - proVavelmente virá - no seu devido tempo, em 1998,
quando haverá eleições para o Congresso Nacional
e para a Presidência da República. No plano municipal, não houve esse debate.
O Sr. Josaphat Marinho- Pennite-me V. Ex"
um aparte?
·o SR. JEFFERSON PÉRES- Pois não, nobre
Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphal Marinho - Indo ao encontro
das observações de V. Ex", note-se também que
muito pouco se falou nos partidos polfticos. É como
se não existissem as organizações. O interesse era
em tomo dos candidatos.
O SR. JEFFERSON PÉRES - A escolha foi
realmente pessoal, deu-se por cima dos partidos,
Senador Josaphat Marinho.
lnteriZmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
classe politica não mostrou o mesmo amadurecimento. Preocupam-me as posições, os pronunciamentos e as atitudes de alguns de nossos próceres
politicos, urna vez que demonstram a defasagem
que parece existir entre o arnadl!recimento do eleitorado e a estagnação de certos segmen1Ds da classe
politica.
O que fez o meu correligionário, Ministro Sérgio Motta, ein São Paulo - a grosseria que usou para
com a candidata do PT, Luiza Erundina -, representou uma deplorável falta de educação politica e
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falta de ajuste com o· comportamento; dos tempos de
Raul Pont, eleito Prefeito de Porto Alegre, foi um
protesto do povo gaúcho, do povo porto-alegrense
hoje. O eleitor não aceita mais "'.está demonstrado .
em todo o Pafs - esse tipo de·.baixaria, que é a ·. · contra o neoliberalismo. Ora, francamente, a eleição foi municipal; isto não esteve em causa. Aceiagressão pessoal.
:' .·c·lii'
·
tar-se o argumento do Sr. Raul Pont seria .consideO Ministro, meu correligioiiánd, · andou muito
rar, então, que a derrota do PT no Rio de Janeiro
mal quando manifestou aquele ,gesto deselegante
e
em São Paulo foi o quê? Foi uma aprovação do
em relação à candidata petista. A!;ii~m mal també~:·
povo
paulista e do povo carioca ao neoliberalisautoridades do Governo Federal, quando, à úh!ma
mo?
Convenhamos
que o Sr. Raul Pont saiu do
hora, trouxeram a público uma posslVel investigação
sério!
Em
vez
de
colocar
sua vitória como uma vido Banco Central a respeito cliúti:i praticado
tória
das
boas
administrações
do PT em 'Porto Alecandidat~Celso Pitta, o que foi ftmo· corri o propósito
gre,
a
atual
e
a
última
isto
sim
-, colocou a quesde c~e:;morafizá-lo e denotá-lo. : .
'
. .
. .
.
\
tão em termos ideológicos, o que é realmente uma
Pertenço ào,PsbB, nias não vou. àplaudir gesmis!Hicação.
,t.$W!!l!~li-~de_EC>rreligionários,· meus. Não vou,
· Por outro lado, continuou em todo Pafs o uso
·1'1'feSnlo, Sr; Presidente!_.:lá me disseram que sou um
desbragado
da máquinâ polftica. Isto se viu em muiingênuo em polfticá. "f:alvez seja. lngênuo, sim; patitos Estados. E, como acentuou o Senador Josaphat
fe não serei nulic:a.
··
·
' ";,
.. :.~. ..
Marinho em seu aparte, infelizmente, a impunidade
O Sr• .Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex&
campeia~ A legislação eleitoral, que é até severa,
uma nova intervenção?
Senador, é letra morta. A Justiça Eleitoral, ou por falta de meios, ou por falta de vontade, não atua com a
O SR. JEFFERSON PÉRES.,. Pois não, nobre
energia e com a presteza necessárias, e o que se ~
Senador.
é o uso escandaloso da máquina administrativa por
O Sr. Josaphat Marinho - Quero louvar a
governadores e prefeitos. Não todos. Há pouco me
sua observação. Efetivamente a legislação elei'dizia, por exemplo, o Senador Pedro Simon que o
toral precisa ser mais enérgica a r_espeito de ma-.
Governador Antônio Britto não fez uso da máquina nifestações como essa que foi feita em São Paumas não só o AntOnio Britto, que é do seu Partido-,
lo contra um dos candidatos. O fato não era
e que é uma tradição do Rio Grande do Sul os gonovo; dele não se cogitou durante a campanha.
vernadores não usarem a máquina administrativa.
Faltando vinte e quatro ou quarenta e oito horas
Rco muito feliz em saber que é da cultura polftica do
para o encerramento do debate eleitoral, lançaRio Grande do Sul, Senador Bernardo Cabral, os gose como uma arma contra o adversário, quando
vernadores agirem com isenção, não lançando mão
ele já não tinha condições da resposta regular.
dos recursos públicos para beneficiarem seus candiSó a teve porque, excepcionalmente, o Tribunal
datos.
Eleitoral lhe assegurou o direito de resposta.
O Sr. Francelina Pereira- Permite-me V. Ex"
Isso precisa acabar em nome da ética política.
um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - É, Senador
O SR. JEFFERSON PÉRES- Com muito praJosaphat Marinho, foi um gesto desonesto, que
zer, ouço o aparte de V. Ex.•
poderia ter desestabilizado o candidato do PPB.
Sinto-me muito à vontade, porque não tenho
O Sr. Francellno Pereira - Senador Jefferson
nem cheiro de malufismo. Se há um polftico em
Péres, confesso a V. Ex" que, a cada eleição, cada
quem nunca votei, nem nunca votarei, chama-se
vez mais me convenço da inviabilidade de qualquer
Paulo Salim Maluf, porque simplesmente discormedida no senlido de eliminar ou tentar eliminar os
do totalmente das práticas, dos métodos do
abusos e as corrupções que ocorrem nas eleições
atual Prefeito de São Paulo. Mas não posso conno Brasil. O Congresso Nacional legisla todos os
cordar, absolutamente, com o que tentaram faanos, anteriores às eleições, e estou absolutamente
zer com o candidato dele em São Paulo. É laconvencido de que essa legislação não vai coibir esmentável que isso tenha partido de autoridades
ses abusos. E, o que é pior, a Justiça Eleitoral decifederais, talvez do meu Partido.
de sobre as prestações de contas relativas às cam-

Pelo

>

Como também é lamentável, Sr. Presidente, a
tentativa de mistificação dada, por exemplo, por próceras do PT. Ouvi na televisão que a vitória do Sr.

panhas financeiras, aprova as prestações de contas,
tendo em vista apenas a sua formalidade, sem nenhum levantamento dos antecedentes e sabendo
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verá sempre. Enquanto realmente não hower mecaque se trata de uma farsa, rigorosamente uma farsa. Isso em todos os Estados, e acho que nem o
nismos repressores do abuso do poder económiRio Grande do Sul escapa, porque alguém deve.,_ · co e, mais do . que isso, enquanto não se criar
uma cultura política que repila isso, Senador Franexistir lá que não reza pela cartilha do gaúcho·
puro, autêntico, pioneiro. Ora, talvez o caminho
celina Pereira, essa situação persistirá.
tentativo para encontrar-se uma solução seja leMas estou oti~ista, porque· o avanço polftico
gislar-se logo no sentido de que o financiamento··
detectado no ·prõces5o de amadurecimento ~do
das campanhas eleitorais repousem em recurso&<
povo brasileiro já demonstra que o uso da máquido Fundo Partidário. Nesse sentido, existe um prona e do dinheiro não é ·suficiente para eleger. Cito
jeto do -Senador Pedro Simon e d,o Senador Edio
exemplo do Amazonas. Em Manaus, parecia
son Lobão, onde se eleva o quantitativo referente
uma
eleição ganha. Parecia uma disputa entre a
à provisão- do .Fundo Partidário, no· momento em
poderosa
máquina do Governador Amazonino
que o,Govemo arrecada R$0,35 por cada eleitor.
Mendes e o monstro sagrado e com muitos recurA sugestão do Sapador Edison Lobão é de elevarsos financeiros que é o Sr. Gilberto Mestrinho.
se esse perc~lltual de _A$0,35 para A$5,oe: Multi•Nosso candidato do P.SB, do Partido Socialista,
:)$:a•ido=-se::ms,oo-po~ cem milhões de eleitores,
apoiado por nós do PSOB, tinha 3% da intenção
teremos, em verdade, _,.uma soma razoável, que
de
voto e nenhum dinheiro. Foi uma campanha tão
pode dar uma contribuição para todos os Partidos,
pobre
que não distribuímos nenhuma camisa para
de acordo com a representação de cada um, com
o
eleitor.
Parece mentim, Senador Francelina Pebase na votação para o Congresso Nacional, para
reira. Esse candidato foi catapultado para uma
a Câmara dos Deputados. Esse projeto já está
campanha competente, desbancou o monstro sacom parecer favorável; será decidido, examinado
gmdo Gilberto Méstrinho e temos gmndes chan-e votado na próxima semana pela Comissão de
ces
de derrotar o candidato do Governo no dia 15
Constituição, Justiça e Cidadania. Não fizemos nede novembro.
nhuma consulta a qualquer nível de governo, mas
entendo que esse é um grande caminho para enO abuso e o uso do poder económico, da mácontràr-se uma solução, ao menos ·para que não
quina, devem ser reprimidos, mas o que nos conse diga que não existe recurso nenhum e, consesola é que hoje já não são suficientes pam derroqüentemente, se possam cometer abusos e atos
tar bons candidatos.
de corrupção que envergonhem efetivamente esta
O Sr. Edlson Lobão- V. Ex" me permite um
Nação. Isso contribui, inclusive, para desmoralizar
aparte?
a classe política. Nessa época de crise, a situação
foi realmente vexatória em todos os municípios
O SR. JEFFERSON PÉRES- Ouço V. Ex"
brasileiros. Possuindo uma máquina e tendo como
com prazer.
arrecadar dinheiro por processos também fraudulentos, esses governos podem ter contribuído para
O Sr. Edlson Lobão - V. Ex" acaba de nos
as eleições. O certo é que é preciso tomar um cadar um exemplo da necessidade desses recursos
minho para esse problema, senão a democracia
do Fundo Partidário. O que temos visto em cada
no Brasil termina sendo uma farsa e não um espeeleição é que há candidatos que não têm nenhum
táculo democrático, como todos nós desejamos.
recurso; alguns, algum recurso; outros, exuberanMuito obrigado.
temente, dotados de recurso. Com este projeto, na
medida em que sejam, de fato, tmnsferidos à JusO SR. JEFFERSON PÉRES - Agradeço o
tiça Eleitoral, que, por sua vez, entrega-les-á aos
aparte,- Senador Francelina Pereira. Concordo inPartidos, fiscalizando-os, aqueles que nada posteiramente com o Fundo Partidário - já disse isso
suem, pelo menos, terão alguma coisa para iniciar
em aparte, ontem, ao Senador Pedro Simon. Acho
e para gerenciar as suas campanhas eleitorais. De
que é um avanço que dará o mínimo de recurso a
outro modo, assistiremos a episódios como esse
quem não os possui, mas não é a solução, Senade Manaus, que V. Ex" relata. Mas nem sempre
dor Francelina Pereira, porque não vai evitar que
isso acontece. O normal é que o candidato sem
os Partidos, os donos do poder, pessoas ligadas
nenhum recurso ••.
ao poder económico recebam o Fundo Partidário e
O SR. JEFFERSON PÉRES - Seja deradicionem a ele as contribuições, evidentemente,
de seus financiadores. Portanto, desequilíbrio harotado.
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O Sr. Edlson Lobão - ... · esteja em grande
desvantagem numa campanha efeitoral. Acredito ..
que, se· com esta lei não iremos definitivamente. ·
abolir a corrupção, a presença deletéria e malfazeja do poder económico, iremos, pelo menos, garantir aos que nada têm alguma. coisa, para !1Ue
possam implementar e gerenciar ~ suas campa~:
nhas.
.
. ·.
.
· '

O SR, JEFFERSON PÉRES·.- Senador Edison Lobão, incorporo o seu aparte' ao .meu discur/
./;····'·
so..
·.o Sr. Eduardo Supllcy'- senador Jefferson
Péres, agradeceria se V. Ex" pudesse me conce,.c{.er un:t.~ª~ _
,
· ·
''·
>
·~··-·
... ~
.
...
'
.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Não poderia
deixar de concede'r o'aparte ao meu ilustre amigo,
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr.· Eduardo Supllcy - Senador Jefferson
Péres,-. primeiro, é extremamente importante· a
preocupação que V. Ex" manifesta com respeito
ao uso e abuso do poder por parte de quem o detém, seja o poder municipal, estadual ou federal.
Mas gostaria de me referir a um dos pontos ressaltad9s por V. Ex", no que diz respeito ao que aconteceu. em São Paulo. A uma semana, aproximadamente, do dia 3 de outubro o Jornal da Tarde divulgou informação segundo a qual teria havido impropriedade de procedimento na forma como a Secretaria Municipal de Rnanças, ao tempo do Secretário Celso Pitta, teria realizado operações de
compra e venda de títulos - Letras Rnanceiras do
Tesouro Municipal. V. Ex" chama a atenção para o
fato de que, caso isso tenha sido de responsabilidade do Governo Federal, do Banco Central, teria
sido, como ressaltou o Senador Josaphat Marinho,
uma atitude de falta de ética, porque é estranho divulgar-se uma informação - que já de há tempo
existiria na fiscalização do Banco Central - só às
vésperas das eleições, sobre fato ocorrido, pelo
menos, dez meses antes. Algumas das operações
objeto de comentários eram de 1° de dezembro de
1994, e outras do decorrer de 1995. De fato, há
esse aspecto ético, pois é impróprio que· um órgão
detentor do poder de fiscalização venha divulgar
uma informação apenas às vésperas da eleição,
com objetivo político, eleitoral. Há um outro aspecto importante. Primeiro, não sabemos exatamente
qual foi o procedimento - se a fonte foi o Banco
~entrai ou se foi a capacidade de reportagem do
jornalista Rogério Pacheco Jordão, que, ao investigar, detectou aquela operação. E um outro ponto
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importante no caso é o desvendar completo da história, pois a Secretaria Municipal de Rnanças procurou divulgar um esclarecimento que, no meu entender, não foi completo nem concludente. Por essa razão, dei entrada em um requerimento de informações ao Ministro _da Fazenda, lido na terça-feira e encaminhado hoje, porque aprovado pela Mesa da
Câmara. S. Ex" tem, a partir de hoje, 10 de outubro, 30 dias de prazo, ou seja, até 10 de novembro, no máximo - cinco dias antes das eleições -,
para dar a informação, que poderá ser em beneffcio do ex-Secretário de Rnanças Celso Pitta, se a
conclusão for de que não houve qualquer impropriedade, ou poderá ser, por outro lado, de esclarecimento completo dos fatos. Avalio que no Senado cumprimos o nosso dever de procurar desvendar completamente os latos. Cabe ao Banco Central e ao Ministro da Fazendo dirimir inteiramente a
dúvida, uma vez que se trata do órgão que tem a
obrigação constitucional de PE:dir o esclarecimento. Como Senadores, temos todos nós o dever de,
diante de hipótese de possível impropriedade deprocedimento, conhecermos exatamente o que
aconteceu, se houve qualquer procedimento con.-trário ao interesse público.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Concordo inteiramente com V. Ex", Senador Eduardo Suplicy.
O fato tem que ser apurado à exaustão e aplicadas as punições. Porém, a revelação do fato às
vésperas das eleições foi um gesto antiético de
quem o fez. Como dizia Jorge Luís Borges, grande
escritor argentino, só se é ético se se condena,
além dos erros que o prejudicam, também eis ·erros
que o beneficiam; só assim o ser humano pode dizer que é efetivamente ético.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Peço a benevolência da Presidência para conceder um aparte
ao meu eminente amigo e colega, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador
Jefferson Péres, quero desdobrar o meu aparte
em dois pontos. O primeiro é sobre o lado ético
que V. Ex" citou, que, lamentavelmente, está-se
perdendo, na perspectiva dos que fazem política.
V. Ex", como eu, sabe muito bem qual é a influência do poder económico e a dificuldade que tivemos para chegar ao Senado Federal. Quando V.
Ex" fala nesse problema antiético de pessoas que,
às vésperas das eleições, tentam tumultuar o pro-
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cesso eleitoral com denúncias que deveriam ter sido
feitas antes e apuradas no devido tempo, V. Ex" es1á
lembrando aquele célebre brocado jurfdico de que··. ·
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
brou bem Jorge Luís Borges na máxima que ele
deu para o mundo. O segundo ponto é quando V.
Ex" censura, oportunamente e sempre de fonna·
muito bem dita, o problema do poder econômico
nas eleições. Vai chegar um momento em que
aqueles jovens e idealistas univeri;_itários, como fomos,· que exercitamos um<~. liderança estudantil,
não poderão pleitear um cargo eletivo porque não
disp®m, como não dispúnhamos,· no passado, de
recursos financeirps para tanto.
·

Lem-:

OJ~.~-~RSON PÉRES- Nem ~ senti~"
4ãõ encorajados a entrai' na vida politica.

.

'

•

•

9

O Sr. Bernafdo..éábral - Exatamente, V. Ex"
completa muito bem. Faltarão a eles a coragem, o
incentivo, o estimulo, porque vêem que neste País
nem ~mpre o que vence é a ética, a decência, a
dignidade. De qualquer sorte, na hora em que V.
Ex" faz um comentário dessa natureza, V. Ex" o
faz forrado na vivência e no conhecimento. Devo
dizer que me alinho com V. Ex", porque temos um
passado a zelar e não temos mec:to de olhar para o
presente, porque o nosso passado ··tem sido uma
espécie de ponte para o futuro. Nobre Senador
Jefferson Péres, quero cumprimentá-lo pelo seu
pronunciamento.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral.
Encerrado o meu tempo, era' o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jefferson
Peres, o Sr. Valmir Campe/o deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva,
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de
cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do
Regimento Interno.
Logo a seguir, concederei a palavra à Senadora Emília Fernandes, por cessão do Senador Lúcio Alcãntara.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria
de ter feito um aparte ao Senador Jefferson Péres
em relação ao tema •o abuso do poder econômico
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nas eleições". S. Ex" foi muito bem aparteado pelo
Senador Bernardo Gabral, o qual afirmou que, no futuro, a continuar dessa forma, as pessoas de bem
não se sentirão estimuladas a participar.
A minha breve comunicação não será sobre
esse tema, mas jamais seria candidata a qualquer
coisa se tivesse que contratar 15 mil cabos eleitorais a R$30, R$50, R$75 ou R$1 00, como aconteceu na Capital do meu Estado, porque não seria
eleição, mas uma fraude.
Falarei com relação à decisão tomada em
meu Estado no que se refere à remoção, do Presídio da Papuda, do criminoso Darly Alves, assassino de Chico Mendes. Essa decisão foi tomada
pela Câmara Criminal:do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, com 2 votos a favor e 1 contra, no
sentido de que Darly voHe para o Presídio Dr. Oliveira Conde, no Estado do Acre.
No meu ponto de vista, ·-e parece-me que,
graças a Deus, é também do ponto de vista do Ministro da Justiça, não é correta a remoção do as~
sassino para o Acre,. para cumprir a pena, em função da faita de segurança dO referido Presídio. Foi
de lá que ele se ~vadiu com seu filh~ Darei Alves
e, também, recerlbmente, de lá fugiram 20 presos, tendo sido apenas 3 ou 4 capturados.
O que pode estar acontecendo é uma articulação para que Darly retome ao Acre, dando-se
condições para que ele venha a fugir novamente,
como aconteceu anteriormente. Isso cria uma desmoralização total à Justiça brasileira. Se o Presfdio do Estado do Acre vier a ter condições de segurança e a nossa polícia penitenciária tiver condições e inclusive uma nova orientação no que se
refere ao tratamento com os apenados, aí sim se
poderia fazer essa reivindicação. Mas, no momento, essa remoção não é aconselhável.
Juntamente com o Deputado Hélio Bicudo,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, encaminhamos ofício, pedindo que a decisão da Câmara Criminal seja revista por uma instância superior. Entendo que não é correto que o Acre entre
com essa reivindicação para que o preso seja.devolvido, porque tenho absoluta certeza de que não
teremos a mínima segurança. Espero que não seja
mais uma articulação daqueles que facilitaram, na
primeira vez, a sua fuga e, novamente, com medo
de que, ao depor, ele entregue os demais envolvidos no episódio do assassinato de Chico Mendes.
Inclusive, eu tenho, aqui, um documento datado
do dia 19 de setembro, do Desembargador Jersey
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Pacheco Nunes, dirigido ao Preside[lte da Comissão de Direitos Humanos, Professor e Deputado
Hélio Bicudo, onde S. Ex" faz uma avaliação da si~. ·
tuação do Presídio do Estado dO. Acre e um apelo
para que Darly não seja removido_para lá.
Então, mais uma vez, aJéin dos dOcumentos
que enviei, juntamente com o Prof,essor e Deputado Hélio Bicudo, estou reiterando, aqui, a minl'ia
posição de ser contrária à reti~da do Sr. Darly
desta. Capital, Brasflia, para cumprir' pena no Estado do Acre, a fim de que nãõ recaia sobre nós o
crime
omissão e, também.· cte ·sermos cúmplices''de uma articulação para que ele venha fugir
novamente
cadeia;·
·
:
.,
•
~-o-argâ«<errte de gue temos que ter o Sr. Darly no Acre, em péS§it;n.as condiçí?es de segurança,
para podermos conseguir recursos para a reforma
do referido Presídio, no meu ponto de vista, não é
correto. Primeiro, porque devemos buscar esses
recursos junto ao Governo Federal - inclusive o
Ministro da Justiça já acenou ·com a possibilidade
de que o dinheiro estaria disponíVel para as obras
-, para reformar o Presídio,. e depois, sim, pensar
se existem condições de segurança para que o
preso seja devolvido ao Acre. Antes, é agirmos
com irresponsabilidade e expormos o País a uma
situação de vexame internacional e uma afronta à
Justiça, porque tivemos um período longo para recapturar um dos assassinos e, no momento em
que ele é pego, o colocamos nas mesmas condições em que havia fugido, como uma forma - não
existe outra interpretação- de facilitar a sua fuga.

dâ

<ft

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes, por cessão do Senador Lúcio Alcântara. S.
Ex" dispõe de 20 minutos.
A SRA. EMILÍA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nós
também escolhemos para a tarde desta nossa
sessão plenária fazer uma avaliação, um balanço
das eleições municipais que presenciamos e testemunhamos no Estado do Rio Grande do Sul e também uma avaliação em relação ao avanço das mulheres no último pleito.
Nesse período de campanha eleitoral, intensificamos as visitas, que nunca deixamos de realizar, aos Municípios do Estado do Rio Grande do
Sul, desde que assumimos, levando o nosso apoio
aos candidatos do partido e, além dos limites me-
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ramente eleitorais, entrando em contato com os cidadãos sul-rio-grandenses para ouvirmos as suas
reivindicações e propostas a fim de superarmos as
dificuldades aluais.
Encontramos um povo preocupado com a falta de perspectivas econômicas, clamando por um
projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do
Sul e para o País que, além do combate à inflação, também promova o desenvolvimento e a geração de empregos e adote politicas sociais em todos os campos, especialmente no atendimento à
saúde.
Especialmente na fronteira oeste do meu Estado, os debates eleitorais evidenciaram com
maior profundidade as dificuldades que vive a região, provocadas pela crise do setor primário, pela
queda das vendas do comércio e pela queda das
arrecadações, que comprometeram as administrações municipais, trazendo sé~os prejuízos para as
populações.
Ao mesmo tempo, no entanto, assistimos !!,rÍl
povo determinado a superar as suas dificuldades,
apostando na democracia, no voto popular, na política séria e comprometida com os interesses políticos e públicos como instrumentos de transformação das suas realidades particulares, da vida do
seu municfpio e da realidade do País.
Saímos fortalecidos do processo eleitoral
com a certeza de que nós enquanto parlamentares
e, principalmente, a sociedade cumprimos mais
uma etapa da vida democrática brasileira,. quando
o povo foi às umas para elegermos os candidatos
de . nossa preferência, apesar das dificuldades
existentes maiores ou menores, aqui e ali.
Ouvimos, durante o pronunciamento do Senador Jefferson Péres, aparteado por vários ilustres Srs. Senadores, a avaliação que fazia das
eleições em seu Estado. Também ouvimos o seu
testemunho em relação ao que se refere ao Rio
Grande do Sul. Agradecemos e nos solidarizamos
por esse aparte, tendo em vista a avaliação que S.
Ex• fez, o nível de amadurecimento político com
que foram levadas a cabo ·as. eleições no Rio
Grande do Sul. Ilustre Senador Jefferson Péres,
com certeza podemos afirmar que vivemos, no Rio
Grande do Sul, um dos momentos mais belos de
afirmação democrática, cívica e patriótica, apesar,
logicamente, de algumas coisas que ainda existem
por lá: a compra e venda de votos, o abuso económico, o uso da máquina pública.
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clusive cidades médias e pequenas, também o PTB
Podemos afirmar, com tranqüilidade, que,
foi vitorioso.
aproveitando o momento em que a sociedade eS- ..
tava sendo chamada a ir às umas, em que todos .·
Em Canoas, importante pólo industrial do Rio
os polfticos, Deputados, Vereadores, Prefeitos,
Grande do Sul, elegeu-se Prefeito o Deputado FeSenadores foram levar as suas contribuições para
deral Hugo Lagranha, que vai administrar a cidade
essa reflexão, vivemos um momento muito propipela quinta vez;· eiri Santa Maria, cidade universicio para aprofundar uma discussão em tomo. 'da· "
tária, com destaque na tradição política no nosso
Estado, também 'foi-vitorioso o PTB, com o ex-Derealidade econômica que vive o Brasil, com as ai-'
temativas que são apresentadas pelo povo e pela
putado Federal Oswaldo Nascimento, que será o
sociedade, para que se encontrem. melhores sarseu próximo Prefeito.
das nas· áreas do setor público; da educação, da
Em Santa Cruz, cidade de destaque na arresatíde, da--habitação; e uma grande 'discussão no
cadação do Estado. pela grande concentração de
que se- refere à questão do Mercosul. Por incrível
empresas na área do fumo, venceu o Deputado
que pareça, nas eleições municipais, discu,tia-se
Estadual do PTB, Deputado Sérgio Moraes, mumuito isso po~ue estamos bem perto do Merco-· - . dando um quadrO. politico de quase 20 anos insta~a-prõxÍiilidãile com os países do Prata, e,
lado naquele munic:fpio.
por isso, buscamos; atrávés de ampla reftexão do
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, além
que é uma eleição, o que pode e deve ser aproveidesse rápido balanço do desempenho do'PTB em
tado pelo povo e por aqueles que se propõe e se
meu Estado, gostarfamos também de destacar,
colocam à disposição. do povo, principalmente pela
neste espaço, o resultado altamente positivo da
seriedade com que deve ser exercida a função púcampanha "Mulheres Sem Medo do Poder", defla- ·
blica por aqueles que já conquistaram uma vaga
grada pela Bancada Feminina no Congresso Nanum espaço de poder decisório, como é o nosso
cional,
da qual tivemos a felicidade de ser uma
caso.
·
das coordenadoras no Pafs.
Afirmamos, com tranqüilidade, que vivemos e
Os dados levantados· até agora, ainda faltanpresenciamos problemas que também queremos
do o segundo turno, possibilitam afirmar que as
que, gradativamente, se aperfeiçoem, do ponto de
mulheres brasileiras obtiveram uma das maiores
vista ético, do ponto de vista da honestidade e sinvitórias
politicas de sua história, depois de mais de
ceridade das pessoas. E afirmamos, também, que
60 anos da conquista do voto feminino, aprovado
foi um processo profundamente vitalizante para a
durante o Governo do Presidente Gettílio Vargas,
democracia e, principalmente, para o compromisso
do
PTB.
e responsabilidade que temos enquanto parlamentares, enquanto sociedade comprometida com as
Instrumentalizada especialmente através da
mudanças que todos desejamos.
aprovação da Lei da Cota de 20% e da ampla distribuição da •cartilha para Mulheres Candidatas ·a
Sr. Presidente, Srs. Senadores, particularVereadoras", debates, encontros, seminários, a
mente em relação ao meu Estado do Rio Grande
campanha
promovida a nível nacional incentivou
do Sul, o meu Partido, o PTB, marcou um grande
as
mulheres
e desabrochou um potencial eleitoral
crescimento. Ele conquistou a vitória em cidades
e
de
participação
efetiva na vida política sem preimportantes, seja com chapas próprias ou em colicedentes
na
história
recente do Pafs.
gações. Crescemos nas Prefeituras e nas Câmaras de Vereadores, tanto em quantidade quanto
em qualidade.
Entre os destaques, podemos citar as vitórias
alcançadas em Canoas, Santa Maria e Santa
Cruz, cidades que estão entre os maiores Colégios Eleitorais do Estado. Também vencemos as
eleições em Guafba, importante cidade da Região
Metropolitana, entre os mai" de 20 (aproximadamente 30) Municípios em que o PTB assumirá a
Prefeitura, fora os vice-Prefeitos e as coligações
vitoriosas. Na nossa região da fronteira oeste, in-

A inscrição de cerca de 70 mil mulheres para
a disputa das vagas para as Câmaras de Vereadores, e mais um grande número de candidaturas
majoritárias a Prefeito e a vice-Prefeito, evidenciaram, além dos ntímeros, uma grande disposição
das mulheres em ocupar os espaços políticos executivos e de contribuir com a nossa visão particular para as administrações dos Municípios brasileiros.
Ao todo, mulheres disputaram as eleições
em 13 capitais brasileiras, como cabeças de cha-
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pa, além de outras tantas na condição de vice, o
que por si só, sem levar em consideração os resultados finais obtidos, cujo balanço depende da·.. ·
realização do segundo turno; já significa um·
grande avanço na luta das mulheres, e, por que
não dizer, da ampliação do espaço democrático
na sociedade.
·
·. · .
Apenas no Rio Grande do .Sul, especificat
mente em Porto Alegre, três. mulheres disputaram as eleições, e outras duas·~ inclusive ~ma
do meu partido, Terezinha lrigaray ...: disputaram
a viç,e, enquanto um niJmero também expressivo
de mulheres participou das eleiçÕes nas cidades
do interior, "sáinalarido a existência de úma
~realip!Í6ie ~res~iva da maior pariicipaçáo
· das mulheres, não apenas nos grandes centros,
mas também nas"locàiidades mais distantes.
Na Capital do meu Estado, as mulheres
destacaiain-se especialmente nas· eleições para
a Câmara Municipal, com votações expressivas,
em todas as legendas; o PTB elegeu duas VerEiadoras na Capital do meu Estado: Sonia Santos e Tereza Franco, contribuindo de forma im-·
portante para ampliar a bancada feminina na Câma.ra de Vereadores de Poito Alegre.
Os maiores exemplos da vitória das mulheres, dentre as muitas conquistadas, são as eleições de segundo turno em Maceió e Natal, que
estão sendo disputadas apenas entre candidaturas femininas. Em Maceió, concorrem Kátia
Bom, do PSB, e Heloisa Helena, do PT; em Natal, Wilma de Faria e Fátima Bezerra, também do
PSB e do PT, respectivamente.
Ainda nas capitais, disputam o segundo turno: Ângela Amin, do PPB, em Florianópolis; LOela Braga, do PDT, em João Pessoa; e' Luzia
Erundina, do PT, em São Paulo; também afirmando o poder feminino que emanou das umas
nessas eleições, que ainda estão por ser concluldas, em novembro próximo, e que podem
ampliar ainda mais a presença feminina no novo
mapa polftico do Pais.
Apenas essas informações que trago aqui,
que ainda dependem de uma apuração e de uma
avaliação mais detalhada, comprovam a sensibilidade, a correção e acerto da campanha organizada e promovida pela Bancada Feminina do
Congresso Nacional, que fez chegar a "Cartilha
para as Mulheres Candidatas a Vereadoras" em
praticamente todos os municípios, e realizou cursos preparatórios em todas as regiões do Pais,
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estabelecendo na sua I egislação o percentual obrigatóriodeparticipaçãodasmulheresnaseleições.
Com essas eleições municipais, o Brasil ganhou uma nova face polilica, mais feminina e mais
democrática, dando um grande passo no sentido da
superação definitiva das desigualdades, que dependem da plena democratização dos centros de
poder, e inclui necessariamente a participação das
mulheres em todas as suas instâncias, sejam municipais, estaduais e nacionais.
Em nossa Cartilha, afirmávamos que •a polflica sempre foi um espaço masculino, construido
historicamente pelos homens e para os homens,
mas nós mulheres, que somos metade da população, queremos mudar. isso através de uma representação condizente éom a nossa inserção-no processo produtivo e nossa importância na socieda-

de.•
Também na Cartilha, apontávamos que a
maior participação dEi Jideraíiças femininas nas.
Câmaras de Vereadores e nos Executivos Munici-..
pais, que certamente conquistarlamos nessas elei~
ções, seria mais um passo para avançar nesse ·
, processo, dando uma visão com características diferenciadas na identificação dos problemas e na
apresentação de soluções para o dia-a-dia das cidades.
Finalizando, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
gostaria de me congratular, especialmente, com
todas as companheiras mulheres que foram às
ruas, em sua grande maioria submetendo-se a
grandes sacriffcios, mas que superaram a .todas
as dificuldades, demonstrando sua capacidade de
participar, de trabalhar, de lutar, de somar e, principalmente, seu compromisso com os interesses
sociais, populares e nacionais.
Todas, sem exceção, eleitas ou não, nessas
eleições, transformaram-se em heroínas de um
novo tempo, para o qual trabalhamos cotidianamente, no qual a sociedade humana possa contar
com a totalidade dos seus filhos integrados em
condições plenas de igualdade em todos os campos de atividade da sociedade, inclusive e especialmente o politico.
Por fim, não poderia deixar de agradecer o
apoio que tivemos do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados e várias instituições não-governamentais e públicas e particularmente de cada um
dos Srs. Senadores que deram a sua parcela de
contribuição mi sua luta, integrando-se em nossa
campanha e expressando, das mais diversas ma-
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nelras, nas suas regiões a sua solidariedade à nossa luta.

·~

A vitória das mulheres nessas eleições é a de.
toda a sociedade brasileira, do processo democrático, da renovação da atividade politica e da esperança de dias melhores para todo o povo com igualda·
de, desenvoMmento, emprego, saúde e paz.
· ·'
Muito obrigada.

:

Foi concedida uma liminar, posteriormente cassada, e finalmente conoedido o direito pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado, através da
concessão de um mandado de segurança

SR.

Em 1990, através da Lei Estadual n" 9.498, o
Paraná revogou o FEPPA, que era o Institui<. de
Aposentadoria dos Deputados Estaduais. Quando
da extinção, entretanto, a Lei n• 9,498, que extinguiu
o FEPPA, transferiu para o Poder Legislativo, através da sua dotação, todos os encargos do Fundo.
No termo da referida lei, as obrigações referentes à
entidade a ser liquidada seriam cumpridas pela Assembléia Legislativa pelo Estado do Paraná, consoante previsão do art 250 da Constituição estadual.
Num passe de mágica, transformou-se o Poder
Público em único pagador das aposentadorias de
ex-pa~amentares e pensões das suas viúvas. A contribuição dos ex-parlamentares e das viúvas deixou
de ser cobrada. O Fundo deixou de ser suprido pela
participação de seus membros, ao mesmo tempo
em que a Assembléia Legislativa, através da sua dotação, se responsabilizava pelo total das pensões.
O Governo do Estado do Paraná, na época eu
era o Governador, argüiu perante o Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade não só das normas de criação do próprio FEPPA, como também
das relativas à sua extinção.
Com a extinção do FEPPA e com a revogação
de todas suas normas reguladoras, passaram então
as aposentadorias e pensões a ser pagas pela Assembléia Legislativa. O Fundo não mais se rege pelas normas vigentes à época da existência, e o Presidente da Assembléia Legislativa passou, então, a

corrigir aposentadorias e pensões, conforme os aumentos do funcionalismo público.
Contra isso, insurgiu-se uma associação de exparlamentares do Paraná - quero deixar claro que
também eu sou ex-pa~amentar daquele Estado -,
que impetrou um mandado de segurança coletivo,
objetivando obter um pronunciamento judicial tendente a determinar fossem as aposentadorias e pensões reajustadas com base na mesma remuneração
do deputado estadual

'

O SR. PRESIDENTE (Romero. Jucá) - Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião
para urna,-camunicação inadiável no prazo de cinco
minutos, nos termos do art 14, VIl do Regimento lntemo. Logo após, usará da palavra o Senador Joel
de Hollanda > f
'
cc...- .. o
::-FícmERTO-REQUJÃO (PMDB-PR. Para
uma comunicação:: Séi'Íí revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o EStado do Paraná tem a sua atenção
voltada para o julgamento que ocorrerá amanhã no
Supremo Tribunal Federal. É um recurso extraordinário e o Relator é o Ministro Octávio Gallotli.
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O Governo do estado do Paraná recorreu extraordinariamente ao Supremo Tribunal Federal, e
o julgamento será realizado amanhã. Teremos,
representando o Estado, a presença do Dr. Sérgio
Boto de Lacerda, uma vez que e Estado mantém a
sua posição. E os olhos do Paraná se voltam para
este julgado, do qual é relator o Ministro Octávio
(3allotti. Se o Estado perder esse recurso extraordinário, terá que desembolsar cerca de US$20 milhões e passar a remunerar de forma rigorosamente absurda e indevida pensionistas e ex-parlamentares com o mesmo salário dos aluais deputados
estaduais.
Eu espero, o Paraná inteiro espera, que o
Supremo Tribunal Federal ponha um fim a esta indevida e incabida pretensão, que foi absurdamente reconhecida pelo órgão superior da Magistratura do meu Estado. Faço esta comunicação na qualidade de ex-Governador e, mais do que tudo, na
qualidade de cidadão e Senador da República,
que não gostaria de ver mais este absurdo prosperando à sombra do nosso Poder Judiciário.
Deixo aqui, no entanto, clara a minha confiança de que o nosso Tribunal e o Ministro Octávio Gallotti porão um fim a pretensões absurdas
que ferem fundo o Erário do meu Estado. Principalmente, Sr. Presidente, nesse momento em que
o Paraná está quebrado, em que a folha de pagamento dos funcionários de agosto consumiu 97.2%
da receita lfquida disponfvel. Seria um ferimento profundo e absurdo no Erário, inaceitável em nenhum
momento e, principalmente, nesse momer.
Obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE kc.:FtRE O
SR. ROBERTO REQUIÃO EM SEU DISCURSO:
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ESTADU DO 1'1\.HANÁ
PROCURA.DORIA-GERAL DO ESTADO

... MEMORIAL, elaborado em favor do
Estaao
Paraná, em autos
. ' d~· Recruso .Extraordinário n." 202.578- O

4'0

,'

·.\:

RECORRENTE: 'ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDo: . ASSOCIAÇÃO DOS EX-PARLAMENTARES DO
f 'PARANÁ - ÀEXPP4R
.
.
:-.,., 'RecY,rso Extraordinário n." 2Ó2.578- O- PR
. Relator Ministro Octávio Gallotti

· l."Turma

Egrégia Tul'Illa :

1.. Retrospei:to.

Enquanto, em ~odo o mundo, o benefício de aposentadoria
deferido

ao

trabalhador

profissionalizado

que

prestar

1

só ô

servi<;t>s,

normalmente, por maisde 35 (trinta e cinco) anos, Deputados Estaduais do
Paraná, apesar de investidos em múnus público, legislando cm causa própria,
decidiram

criar

o

FUNDO

ESTADUAL

DE

PREVIDÊNCIA

DO

PARLAMENTAR - FEPPA.

A abominável entidade foi instituída pelos marajás através da Lei
Estadual n.0 6.639, de 29 de novembro de 1974.

Dotada de personalidade

jurídica de direito privado, com fins lucrativos, o FEPPA tiJ:u1a como sócios
compulsórios, independenlrnumte de idade e de condições da saríde, todos os

1 ~gtmdo AU~ÊUO, õlpO~ntJ.ldoria é o ·'estlult1 dt:r imrlividadt! tL: Jimd~urtirio púMicü au 1k t:mprl!'Sil

particular, a1J fim dt• C(rfb

~mp'• d~ sçn.•içv.

cem/ tlC'terruittlzÚcl

P~?zcimet~to"

{Dicionário. p. 'L'lR);
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parlamentares investidos de mandato ao tempo de sua criação e mesmo os
que, no futuro, viessem a ser eleitrni'.2;
Pela estranha lei, agentes políticos investidos de mandatos populares
destinados à representação do povo, seriam a},osentados desde que
houvessem feito 96 (noventa

e seiS) contribuições mensnis sucessit•as para o

Fundo, nos 8 (oito) anos imediatmnente anteriores à concessão <io bel!ejído '·
/

.

A contribu.içãç para a formação dos fundos

do~

FEPPA era formada

pelo p.esconto de 7% (sete, pdr cento) dos subsí~?s._da follia de cada

.

'"

-· piít;lament~._ mais 7% (sete por cento) de toda a folha; da Assembléia

Legislativa~· mais 7% (sete por cento) de contribuição 'àó~- a1;osentados, bem
como por rendas, juros, lucros da entidade, doações, legados,
subvenções. A preocupação dos parlamentares que

in~tituíram

<~uxílios

e

o FEPPA foi

a tal ponto, que, mesmo durante eventual período de suspensão de direitos
políticos, as contribuições por ele arrecadadas deveriam ser recolhidas às
custas da verba do Poder Executivo •. E foi além, dispondo que os
associados, mesmo depois da renúncia do mandato parlamentar para o
exercício de função pública, não perderiam as benesses do espúrio sistema.
Ink.ialmente, a aposentadoria dos prínci-pes da administração pública,
estabelecida em forma de renda mensal vitalícia, seria fixada pelo Co11sclho
da entidade e levaria em conta a média dos subsídios percebidos pelo
Deputado nos últimos 12 (doze) meses s, corrigindo-se os benefícios sempre
que houvesse alteração nos subsídios dos Deputados.
O FEPPA, portanto, instituiu, para poucos, imoral privilégio - típico
das oligarquias, onde a aJSta é melhor do que o povo -, que a massa da
população de cidadãos comuns não tem, nunca teve e nunca terá.
2 ArL 3°, da L('i Esl;."\Ju.ul n. 0 6.639/74, ils. 37;

3 Art . .J.->, da n•ferida lei, loc. Cit;
4 Atl. 6° e par.1f7<~fo ünico, dtt U>i Estadual n.'> 6.639/7-!, loc. c1t.;

5 Atl. 8"', da~ E~tad~al n.~· 6.639/74;
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Passados alguns anos, a Lei Estadual n.0 7.771, de 14 de dezembro. de
1983, modificou a ·forma de cálculq ·da aposentadoria, para estabelecer o

seguinte:

...

,''

~':

.

·~

"A aposentadoria por _teilipo de cmztrilmiçifo, corzsistirti em uma renda
mensal, vitalícia,.· .de valor propordonal a01ei11po de mandrllo exercido pelo
assodado, ou decorztrilmição~ à razão de 1/24

/

,ano, tomamto-se-. por base
··· -:-~

o. valor tla

(tUII

t>inte e quatro m•os) por

remuneração do Deputado Estadual

.am1pr!end~71d0:-se as pa~tes fixas_· e variáveis e quan tú1!! e outros títulos
percébidos pe!qs Deputados, excluítú1s as ajllifils de czístos ref!!rentes a

convocação e desconvocação" 6.
Através da Lei Estadual n.0 9.498, de 28 de dezembro de 1990, a qual

-----

revogou todas as disposições em co11trário, o FEPPA foi extinto.
. .

;

Quando de ·su4 extinção, entretanto, a mesma lei transferiu para o
Poder Legislativo, através de sua dotação, todos os encargos do Fundo

7.

Nos termos da referida lei, obrig.tções referentes à entidade a ser liquidada
seriam cumpridas pela Assembléia.. Legislativa do

R~tado

do Paraná,

consoante previsão do art. 250, da Constituição F.stadua18.
Num

pass~

de mágica, transformou-se o Poder Público em único

pagador das imorais e indevidas aposentadorias de

ex-parlam~ntares

e

pensões de suas viúvas.
Por isso, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná,
perante o Egrégio Supremo Tribtmal Federal argüiu a inconslitudonalidade

6 Ar[. f?, diJ Lci n." 7.m, de 14 de c.Jw,.embro de 1983. tl5. 41;
7 Arts. 1"' .a 4°, d1t Lei EstaduH.I n."' 9.-198, de 28 de d~~Y.P.tnbrQ de 199!1, fi$. 50 c 51;
8 A rcdaÇ4lu da rer.,r..1 to a scguintP. : "No case da 51tpe'rvtlliJncitl tl.: allr!'rat;J'il' l,:gi:,.:lnlnm e:>.M.tmrl qrte
r~rcjlulique dirdto previsttl cm lei, o f..<;lmlo 4.~rmlirtÍ, tl~e luJ,"ll, ntriWis

Ut!âWios rurra ossegurnr a inltgral fruiçilo do direito J'Or qlll!lll,

de> POflt•r

l1J1Qr/111Jtlllll!ltre,"

comlld.:ut.~, tlJdos. ~~:-:. r:m:11rg•.l::l

tc,"11lra adtruirrih•"';

-------
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não só das normas de criação do próprio FF.PPA, eomo: também daquP.Ias
relativas à sua extinção.

Atra'iÍéS da ADTN n.'!-454-9-PR, essa Corte

Suprerna, contudo, :indeferiu a pro"Vidênda, por impropriedade, posto que

<t

ação fora formulada ent face de. argumentação cons:ist.mte em lei anterior à

atul11 Ç,on.~tihliciio Fffirral.. rmhnra i'if' tl'nha trntarlo liH~IPntilr '}nP a r1nP~tãn
está em distonia con:i:._as tl'!gras cios arts. 22, XXIII 9, 40 .IO:e 201, § 8.0

11 ,

da

/Constituição Fede;al._ · Apreciando a ação,. o. Pleno do Supremo Tribunal
Federal
a indeferiu,
entendendÓ.que o conflito entre a-lei anterior
e a alual
I
.
.
·- a:Jstituição
resolveu-se no
..
....

c~mpÓ éla revogação e que, reJa,livamcntc à

I .ei..
.
Estadual
n.0 ·9.498/90, ela apenas
encerra a extinção do 'FEPPA, "uada tixaudo
. .
.

.

--

'

acerca dos requisitos iudis:pensá1Jeis àaquisidlo dos beilefícios" 12_
Com a extinção do FEPPA e com a revogação de todas as suas norm<IS
regula'doras, aposentadorias e pensões estão sendo pagas pcl'l Assembléia
Legislativa do Paraná. Desta forma e como o Fundo nào mais se rege pelas
normas vigentes à época de stia existênda, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da l\ssembléia Legislativa baixou a Resolução n.0 052/91, de 3 de
dezembro de 1991, determinando que a correção monP.tária das pensões
pagas fosse procedida mediante a utilização dos mesmos índices de
vencimentos do funcionalismo público cstaduai13.
Contra tal ato, apenas em julho de 1992, quando a decadência já se
havia operado, a ASSOCTAÇÃO f!OS EX-PARLAMENTA]{ES DO PARANÁ

9 "'Cumpd~ privrJtitJanumle à UHisll> lcgi:;lar sobrt:- S&.l~lritlruk ~ial"';

.. 10 Estab~l~ , prtt.zos ~ modalidades d~ l!lpnsentadotia nu :serviço público~

llõ.Ít)

r~v~nd~ a; ~púna

pMvi,.,l:a através do J.'l~PPA;

11 "f.; 'Wtlntlo subve11Çào ou muilü> dv Podr?r I'lif.iliC<' às t'lllifitnt~..os rft: ~'''"t'ii/Jw:in. prium/Jt wm fim•
lucralioos";

1:2 fl~'>. '116 a 121;

n

Fls. 5~;
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.:..; AEXPPAR ·- ii:npetrou 'manclado de segurança colctivo, objetivando

obter

pronunciamento

judicial .Íeii.dente

a

determinar

fossem

as

aposentadorias e as: pensões de viúvas reajustadas. com base na mesma
remuneração do Depiifado

Estadu~,

para o· que dever-se-ia utilizar as leis

vigentes à epoca da exisl:ência do, FJ'ndo, não obstante a sua revogação, tanto
pela lei que o eXtingú:fu:; 'qu:ani.o' pela nova ordem constitucionaL

.

Concédida a !i:mJi,a.i 14; foi el.á.depois cassada 15_

' . PreStadas. 'aS''

WormaÇõés,'
'

admitido o Estado do Paraná como

.

-mi~!:onsort~'·passivo necessário e óUvido o Ministério Público, o writ foi'
concedfdt/ Por :iriaiOria de votos, o ~ão Especial do Tribunal de Justiça do
Paraná entendeu haver direito adquirido em favor dos beneficiários da
entidade impetrante, de haver 5uas imorais aposentadorias e· pensões
reajustadas nos mesmos índices de aumentos dos Deputados Estaduais.
Eis o teor da ementa do julgado:

"MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO DE EX-DEPtrlADO.

Os impetrantes, na condição de ex-parlanumtares, de acordo com a legislar;i'ío
.:m plena vigência, inclusii'e com amparo em nonnas da Olrla ,\1agua e da

Constituição do Estado do Panmá, têm o direito de receber o valor atua/izado
da pe~lSI'io

para a qual contribuíram por muitos mras e que 11iío poderia ser
wrilateralmenfe reduzido pelo impetrado, não em virtude de lei, 111115 afmv•'s
de simples ato ou resoluçi'ío.
Segm:ançn concedida com esteio nos artigos 10 da Lei 6.639(74, 8.' da
Lei 7.771/83, 250 da Conslifuiçiío Estadual e 5', item XXXVT, da Carta

Magna Federal" 16.

'1 4 Fls. 15B;

15 Fls. 2-11;
16 Fls. 337;
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Embargos de declaração foram opostos pelo Estado do Paraná e pelo
Ministério Público .17.

Foram ampos rejeitados, sob o pretexto de que

pretendiam infringir o julgado 18.
A decisão recorrida, cçmtudo,
contrariou inúmeras normas da
.,
Constituição Federal.
Com a mereCida exceção ao brilhante voto vencido da lana do
"Desembargador OTO LÚIZ SPONHOLZ 19, s~guido pelos Desembargadores
LUIZ, PERROTTI e TROIANo' NETIO, o julgado recorrido é a verdadeira ·

'

· · ~~~açãQ do disparate.

'

2. A' legitimidade para recQrrer
O Estado do Paraná, representado por sua Prcx:uradoria-Geral, pode e
deve racorrer de decisões concessivas de mandados de Se!o,'l.lrança
impetrados contra ates de seus agentes ou órgãos, os quais, carentes de
pc.rsonalidade jurídica, são por ele repr~-;entados.
Com efeito, o mandado de segurança objeto destes autos foi
impetrado contra ato do Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná. É elementar que a Assembléia Legislativa,
órgão integrante do Poder Legislativo, não tem personalidade jurídica e,
desta forma, capacidade processual.
Assim, p<tra efeito formal, de direito processual, seus interesses são
representados pel<t pessoa jurídica à qual o órgão está integrado.
É pacífico na jurisprudência que os recursos a serem interpostos contia

decisões contessivas de mandados de segurança, devem ser deduzidos pela

17 FI~. 37-!a 371'1

18 Fts. J95 a .;~;
19 Fls. 352..-1372;

~ 38U u ~. rcs?-~;th·<an'l<~nte;
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pessoa dotada de personalidade jurídica, no caso o Estado; ou, inclusive,
pela própria autoridade apontada com,o coatora 20.
3. A nulidade do processo por cerceamento de defesa
Além das informações que'for<Y:n prestadas pela autoridade.<tp<:)n~ada
como coatora e das
'j~amento

~t~rvenções

do lnandann.ts,·

deduzidas pelo .recorrente,

petição foi encaminhada ao

~tes.

do

Dcsembarga~ior

Relator, na qual fóranidenunciados desmandos perpetrados pe!o fundo
Estad11al de Previdência do Parlamentar - FEPPÀ, consistentes n<J. ou.torga
·~-'- :-~

-

'

...

-

'

-

;

-

.

irregular,_:in.de.vi.da e ilícita de inúmeras aposentadorias à oportunistas, .às

vésperas de sua extinção.
Nos termos da documentação cuja juntada se pediu com fulcro ho art.
397, do Código de Processo Civil21, evidenciou-se que grande número de
associados da entidade impetrante obtiveram suas imorais aposentadorias
ao arrepio da própria.lei instituidora do indecente privilégio. Tais pessoas,
nominadas nos documentos 22, sorrateiramente e com a conivênda da
no dia de sua extinção, mesmo sem que

Assembléia Geral do FEPPA,

tivessem cumprido 8 (oito) anos de mandato eletivo, anteciparam suas
contribuições, até o total de 96 (noventa e seis}, burlando, destartc, as
normas para obtenção da repugnante vantagem.
Por este motivo, bem como porque inúmeros beneficiários da
escirúxula aposentadoria também percebem dos cofres públicos outras
aposentadorias 2', foi que o Excelentissimo Senhor Presidente da Assembléia
20 TFR, RTfR 124/11, 128/19; STF' RDA, 47/82; RT), 97/374, 105/-11"14, 1"14/1.225, l"l~/377; STI'
RSTJ, J, 18/481, dentre inúmeros nutros jult.~<~dos;

21 "f.: lidto ns pnrW-:;, em qr.utlqut·r 1l!ln#JtJ, jullt(JT aa~ nulos dl•cnmt·utos 110W:.. qrumd~ ,J.;~firrn~l,~ n f::tT
prova rk fnlo~ I.)C{n'Tido:t d~HJÍS rios rrrtfmlado~

tlli

rmra ccmtrtq,<'Hos aO$ qut· foram tm.nltt::.Mo~ III)~ mttl)s."';

22 Fls. 293 u 332;
23 A a.:-umul:Jc,:Yo de 3f.".~ntadorius é "·cdo.du ~lo atl. 202, § Z". du Cm1!>ti\uit;üu FP.dcml;
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Legislativa determinou a realização· de sindicãncia para c
situação dos pensionistas 24.

levantanu~nto

da

·• '

É evidente, por isso, que. os _envolvidos nas irregularidade>-~ objetos da

investigação administrativa c 11qu~les que se aposentaram em'dcsacordo da

própria· iio:rma que regia o FEPPA, não podiam e não podem ser
beneficiados por ·a!guma atuação, em nome coletivo, da entidade
· impetrante.
I

Desse modo, o requerimento formulado pelo Estado do Paraná,

:~etilzou ~emonstrar não· ~r o ína+tdado de segurança ~trumento hábil

o

para deslinde da questão posta em juízo, nos seguintes lermos-: •
"A presente ação constitui-se em mmuiado

de

seguranç.a coletit•o.

Exigência legal para o presente writ é que todos os impelmntes, sem I!Xceçiio,
possuam direito líquido e arto ferido pelo ato da apontada autoridade coatora.
I

Todavia, havendo pruvns concludentes, ou pdo menos fortíssimos
indícios de pruvas, pelos documentos agora jwztados, de que tl aposenú1doria
de alguns dos ex-parlamentares é oriunda de gnwfssimas irregularidades, o

dirl!ito líqüido e certo não ocorre tra espéde.
Assim sendo, o mandado de segurança, salvo entendimento contrário,
não é o meio processual mais adequado para o deslinde da questtio,
Sllstentando o Estado do Paraná, preliminarmente, a necessidade dos
impetrantes em se Sllbmeterern às vias ordinárias, pam que ltí for:.am prova do
dirêito que alegam posSllir, que·ll esta altura, e some11te para argumentar, ntio
é mais líqüido e certo" 25_
Ao final do requerimento, o Estado do Paraná pecüu: a) fossem as
partes e o Mirústério Público intimados a manifestar-se sobre o assunto; b)
24 Documento d~ tt,.. 215;

25 FI:;. 300 e 301;
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fossem requisitadas, da Assembléia Legislativa, certidões de tempo de
mandato parlamentar exercido por aql:leles que se aposentaram ao arrepio
da lei; c) fossem requisitadas, da Assembléia Legislativa, certidões relativas
aos pagamentos efetuados aos ex-parlamentares nominados na referida
'

....

petição, tudo para que, postas as coisas em seus devidos lugares, fosse a
segurança denegada 26. ·.•

,

A petição foi·· protocolizada em 30 de março de 1993, tendo. o
.

·l

.

Desemba:gador Relator assim despachado no dia seguinte:

-···-. :-~

~ "R~c.

hoje. 1.

Juute-s~ aos áutos.

2. O presente requerfmento deverá

ser a:predado pelo Órgão Esped;l, uma t•ez que o feito já foi iuclwíio em
pauta, com votação já iniciada" Zl.
Apesar de o pedido ter sido apresentado em oportunidade em que
somente o Desembargador Relator já havia proferido seu voto

28,

foi o

mesmo indeferido por unanimidade de votos.
As razões do indeferimento, sequer mencionadas no acórdão
recorrido, somente foram declaradas no julgamento dos embargos de
declaração.

Para o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Param\, o

mandado de segurança deve ter tramitação célere, não lhe sendo aplicável o
art. 397, do diploma processual civil29.
A lacõrúca justificativa, dada como pretexto para a recusa da análise
dos fatos expostos na aludida petição, além de inusitada, posto que baixada
em desprezo de fatos bastante graves, gerou a nulidade do processo.

26 Fls. 301 u 303;
27 Fls. 293;

28

FI". 333. 0-!pols do votu do D.."SC:mburgador

R~~lator Plínio Cncllulm, CJl"t ra?.do de pedido dH vi!>tR

do Descmbi:~reador Limn. ú.Jpes~ o _julgamenln foi suSf'Hnsn c ~ dHmais mCil!hrn~ do Ól't!ilu Esp.."Cial
rcsolv~ agt~ardar;

29 Fls. 399;
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Nos termos do a:rt. 5°, LV,·da Constituição Federal, "aos litigantes, em

proc.esso judicial ou administrativo, e··aos acusados em geral si.'ío assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
Diferentemente do ·que

.pr~tende

o julgado recorrido, a norma

constitucional assecuratória do prfucípio da ampla defesa não fa7. alguma
distinção quando :.tra.ta· da produção da prova cm proc.esso judicial.
.

.

Ao

'~ontrário, verdadeira.garantia individuaL a norma consagra a amplitude da
defesa- em todo e qualquer processo judicial, não se preoc-upando, nem um
'

•

I

~

·- ·poilco;-co~.o tipo de seu procedi!Yiénto, célere ou moroso. ,
:. . .Âliás,' o princípio da ampla defesa não se compadece com a celeridade
processual, visto que seu objetivo único é o de assegurar às partes

.

envolvidas com a Justiça o mesmo respeito de tratamento c a garantia do
indispensável equíh'brio processual.
O indeferimento da juntada da petição e dos documentos referidos,
bem como a recusa do órgão julgador em apreciá-los, evidentemente,
contrariou a norma constitucional inserta no art. 5°, LV, da Constituição
Federal.
O Código de Processo Civil, no art. 397, assegura ao recorrente a
juntada dos do<..-umentos e a exposição dos fatos tal como postulou. Em se
tratando de produção de prova documental, a jurisprudência pacífica é no
sentido de preferir não eleger o rigor em detrimento de interesses maiores,
admitindo, sempre, possa a parte, em qualquer tempo e desde que antes do
julgamento da causa, juntar aos autos· documentos novos

:lO.

A

jurisprudência recente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende, sem
discrepância, que os documentos não essenciais podem ser juntados em

JO RF, 257/237, ::!58/251; Sll\IP, cond XXXII! •:-m R1'. -I.H2í271; RT. +79/12·1. 484/'=13,

-+97/5~.

595/177; R.!TJESP. 45/89, 8<1/296, 90/375; )TA. 61/20. 8<'/·135, %/2&.1, 10:;/266; 1'!'. -1/403; R.TFR 16'3/73.

dc:-ntrc ct=!ntl:lnas de c:.ulros julgados;
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qualquer, fase, da causa, não havendo de se cogitar tenham eles sido
ocultados ou que se pretende surpr~nde a outra parte 3'1.
Mesmo no mandado de segurança, a questão é tratada igualmente,
conforme já decidiu o extinto Tri~al Federal de Recursos :

"

"A lei exige que o impetrante faça prova preconsliluída dos fatos
alegados; mas, prestadas as' informações, admite-se que junte documento,
desde que se destine a contraditar as infcmnações oü a Jazer prar;a de fato
superveniente (CPC, art. 397), procedendo-se na forma do art. 398, do CPC"

.

-

32;'

;: ....: .

Sobre a matéria, vale destacar a preciosa lição de ULDERI<:p PIRES
DOS SAl'-.lTOS :
"Em princípio, as prams que 'r.>ão instruir a impetração cle-r.>erão

s1~r

anexadas à pelir;iio inicial, pelo impetrmrte; com as informações, pela
autoridade coa tora (art. 396 do Cód. de Proc. Civil).
Mas o art. 397 desse diploma legal é claro em admitir li juutada de

nooos documentos aos autos, desde que eles se destinem a fa::::er prOl''' de fatos
ocorridos dt?pois dos que já foram artict1/ados na inicial, ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos.
Tsto quer dizer que a proibição mio é mdical, nem absoluta. Ela cede 11
certas dramstâtldas e o objetlvo dessa lransigt?ncia é

do julgador, os elementos que /Ire possibilitmr

Wlla

11111

só : pôr,

n<15

mãos

deci$1io certa, correia, e

sedimerrtadn na verdade jurídiCil.
31

RSTJ.

H/359; RE,c;p. 9.031·MC, ·i:\ Turnl<l, ~1. ~1in. S;.th·m de~ Fisu(:i.rcJt>, DJU. 3Lt.3.Y2,. f~..1.992;

REsp. -1.163-RJ~ 1" TurmR, rol. Min. C'..arda Viv.iru, DJU. ..,1,,2.'.fl, p. 563; R~p. l<i.<J$7-SP, 3" Turma, rd. :'Y1m.

EduunJo ~iru, DJU. 13.4.92,. p. ol.99S,. d'mtre outr(ls;
32 2" Turma. rt!-1. Min. _lcsusC:osti.'l Lima, AMS. t;·I.B<ló-.Sl-', -DJt:'. 2.3.6.8). p. 9 ..1.13viJe Mndu. taml...Cl't1 julgado dn TFR, 1-.,ruf.. r,.:i.o tl;.' AMS. ~)5.7b+-RJ;

N<.)

"''!Sm.._.. ~-nuJ[),
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Lamentavelinente, o julgado atacado também recusou aplicação a esse

·..

elementar preceito.

6. A ofensa ao prindpio da moralidade pública
Aó

>

assumir os encargos de uma administração privada, a

administração pú:Pli~,' tratou. de adequar sua atividade aos princípios da
legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Assim, procedeu a revisão
no!j benefícios pagos aos ~x-parlamentares pela gerência partú:ular do
.. _.,.._- _,
eXtint~ FE~PA,

.

>

de modo a impor às benesses o reajuste ba;;eado no mesmo

critério do aumento geral do quadro do funcionalismo público.
Esta era a única forma de agir, máxime porque não mais existe algum
outro parametro para a correção dos valores. Essa era a única foml.a de agir,
também, tendo em conta que o .Fundo não mais possui a receita das
contribuições dos seus associados e porque o erário público, com o dinheiro
do povo, é que deve, temporariamente, custear o verdadeiro l'arasitismo
decorrente do FEPPA. O ato, apesar de tido como ilegal, estava e está em
consonância com a própria Constituição

Federal 58.

É que, tomo leciona MANOEL DE OLNEIRA FRANCO SOBRINHO,

"aceitando-se que o Estado, na sua ordem exterior deua combater lodos os abusos,
lodo o mal moral e, dentro do possível, Ioda a desordem moral que atmte contra o

bem comum,

Ott

que os interesses da moralidade pública não sejmu Hegligenciados,

razões maiores de

'l~llor

tratlscendental collduzem o poder m.iministrafipo a um

comportamento de moralidade quanto à aplietzçiio da lei
Tanto niste uma obrigação intema da Administração
autoridade legitimamente constituída"

110

regime de legalidade.

cm11o

wzz der.•er extemo rlu

59.

58 .. Ê n~:;eguraüo o "'njw>tlmt~Jtto ,fa:o bt-rrefici•J~ Jmm J1r...'Sl~rt'm"·illr!i-.

L"m

t-n.mtr:r 1''-rrllnllt·u:e.

1'

crmforrru: criliriO:f. dr.finidos em ki" (CF, art. 201, 9 2"};
59

O Prindpio Con.'>titudon;)l da Morolidadc Admmistr.,lívu,

~ncsis F.dit(,~r.l, lW:l, p. 107,

r.onlor rr:(l/,
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A moralidade adm:inistrativa constitui-se num pressuposto de
validade de toda atuação do poder·-público, sem o qual a atividade será
nula.
No caso concreto, tivesse a autoridade apont<tda como <:oatom, em
desacordo da nova ordem constitucional e diante de leis ineficazes e
revogadas, atuado

co~o

atuou . o julgado impugnado, certamente teria

s,ofrido os efeitos de uma aÇão popular.
A. moralidade, no âmbito âa administração pública, há· de ser vista
... -~~~dL
um .,<i_uElo critério : -~ da moralidade objetiva e o
.

~a moralidade

subjetiva: ··Não há dúvida de que toda relação jurídica é por exceléncia
moral. O que interessa ao direito, entretanto, para a fundament-ação do
principio da legalidade, é. que existem graus de objetividade no bem e no
mal moral, ou seja, pode acontecer de atos que, embora pareçam bons e
legais em si, trazem consigo um predomínio
de interesses díspares em
;
relação à lógica jurídíca esperada daquela situação. O aspecto subjetivo da
moralidade tem a ver com o interesse público e com a ética.
Como reconhece MAURÍCIO ANTONIO RIBEIRO FONTES, "a questão
poderia ter se tornado praticamente bizantina entre nós, lwuves.ç,• por parte do

Pod,~r

Judiciário um pouco mais de sensibilidade mz apreciação do prillcípio esculpido no
art. 37, caput, da CF."6<l.

Contudo, ignorando essa realidade e decidindo como decidiu, o
julgado impugnado desprezou a norma do art. 37, caput, da Constituição
Federal, segundo a qual "a admblistmç"io pzíl!lic.a obedecení ao princípio da
moralidade".

Sobre a imoralidade consagrada pela decisão recorrida, o bom senso
comum dispensa maiores comentários.

O cumprimento do julgado

proferido no mandado de segurança importará num rombo mensal aos

60 .Éti-ca c Administração P61:-lk;)~ Editora

zrr.; t9Y3~ P· 71;
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cofres públicos de mais de US$ 360.000,00. Evidentemente, tal verba seria
melhor empregada se fosse destinadá a obras de cunho social.
Tamanha a indignação popular que a causa gerou no Paraná que,
quando do julgamento do mmu[qmtts, a Revista Veja interessou-se pelo
assunto. Em separata da Veja Pwá, sob o título "QUEM PAGA A CONTA
É

voct.

Como o éon~ribuinte. sustenta as aposentadorias milionári<1s dos ex-

/ deptttados parrmaenses'' 61, a edição de 29 de março de> corrente chegou até a
~trévistar julgadores integran~es ?o Órgão Especial do Tribunal de Justiça

·::-Jô Para~á; para ós qi.iàiS, ~mbor~ fosse imoral a pretensão, o pedido have~.
de 'ser acolhido face à lei..

Ora, na administração pública, o que é imoral é, também, ilegaL Se a
administração é regida pelo prú1cípio da moralidad<?. púl,Jica, havende>
imoralidade sempre haverá ilegalidade.

É o qu<?. anota HELY LOPES

MEIRELES, ao expor que na administração pública não se tem como de<.."idir

"somente entre o legal e o ilegal, o jliSIO e o injusto, o convmiente I! o incom>enimte,
o oportuno e o inoportuno,

mas

também entre o honesto e o desonesto. Por

considerações de direito e de nwral, o ato administratiz•o llrio terá que obedecer
somente à lei jurídica, mas também à lei éHca, porque nem tudo que é legal é
honesto, conforme já proclamavam os romanos : - non omme quod licet lwnestum
est"

62.

A moralidade administrativa tem como divisa o bem e o mal, o justo e o

injusto, sempre voltada para o bem comum. CollSoante recom<?.nda
MANOEL DF: OLIVEIRA FRANCO SOBRINHO, há que se respeitar, assim,
"as fronteiras do líôlo e do ilídto, do jttsto e do injusto nos seus

efoitos" 6J.

Contrariando, radicalmente, todas essas elementares circunstâncias
decorrentes do comando constitucionai inserto no art. 37, cnptlt, da Lei
61 DcK:um<:nto nos autos;
62 Direito Administrativo BraSil~iro, Edil~)re~ RT., 14" t!di.;:ão, p. 79;
63 O Controle dR. Moratid.ndc

Adm1ni;tr~tlvu, São Pauln, 197.J, i'· ·11;
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Maior, o· acórdão atacado, ao conceder a segurança e1 com isso, ao
determ.inar à autoridade coatora

~-_pagamento

das aposentadorias e das

pensões do extinto FEI>PA, com base na mesma remuneração dos Deputados
em exercido, não só consagro:u ímpar ímoralidade, como, igualmente,
'·~

ímpôs, paradoxalmente, que · o <Poder Público· alue à margem dos
elementares principió.s que o norteiam e em manifest-a lesão aos cofres
públicos.
'

, • 7.' A vedação de equiparações-e de vinculações

~··-· =-~

-

..

De ...óutra parte, ao reconhecer o direito de ex-pàrlamentarcs
aposentados e viúvas pensionistas perceberem a mesma renda que é paga
aos Deputados em atividade, apesar de ter utilizado o pretexto do direito
adquirido, o julgado impugnado afrontou a regra do . art. 37, XIII, da
Constituição Federal&~.
Sobre a matéria é ilustrativa a lição de HRLY LOPES MEIRELES :

"A vedação de equiparações e vinculações de qualquer natureZII para o

efeito de remuneração do pessoal do serviço público (Cotrstituiçíio .da
Repúblim, art. 37, XTli) é outra. uomra morali'ZIIdora que figura no texto
constitucional desde 1967 (art. 96). Ressalvada a hipótese do art. 39, § 1",
autorizando a equiparação dos cargos dos Poderes Legislirlh>o e Judíciririo que
possuam atribuições iguais ou assemelluzdas aos correspondentes cargos do
Poder Executivo (paridade),

<l

Constituipio prol11e o tratamento jurídico

paralelo de cargos com funções desigzmis

(equiparnr;iio) e a subordinação

de um càrgo a outro, dentro ou fora do mesmo Poder, ou qualquer outro fotor
que.fimdone como índice de reajustamento automdlico (vinculação).

64 "É lJI!t:lluJn n vinculaçifo cu 1.."qrzipnmç6o de vcrrdmt!nlm.,
priblim'"';

'JX''" o efoi/JJ 1it~ r~uuurernçdu ./t! J1f?:(.<:(Jfll du ~rçc
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Como norma de eficácia plena, o dispositiz•o em exame é de incidência
direta, dispensando outras normai.reguladoras e revogando desde logo as que
disponlzam diversamente, de modo que os beneficiários de equiparação de
vencimentos ou proventos

~tabelecidos
'

'

··~

antes da

Constitui~~io

não podem

reivindicá-la após a vigência desti!" 65.
A vinculaçã~. dós proventos de aposentadoria dos ex-parlamentares ao

.

'que os Deputadas.reçebem pelo exercício do mandato, "além de impossível,
contraria até o bom sen" 1. Por conceito geral, proventos de aposentadorid
.

'

·sãâ-p«cebldos
pro labore focto, enqúanto que a remuneração decorrentP.. do
.
~

~

exercido de.função é paga pro labore.fáciemlo.
Aliás, o Egrégio Supremo Tnõunal Federal já teve a oportunidade de
encarar situação similar l;. dos presentes autos, reconhecendo que, com a
nova ordem constitucional, situação como a aqui reconhecida, contraria a
nonna do aluai art. 37, XIII, da Constituição da República.
No RE. n.0 66.443-PR, de que foi relator o Ministro LUÍS GALLOTn, à
luz do art. 96, da Constituição

Fé~eral

de 1969, que também contemplava a

proibição de equiparação e vinculação, decidiu-se:
"EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS.

APOSENTADORIA.

DESVINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL. Os bemiíâos de equipampiv de

vencimentos ou proventos estabelecidos tmles da Cvnslituiç.io mio podem .o;a
reiz•indicados após a vigêttcitl desta. T11terpretação dos arts. 13,

11.

0

V, e 96 da

Consti tuiçifo" 66.
Outras decisões também merecem destaque:
"De princípio, /ui de se susú7ttar que a relaÇ<io mire o aposentado e o

Poder Público continua estatutá·ria cm regulamentar, sujt?ila, por isso, às

65 Ditcilo Administralivn 'Brasi1cim,

66 RDA. 98/13.1;

nt.• p. 378 t!' .l79;
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alterações decorrentes de lcgislaçtYO específica, di/adas por nomzas que
contenham ditame de interesse ptl_blico" 67.

"As vincttLlções cxiste11tes ao tempo dil aposeutadoria mio iulegmm o
rol dos direitos adquiridos" 6!!.

..
~

.

'

"Finnou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido
de qv.e, após ~ Ó!rfa Magna' de 1967, em foce de seu art. 96, atual art. 98, §

2" da Enumda Qinstitudonal n.• 1/69, 11ão pode ser fixada norma legal que
p;tabeleça equiparação ou TJincuLlção em caráter permanmte entre os
.,

~

'

I

,.

•

· :·""' '981!d1!/l!lltos dé fimdonários

,

•

da · atim e os prcrr.>entos; de funcionários

ipo"sintados" 69.
Do. corpo do acórdão cuja ementa antes foi transcrita, destaca-se a
seguinte passagem:

"Na verdade, a jurispmdência deste Tri/Jtmal tem-se fimzado no

sentido de serem incompatíveis com a CollStituiçtio Federal e, portanto,
consideradas revogados os díspositit>os da legislaçiio ordinária que co11tiulmm
vincuLlção no âmbito da admi11istmç.ão e inconstitucionais os disposi/ivos que
de igual modo vieram a ]Lmr aquele critério, após a 01rf!l Magna de 1967" 70 .
Inúmeras outras decisões,

também, consagram que

eventuaL~

equiparações ou vinculações legais, perante a administração pública,
instituídas antes da vedação constitucional, estão revogadas, uão hm>mdo que

se foLlr em direito adquirido algum 71.

67 RTJ. 72/5.10;
6!.< RTJ. 16/2(),1;

69 RE.

1
l\.' Hlt.955-RJ,

rl;!l. Min. Aldir P<.~sSJui!'tho;

70 T~:hQ do voto d,-, Ministro Rcl3tor, loc~. cit.;
71 RTJ. 41(21, 50/215, 50/:.H-!, 52/&'8, 63/593, 101/1.'173, 101/1.28-J., 127íM5, 12Si5é>S. 1:2!i/5%,
129/826; RE. n.n 98.962,. RE. n."94.i27-R,l; RF- n:"' 103:.269-RS, dentre it)(um~ro.o.; c1uúoS ju!g;,,do~;
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No passado; o Egrégio Supremo Tribunal Federal também leve a
oportunidade de julgar caso do ext~to FEPI>A. No RE. n.Q 79.783-PR, de que
__!~~-=~~~to~o Ministro OSWALDO TRIGUEIRO, definiu-se que "peusões

concedidas· por lei estadual, quç -as 'vhzculou aos subsídios dqs deputados são
.

.

.-~

passíveis de modificaçífo estabeleCida posteriormerzte" 72.
A questão
/

da ·m;possib.ilidade de vinculação i1a administração pública

~ a invalidade de lels que assim disponham, foi enfrentada também !>elo
Eif&gio Superior Tn"btinal qe Justiça, à luz da attial Carta Constitucional.

· 4 ___;...

·-

.

.

-

.·

-~...

.

.

NG;M<indado de Segurança n." 941-DF, de que foi Relator o Ministro_

HÉLIO MOSil\.1ANN, a 1" Seção daquela Corte decidiu:

"Segurança denegada. A. Constituição em·. <rigor l'eda,. de forma
expressa, a vinculaçffo ou equiparação de vmcimentos, para

~(dto

de

.·.;.~;tzunei~Çiio do pessoal do ;enriço piÍblico.. :. Ainda que 11 fi.mção dei:rass" de
acompanhar os ve11cimentos de oútms categorias, uma t1e.z cessadas as

vinC!Ilações ou equiparações, a simples expectatim de

1.1111

·soldo maior mio

importm1tl em redução do efetimmente pago, sabendo-se que a garantia da
irredutibilidade protege o valor real e não aquele que o sen,idor poderia
receber. Não há como imrocar direito adquirido contra n Constituição e, se o
problema da

~emuneração

dos militares - como da maioria dos brasileiros

assalariados - reclama soluções, não cabe ao Poder Judicirírio, que não tem
função legiskltim, aumentar vendmentos" 73.

Situações semelhantes foram dücididas pelo mesmo Tribunal, cm
outros julgados 74,

n RTJ. nt616;
73 DJU. dc02.'12.91, p. 17.50:1;
74 MS. t\."Uti9-DF, 1" ~kio, DJÜ.

d~ 01.02.92,. p. ~21;

MS.

n.~·

1.19:1-DF. 1·\ Sl. .:t,.~«.,, DJU. dt..• m.t)2.92,.

p. -'28; ROMS. n..:. 578-GO, 1" Turn:u, DJU. d.c U-t'l1.91, p. 15.655; R0!\.15. n.'' 920-RJ. 1·' Tumt.l, DJU Jc
01.07.91, p. 9.161, <.!entre ~nh~l1t\S de aulrm•;
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Igualmente, para o Egrégio. Tribunal Regional da 1·' Ret,>ião, a
vinculação ou eqwparação da

remune~ação

paga pela administração pública

"afigura-se incabÍl>el no plano legal e constitucional" não mais subsistindo os

efeitos patrimoniais dela decorrentes, mesmo que previstos em lei. "desde o
comando constitlldonal de 1967 ( art. 9~· ), no que foi seguindo pela Carta M1gna
em vigor (art. 37, inciso. Xlll), porque não /uí direito adquirido co11tm a
·Constituição" 75.

Tais <.ircunstânchis, inclusive, decorrem da expressa norma do art.l7,
caput,t das Disposições Constituciol)ais Transitórias da

..

·~ --~

-

'

'

.

-

manifes~en:te contrariada pela decisão recorrida.

.

Car~a

de 1988,

Deputados não são funcionários públicos em sentido estrito.
Tecnicamente, são agentes pol[ticos, desempenhando suas atribuiçÕ<!S com
prerrogativas e responsabilidades próprias estabelecidas na Constituição da
República e

e~

leis especiais. Têm normas específicas para sua escolha,

investidura, cpnduta.e, inclusive para pr~cesso por crimes funcionais e de
responsabilidade, que lhe são privativos. As prerrogativas que se concedem
aos agentes políticos não podem ser desvirtuadas em odiosos privilégios
pessoais.
Não exercendo atividade profissionalizada, é inaceitável possnm
aposentar-se.
Entretanto, encarando-se a teratológica situação de aposentação de ta.is
pessoas, desde seus proventos são pagos pelo poder público, devem os
mesmos sujeitar-se às normas constitucionais. ditadas para toda a
administração pública.
Assim, a decisão atacada, ao ter equiparado os proventos da
malsinada aposentadoria à renda auferida pela atividade, i!lém de ter
vulnerado os inúmeros preceitos antes referidos, mal aplicou os arts. 37, X e
40, § § 4.0 e 5.0 , da Constituição da República.
7S ApclaçJo Cível n."' '123.5-J6-BA, ,211 TtJrma, rei. Jul/.H Orla1ldil Fl."rrcir.:t, 0.1 U. de 17.09.~~ p. 21.172.
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8. ·O cabimento do recurso extraordinário e o Parecer da Douta
·Procuradoria Geral da República
A par de todas as questões antes postas, perfeitamente enquadráveis
'''.'

no art. 102, III, a, da ConstitUição Federal, a decisão julgou válida lei do
:. .

.

.

.

i'

governo local contestada em face da Carta Federal.
Como já foi .feferido à saciedade, para conceder o mandado de
se$urança,

o

Tribunal

local

contrariou,

manifestamente,

:-c.gsfifuci~is;
em razão do que.' possibilita-se,
.
.

normas

também, .a interposição do

recurso extraordinário à luz do art. 102, III, c, da Lei Maior.

Ademais,

toda

a

temática exposta

nesta

petição

encontra-se

devidamente prequestionada.
A achniSsão do recurso, seri conhecimento e provimento são, pois,
imperativos.
Incrivelmente, a Douta Procuradoria Geral da República propôs o não
conhecimento do recurso extraordinário. Entretanto, o parecer da la\'ra do
ilustre Subprocurador- Geral da República não

mcre<~e

aceitação. Limitou-

se ele a abordar a temática do recurso apenas sob o aspecto do primeiro
tópico (cerceamento de defesa). Quanto aos demais tópicos, o parecer nem
de longe conseguiu visualizar o cenário da causa. Nem mesmo a invocação
da decisão proferida na ADIN n.n 454-9-PR serve de fundamento para a
rejeição do recurso extraordinário, pois, como já foi exposto, a ação clireta de
inconstitucionalidade
extraordinário.

não

abordou a

questão

versada

no

recurso
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9. Reque·rimento final

Ante o exposto e desculpando-se pela extensão do presente
memorial - necessária diante

~

gravidade do caso - , confia o ESTADO
·.•

DO PARANÁ que o recurso extràordinário será admitido, conhecido e
provido, a fim de, pelos motivos apresentados, ser cassada a dedsão

;impugnada.

o •

Certamente, a Corte Suprema,

~~-~-~-~':_~ -----

~

·ao

assim proceder, restabc!ct:erá o

império.:da Justiça, da Legalidade e da Moralidade.

Justiça r

De Curitiba para
Brasília, 7 de outubro de 1996.

b--ú'~4-~-c-~~

~~IO BOTTO DE LACERDA
Procurador do Estado

---·-·Ru.11 !\.iJ'H't!Ch~l I h~rruc•

•a·~

.~~:.

-

Con.a·d'"'' 10.'\dUrl•l d, · !(~..:u l'"'"-(),.;, •• Ac;t\.es:: J.c.,-....
Cu.rítlh.1.- :r".:lr~n.\ (0•1 l) ·r
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Menem, e Fujimori eslá longe de ser considerado um modelo de democrata.
.
O PT votou contra a reeleição em 1993
e entende que o sistema político brasileiro
merece reformas no sentido de democratizálo. Ao contrário do Governo que insiste em
casuísmos, consideramos que é necessário
discutir com seriedade reformas políticas
destinadas· a aperfeiçoar o sistema eleitoral
e político e o funcionamento do ·Congresso
Nacional.
Diante desse quadro, consciente de
· ·que a sociedade tem energias para defender
suas conquistas democráticas e que a grande maioria da população rejeita o casufsrno
da reeleição, corno mostram as pesquisas
de opinião, a Eíancada do PT manifesta sua
firme oposição ao golpe da reeleição e convida as forças democráticas e a sociedade
ciilil a se mobilizarem em defesa das liberdades conquistadas. A tarefa dos democratas é substituir a agenda do príncipe pela
agenda da Nação.
Brasília, 1O de outubro de 1996
Assinam as Bancadas do PT da Câmara e do Senado.
Muito obrigado, Sr. Presidente:
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - 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% e
Srs. Senadores, cresce na sociedade a consciência
de que o trabalho infantil degrada a infância, compromete a saúde das crianças, rouba-lhes o direito à
escola e, o que é pior, impede-lhes um desenvolvimento afetivo, psicológico e físico harmonioso.
Como estamos falando de crianças deste País, das
nossas cidades, dos nossos campos, não podemos
deixar de constatar que, com o trabalho precoce,
perde a saúde do País, perde a educação e perde a
economia, por ver empobrecidos cada vez mais
seus ·recursos humanos. É salutar, pois, verificarmos
que o Governo Federal tem tomado providências
para reverter esse quadro, como nos revelam as Secretarias de Segurança e Saúde no Trabalho - SSST
e de Fiscalização do Trabalho - SEFIT, ambas do
Ministério do Trabalho, com o seu "Plano de Ação
Voltado para as Crianças que Trabalham no Brasil".
A situação é tão grave que, em 1993, segundo
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicnios PNAD, três milhões e meio de crianças entre dez e
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quatorze anos já trabalhavam. Na mesma situação
encontravam-se outros quatro milhões e meio de
adolescentes de quinze a dezessete anos.
Os prejufzos que o trabalho precoce traz às ·
crianças, embora não tenham sido suficientemente
estudados, são visíveis em todas as regiões em que
se constata essa prática. A saúde das crianças .vem
sendo degradada, seja com agrotóxicos nas lavoU.:
ras de cana, laranja ou maçã, seja com a sobrecarga musculoesquelética nos supel'll1!lrcados, padarias e repartições públicas; estão SUjeitas a mutilações tanto nas pedreiras do Ceará quanto na cultura
do sisai íia Bahia; são condenadas a morrer debaixo
das fadas de um carro, seja como bóias-frias no interior de São j>aulo, seja como jornaleiros, nas ruas
~raRdes<entros.. O quadro_é tão_gravê que, sé<
a Õrganização: Internacional- do Trabalho OIT, é difícil enooillrar
mercadoria que não tenha utilizado, ào longo da sua cadeia produtiva, a
mão-de-obra de crianças.
Essas crianças são forçadas a trabalhar, por
motivos diversos, numa teia que envolve desde a famma até o Estado. "Quem não tem propriedade tem
que ter prole" é um lema tão antigo quanto intensivo
em sua utilização. AS familias de menor poder aquisitivo vêem no trabalho dos filhos uma maneira de
aumentarem a renda doméstica. Por isso, submetem-nos, por exemplo, ao trabalho penoso e insalubre das carvoarias. Nessas, crianças de dez anos,
para ganharem vinte reais por mês, trabalham doze
ou treze horas por dia.
Alguns "empregadores" preferem a mão-deobra infantil por ser mais barata ou, até, por ser mais
adequada Assim, criou-se em Minas Gerais a categoria das meninas formicidas, que, pelo tamanho e
agilidade, são as únicas que conseguem aplicar o veneno em alguns formigueiros. E, em São Paulo, na colheita da laranja, as crianças são as preferidas, pois
não danificam os galhos das árvores. Também em
São Paulo, na indústria de calçados, pelo mecanismo
da empreitada, meninos e meninas deixam de ir à escola para ficarem colando e costurando sapatos.

guildo

uma

Multas entidades assistenciais, por acharem
que "o ócio é a mãe do vício" ou que "cabeça vazia
é oficina do diabo", arrebanham crianças e firmam
convênios com supermercados, padarias_ e repartições públicas. Mediante esses convênios, as crianças e adolescentes são postos a trabalhar sob condições penosas e insalubres, em trabalhos repetitivos, notumos ou com exposição a máquinas perigosas, sem o devido treinamento nem a proteção necessária.
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O resultado imediato para as famOias dess.
crianças pode ser a diminuição da fome; para os patrões, a redução de pagamento; para o Estado, menos delinqüentes na rua. Mas, para as crianças, qual
o fruto? Longe da escola,. vêem-se subtrafdas de
seu direito a uma educação digna, assegurado na
Constituição; vêem-se lesadas de seu direito de
brincar, pois, por incrfvel que pareça, toda criança
tem o direito de brincar, independentemente da classe social a que pertença; vêem-se, enfim, tolhidas
do seu direito de crescerem naturalmente, obrigadas
que são a tomarem-se adultas precocemente.
Diante da gravidade do problema representado
- pelo trabalho infantil, era imperativo que o Governo
-Federal tornasse uma providência mais abrangente.
Nesse sentido, as Secretarias de Segurança e Saúde no Trabalho e de FISCalização do Trabalho, do
Ministério do Trabalho, elaboraram o Plano de Ação
Voltado para as Crianças que Trabalham no BI'BSil,
com o objetivo de restituir-lhes a cidadania, erradi'cando o trabalho infantil.
O Plano de Ação está baseado num tripé, que
compreende a sensibilização para o problema, ·a
conscientização e a articulação de todos os atares
, sociais responsáveis pela questão.
A sensibilização se faz necessária, porque,
embora tenhamos os direitos da criança assegurados na Constiluição e no Estatuto da Criança e do
Adolescente, a carência das tammas e a tradição falam mais forte, fazendo com que as práticas ancestrais continuem arraigadas. Um pai que, quando
criança, viu-se obrigado a cortar cana ou fazer carvão acha perfeitamente natural que o filho faça o
mesmo, em vez de freqüentar a escola. Uma entidade assistencial acha que~ uma criança carente cleve
iniciar logo a aprendizagem de uma profissão, como
marcenaria, serralharia ou qualquer outra, para "se
virar". Um industrial. diante da possibilidade de não
arcar com encargos trabalhistas, não vê problemas
em contratar empreitadas das fammas, a preços bai'xos, mesmo sabendo que crianças são usadas para
o trabalho. É preciso, pois, envolver todos os formadores de opinião e tomadores de decisão para absorverem, em suas práticas, os direitos da criança.
Do Plano de Ação, algumas atividades já podem ser consideradas exitosas, como a refonnulação do JPEC, que é o Programa Internacional para a
~Erradicação do Trabalho Infantil, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, adequando-o à realidade nacional; foram realizadas, também, diversas
atividades de articulação das delegacias do trabalho
no Non:Jeste e no Sul. Já está feito o mapeamento
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das regiões que utilizam mão-de-obra infantil, o qual
identificou os principais tipos de trabalho, setores da
economia, bem corno riscos a que estão expostas ·.
as crianças nessas regiões, faltando agora um perfil ·
mais· detalhado, para que ações pontuais possam
ser implementadas. Para cumprir essa função estão
sendo feitos estudos sobre as conseqüências que o
trabalho precoce tem para o desenvolvimento da,'
crianças, assim corno está-se pesquisando o número de crianças trabalhadoras, as condições de trabalho, de. saúde, de alimentação, de higiene, bem
como o perfil de suas fammas.
'
ft) par disso, um intenso trabalHo de divulgação
tem sido feito, prioritariamente no Sul e no Nordeste,
visando a difurv:lir as ações do Programa de ·Ações •
~das-~1. Esse"p!OQrama busca envolver e
·~sibilizar instituiç\les, ""li.deranças e sociedade civil
para a erradicação do' trabalho infantil. Tem como
papel articular, coordenar e desenhar ações iniciais
das entidades locais, nos estados e municípios. As
ações integradas compreendem, inicialmente, encontros com as comunidades locais para expor os
objetivos, envolvendo conselhos tutelares, empresários, autoridades das secretarias afins e profissionais
de comunicação. Emergencialmente, tem-se fornecido cestas básicas paras as familias, assim como
têm sido apuradas as denúncias de exploração do
trabalho infantil. As famflias vêm sendo orientadas e
postos de trabalho alternativos são buscados.
Na área da educação, por exemplo, procura-se
viabilizar o transporte dos alunos, a implantação ou
melhoria de salas de aula. a contratação e o aperfeiçoamento de professores. Experimentalmente, em
Mato Grosso, é fornecida uma bolsa-escola, com a
destinação de R$50 para cada criança que a famma
mantiver na escola. A tarefa envolve tanto o Ministério, do Trabalho quanto o Comunidade Solidária, o
Ministério da Educação, as Secretarias de Educação
estaduais e municipais. Há, também, ações emergenciais nas áreas de saúde e habitação.
Não obstante esse esforço governamental, que
tem nas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT o
seu ponto de articulação, o Plano de Ação das Secretariais de Segurança e Saúde no Trabalho e de
Fiscalização precisa ser disseminado pelos outros
órgãos governamentais, pela sociedade organizada,
pelos governos estaduais e municipais e pelas famílias. Não depende, pois, unicamente do governo a
mudança efetiva dessa prática. Os órgãos governamentais entram como incentivadores, animadores e,
até, como repressores. no caso do desrespeito à lei.
Mas, tratando-se de uma prática tão arraigada, pre-
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cisaremos da conscientização e ação de cada criança, de cada famHia, de cada empresário para podermos dar um fim à exploração do trabalho infantil. Um
exemplo de engajamento concreto vem da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, que está empenhada, já faz algum tempo, na eliminação do trabalho infantil. A Fundação Abrinq propõe colocar um
selo de "empresa amiga da criança• nos produtos
das empresas que não utilizam mão-de-obra infantil.
Iniciativas como essa, temos certeza, surgimo de
outros segmentos da sociedade, fazendo com que
esse plano não fique no vazio.
· Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra ao nobre ~nador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, encaminhei,
há pouco, o seguinte ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso:
Senhor Presidente:
Preocupado com o desenrolar das ações desenvolvidas nos últimos dias por Vossa
Excelência, com respeito aos esforços do
governo para conseguir o direito de reeleição do Presidente, venho encaminhar-lhe o
texto que, certamente, é de seu conhecimento por tratar-se de um de seus autores
favoritos, Alexis de Tocqueville, que convém
agora ser relido.
Reporto-me ao trecho "Da reeleição do
Presidente", do livro "A Democracia na América", onde Tocqueville afirma que "impedir
que o chefe do executivo pudesse ser reeleito pareceria, à primeira vista, contrário à razão" ... "As leis que proibissem aos cidadãos
reeleger o seu primeiro magistrado tirar-lheiam o melhor meio de fazer prosperar o Estado ou de salvá-lo".
Todavia, adverte Tocqueville sobre as
razões ainda mais fortes que se opõem ao
direito de reeleição, pois vícios naturais aos
governos eletivos, quando o Presidente
pode ser reeleito, •se estendem indefinidamente e comprometem a própria existência
do país".
Considerando ser o autor uma das
pessoas que mais se aprofundou acerca das
vantagens do regime democrático e que tantas reflexões positivas fez para aperfeiçoálo, julguei importante ler este trecho da Tri-
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buna do Senado, bem como enviá-lo a Vossa Excelência para que possa refletir sobre
seu conteúdo e o que for melhor para o BrasiL
··- --·- Respeitosamente, - Senador EduardO ·
Matarazzo Suplicy.
Sr. Presidente, considero este trecho, para o
qual me foi chamada a atenção, extremamentE! ilustrativo dos riscos a que estamos submetidos no Bràsil diante do empenho do Presidente FernandO Hehrique Cardoso, de seus Ministro!; e. de muito$ dos
polflioos de sua base governamental em teniar, a
todo custo, modificar a Constituição para obter o direitq de'reeleição.
•
Vejam corno é atual a reflexão de Alexis de
Tocqueville que, em 1835, escreveu as suas reflexões-sobre
a'!lemooracia..,.na América. Diz elé:
.'
'
.~

~

"Os: legiSladores dos Estados Unidos
teriar'n.ou não teriam tido razão para permitir
a reeleição do presidente?
Impedir que o chefe do poder executivo pudesse ser reeleito pareceria, à primeira
vista, contrário à razão. Sabe-se que influência o talento ou o caráter de um só homem
exerce sobre o destino de todo o povo, principalmente nas circunstâncias difíceis e em
tempo de crise. As ·leis que proibissem aos
cidadãos reeleger o seu primeiro magistrado
tirar-lhe-iam melhor meio de fazer prosperar
o Estado ou de salvá-lo. Assim, aliás, chegar-se-ia a este resultado estranho: um homem seria excluído do Governo no próprio
momento em que tivesse acabado de provar
que era capaz de bem governar.
Tais razões são poderoSas, sem dúvida; não podemos, entretanto, opor-lhes outras ainda mais fortes?
A intriga e a corrupção são vícios naturais aos governos eletivos. Quando, porém,
o chefe do Estado pode ser reeleito, tais vícios se estendem indefinidamente e comprometem a própria existência do país. Quando
um simples candidato quer vencer pela intriga, as suas manobras não poderia exercerse senão sobre um espaço circunscrito.
Quando, pelo contrário, o chefe do Estado
mesmo se põe em luta, toma emprestada
para o seu próprio uso a força do governo.
No primeiro caso, é um homem com os
seus frágeis meios; no segundo, é o próprio
Estado, com as suas imensas reservas, que
intriga, que corrompe. O simples concidadão
que emprega manobras culpáveis para che-
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gar ao poder não pode, senão de·-maneira
indireta, prejudicar a prosperidade pública;
se, porém, o representante do poder executivo desce à liça, o cuidado do governo torna-se para ele interesse secundário; o inte---r;re,;,sse.,;,· prinapar "ê"a·sua: eleição: As-negociações, assim como as leis, passam a ser
para ele nada mais que combinações eleitorais; os lugares tomam-se recompensa de
serviços prestados não à nação, mas a seu
chefe. Mesmo que a ação do governo não
fosse sempre contrária ao interesse do pafs,
neste caso, pelo menos, não mais lhe serviria. E no entànto, é ela feita apenas para o

seu uso.
É impossfvel considerar a marcha normal dos negócios de Estado, nos Estados
Unidos, sem perceber que o desejo de ser
reeleito domina os pensamentos do presidente; que toda a política da sua administração tende para esse p~>ntO; que as suas menores providências são subordinadas àquele
objetivo; sobretudo, que, à medida em que
se aproxima o momento da crise, o interesse indMdual substitui-se no seu espírito ao
interesse geral. Por isso, o princípio da reeleição toma a influência corruptora dos governos eletivos mais extensa e mais perigOsa. Tende a degradar a moral política do
povo e a substituir o patriotismo pela habilidade. Na América, ataca ainda de mais perto as fontes da existência nacionaL
"Cada governo leva em si mesmo um
vfcio natural que parece ligado ao próprio
princípio da sua vida; o gênio do legislador
consiste em saber bem distingui-lo. Um Estado pode triunfar de muitas leis más, e, em
muitas vezes, exagera-se o mal que elas
causam. Mas toda lei cujo efeito é desenvolver esse germe de morte não iria deixar, afinal, de se tomar fatal, ainda que os seus
maus efeitos não se façam perceber imediatamente.
O princípio de ruína, nas monarquias
absolutas, é a extensão ilimitada e desarrazoada do poder real. Uma medida que retirasse os contrapesos que a constituição tivesse deixado a esse poder seria, pois, radicalmente má, mesmo que os seus efeitos
parecessem, por muito tempo, insensíveis.
Da mesma forma, nos pafses onde governa
a democracia e onde o povo incessante-
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mente atrai tudo para si, as leis que tomam
a sua ação cada vez mais pronta e irresistível atacam de· uma maneira direta a existêcl-.
cia do governo. O maior mérito dos legisladores americanos foi ter peroebido claramente essa verdade e ter tido a coragem de
pô-la em prática Conceberam eles ser necessário que, fora do povo, houvesse cejto
número de poderes, os quais, sem ser completamente independente.s dele, todavia gozassem, na sua esfera, de um grau de libergade bastante grande, de. tal maneira que,
'forçados a obedecer à direção permanente
da maioria, pudessem ainda assim lutar contra_ o;; seus caprichos e se recuS?r às sqas
. _.•• :e~ncias perigosas. Para isso, concentrá.,.. ·
ram todo. o pçder executivo da nação· numa
só mão; ·deram ao presidente prerrogativas
amplas e o armaram do veto, para resistir às
usurpações do legislativo.
Todavia, ao introduzir o princípio de
reeleição, destruíram em parte a sua obra.
Concederam ao presidente um grande poder, e tiraram-lhe a vontade de fazer uso
dele. Se não fosse reelegível, o presidente
de modo algum seria independente do povo,
pois não deixaria de sér responsável perante ele; mas o favor do povo não lhe seria tão
necessário que se visse obrigado a curvarse em tudo às suas vontades. Podendo ser
reeleito (e isto é verdade principalmente em
nossos dias, quando a moral política se relaxa e quando desaparecem os grandes caracteres), o presidente dos Estados Unidos
é apenas um dócil instrumento nas mãos da
maioria. Ama aquilo que ela ama, odeia o
que ela odeia; voa à frente das suas vontades, resolve as suas queixas, curva-se aos
seus menores desejos: os legisladores desejavam que ele a guiasse, ele, no entanto,
a segue.
Assim, para não privar o Estado dos
talentos de um homem, tomaram esses talentos quase inúteis; e, para conservar um recurso em circunstãncias extraordinárias, expuseram o país a perigos de todos os dias."
Assim, Sr. Presidente, acredito que as observações de Ale xis de T ocqueville constituem uma advertência que considero extremamente construtiva,
não apenas para os dias da América do século passado, mas também para os dias de toda a América
atual, incluindo o Brasil.
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Posso perceber que haveria algumas vantagens no que diz respeito à concessão do direito de
reeleição a um presidente que tenha realizado serviços importantes para a nação, mas avalio que os riscos decorrentes do direito de reeleição são ainda
maiores. Em especial, temo que seja b Presidente
da República a colocar tanta energia no seu projeto
relativamente a conseguir o direito de reeleição que
algumas energias estão deixando de ser colocadas
naquilo que me parece mais prioritário para resolvermos os problemas principais do Brasil.
Ainda há pouco, o Senador Joel de Hollanda
falava sobre o problemas das crianças que, em número extraordinário, trabalham precocemente no
Brasil.
Estive ontem p~rticipando do 11 Encontro Nacional dos Meninos e Meninas Trabalhadores Rurais, organizado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricuttura, convidado que fui pela
Direção, pelo seu Presidente, Sr. Francisco Urbano,
e pelo seu vice-Presidente, Sr. Avelino Ganzer, e
por outros companheiros.
Estive hoje também no Palácio do Planalto
quando mais de duzentas meninas e meninos disse' ram ao Presidente da República das suas condições
de trabalho, sobretudo daqueles meninos e meninas
que dos 7 aos 16 anos trabalham na roça, normalmente com períodos de trabalho tipicamente como
foram exemplificados por uma menina de 14 anos e
por um menino de 16 anos, que tinha a altura de um
menino de 12 anos, impressionando a todos que o
ouviram.
Tipicamente, essas crianças acordam por volta
das 6 horas, estão no trabalho a partir das 7 horas e
30 minutos, têm um intervalo para o almoço de 12
horas às 13 horas, depois trabalham, com ligeiro
descanso, até às 17 horas, para então irem pará
casa e às 19 horas se dirigirem para a escola quando ainda têm energia. A escola é das 19 horas às
horas ou 23 horas. Para quem acordou de madrugada e trabalhou o dia inteiro, na idade de 7 a 16 anos,
esse é um regime quase impossível de ser considerado humano.
Obviamente, as crianças que ainda assim conseguem ir à escola têm um rendimento extremamente abaixo do daquelas crianças que normalmente estão indo à escola, têm tempo para estudar e têm
também seu tempo para brincar, tempo de lazer,
tempo para adquirirem alguma cultura, seja lendo,
vendo televisão, indo ao teatro, indo ao cinema ou
também praticando esportes, que é extremamente
saudável nessa fase da vida, como em qualquer ou-
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Ira fase, mas, sobreb.Jdo, na infância e na adolescência.
O Presidente da República anunciou e assinou
emenda constitucional aumentando o limite de idade
para que qualquer criança possa estar trabalhando no
Brasil. E falou de medidas que venham a possibilitar
às crianças estarem lrabalhandcÍ. Mencionou o exemplo da bolsa-cidadania. instilu!da parcialmente no Mato '.'
Grosso do Sul e em algumas regões para crianças '
que trabalham no cultivo da cana~ e da soja
Sr.· Presidente, na Câmara .dos Deputados; a
base goveJRamenlal, por seis sessões consecutivas,
tem prpcurado evitar que haja quorum para a votação do projeto de. garantia de renda mínima, que
visa justamenlel!a Conceder a cada pessoa açlulla ou.
::J_...$1\ia famfli.a'?K> Pais UiTJ, complemento que possibi- litasse a ida de sua,s Ç!'fa.flças à escola. Seja com o
nome de bolsa escóla, ou de bolsa cidadania, ou de
renda mfnima gaÍ'antida, ou de renda de cidadania,
não importa tanto o nome, é importante que se institua, o quanto antes, o direito universal para todas as
fammas residentes no Brasil, para Iodas as crianças
que venham a ter o direito que deve ser considerado
sagrado. A nenhuma criança deve ser negada a
condição de estar indo à escola.
O Presidente também mencionou hoje que é
seu propósito procurar acelerar à votação de projetas como aquele que possibilita a desapropriação
com maior rapidez de áreas para a realização da reforma agrária.
Sr. Presidente, esta é uma solicitação feita explicitamente ao Senado. Está o Senador Ramez Tebel redigindo o parecer sobre o projeto do Deputado
Domingos Outra, relativamente ao rito sumário. É
importante, e já fez inúmeros apelos o Líder do PT
José Eduardo Outra no sentido de que venha esta
Casa a votar os projetas relativos a b.Jdo aquilo que
possa acelerar a matização da refOrma agrária e evitar
empecilhos para que se tome uma realidade o direito
de um número muito maior de familias estarem lavrando a terra e tendo o direito à sua sobrevivência digna.
Preocupa-me, Sr. Presidente, tanto empenho
na direção dEl se obter a reeleição e o empenho com
energia menor do que a que deveria estar ocorrendo
com respeito à instituição de instrumentos que venham
efelivamente a erradicar a miséria em nosso País e a
melhorar a distnbuição da renda e da riqueza.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Sup/icy, o Sr. Romero Jucá deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Freitas
Neto.
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O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) -Concedo
a palavra ao Senador Júlio Campos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFI..-MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dois assuntos fazem-me
ocupar a tribuna do Senado na tarde de hoje.
Primeiramente, gostaria de anunciar que, amanhã, dia 11 de oub.Jbro, o Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, estará visitando a região norte do Estado de Mato Grosso.
Às margens da BR-163, da Rodovia CuiabáSantarém, a cidade de Sinop receberá a visita do
Presidente da República, do seu Ministro de Minas e
Energia e da Bancada Federal de Mato Grosso que
apóia o seu Governo no Congresso. Será inaugura. do o Sistema de Transmissão de Energia Norte de
Mato Grosso.
•
A primeira etapa dessa obra foi inaugurada em
dezembro de 1994 pelo então Presidente da República, Itamar Franco, e pelo ex-Governador de Mato
Grosso, Jaime Verfssimo de campos. Na oportunidade, foi inaugurado o' linhão em 138 quilowatts.
Agora, o Presidente da República, sentindo a neces:
sidade daquela região em termos energéticos. praticamente dobrou a sua capacidade. Amanhã, vamos
inaugurar o retorço daquela linha para 230 quilowatts, o que significa que mais 100 mil quilowatts de
energia estarão sendo colocados à disposição da região norte de Mato Grosso. Hoje, mais de 20 municfpios são servidos por esse linhão, que irá beneficiar
cerca de 400 mil habitantes que vivem no extremooeste brasileiro e na região norte de Mato Grosso.
Portanto, nesta oportunidade, quero congrab.JIar-me com o Presidente Fernando Henrique, com o
Ministro das Minas e Energia, Raimundo Brito, e
com a equipe da Eletronorte por mais esse benefício
que será levado ao meu Estado. Estarei representando a Bancada do Senado naquela oportunidade, a fim de agradecer pessoalmente ao Govemo
Federal por esse benefício que leva ao meu estado.
Gostaria, também, de comentar que, lamentavelmente, nas eleições de 1996, ocorridas no dia 3
de oub.Jbro último em todo o território nacional, não
sei se em outros estados, mas no meu Estado houve um derrame alarmante de dinheiro por parte dos
ab.Jais ocupantes do Governo estadual. O Governador do Estado do Mato Grosso, mais conhecido lá
no meu estado como "desgovemador", pelo seu incompetente e corrupto governo, Sr. Dante Martins
de Oliveira, não paga aos funcionários públicos. Há
·mais de dois anos, o salário sempre está atrasado
em 90 dias. A média é essa.
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· · Mesmo não pàgando aos funcionários, conseguiu gastar milhões de reais na tentativa d~.
comprar a consciência do eleitorado malogros~-- ·
sense.
· Surrupiando dos cofres públicos, pois S.
se diz um homem pobre, o seu partidp, o
PDT, gastou naquela eleição uma avalanche dê
dinheiro. Foi uma coisa absurda, que merecé
uma investigação sumária por parte do Egrégio
Poder .Judiciário de Mato Grosso i em especiàl da
justiça eleitoral. Mesmo assim, o PDT conseguiu
eleger, 'nos· 126 Municípios de Mato Grosso,
apenas 24 prefeitos, a maioria nas pequenaS comunidades, !jnÓe O dinheiro influenciO'-! a de'<i.são::..dos- elàitoi'&S, principalmente nos últimos
Três dias que antecede'ram
·
,... -··· - as eleições.

ex-

a

Desejo relatar esta Casa a gravidade do
fato; Mato Grosso, no mês de agosto, arrecadou
112 milhões de reais, para uma folha de pagamentos do servidor público de apenas 38 milhões reais, mas os funcionários não receberam
seus pagamentos. No mês de setembro, a arrecadação chegou a 90 milhões de reais e, novamente, os funcionários deixaram de receber
seus salários. Isto quer dizer. Mato Grosso, um
estado que arrecada 90 milhões· de reais líquidos, em média, por mês, para uma folha de menos de 40 milhões, não paga os salários de seus
servidores, que estão com os vencimentos atrasados há noventa dias. Isto é uma vergonha!
Além do mais, há que se lembrar que, no
início do Governo Fernando Henrique, em março
de 1994, Mato Grosso sofreu com uma violenta
tromba d'água, noticiada em toda a imprensa,
oportunidade em que foi declarado estado de calamidade pública. V. Ex"s acompanharam, pela
televisão e pelo rádio, a cobertura que se deu
àquela grande enchente ocorrida nos primeiros
dias do Governo Fernando Henrique.

O então Secretário do Desenvolvimento Regional, o ex-Ministro Cícero Lucena, decretou, com
apoio do Governo estadual e dos prefeitos, estado
de calamidade pública. Baseado nesse decreto de
1994, o Governador Dante de Oliveira fez inúmeras
licitações de mentira, contratou inúmeras obras de
emergência sem concorrência pública Daí saiu o
grande volume de dinheiro que se gastou na campanha eleitoral de 1994.
O Governador tem medo da classe política
mato-grossense por falarmos mal dele ou por contarmos a verdade aqui em BrasOia, mesmo porque-
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ele é o todo poderoso perante a imprensa nacional. Até hoje a nossa imprensa, aqui presente, só
sabe ver o Dante das Diretas Já, não sabe ver o
Dante da "Corrupção Já", da "Anarquia Já", da
"Perseguição Política Já". Nunca vi na imprensa
nacional uma nota a esse respeito. Ainda, descaradamente, um jornal disse que ele teve sucesso
na eleição. Não entendo como um Governador,
em 126 prefeituras, gastando milhões de dólares,
consegue eleger apenas 24 prefeitos e teve sucesso numa eleição!!

O PFL, com toda ãlficuldade, com toda crise,
elegeu 35 prefeitos; o PTB, Partido coligado conosco, elegeu 15 prefeitos; o PPB, que também faz parte da nossa coligação, elegeu 4 prefeitos; e. o PSC
elegeu 2 prefeitos. FIZemos mais de 51 prefeitos em
Mato Grosso. Fora os coligados com o PMDB e com
o PSDB, os Partidos que, em vários municípios, fizeram coligações com o PFL - com os Partidos tidos
como da União por Mato GrossO -somamos um total
de 70 prefeitos dos 126. Praticamente, a maioria ab-soluta do eleitorado matogrossense disse um "não"
ao "desgovemador" que tem hoje o Mato Grosso. No
jnstante em que denunciamos a falcatrua, a safadeza que o Govema~•or aprontou nos últimos dias, dispensando de concorrências públicas obras importantes, que, na realidade, poderiam ser licitadas, apenas baseado em um decreto de emergência feito há
um ano e meio! S. Ex" zangou-se, ameaçando processar Parlamentares, porque não quer que o Brasil
tome conhecimento dos seus feitos.
Não é costume nosso trazer ao conhecimento
do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados
assuntos internos de Mato Grosso, mas, lamentavelmente, não podemos mais concordar com essa situação de vexame que vive o Mato Grosso hoje.
Não se tem dinheiro para pagar o salário do servidor
público, não se tem dinheiro para consertar os carros da Secretaria de Segurança.

O policial para efetuar urna prisão tem que
fazê-lo num carro particular, porque a Secretaria de
Segurança está em um verdadeiro clébâcfe, não há
nada funcionando. Não há dinheiro para a merenda
escolar, os presos estão sendo soltos pela Justiça,
porque não há comida nas penitenciárias do estado;
não há dinheiro para comprar nenhum remédio; os
postos de saúde do estado não têm Cibalena, gaze,
mercurocromo; determinados órgãos estão em greve há muito tempo no nosso Mato Grosso. No entanto, para a campanha eleitoral de 3 de outubro, o
PDT, que diz ser o partido da seriedade neste País e
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elegeu o Sr. Dante Oliveira para um cargo público
em Mato Grosso, tem feito verdadeiras mágicas... e.
gasto milhões de dólares.

corrupção que, hoje, impera no Estado de Mato
Grosso.

Portanto, neste momento, quero dizer ao
"desgovemador" de Mato Grosso, Sr. Dante Martins de Oliveira, que não tenho nenhum medo de
que lance algum processo contra a minha pess$)a,
porque o Tribunal de Contas sabe dos fatos, vai
investigá-lo e tomará as providênci<~S devidas.
. Não adianta o Dante querer •tapar o sol com
a penllira", desviar a atenção de todos falar da
su~ Frente de Cidadania e Desenvolvimento, que
de cidadania não tem nada, porque é só perseguição, e de ~envolvimento, muito menos.- porqu,e o .
,.estado es!B. pal'ado · há dois anos. Ele diz que ga'iihou as eleições municipais, quando o seu partido
elegeu apenas 24"cândidatos dos 126 municípios
de Mato GrosSo.
A. sociedade mato-grossense, a cada dia que
passa, vem conhecendo a verdadeira face de Dante de Oliveira, dos seus liderados e, principalmente, dos seus assessores, que a imprensa nacional
continua a esconder. Lamentavelmente, só falam
bem dele, mas se visitassem Mato Grosso, tomariam conhecimento da outra lace cruel, ruim e incompetente daquele cidadão, que é tido como o
homem das Diretas Já, cujo apelido, em Mato
Grosso, é "corrupção já".
A sociedade mato-grossense por isso protestou, e tenho certeza absoluta de que esses fatos,
que agora denunciamos nesta Casa e comunicamos ao Brasil, serão investigados pela imprensa
com seriedade.
Amanhã, viajaremos com o Presidente da
República e, no avião, vou entregar um relatório a
Sua Excelência, dizendo-lhe: "Presidente Fernando Henrique, Mato Grosso é o único estado que já
vendeu por antecipação as suas Centrais Elétricas
e por isso recebeu US$150 milhões das mãos do
Sr. Luiz Mendonça, Presidente do BNDES. Agora
vai receber mais US$70 milhões pela venda do
Banco do Estado, que está sob intervenção federal desde o primeiro dia do seu Governo.
Nunca vi tanto dinheiro dado pelo Governo
Federal a um governo estadual. E o pior é que não
há uma obra sequer para ser inaugurada. A única
que será inaugurada amanhã é a da Eletronorte e
foi contratada por Brasma, por isso foi realizada."
Nesta oportunidade, quero relatar esses fatos
lamentáveis e exigir do Governo Federal as providências cabíveis no caso dessa anarquia e dessa

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) -ConCedo
a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, por vinte
minutos.

e

Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronunçia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Só hoje venho
à tribuna lazer uma análise das eleições de 3 de
outubro, o faço movido por um sentimento de prudência.
·
·· ·
·

e

De um lado, ouvi a explanação de outros Se·nadores, como a que acaba de fazer o Senador
Júlio Campos; de ou!Í'o, meditei sobre o ocOrrido nas
eleições no meu estado, Roraima.
Venho hoje me pronunciar çonsciente de que
nas eleições de 3 de outub!p tivemos dois brasis
bem distintos: tivemos a eleição do Brasil desenvolvido, a eleição do voto eletrônico, a eleição da cidadania, a festa do povo nas ruas; e tivemos ao. mesmo tempo a eleição em um outro Brasil, onde o abuso do poder económico, as falcatruas, a corrupção,
o despreparo político, a falta de compromisso com a
sociedade mostraram o seu retrato.
O Senador Júlio Campos, que me antecedeu,
fez um relato das eleições em Mato Grosso, e eu
quero aqui lazer um relato das eleições em Roraima
e, neste campeonato de mostrar onde ocorreram
mais absurdos, desejo demonstrar que, infelizmente,
no meu estado conseguimos ganhar esse campeonato da incompetência, da irresponsabilidade e da
corrupção.
Não laço essas afirmações satisfeito. Gostaria
de, ao contrário, vir a esta tribuna hoje para dizer
que em Roraima houve uma festa da cidadania e o
respeito à vontade do eleitor. Mas isso não ocorreu.
Vou aqui demonstrar o absurdo ocorrido em
Roraima, menos para reclamar do resuitado das
eleições e mais para discutir e alertar os companheiros e companheiras sobre a questão grave que vai
discutida dentro de pouco tempo: a reeleição dos
atuais ocupantes de cargos públicos.
Temos um Brasil em que os governantes não
respeitam o Erário, não respeitam a lei e fazem absurdos, neste caso, como vamos administrar uma
reeleição neste Brasil mais atrasado? Como vamos
ter governadores e prefeitos tentando uma reeleição,
mas permanecendo em seus cargos públicos, manipulando as verbas públicas, usando a máquina?
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Como poderemos ter secretários de estado e de preautorizou essa liberação de recursos; segundo, qual
a explicação de liberação por parte do Cadin para
feituras disputando eleições para Deputado Federal .
e Senador, mas detentores de todos os poderes ad-_ ·. · que Roraima pudesse receber esse dinheiro; terceiro, qual a justificativa para o empréstimo, às véspeministrativos? Como isso será feito?
ras da eleição, sem que o Governo de Roraima teNão venham me dizer que basta urna lei dura.
nha
feito parte de qualquer programa de ajuste de
A lei nós já temos, mas não a respeitamos, ne~ a
despesas
públicas.
aplicamos e, principalmente, não há um aparato que'
dê poderes ao tribunal e ao Ministério Público pará
acómpanharem os absurdos que sã? feitos.
:
· Em Roraima, o Governador de EStado, montado em ·um. helicóptero "estadual; diS!fibiliu dinheiro
para IOdoS"" os cantos nessa eleição•• Pergunto: a justiça eteitoral possufa helicóptero ou avião? Não; E o
Ministério Púb~IEieitora? Também não. linha po:
~ ..P..91f!;i~ Não. A polfci_a era do Go':'em~dor,'
~im comO" os aparatos técmcos e operaCionaiS de
transportes. Enfim, i JuStiça ficou restrita ao gabinete do Juiz, e o Governo do Estado passou a gastar
milhões.
No entiurto, Sr. Presidente, o mais grave nessa
queima de recursos públicos na eleição de Roraima
é o seguinte: ao contrário do que ocorreu em Mato
Grosso, conforme denúncia do Senador Júlio Campos, quando foram gastos recursos estaduais, no
meu estado o dinheiro que foi usado para comprar
votos. e defmir as eleições foi repassado pelo Gover.
no Federal.
No dia 30 de setembro, portanto, três dias antes da eleição, foi creditado na conta do Governo do
Estado um empréstimo, concedido pela Caixa Económica Federal, no valor de R$16 milhões. Esse
empréstimo não poderia ter sido concedido, porque,
ao que me consta, não tramitou no Senado qualquer
p6dido de empréstimo do Governo do Estado e,
além disso, consta do Cadin - Cadastro de lnadimplentes do Governo Federal -que o Governo de Roraima tem quatro inadimplências. O Governo de Roraima está inadimplente com a Eletronorte há mais
de um ano; com a própria Caixa Económica, com o
INSS e com os Correios. Apenas uma dessas inadimplências já bastaria, de acordo com a lei, para
impedir a transferência de recursos públicos para o
estado.
Roraima conseguiu, mesmo estando nessa
situação, e sem autorização do Senado, R$ 16 milhões, não vinculados a obras, ou seja, recursos livres para que o Governador pudesse, nos três últimos dias da campanha eleitoral, comprar os votos
necessários para dar a vitória a muitos dos seus
candidatos.
Apresentei ontem a esta Casa requerimento de
informações, nos seguintes termos: primeiro, quem

O Sr. Júlio campos - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ - Concedo o aparte,
com muita satisfação, ao Senador Júlio Campos.

O Sr. Julio Campos - Senador Romero Jucá,
ouço com atenção o seu pronunciamento. Estou
realmente preocupado com o que vem ocorrendo no
nosso Brasil, o Brasil tido como longe dos grandes
centros, da imprensa nacional e das denúncias que
causam repercussão. Sei que no Estado de Roraima
aconteceram fatos tão graves. as,sim como em Mato
Grosso. Ainda hoje, pela manhã; reunida a Mesa Diretora desta Casa, aprovamos o seu requerimento.
Causou-nos surpresa que um Governo tão sério;
que se diz de austeridade, não se tenha precavido
para essa situação. Jamais poderiam os Ministros
Antonio Kandir ou Pedro Malan, que são respo·nsáveis pela área económica, nem mesmo o Diretor
do Tesouro Nacional, Sr. Murilo Portugal, liberarem dinheiro a fundo perdido às vésperas de uma
campanha para um Estado inadimplente, em situação irregular, que não tem a sua situação normal
junto ao Cadin. Então, há dois pesos e duas medidas neste País. Determinados Estados não puderam receber nada porque estavam inadimplentes
junto ao Cadin. Roraima, como também o próprio
Mato Grosso, recebeu às vésperas das eleições,
das mãos "do Sr. Presidente do BNDES, uma antecipação de U$23 milhões a título de compra das
possíveis ações que a Gemai vai colocar no mercado com a privatização daquela empresa. Rcamos· tristes com isso. Parece que as coisas não
mudaram neste Pafs. Amanhã, por ocasião da visita ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, no
boeing presidencial, vou dizer-lhe da gravidade
desse documento. Se V. Ex" me permitir, eu gostaria de obter uma cópia dessa sua denúncia para
mostrar ao Presidente da República, porque o seu
Governo está cheio de pessoas que não cumprem
as determinações da lei e que, muitas vezes, fazem politicalha com o dinheiro público. Esse é um
assunto muito grave, que tem de ser discutido
nesta Casa e levado a público. V. Ex" tem a minha
solidariedade, porque o fato que ocorreu no seu
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em Roraima. Dinheiro federal mudou a eleição
Estado, lamentavelmente, em piores condições,
também ocorreu no meu.
na Capital, Boa Vista. Com tanta pressão e derO SR. ROMERO JUCÁ - Senador Júlio .,_ · rame de dinheiro, com toda compra de votos, a
coligação PSDB-PFL ainda teve 41% dos votos
Campos, agradeço a solidariedade, o apoio e a
válidos. Ganharfamos a eleição se não fosse
preocupação de V. Ex". A questão do recurso para
essa
liberação estapafúrdia e a compra indiscriRoraima foi pior. Se houvesse no Orçamento reminada de votos ocorrida nos dias que antececurso a fundo perdido para qualquer obra do ESta- ..,
deram as eleições. Infelizmente, o Governo Fedo, não estariamos aqui reclamando. Tais reéur- ~
deral, sabendo ou não, foi cúmplice nessa comsos foram repassados por meio de um empréstipra
e nessa àção irresponsável e irregular dumo, sem autorização do Senado Federal. A autorirante a eleição em Boa Vista.
zação que o Senado concedeu foi para a rolagem
da divida -ê do equacionamento da ilivida pública
Estamos entrando na Justiça, Sr. Presidente,
dos Estados. Roraima não teni diVida com o pesdemonstrando a compra de votos. Temos prova da
soal porque é um ;Estado reeém-criado e só gasta
distribuição de material e de dinheiro em Roraima.
~O% da_l!!!!l_~ecadação com pessoal; portánto, é·, Estamos procurando a Justiça para que - quem
· sabe -pelo menos o Tnbunal Superior Ekiitoral pos·u«r·Estado enxuto. Mas;estranhamente, o Governador foi bene~ciado ·çóm 16 milhões às vésperas
sa remediar e consertar o absurdo que ocorreu em
nosso Estado.
da eleição. Procuramos a Caixa Econômica Federal, a Secret?~ria do Tesouro antes que essa liberaVolto a âiZ9r que a pressão feita pelo Governação ocorresse e levantamos todas as questões
dor Neudo Campos e pelo PPB para liberação desque estamos apreSentando aqui.
ses recursos da Caixa EconômiCa Federal foi esp(iFoi-nos informado que esse dinheiro não seria
ria. Toma-se, pois, obrigatório o esclarecimento
acerca de quem liberou esse dinheiro, quem deter:
liberado da forma que o Governo pedia, mas, estraminou a liberação, passando por cima do registro da
nhamente, às vésperas da eleição, o Governo voltou
atrás.
· · ~.
·
inadimplência do Cadin, enfim, quem toi o artifice
dessa armação politica que levou o PSDB, o PFL e
·•Na Caixa EconOmica, extra:.O!icialmente, só há
outros
partidos de esquerda da nossa coligação a
uma explicação para essa liberação do dinheiro. Disserem trucidados pelo poder económico na reta final
serartHne que foi muita pressão do PPB, por isso· tida eleição.
veram que liberar esse recurso.
Disputamos a eleição sem recursos, com serieOra, preocupa-me essa explicação. Não acredade, com propostas, e 41% da população do Estadilo que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
do de Boa Vista votou no nosso candidato. Infelizcomungue com esse tipo de postura. Não é uma
mente, a compra de votos fez com que não fôssepressão do PPB que deve fazer o Governo agir de
mos vencedores na reta final.
forma errada. Não foi para isso que o Presidente
Fernando Henrique foi eleito; não foi para isso que
elegemos e lutamos para eleger o Presidente Fernando Henrique Cardoso. É sempre bom lembrar,
inclusive, que o próprio PPB, naquela ocasião, estava em outro palanque e não recebeu os votos da população; quem recebeu os votos foi a coligação
PSDB-PFL, com a proposta de moralização e de seriedade.
Se as pressões estão ocorrendo, preocupo-me
ainda mais. Não entendo e não posso ficar satisfeito
com esse tipo de explicação, que demonstra que o
Governo Fernando Henrique poderia estar refém de
pressões do PPB e do malufismo.
Quero aqui repudiar essa explicação da Caixa
Económica Federal de forma muito forte. Vou a fundo no esclarecimento dessas questões e irregularidades. Não podemos compactuar com o que houve

Falo novamente sobre a minha preocupação a
respeito da reeleição em determinados locais do
Brasil, que não pode ocorrer da forma como se está
prevendo. Não poderemos ter reeleição com Prefeitos e Governadores que não se desincompatibilizam
dos cargos, sob pena de repetir-se em grande parte
ou na maioria dos Estados do Norte, do Nordeste,
do Centro-Oeste e, talvez, do Sul do País o mesmo
que ocorreu em Roraima com o Governador Neudo
Campos e seus aliados políticos.
Sr. Presidente, gostaria que fizesse parte deste
pronunciamento o requerimento de informações que
fiz na data de ontem.
A Resolução n• 69 do Senado Federal, no meu
entender, foi desrespeitada na concessão desse empréstimo ao Governo de Roraima. Os dados do Cadin demonstram que o Governo do Eslado de Rorai-
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ma está inadimplente em quatro processos e, portanto, não poderia receber um tostão desse dinheil'9
que foi para lá financiar a compra de votos.
• ·
Sr. Presidente, lamento ter de vir à tribuna falar
sobre esse assunto, mas quero fazer coro com os

Senadores que, nesta casa; denunciaram o 14buso
do poder econõmico. Não basta que tenhamos unjà
lei eleitoral que puna os abusos. Vamos ter que discutir, na próxima legislação eleitoral, sobre iÍistrumentos operacionais que efetivarrien\e dêem condições ao .Ministério Público e à Justiça Eleitoral de
aluar, dé forma plena, para coibir e abuso de Governactbres e Prefeitos que gastam o dinheiro público
na compra ~ vótos, mascarando a vonta~e popu!ar
~~dQ.as le~ do nosso Pais.
··
Muito obrigado,
Sr.. Presidente.
'•
.....

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR•. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO:
REQUERIMENTO N" 961, DE 1996
Senhor Presidente,
~-. nos tennos reglmentals. sejam sollciladas à Caf.
xa Ec:onOmlca Federal, através do Mfntstérfo da Fazenda. as segOO!eslnfonnações:
· Qual a justillcaliva para a liberação, em 30.9·96. em pleno
parlado eleitoral, para o Govemo de Roraima, da lmpof1ancia de

R$16.000.000,00 (dezasseis mlhões de reais). sendo que o Estado está lnadlmplente junto ao Cadin?
Quem autorizou tal liberação? e
Cópia do contrato de liberação do referido recurso ao Go--

verno do Estado de Roraima.
Sala das Sessões. 9 de outubro de 1996.- Senador RomeroJucá.

Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Fretias Neto deixa a cadeira da
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Júlio
Campos, 2" Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao Senador Adernir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, sra e Srs. Senadores, gostaria de registrar que o Partido Socialista Brasileiro reuniu, minutos atrás, toda sua executiva nacional, com a presença do nosso Governador Miguel Arraes, e os
quatro candidatos a prefeito nas capitais que disputam o segundo turno nas eleições de 15 de novembro vindouro.
Estavam conosco Célio de Castro, vencedor
nas eleições de Belo Horizonte, a comoanheira Vil-
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ma Maia, vencedora nas eleições de Natal, a companheira Kátia, vencedora nas eleições de Maceió,
sucedendo o Prefeito do PSB, Ronaldo Lessa, e o
companheiro Serafim Corrêa, que disputa também o
segundo turno na eleição de Manaus.
O Partido como um todo fez uma avaliação
desse processo eleitoral e entende que a conscientização polftica do povo brasileiro aumentou profundamente e há uma tendência enorme deste crescimento. Analisamos, inclusive, o fato de que em duas
dessas capitais, Natal e Maceió, duas mulheres disputam o segundo turno, uma do PSB e a outra do
Partido dos Trabalhadores.
É interessante nqtar que, no caso de Belo Horizonte, o PT agora manifesta seu total apoio- à. candidatura de Célio de Castro, assim como em Manaus
também apóia o nosso companheiro Serafim Corrêa,
agora no segundo turno.
E nós estamos divergindo nas duas capitais.
Mas, apesar das divergências, temos a consciência
de que os partidos normalmente interessados em
concretizar o processo democrático neste Pais, la. zer com que na democracia, de fato, prevaleça a
vontade da maioria, esses partidos crescem no Brasil inteiro. Nós olhamOS com otimismo o resultado
destas eleições.
O PSB fez no Brasil inteiro 180 novos prefeitos, batendo evidentemente o seu recorde. Em
Pernambuco, onde aliás o Governador é também
o Presidente de nosso Partido, o PSB elegeu 81
prefeitos, praticamente 50% do total das prefeituras de Pernambuco entre outras que elegemos em
coligação.
Eu gostaria de ressaltar também a atuação
do PSB no Estado do Pará. Em primeiro lugar, a
atuação na capital, Belém, onde nosso Partido
apoiou o candidato do PT, Edmilson Rodrigues e
Na Júlia Carepa, unidos ao PCdoB, ao PPS, ao
PSTU, ao PMN, ao PCB, enfim, todos os partidos
de esquerda trabalharam juntos nessa campanha.
Iniciamos o processo eleitoral com apenas
5% na primeira pesquisa do lbope, e terminamos,
depois de uma brilhante campanha, com um resultado de 46% dos votos da capital do ·~ ·1o do
wias
Pará, derrubando, portanto, a força das o;
locais, de um lado representadas pelo
.. a do
Senador Jader Barbalho, do outro lauo, representadas pelo aluai prefeito de Belém, Hélio Gueiros, que comanda o PFL.
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Vamos disputar a· eleição com um candidato do PT, que tem o apoio da prefeitura e o
apoio do Governador do Estado, mas que atingiu
apenas 18% dos votos na capital. Então, estamos com a vitória praticamente assegurada. Já
estamos pensando, na verdade, em programa de
governo. E a história do Pará muda com esse resultado político.
'
Quero dizer também que o meu partido, especificamente, elegeu 6 prefeitos no 'Estado do
Pará, entre eles o prefeito da quarta maior cidade
do Pará, ltáÍtuba, o médico Edilson Botelho; o prefeito dé lgarapé-Miri, o também médico Mário
Le.ão; o prefeitq. dé Nova Timboteua, Sr. M~noel
~eil:a;.o.~i!QJ:!e Piçarra, no sul do Pa'rá, Sr.
iMMõn Freita.S;·o pre(eitode São João de Pirabas,
um funcionário púbiicck'que tinha um salário de
R$180, que com !'imito trabalho e com muita garra
conseguimos. eleger, Edivaldo da Costa; e o prefeito de Tailândia, o Sr. Nazareno Souza.
O PSB elegeu, em coligação, 11 vice-prefeitos e algo em tomo de 120 a 150 vereadores no
Estado. Em algumas cidades o processo de apuração ainda está por se definir, mas, dos 142 municípios do Estado do Pará, o PSB tem presença de
mandatos eletivos já garantida em 72 municípios,
portanto, em mais de 50% daquele Estado. Isso
coloca uma nova perspectiva de futuro para o Estado do Pará.
O PSB acredita na possibilidade de crescer
juntamente com o PSB, PT, PCdoB, PPS, PV,
PCB e PSTU. Acreditamos que esse processo vai
modificar a política do nosso Estado, porque as
próprias forças que hoje detêm o poder político no
Estado do Pará compreenderam o crescimento da
nossa força e a necessidade de mudar a sua forma de fazer política e, evidentemente, tentarão governar melhor do que estão governando. Isso é
bom para todo o Estado do Pará.
O crescimento das forças de oposição no Estado do Pará melhora a vida de todo o povo, porque fará com que o atual Governador, o atual Prefeito de Belém, o próprio PMDB, que tem expressão no nosso Estado, repensem a sua forma de se
conduzir dentro do nosso Estado e passem a agir
um pouco como agimos, passem a chegar perto
daquilo que o povo quer e deseja.
Com muita alegria, faço, aqui no Senado Federal, esse relato das vitórias que obtivemos no
nosso Estado, inclusive da nossa vitória no Município de Tucuruf, um dos maiores do Estado do
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Pará, onde o PSB ganhou em coligação. Creio que
isso é bom para o Pará, como está sendo bom para
o Brasil.
Faço votos de que os candidatos do PT ganhem no segundo turno na maioria das capitais
onde estão disputando. Nós, do PSB, procuraremos contribuir para que isso ocorra. Evidentemente teremos divergências em Natal e Maceió, mas
isso não fere nem compromete o entendimento
permanente que devemos por um Brasil melhor,
mais democrático. Creio que o PT e o PSB, apesar de disputas eleitorais em alguns lugares e de
divergências na luta sindical e popular, devem permanecer unidos, e tenho certeza de que permanecerão, independente dessa disputa.
·
Era esse o registm que gostaria de fazer. na
sessão de hoje.
Muito obrigado.
Peço, Sr. Presidente, que conste nos Anais da
Casa um levantamento do resunado eleitoral do nosso Partido.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRoNUNCIAMENTO:

OF.GSAA N' 0893/96
Brasflla-DF, 10 da outubro de 1996

Exm0

Sr.

Governador Miguel Arraes
Presidente do Oiretório Nacional
do Partido Socialista Brasileiro
Brasma-OF
Prezado oompanheiro.
Tenho a satisfação de comunicar a V.Ex:B resuHados parciais da participação do Partido Socialista Brasileiro nas eleições
municipais de 1995 no Pará. A relação completa lhe será enviada
assiin que- todas as informações eStiverem, disponfveis na sede
deste Diretório Regional.
Até agora são 6 (seis) Prefeitos do PSB. incluindo o dá 411
maior cidade do Pará (llaitUba), e 11 (onze) Vice-Prefeitos eleitos.
Além disso o candidato que apoiamos em Belém, Edmilson Rodrigues do PT, está no 2fl turno. com 46% dos votos. Fazemos dois
vereadores na capttal.
Seguem, em anexo, os nomes, cargos e endereços que no
momento dispomos.
Certo de merecer sua atenção, antecipo, sinceros agradecimentos.
Atenciosamente, Senador Ademlr Andrade- PSB-PA.
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RESU'-TADOS PARCIAIS DA PARTIC!PACÃO DO PSB NAS ELEICÕES ~UNICIPA!S/96
NO PARÁ
i!
......... Nro.n

IITAITU!m

ELEJ..
TORES

I

.~h

...

I

NOME

/J,.v. Mãn;re<lo Barata,

-p,
tGARAPE-MIRI

NOVA TIMBOTEUA

·'

:MOTADASILIIA

25.450 I Prafelb "
Vice·Prefeito

8.929

Ba. Rua,1365-Jardlm

IRua

G8n&ralosiriio DeClJ(lro. s/n(68.430·0ó.ól

IANA MARiA DA!;913I/J.. AW.RA_h__jyila Maluatª- ~lll(_6fl.430.000)
IMANOOLJOSÉ OE OUVEIRA •30MES ITrav. Ana Almeida, s/11(68.43().000)

Prefel~o
Vice-Prefeita

IMANOEL NOGUEIRA{PSBI

PIÇARRA

1.251

Prefeito
Vice· >refeito

SÃO JOAO DE PIRABAS

9.967

I Prefeito
Vice.Prefeita
Vereador
Vereador

Tf6.271

1Av. Manfre<lo llaral8;535{68.1 oo.

Vereadora
Vereador

Verea:for
Vereador
Vereador
Vereadora

llii

IL-:-

1

I

I MARIA DAS NEVES PIMENTAIPSB)
JOSUÉ FRANCISCO DA SIL\.'A
ROVlLSON GOMES ALVES
LUIS CARLOS TEIXEIRA
ELIANA LÚCIA PINHEIRO F<OLIM

'~

8

1Av. Barão do Rio Branco, sin{I>C730·000)

Av. Bârão do Rio Branco;-s/n(6E730-000l .
Av. Barão do Rio Branco, s/n(66730-000)
Av. Barão do Rio Branco, sln(68730-000)
Av. Barão do Rio Branco, sln(68730-000)
Av. Barão do Rio Branco, slni68730:000l

I
I

~.~
~

Av. Cândl<lOAlves, s/n(68570-000)

EDIVALOO DA COST
MAGDA SILVA(PT)
lDAVI SARGES

"ILEONARDO PANTOJA "

Rua.Candá, s/n (68.719-000)

IRua C~uida, s/n (68"719.000)
IRuaCandá, sln (68"719:.000!

_ "~

Av. Belém, 250 68695-000
Av. Belém, 250 68695-000

'$

~

~I
I

MUNICiPIO
ALMEIRIM

ELEI·
CARGO
TORES
23.095 Prefeito
Vice-Prefeito
Vereador

.

BAI'V\CH

2. 765

.i

• NOME
ARACI BENTES(PSDB)
MARIVALDO COSTA{PSB)

'
'ÊNDERECO

i,.
Ru~

,..

ATAUBA LUIS DE C. PEREIRA

(3. q§a 133-Monte Dourado (68.240-000)

I

I Ru. a9!1, casa 175 • 'Iii a Facel (68.240-000)

'

I Prefeito
Vice.Prefeito
Vereador

1CURJONÓPOLIS

I

\22.403

ALONSO-GOMES DA SOLEDADE

IVice·Prefeito
Preü\;:·~:--+'O~S;;;M""A~R-T.RT.:IB~E:.:;IRo;;O~P;;..M;:;Nt=;;;,---+,~-=-~-:--._;_,c==-="""'""
JUSCELINO ALENCAR(PSB)
Minas Gerais. s/n(66.523·000'
A~o.

8

Vereadora
-v

Prefeito
I JAtR DA CAMPO(PMDB
Vice-Prefelto I ERNANOE DA SILVA!PSB
IWALCIR COSTA{PSDB)
15.494 Prefeito
Vlce-Prefelto I FRANCISCO DE ASSISIPSBI
Vereador
OURILANDIA DO NORTE ·

SANTANA DO ARAGUAIA

. I BENEDITO NERES

I SERCINO CRISTO

i

I

I
IR.ia 10, casa 711(61l640-000)
I R:.ta 10, casa 711168640.000)

I VAGNER P. DA SILVA{PDn
12.140 Prefeito
Vice.Prefeito I ANTONIO CARVELU{PSB)

..

Vereador
Vereador

I
I P.-.-253-Vila S. Fraocisco, Km 14 (68655-000)
I A... Joao dos Anjos Reis, s/n (68655-000)

I ROMILDO VELOSO(PSDB)
15.450 Prefeito
Vlce.Prefelto I JOEL (PSBI
Vereador

·~

Rua Km '0", casa 117166524.000

-.

IRJTUIA

~

I JOAO CARLOS FERREIRA REIS
I DEUSINO MEDEIROS OE SOUZA

I
I

Pt8ea Sta. Fé, sln(6656Q.()()Ol

I~ Mário Thom!~Son, 71168560.0001

II'Y. Henrklue Vila,

164(68560-000)

i
~

"'

Ii

11
TRACUATEUA

10.047

I JONAS BARROS(PDn
Pref~ito
Vic&Prefeito - ICHAQUIM CASSEBIPSBI

I

i

'

I Rua Prlncloal, 238(68605-000)
·I'

Vereador

I REGINALDO ARAUJO 00 CARMO ·1 Rua Princioal, 238168605-0001
.
. .
i .. I

-I CLAUDIO FURMANIPTBI
38.993 Prefeito
Vlce>Prefeito IJOAO BATISTA MAFRAfPSBI

TUCURUI

I.
I Rüa Veridiano Cardoso, 831684580001

'

Vereador
Vereador

IMANOEL ALVES PEREIRA
IDIRCIONEI VIEIRA GAIA

I Av. 31 de marco, 389(68456-0001
IRua Fumas, casaS !68460-0001

VEREADORES ELEITOS EM OUTROS MUNICIPIOS
ABAETETUBA

51.811

RAIMUNDO JOS~ ·DOS SANTOS 1Câmara Municipal(68440-000)
COSTA
JOSE MIGUEL DAS. R()CHA
_f Av~)(V_da &gosto, slnl68440-0001

JVer>..ador
Ver~ador

11.143

AFUA

[ALENQUER

26.303

DECIO GONÇÀLVESó-:-FfLHó

JVer-l3dor
Veroeadora

ANAM!TA DA SILVA MOURA

Vereador

RAIMUNDO
H~RMENEGil.'DOIR\Ja li:oaraci Nunes, sln(68200.000)
GARCIA
·
· -·
·
NIVALDO
FERREIRA
D~l'frav.t;auro Sodré, 246(682()().()(]0)
VASCONCELOS
. - .

Vereador

BELÉM

•---BUJAR\J

I

~~'e:e.~d_:>r
Vere&col

i

I

Conj. Império Amazónico, Bl. 16 apto 110
Enlrada 0!66613-0801
CARLOS ALBERTO PINA RIBEIRO jTrav. Barão de Mamoré, 736, casa 4
!66073:.070)

Vereador
19.704

8

JADER NILSON DA LUZ DIAS

718.677 !Vereador

13REU 8R~JKO

Trav. Mailcinocaoctli!o lle"AIIMida, 180· i
I '68890-0001
. .
Riia Ar!tOnio Augusto Filho, 51 (68890.()(]0)

~

....

J f3_º-º1:!~L ONOFREi,,IRA
FRANCISCO C. DA SILVA

Quad'a F, casa 20(63462-000)
Quadra 27, casa 04(68462-000)

·~-----------·---···-·-----

Veroador

~~~~ Dft: PAZ BRAGA

::l

~

!l

"'

I

CAMETÁ-

J 43.647

_I Vereador

24"907

Vereador
Vereador

'
IRua Cel. Raiommdo
Le!l l, 1252 (68400-000)

I EMANOEL LOBO WANZELER

li"-.

CAPITAO POÇO

ENOQUE PAULINO
FRANCISCO JOSE
PINTO

~------

Trav. Gener;al Barata, &!3(68650-000)
PAChECO" Trl\v. Gastei> 'anco, 875(68650-000)
'•.

@õNCÓRDIA DO PARA

I1U93

ITUPIRANGA

!Vereador
Vereador
Vereador

LIMOEIRO DO AJURO

9.107

.IA~. PresidentefJargas.357(68685-000)

!RICARDO P. DOS SANTOS
JOSE ANT NIO MARINHO
RCIO JOSE DE OLIVEIRA

Av. António C lho, 293 68580-000
Vila José Carrmlino, c:asa 05 68580-000

Vereador

MARIA
" LUCIA
RODRIGUES
GUARACI FARIAS MORAES

IRua Marecl"I!T~onC!ono sln(66415®'

Vereadore

VANDA REGIA A GOMES

Vereador

REGIVALDO
OE
_<::_P,RVALHQ:::_ _

I Vereador
Vereadora

•"
-_ ...

76.360

MARABA

---

INOVO REPARTlMENTO
[õBilfOS-

--~~

ORIXIMINA

-

115.263 I Vereador

- 124.455

Vereador

JOAO BARRETO DE S. FILHO
-

ROSIVALOO DA COSTA

-

,oe

111.182

PARAGOMINAS

IRua Bela V'ste, s/n(68390:000)

jiSAMARC BENTES SOARES

26.446 Vereador

VALDIONOR SI LVI\. ~EI§"
I JAIR ALVES Pt::.Kt::.IKA
Vereador
Vereador

-

--------

[MARIO BRAGA "

-I VereadOr

- ..

Rua,João A1astácio de Ol.leiroz, 1452
I!68507..()()().j
"
"'· '
"
" ,,
OLIVEIRA Trav. Ambrosio Franco, 301(68507..000)

PAULO POMBO TOCANT'NS
10 CÉSAR LO-MBARDI

" Ifrav.-Feii!J<! Bentas, 2:90j68250-000)

~

8

~

i

Trav. PedraoCerlos de Oliveira, 1919
I(68270-{JOO o
Trav. Cazu.-a Guerrein, 673(68270-{)00

\v.

Castelo
\v. !I

1

• 52(1
a,8?

\v. 11
Rua 21 deabril. 157(S8630-000'
Rua Hermes da FonsEca, 113.3(6863()_-000)

-f
~

o

11 :
PAUD'ARCO

5.109

Vereador
Vereador
Vereador

RUROPOLIS

12.670 Vereador
!Vereador

SANTA CRUZ DO ARAR!

4.821

JOAO PA3SARI'lHO
JOAO LO>ES D€ SOUZA
EDUARDO MIRANDA

Av. emardino'l;urtado, 482(68547-000)
Av. . !ilrnardino Furtado, sln(68547-OOQl
. Av. ~<lllltlo Oldakosk, 1)5(68547-000)
I

.

Vereador
Vereador

.-

'

l .

IEGONGROSS
IIRLEDIO .<ILAGRANA

ê
~
~

:g

"'

~

1Rua'02, s/n-la!IOa(6816;.ooQ)
I flua 09, casa 01(68165-1100)

. '

ANT~NIC

MARIA BARROS DE Rua João Farias de Barros,. stn - Je~ipapo
ALMEIDA
I168850-0JOl .
JORGE DO. SOGORRO PEREIRA Rua João Farias de Barr.>s,. s/n - Je~ipapo
. FEIO
(6sa5()..()olOJ . ·
_.

I

..

' SANTA

MARIA
BARREIRAS

•
DAS 16.286

I' Vereador

' TONINHC DA C ::LPA

Vereador

@NfARÉM______

J145.773j Vereador

1------····------·-···•
. . ...:oo
....
,. ...... UVMIN"'u"' uv .,,....,., .1.<

-'

·~·
v"'""""'

Vereadora

IT~RA AlTA
TUCUMA

J

' Av. N. Sra. de Santana, $ln (66563-COO}

GASPAR 30MES RIBEIRO

Av. N."Sra. de Santana, sln (68563-c:oo·

LAUDENOR ALB.t\RADO

ITrav. S!io Fran<:isco,16'(68005-o00)

............
~,
"""vouNCO
ANDRADE DA ROCHA

BENEOIT..\ PER ::IRA

.

Vila Persever

~

, sln &3635-000

Rua Udia bo·ro~éialava~es, s/n
(6882!HJOO}

~

8

I

I

l5.0~erea"dor---y..l.UlSiOi5CfN'AZCTMENTOPiNTOTfrav-:16 de outubro, 500 (68757-00())

19.690 Vereador
Vereador
Vereador

RAlMUNCO NOW.TO BARBOSA
Rua do Jambeiro, 08 68S85-000)
GILDASIQ JULI.I'.O LIMA DA SILVA Av. Minas Geral$, shlf eleplzza)(68385-000)
ADÃO LOTE R. t::E SOUZA
Rua do Jambeiro 08 66:085-0GO}

Obs.: A Coluna ELEITORES traz o número total de eleitores de cada munlcipio, conforme TRE-PP..•
Todos os vereadores relacionados são do PSB.
O CEP de cada enderolÇO aparece entre parêntesis.

~
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.) ·
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo .
Outra. (Pausa.)
·
Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. V.
Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamenlo.
O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Pronuncia a.,
seguinte diSCursa. Sem revisão do orador.) -' Sr-i
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo CUfnllri·
mentar, desla tribuna, todos os pre~itos eleitos à 3
de outubro, em especial os que admioistrarão 'os
municípios-do Piauf. Foram escolflidos pelo povo,
em um dos pleitos mais rwres ·de riossa história, e
para o povo deverilo governar. Estão iniciando uma
nova jornada ~~ramos que se cumpram o5 com- ,
.. ~-atlllhciados na campanha eleitoral, quando
' Souberam captar as aspiiâções de seus conterraneos.
Pouco dePois do pleito municipal anterior, sendo eu Governador do Piauí, reuni os prefeitos eleitos
em meu Estado para uma troca de idéias. Nessa
oportunidade, alertei os novos prefeitos para as radicais transformações que a nossa sociedade já vinha
sofrendo. Mostrei-lhes que já havia terminado o tempo do dinheiro fácil, em que a União presenteava os
Estados com recursos a fundo perdido e esses faziam o mesmo com os municípios;
No novo Brasil que então surgia, tomava-se
necessário o ajuste de suas finanças, administrando
com realismo e eficiência, gerindo os recursos públicos de forma parcimoniosa e proporcionando às populações, em vez dos tradicionais agrados da política fisiológica, os serviços de que ela efelivamente
necessita, como saúde, educação e transportes.
Hoje, conforme reconhecem os participantes
dessa reunião, conseguiram êxito os que governaram de acordo com o espírito do Brasil novo que se
delineou então. O resultado das umas, com as exceções que confirmam a regra, mostraram que essas
observações estavam corretas.
Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que me
congratulo com os prefeitos que assumirão o posto
em janeiro próximo, formulo votos para que se dediquem às políticas públicas de alcance maior, nas
áreas prioritárias para o povo - a área Social e a
área de !nfra-Estrutura.
Entre essas prioridades, eertameiite estará a
correta organização dos órgãos municipais de educação, para que se efetive o novo Fundo Especial
'para o ensino básico, criado por emenda constitucional recentemente aprovada por esta Casa. Esse
Fundo Especial, recorde-se, deverá garantir melhor
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qualidade à educação brasileira, assim corno salários mais dignos aos professores.
Devido à falta de recursos, os professores que
hoje trabalham nas escolas municipais, principalmente no Nordeste, recebem salários que estão entre os piores do Brasil. Com o novo Fundo, esses
salários poderão sofrer substancial reajuste, haven·
do até quem garanta que se estabelecerá para o
Magistério um salário mínimo intormal, cuja média
deverá ficar em tomo dos R$300,00.
Isso dependerá, porém, da correta estruturação dos órgãos municipais de ensino, para eles escolhendo dirigentes aptos a essa missão, e da verdadeira prioridade que os próprios prefeitos derem à
Educação. O fluxo de recursos do Fundo dependerá
.. do número de ai•Jnos recrutados, bem corno do ensino ministrado. A gestãd desses órgãos municipais,
portanto, será crucial para que se garantam aos professores e principalmente aos alunos as conquistas
substanciais que estão contidas no novo texto constitucional.
·
Com salários nos níveis pagos hoje aos professores municipais, é impossível ter-se um ensino J>Ú7
blico de qualidade. Não se combate sequer o analfa·
belismo, grande chaga social que afeta o nosso Nor-

deste.
Rca, portanto, junto com minhas congratulações pelo êxito eleitoral de cada prefeito, o meu apelo
para que governem com austeridade e eficiência,
segundo os tempos de hoje, e dêem atenção à Educação, começando pela valorização do professor
municipal.
O SR. PRESIDENT.O (Júlio Campos) -Sobre a
mesa, ofício que será fldo pelo Sr. 1• Secretário em
exercício, Senador Ademir Andrade.

É lido o seguinte:
OFICIO N• P 236196- CMPOPF
Brasma, 1O outubro de 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, venho solicitar a V. Ex' que seja submetida à decisão
do Plenário do Congresso Nacional a presente solicitação, no sentido de ser alterado, conforme cópia
anexa, o cronograma de tramitação do Projeto de
Lei Orçamentária para 1997 (Projeto de Lei n• 08, de
199~N).

Na oportunidade, renovo a V. Ex" meus protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Sarney Filho, Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização.
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ALTERADO
ORÇAMENTO PARA 1997
(PROJETO DE LEI N• 008/96-CN)
(MENSAGEM N° 403196-CN)
Presidente: Deputado Samey Filho (PRIMA)

..•. Relator-Geral: Senador Carlos Bezerra (PMI)B'1'.1l').,
10 de outubro de·t996.
1) Leitura ······-········-·--··-······
30-8-96
2) Distribuição de avulsos ••••:,.. .
4-9-96
3) Realização de Audiências
Públicas.<.: •••• -··-··-·········--·-·-···--'
até 18-9-96
...A) Apresentação, pelo RelatOraté 10-10-96
Geral, do Parecer Preliminar •••••.•••••
• . 5) Apretentação de emendas
•
~~c Preliminar· --·······-··········de 11 a 15-10-96
6) Votação d9 Pârecer Pre6minar.com as emendas···········-··-··-···
até 17-10-96
7) Emendas ao Projeto de Lei
orçamentária para 1997 de ·····-··---:18-10 a 1"-11·96
8) Publicação e distribuição de
avulsos das Emendas ao Projeto de
Lei ············-············-···-·-·············até 6-11-96
9) Apresentação, publicação,
distribuição e votação dos Pareceres Setoriais nas Subcomissões .......
até 21-11-96
· 1O) Apresentação, publicàção,
distribuição e votação do Parecer Rna!, na Comissão -·······-···--·····-··
até 4-12-96
11) Sistematização do Parecer
sobre o Projeto, e encaminhamento
do Parecer da comissão à Mesa do
Congresso Nacional... ...••.••..•..•.••..___
até 9-12-96
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constituição que será lida pelo Sr. t• Secretário, em exercício, Senador Ademir Andrade.
É lida a seguinte:

PROPOSTA A EMENDA À CONSTlTUIÇÃO
N• 50, DE 1996
Convoca plebiscito para o eleitorado
decidir sobre a realização de reforma
constitucional, altera o art. 55 da Constituição Federal para prever a perda de
mandato por infidelidade partidária e dá
outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3" do art 60 da
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Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional.
Art 1° No dia 3 de outubro de 1998, simultaneamente às eleições federais, mediante plebiscito,
o eleitorado decidirá sobre a reaiização ou não de
revisão constitucional
§ t• Se aprovada, a revisão constitucional será
realizada durante a primeira sessão legislativa da legislatura a ser iniciada em 15 de fevereiro de 1999,
sem o recesso previsto no art 57 da Constituição
Federal, pelo voto da maioria absoluta dos membros
do Congresso Nacional, em sessão unicameral.
§ 2" Os trabalhos da revisão constitucional observarão o disposto no § 4° do art 60 da Constituição Federal.
§ 3" As alterações introduzidas na Constituição
Federal pela revisão constitucional de que trata esta
emenda só serão promulgadas se aprovadas em referendo a reaiizar-se cento e vinte dias após o encerramento dos trabalhos revisórios.
Art 2" o caput e o § 3" do art 55 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte reda-·
ção:
•Ar!. ·.55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
1a VI ( omlssis)
VIl - que se desfiliar do partido pelo
qual se elegeu.

__.., §.. )! Nos casos previslos nos incisos
III, IV, V e VIl, a perda do mandato será decalrada pela Mesa da Casa respectiva, de
ofício ou mediante provocação de qualquer
de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa·
Art 3° O Congresso Nacional regulamentará o
plebiscito e o referendo previstos no ar!. t• mediante
decreto legislativo.
Art 4° O disposto no art 2° entra em vigor seis
meses após a realização do referendo previsto no §
2• do art. t•
Justmcação
"Um povo tem, sempre, o direito de rever, de reformar e de mudar a sua Constituição. Uma geração não pode sujeitar a suas
leis as gerações futuras".
(Constituição Jacobina da França, de
1793, art. 28)
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O princfpio acima, imediatamente pós-revolucionário, no caldeirão democrático em que se tranSformou a então embrionária França burguesa, produziu e ainda produz lições incomparáveis sobre o poder constituinte, seli exercfcio, sua permanência e a
mutabilidade constitucional. Cremos oportuno iniciar
essa justificação de proposta de emenda constituc,ional com outra justificação especialmente clara e de-·.·'
rivada diretamente da Carta Jacobina:
'·
'
'

'Esta (o arl 28 da Con~ição frarK:6sa de 1793) é a fórmula cláSsica. que exl>rimEVa permanência de poder· constituinte
., após a edição de ConstituiÇões. Em outras
palavras, ~ poder constituinte sobrevive no
sentido tle que o Homem, embora tenha to-. ,
)":"'Jk...._.'--.- mado·rlma 'tleciSão, pode rever, pude mudar
posteriormeote..éSsa decisão. Um povo decide-se por.uma Constituição, o que não significa que ele não possa, amanhã, mudar de
Constituição, estabelecer outra Constituição.
Urna geração não pode sujeitar às suas leis
gerações Muras••. • (Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ln Direito Constitucional comparado: o poder constituinte, vol. 1, pág. 69).
De todo pertinente, também, insuperável lição
do Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, para quem:

"É importante assinalar, por isso mesmo, que a rigidez dos preceitos constitucionais não significa a perpetuidade das Constituições, que são documentos jurídicos essencialmente mutaveis, em função, até mesmo, de novas exigências políticas, econõmicas, culturais ou éticas ditadas pela própria
complexidade, conveniência ou· necessidade
da vida social" (ln RTJ- 153, pág. 784- grifos originais).
E5sas duas lições, separadas por pouco mais
de duas centenas de anos, constituem-se nos móveis que conduzem a presente proposta de emenda
à Constituição: a constatação de que "um povo tem,
sempre, o direito de rever, de reformar a sua Constituição", e a insofismável mutabilidade do texto constitucional, cujo teor sofre os influxos das conveniências e necessidades "políticas, econômicas, culturais
e éticas" de um povo.
Sem entrar no mérito da obra produzida pelo
constituinte de 1987/88, vê-se hoje de maneira muito
clara os movimentos pela modificação do teor de
uma série de dispositivos constitucionais, os quais,
se eram de todo oportunos, pertinentes e necessá-
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rios à época da última Assembléia Nacional Constituinte, sem dúvida não o são mais, colhidos que foram pela celeridade, pela profundidade e pela violência, sem precedentes das alterações conjunturais
e, especialmente, estrufurais do mundo moderno,
das quais a globalização, as novas demandas dos
setores produtivos, as novas bandeiras das classes
trabalhadoras, as novas exigências dos sistemas financeiro e econõmico são apenas alguns pontos sobre os quais se deve meditar.
Os efeitos dessas transformações nas demandas dos brasileiros guardam relação com a velocidade e contundência daquelas•
A cada dia, o conjunto de leis que sustenta o
Brasil de hoje mergulha-se cada vez mais nos vales
·. abissais do envelhecimento. A cada dia, o aparato
jurídico fornecido pela CÓnstituição, com base na supremacia que lhe é intrfnseca, revela-se mais e mais
insuficiente para fazer frente aos novos tempos. A
cada dia, as realidades tributária, trabalhista, financeira, econômica, legislativa, executiva, judiciária,
politica, partidária, individual e institucional dão sinais de que novos parâmetros e novos princfpios ju-:._
rfdico-constitucionais são imperativos.
Eis porque optamos pelo processo de revisão
cOnstitucional, e não pelo processo ordinário de
emenda constitucional.
Identificamos num processo de revisão a cel~
ridade que nos parece imprescindível para atualização do suporte constitucional do Brasil. Através dela,
cremos, será possível ao Parlamento brasileiro oferecer resposta às demandas que já se acumulam à
nossa porta.
A proposta que ora damos à análise e discussão deste Parlamento principia localizando topograficamente a matéria, a qual entendemos, por natureza, transitória, por apresentar-se sobre prazos peremptórios.'
A seguir, identificamos o processo como de revisão, conforme já o dissemos. Não nos é estranha
a discussão travada em tomo da denominação dos
processos de mutação constitucional. Realmente, à
exceção da Constituição de 1934 e da aluai, os processos de aReração constitucional sempre foram
viabilizáveis por um instrumento· único, embora de
denominação não coincidente.
Assim, por exemplo, a Carta de 1824 falava em
'reforma de artigo constitucional', no que foi acompanhada pela de 1891, cujo arl 90 informava que 'a
Constituição poderá ser reformada..• '. A denominação de 'emenda' para a reforma constitucional apareceu nas Constituições de 1934 (ar!. 178 e § 1"),
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1946 (art. 217); 1967 (art. 50) e 1966 (art. 60). A
identificação de um processo de revisão constitucional apareceu na Carta de 1934, ao lado da forma de. ·
emenda, corno a atual o faz.
lnobstante, a doutrina constitucional e a jurisprudência dos melhores tribunais, dentre eles o Supremo Tribunal Federal, à vista do quanto consta no
art. 3° do Ato das Disposições Constitucionais Trai,lsitórias da Constituição em vigor, firmou a diferença,
e nela nos calcamos.
·
·
A proposta informa, a seguir; que o processo
revisional será realizado na primeira· seSsão legislativa c!íl legislatura ser iniciada eni 1o de feverejro de
1999, ou seja, d<[ 15 de fevereiro a 15 de dezembro
daquele ano.fA fixação desses prazos se faz p~
:oJ,~r·~açõés acerca· da real vontade do Parlamenà vista dos pel)::alçós enfrentados pelo ·dispositivo
do ADCT já citado quanto das tentativas de capturar-lhe o espfri1o.
Vinculamos a realização da revisão constitucional à manifestação favorável do eleitorado, que será
chamado a se pronunciar sobre esse tema no dia 3
de outubro de 1998, dia de eleições federais. Somente a aprovação nessa oitiva popular viabilizará o
processo revisional. Este, se aprovado, terá a justificá-lo e a dar-lhe peso a contundência da manifestação ·do povo, titular primeiro e únieo da soberania
que inspira esta Nação corno um de seus fundamentos (CF, art. 1°, I).
O § 1• do art. 1•, apresenta duas diretrizes processuais para a revisão constitucional: o quorum e
a tramitação.

·.to,

O primeiro, nós o quisemos maioria absoluta,
para guardar respeito a todos os motivos que inspiraram o constituinte originário quando da formulação
do art. 3° do ADCT, e por entender que essa maioria, amparada pela manifestação da soberania popular em plebiscito e inspirada pela necessidade premente de evolução constitucional, é bastante para
que o texto a ser produzido traduza os anseios do
povo brasileiro.
A tramitação será unicameral, votando Deputados e Senadores conjuntamente, também corno previsto pelo constituinte originário para situações de
revisão.
O próximo parágrafo (2") preserva expressamente as limitações circunstanciais e materiais (as
cláusulas pétreas) impostas aos procedimentos de
emenda constitucional. Trata-se de medida acauteladora e esclarecedora, para que o parlamentar
atuando em revisão constitucional saiba que o faz
no exercício de poder constituinte derivado, sujeito
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às limitações impostas pelo poder constituinte originário, as quais, se violadas, conduzirão forçosamente à inconstitucionalidade das providências adotadas.
O§ 30 do art. 1°, por fim, consagra um institu1o
de extrema importância, qual seja ·o referendum
constitucional.
O referendo, diz a melhor doutrina, "visa à captação do pronunciamento popular sobre atos normativos, especialmente atos legislativos e ato constituinte" (Raul Machado Horta, Estudos de Direito
Constitucional, pág. 551 ). Segundo esse mesmo
mestre, o referendo presta-se a apurar a identidade
entre a vontade legislativa do legislador e a vontade
legislativa do povo, o que ganha especial importância, em sede de matéria constitucional, como é óbvio.
O referendo previsto, na forma corno está, é o
ab-rogativo corno podér de veto popular, dado que,
rejeitada a revisão oonstitucional, no todo ou em parte, será recuperado o texto reviSado.
Com essa providência, as reformas perpetra·
das pelo processo de revisão constitucional, quer já
ao seu início contavam com o aval popular aferido
.em plebiscito, serão novamente submetidas ao crivo
popular, desta feita por referendo constitucional,
para que a identidade da atuação revisional do parlamentar recém-eleito seja contrastada com a expectativa do povo que o elegeu, com proeminência
desta, garantindo-se uma obra que corresponda aos
anseios do povo brasileiro.
Por outro lado, o art. 2° da presente proposta
de emenda à Constituição tem o objetivo de inciuir
na Constituição Federal de 1966 o princípio da perda de mandato partamentar por desfiliação do partido pelo qual foi eleito.
·
Com efeito, há hoje verdadeiro reclamo da sociedade brasileira no sentido de por um fim ao verdadeiro "troca-troca" de partidos que está sempre
ocorrendo em nosso País.
Por fim a regra presente no art. 4°, que posterga a entrada em vigor da perda de mandato, por
desfiliação, para seis meses após a realização do
referendo de que trata esta proposta de emenda à
Constituição, se justifica em razão do tempo que
deve· ser dado para que haja um rearranjo geral do
quadro partidário ora vigente. Assim, ninguém poderá alegar no futuro que não teve tempo para se filiar
em partido que esteja mais conforme as suas posições ideológico-programáticas.
Com essas considerações, submetemos a presente proposta de emenda à Constituição à sobera-
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na deliberação do Parlamento brasileiro, na expectaSobre a mesa, requerimento que será lido pelo
.tiva de que o aqui proi>osto seja aprovado, em nome
Sr. 1" Secretário em exerclcio, Senador Ademir Anda atualização da Lei Magna brasileira.
drade.
Sala das Sessões, 1O de outubro de 1996. - ··. ·
É lido o seguinte:
Pedro Simon - Onofre Quinan - Bernardo Cabral - ·
Jefferson Péres - Ramez Tebet- Francelina Pereira
REQUERIMENTO N• 964, DE 1996
- Ademir Andrade- Joel de Hollanda - Regina AsSenhor Presidente,
sumpção- Vilson Kleinübing -João França- Behe-··
Requeiro,
nos termos do art 172, I, do Regidita da Silva - José Eduardo Outra - Antônio Carlos?
mento
Interno
do
Senado Federal, a inclusão em OrValadares - Eduardo Suplicy - Marina Silva - ·Rodem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 293, de
berto Requião - Júlio Campos - l'!orneu Tuma 1995, de minha autoria, que "Dispõe sobre as ConBeni Varas - Sandra Guidi - Nabor Júnior - Mauro
tas
Hospitalares no Sistema Único de Saúde e dá
Miranda ~Guilherme Palmeira- Errúlia Fernandesoutras providências".
Roberto Freire- Hugo Napoleão- í.auro CamposSala das Sessões, 1O de outubro de 1996. Epitácio Cafeteira,- Romero Jucá - José Fo~ Senador
Lúcio Alcântara.
·
Sebastião Rocl'la - Lúcio Alcântara- Jáder Barbalho ,
(Júlio
Campos)
-.0
reO
SR.
PRESIDENTE
.~ey SuassÚíla :Valmir Campelo - Bello Parga querimento lido será incluído em Ordem do Dia
Edison Lobão - Henrique-Loyola
oportunamente, após a manifestação do Presidente
LÊGISLAÇÃO CITADA
da Comissão de Assuntos Sociais, em obediência
ao disposto no parágrafo único do art 255 do RegiCONSTITUiÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATIVA
mento Interno.
·•
DO BRASIL.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1" Secretário em exercfcio, Senador Ademir·
Andrade.
São lidos os seguintes
Art 55. Perderá o mandato o Deputado ou SeREQUERIMENTO N" 965, DE 1996
nador.
·

§ 3" Nos casos previstos nos incisos III a V, a
perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva,
de oficio ou mediante provocação de qualquer de
seus membros ou de partido político representado
no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

SEÇÃOVI
Das Reuniões
Art !Jl. O Congresso Nacional reunir-se-á,
anualmente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a
30 de junho e de 1" de agosto a 15 de dezembro.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
tida está sujeita às disposições especificas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à publicação e será despachada
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Senhor Presidente,
Com fundamento no § 2" do art 50 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a V.Ex" seja encaminhado pedido de informações ao Senhor Presidente das Centrais Elétricas
Brasileiras S.A - ELETROBRAS, Senhor Firmino
Ferreira Sampaio Neto, através do Ministro de Minas
e Energia, Senhor Raimundo Mendes Brito, a respei·
to da venda de ações remanescentes das privatizações da Escelsa e da Light
1 - As privatizações da Escelsa e da Light trouxeram resultados positivos para a Eletrobras? Em
que termos?
2 - É de conhecimento dessa Presidência que
o BNDES encaminhou, ao Conselho Nacional de
Desestatização, proposta de venda da participação
remanescente da Eletrobras na Escelsa?
3 - Caso afirmativo, em que condições se daria
tal alienação? Que atitude tomou a Presidência da
Eletrobras diante do conhecimento· de tal recomendação?
4 - Que avaliação faz essa Presidência da
venda de ações de empresas recém-privatizadas
que, segundo avaliação do próprio Governo Federal,
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vêm apresentando •resuHados alentadores•, após os
leilões? Não seria mais recomendável a manutenção
de tais ações nas mãos da Betrobras, por um períO'-. ·
do maior?
5 - A melhor alternativa, para a Eletrobras, é a
sua retirada completa da composição acionária da
Escelsa e da Ught?
.
6 - Como se justificaria tal ato, se efetivadp,
junto ao corpo de acionistas da Betrobras e ao Tribunal de Contas da União?
·

JustificaçãO
··'Os meios de comunicaÇão divulgaram, recentemente, noticia$ que dão conta de que o Banco Nacional de Dhnvolvimento Económico e· Social·~:oBiíiD'El:f reco-merlclõu Jr Comissão Nacional de Desestatização a verida, pela Eletrobras, das ações remanescentes do leilão de privatização da Escelsa.
Tal atitude já teria acontecido para o caso das ações
da Ught, igualmente de propriedade da Eletrobras.
Tudo isso, no passo do que, também, teria ocorrido
com as ações das empresas estaduais do setor de
telecomunicações.
Se efetivada a venda de tais ações da Escelsa,
nos termos que se noticiou propostos pelo BNDES,
a El.etrobras e seus acionistas arcariam com prejuízoS que alcançariam o montante de US$ 84 milhões.
Além desse prejuízo, tal decisão contraria as
próprias recomendações do Governo Federal no
sentido de que as ações remanescentes das empresas privatizadas permaneceriam nas mãos da União
até que a própria privatização proporcionasse maiores ganhos em termos da valorização de suas respectivas ações.
Sala das Sessões, 1O de outubro de 1996. Senador Pedro Simon.

(A Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N° 966, DE 1996
Com fundamento no § 2° do art 50 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art
216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhado pedido
de informações ao Senhor Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Dr.
Luis Carlos Mendonça de Barros, através do Senhor
Ministro do Planejamento e Orçamento, Senhor Antônio Kandir, a respeito da venda de ações remanescentes das privatizações da Escelsa e da Ught
1 - O BNDES recomendou, ao Conselho Nacional de Desestatização, a venda da participação
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remanescente da Eletrobras na Escelsa? Em que
termos?
2 - Ca$0 afirmativo, qual a participação da diretora da Eletrobras em tal decisão?
3 - É voz oficial que as empresas estatais recém-privatizadas vêm apresentando resuHados econômico-financeiros positivos e crescentes. Nesse
sentido, seria este o momento adequado para a alienação de tal participação? Que fundamentos motivaram tal decisão?
4 - Há recomendação similar no sentido de se
compelir a Eletrobras no sentido da alienação de
ações remanescentes da Ught? Em que termos?
5 - Na privatização da Ught, estava prevista a
manutenção de tais ações nas mães da Eletrobras?
Em que termos?
6 - Qual a situação da liquidez das ações ordinárias da Ught negociadas na BolSa. de Valores,
comparativamente à anterior ao leilão daquela empresa?
7Bndes promoveu, em 1996, a venda de
ações de empresas de telecomunicações estaduais?
Em que termos? Quem as adquiriu?
·8 - encaminhar cópias dos documentos que
. fundamentam as respectivas respostas, em particular a(s) versão(ões) da "Nota sobre a alienação de
ações de emissão da Escelsa", assinada(s) pelo Dr.
Marco Aurélio Machado Ervilha.

o

Justificação

Os meios de comunicação divulgaram, recentemente, noticias que dão conta de que o Banco Nacional de DesenvoMmento Econõmico Social BNDES, recomendou à Comissão Nacional de Desestatização a venda, pela Eletrobras, das ações remanescentes do leilão de privatização da Escelsa.
Tal atitude já teria acontecido para o caso das ações
da Light, igualmente de propriedade da Eletrobras.
Tudo isso, ao passo do que, também, teria ocorrido
com as ações das empresas estaduais do setor de
telecomunicações.
Se efetivada a venda de tais ações da Escelsa,
nos termos que se noticiou propostos pelo BNDES,
a Eletrobras e seus acionistas arcariam com prejuízos que alcançariam o montante de US$84 milhões.
Além desse prejufzo, tal decisão contraria as
próprias recomendações do Governo Federal no
sentido de que as ações remanescentes das empresas privatizadas permaneceriam nas mãos da União
até que a própria privatização proporcionasse maiores ganhos em termos da valorização de suas respectivas ações.
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Sala das Sessões, 1o de outubro de 1996. Senador Pedro Sbnor\.
(A Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os re- .
querimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III, art 216, do Regimento Interno.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido peiOi•
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ademir Andrade.
É fido o seguinte:

.,

RiooERIMENTO N" 967,

'oE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro,Lnos termos dos arts. 258 e· 260 do •
~g1meli!õlii1emoão ~ado Federal, a tramitação
conjunta dos Projetós de·Lei do Senado n"s 271, de
1995; 305, de 1995; e ·164, de 1996, em virtude de
ambos tratarem da mesma matéria
Sala dás Sessões, 10 de outubro de 1996. Senador Lúcio Alcantara.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será publicado e, posterionnente, incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11,
c, 8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ademir Andrade.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 968, DE 1996
Senhor Presidente,
Com fundamento no inciso IV do art. 71 da
Constituição Federal, requeiro a V. Ex.• seja solicitada, ao Tribunal de Contas da União, a realização de
inspeção de natureza operacional e patrimonial, no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, quanto às privatizações da Escelsa e da
light, bem como da venda de ações remanescentes
daquelas empresas de propriedade da Eletrobrás.
Justificação

Os meios de comunicação divulgaram, recentemente, notfcias que dão conta de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES- recomendou à Comissão Nacional de Desestatização a venda, pela Eletrobrás, das ações remanescentes do leilão de privatização da Escelsa
Tal atitude já teria acontecido para o caso das ações
da Light, igualmente de propriedade da Eletrobrás.
Tudo isso, no passo do que, também, teria ocorrido
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com as ações das empresas estaduais do setor de
telecomunicações.
Se efetivada a venda de tais ações da Escelsa,
nos termos que se noticiou propostos pelo BNDES,
a Eletrobrás e seus acionistas arcariam com prejuízos que alcançariam o montante de US$84 milhões.
Além desse prejuízo, tal decisão contraria-as
próprias recomendações do Governo Federal no
sentido de que as ações remanescentes das empresas privatizadas permanecessem nas mãos da
União até que a própria privatização proporcionasse
maiores ganhos em termos da valorização de suas
respectivas ações.
Sala das Sessões, 1o de outubro de 1996. Senador Pedro Simon.

(A Mesa fX!Ta Decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será votado na próxima sessão der,_
berativa
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1• Secretário, em exercício, Senador Adernir
Andrade.
São lidos os seguintes: .
REQUERIMENTO N° 969, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art 160, combinado
com o art 199 do Regimento Interno do Senado Federal, que a realização da comemoração especial
dos 1 00 anos do início da Guerra de Canudos, prevista no Requerimento n• 948196, seja trans1erida
para o dia 26 de novembro próximo.
Sala das Sessões, 1O de outubro de 1996. Senador Lúcio Alcântara - Senador Josaphat Marinho - Senador Ramez Tebet - Senador Lúdio
Coelho - Senador Valmir Campelo - Senador
José Eduardo Outra.
REQUERIMENTO N" 970, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art 199, combinado com o art. 160 do Regimento Interno do Senado
Federal, que o período dedicado a oradores da Hora
do Expediente, da Sessão Ordinária do dia 16 de
outubro de 1996, seja destinado a comemorar o Dia
Mundial da Alimentação.
Sala das Sessões, 1O de outubro de 1996. Senador Osmar Dias- Senador Joel de Hollanda
- Senador Lúdlo Coelho - Senador João Rocha
- Senador Valmir Campelo - Senador Roberto
Freire.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} • Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos tennos do inciso III, art. 216, do Regi~' .
mento Interno.
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Ademir Andrade.
É lido o seguinte:
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relevantes, razão porque esperamos de nossos ilustres Pares a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, 1O de outubro de 1996. Senadora Marina Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA

Regimento Interno do Senado Federal

PROJETO DE RESOLUÇÃO~ 97, DE 1996
TITULO VIl

Altera o art. 200 do Regimento 'lilter·
nódo Senado Federal •,

·'é) Senado. Federal resolv~:

Das Sessões

~

CAPÍTULO IV
Da Sessão Especial

Art. 1• O.ari 200 do Regimento lnteiT!o do Se"'IUlda-Fede~al!,passa a vigorar acrescido do seguinte

'·"fíàiâgrato único:

..

":'

·.Art: 2o(;~-"-··-····---···-··-····-··-·-·Parágrafo único. Caso haja Deputados
presentes na· sessão especial, poderão eles
· usar da palavra mediante autorização do
Presidente da Mesa.•
Art 2" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação
.. · Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A exemplo do que ocorre na Câmara dos Deputados, em que os Senadores presentes podem
usar da palavra quando a sessão plenária é transfor- _
mada em Comissão Geral (art. 91 RICO}, pensamos
que a mesma cortesia deve ser dispensada aos Deputados quando presentes, na Sessão Especial do
Senado.
Segundo o art. 199 do Regimento Interno do
Senado, a Sessão Especial poderá ser realizada
"para comemoração ou recepção de altas personalidades, a jufzo do Presidente ou por deliberação do
Plenário, mediante requerimento de seis Senadores". Com a aloertura que ora propomos, temos certeza, enriquecerá os debates nas sessões especiais,
aloertura esta que por sinal já é permitido na Câmara. Portanto, não tendo por objetivo tal espécie de
sessão, apreciação de matéria ou qualquer atribuição que seja de competência exclusiva da Câmara
Alta, mas tão-somente comemoração ou recepção
de altas personalidades, não há porque impedir que
os representantes da Câmara dos Deputados possam também usar da palavra, muitas vezes com intu~o de prestar justas homenagens a personalidades

Art. 200. A sessão especial, que independe de
número, será convocada em sessão ou através do
Diário do Congresso Nacional e nela somente
usarão da palavra os oradores previamente designados pelo Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - O proje:to será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas,
'nos termos do art. 401, § 1°, do Regimento Interno•
Rndo esse prazo, será despachado às Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos} - A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado
aprovou, em reunião realizada nesta data, os Requerimentos n"s 869, 870, 871, 918, 936, 937, 938,
949, 950, 951 e 961, de 1996, de autoria dos Srs.
Senadores Eduardo Suplicy, Pedro Simon, José
Eduardo Outra, Freitas Neto, Gilberto Miranda, Ernandes Amorim e Romero Jucá, solicitando informações aos Ministros mencionados.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos} • A Presidência recebeu do Egrégio Tribunal de Contas da
União o Aviso n• 1.081/96, de 11 de setembro último, em aditamento ao Aviso n• 428/96, comunicando as inclusões verificadas na lista especffica prevista no art. 91 da Lei n• 8.443, de 16 de julho de 1992,
referente às contas julgadas irregulares por aquele

órgão.
O expediente será anexado ao processado do
Diversos n• 66, de 1996, e encaminhado à Comissão de Rscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - A Presidência comunica ao Plenário que o Processo Diversos n° 86, de 1996, lido em sessão anterior, vai à
Comissão de Assuntos Econõmicos, e, em cópia, à
Comissão de Fiscalização e Controle.
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O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) -A Presidência recebeu, do Senador Romeu Tuma, convite
que lhe foi dirigido pela Organização Internacional
de Polícia Criminal - INTERPOL, para integrar a cte-.
legação brasileira destinada a participar da 65" Ses- ·
são da Assembléia-Geral daquela Organização, que
será realizada em Antalya- Turquia, no período de
23 a 29 do corrente. {Diversos n• 88, de 1996) . ...
O expediente vai à Comissão de Relações ~
teriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Os.Srs.
Senadores Odacir Soares, Romeu Tuma, Carlos Bezerra e L,úcio Alcântara enviaram discUrsos à Mesa
para.!lSrem publicados na fomia do disposto no art.
203 elo Regimentq Interno.

s. Ex" so:tão atendidos.

··

·,

!,.;... CiSFI>lfoACfR ~ARES {PFL-RO) - Sr. Pre-

sidente, Sr"s e Sis. ··Senadores, compareço, mais
uma vez, a esta: tribuna, para registrar uma gentileza
nova e um novo feito do Ministério da Saúde, sob a
gestão de Adib Jatene.
A gentileza manifestou-se na comunicação que
me fez o chefe de Gabinete do Ministro, Dr. Edmar
Flávio Pastoreio, por detemünação de Sua Excelência, de que, nos próximos dias, estará efetuando o
pagamento dos Convênios e Termos Aditivos referentes ao Programa do Leite nos municípios do Estado de Rondónia, listados nos Projetes de Redução
da Mortalidade na Infância, em parceria com a comunidade solidária, para o ano de 1996.
Os municípios contemplados nos citados Programas são: Porto Velho, Santa Luzia O'Oeste, JiParaná, Cacoal, Vila Nova de Mamoré, Guajará-Mirim, Vilhena, Seringueiras, Rolim de Moura e Alvorada do Oeste.
Quanto ao feito novo do Ministro que, com justiça, está a merecer destaque, posto que, levado a
cabo sob o regime de rigorosa dieta de recursos a
que vem sendo submetido o setor Saúde, diz respeito aos resuttados que aqueles Programas já estão
produzindo.
São de tais êxitos que me ocuparei no pronunciamento de hoje.
Qualquer cidadão brasileiro, medianamente infonnado sobre os problemas brasileiros, terá, muitas
e muitas vezes, lido ou ouvido relatos desalenladores, sobre morbidades insidiosas (endemias rurais,
venninoses, doenças parasitológicas e afecções ·
gastroentereológicas) responsáveis pela atta mortalidade de crianças e adultos no tenritório brasileiro.
O índice de mortalidade infantil, no País, era
dos mais attos, daí por que nossa expectativa de

,
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vida, há menos de meio século, não ia além dos
quarenta e cinco anos. Um grande sanitarista dramatizou esse quadro, sentenciando que o Brasil era
"um vasto hospital". E o genial Monteiro Lobato, ao
criar o Jeca Tatu, lançou-nos em rosto o protótipo do
homem rural brasileiro, indolente e pouco produtivo,
porque solapado pela venninose, a desnutrição, o
analfabetismo e a .•• saúva.
Se algo tem sido feito, de lá para cá, para reduzir as proporções desse quadro, a decisão de debelá-lo de vez eclodiu no atual governo•.
Com efeito, de acordo com •Ações Sociais no
Governo Fernando Henrique Cardoso", (importante
documento divulgado pela Radiobrás sobre este e
outros programas de ação social), o governo vem
colhendo resuttados alentadores neste setor. •
Para melhorar as condições de vida da pgpulação e reduzir os índicés de mortalidade inla!Ítil no
País, o governo está investindo, neste ano, R$ 1 bilhão no financiamento de projetes de saneamento
básico e nos programas de imunização e distribuição de leite. A avaliação dos técnicos do Ministério
sobre o desempenho do Governo com os programas.
sociais no setor Saúde melhorou acentuadamente
nos últimos 18 meses.
A redução da taxa de mortalidade infantil é
prioridade no governo Fernando Henrique Cardoso e
continuará sendo perseguida em todas as frentes
possíveis: controle de doenças transmissíveis, prevenção e recuperação da desnutrição, atendimento
integral à saúde da mulher e da criança e melhoria
dos serviços de saneamento básico. A meta é reduzir o coeficiente de mortalidade infantil para ,6 por
1.000 até 1998, atingindo um percentual 50"k menor
do que o registrado no início da década
É oportuno repisar que a escassez de recursos
para a área de saúde não interrompeu os programas
de vacinação e erradicação de doenças mantidos
pelo governo federal. A exemplo do ano passado, a
cobertura vacinai em 1996 já ultrapassou o ínãoce
mínimo de 90% entre a população na faixa etárta de
até cinco anos de idade, imunizadas contra o sarampo, paralisia infantil, tuberculose, difteria , tétano e
coqueluche.
A coordenadora nacional do PNI, Maria de
Lourdes Maia, não esconde o seu entusiasmo quan·
do comenta:
•A população brasileira ainda não se
deu conta do grande feito que nós brasileiros conseguimos. Erradicamos a varíola, a
paralisia infantil e vamos aCdbar com o sarampo no País até 1997.•
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A recomendação da Organização Mundial de
Saúde {OMS) prevê a eliminação da doença até o
ano 2000, mas o governo está decidido a antecipareste prazo. •o Brasil quer e vai erradicar o sarampo
o quanto anles", garante a coordenadora
Para tanto, o Ministério da Sallde mantém 21
mil postos de vacinação espalhados por todo o P.afs,
aplicando diariamente todos os tipos de vacinas n~t
cessárias para garantir a saúde de nossas crianças:
antipólio, anti-sarampo, DPT-trfplice {difte~éta
no/coqueluche) e BCG {tuberculose). É o chamado.
serviço cje rotina, criado para impedir qualquer possibili<jade de retomo de doenças já eliminadas no
Brasil, principalmente da paralisia infantil.
As açõet; acima citadas associadas às ações
~a~o e-ée ecl,ucação junto às populaçõeS
carentes, estão ~ns.e'Q.uindo reverter a severidade
do quadro sanitário brasileiro.
Dados recentes. do Ministério da Saúde mostram que o número de óbitos em menores de um
ano de idade foi reduzido de 93 por mil nascidos vivos, no ano de 1994, para 63 no ano passado. Na
cidade de ltapiúna, interior do Ceará, com uma população estimada em 15 mil habitantes, a taxa de
óbitos na infância registrada no ano passado foi de
16 por mil crianças nascidas ~Desde o ano passado o município está entre
os 903 considerados prioritários pelo governo federal em termo de redução da mortalidade na infância
Os estudos revelam ainda que as ações de saneamento ambiental nos municípios atendidos pelo
programa totalizou 231 no ano passado. Entre as
obras realizadas nessas cidades, 279 foram para
abastecimento de água às populações de baixa renda, em 39 municípios e 11 receberam drenagem e
manejo ambiental. No total, foram gastos R$ 35,5
milhões.
Nos 231 municípios beneficiados pelo projeto
no ano passado, foram realizadas melhorias sanitárias em 11 mil re~idências em áreas de risco para a
doença de chagas. Do total, 1.051 casas foram res- tauradas e 677 construídas. Segundo o Ministro da
Saúde, Adib Jatene, até o final do governo serão
construídas 1O mil novas moradias no setor rural em
todo País.
Ao registrar o êxito expressivo, colhido pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Comunidade
Solidária na condução dos Programas de Distribuição do Leite, de Imunização e de apoio e financiamento a Projetas de saneamento básico, não posso
furtar-me ao exercício de algumas reflexões por eles
impostas.
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Louve-se, no Ministro Adib Jatene, essa luta
pertinaz pela melhoria do quadro sanitário brasileiro,
a despeito de todos os obstáculos e de todas as incompreensões por ele enfrentadas.
Louve-se, no governo Fernando Henrique, a lucidez e o patriotismo da decisão de priorizar ações
sociais ligadas à educação popular, ao saneamento
básico e à melhoria de qualidade de vida das populações desassistidas.
Há quem postergue essas ações, fundado no
falso pressuposto de que elas não produzem ãavidendos. políticos.
O governo Fernando Henrique e auxiliares
§euS do porte de Adib Jatene estão desmentindo
esse pressuposto e, ao mesmo tempo, estão demonstrando que o maiôr dividendo obtido nos investimentos de cunho social, é a melhoria do bem-estar
de todos, o que, em última análise; resulta no salto
qualitatiVo para o pleno desenvolvimento.
Assim penso , Sr. Presidente

O SR- ROMEU TUMA {PSL-5P) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, mesmo em nossos
pias, diante do e~nto criado em muitos pelo
processo de globalf.lação e da compulsão com que
outros se entregam à tarefa de pregar a urgência na
redução das estruturas de governo, algumas questões fundamentais, não tenho dúvida, continuarão
sendo da competência inalienável do Estado. Uma
dessas questões é a da segurança. A segurança é
dever do Estado, portanto, é sua obrigação munir-se
dos instrumentos e meios necessários ao satisfatório
desempenho desse encargo.
Na medida em que as sociedades se vêm organizando, da barbárie para a civilização, esse aspecto não perdeu sua razão de ser. Pelo contrário,
que paradoxal ironia: quanto mais avança o progresso, mais arrojada a ação da delinqüência, mais requintada a necessidade de qualificação de pessoal e
mais sofisticados os equipamentos para garantir a
segurança. Hoje, na verdade, nenhum setor no campo da segurança pode ficar isento da ação pública,
tanto no que se refere à proteção da vida quanto em
relação à defesa do patrimônio individual e colativo.
Nesta fala, quero especificamente ocupar-me
da Polícia Ferroviária do Brasil. A história da Polícia
Ferroviária em nosso Pafs está integrada à história
da estrada de ferro brasileira
A Polícia Ferroviária foi criada em 26 de junho
de 1852, por meio de decreto imperial. O decreto autorizava o Governo de então a conceder, a uma ou
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mais companhias, a construção de um caminho de
ferro. O policiamento· do caminho de ferro acabou fi·
cando a cargo da Guarda Imperial até 1857, ano em
que foi aprovado o Regulamento da Polícia dos Ca~·. ·
minhas de Ferro.
No Governo do Presidente Epitácio Pessoa,
mediante Decreto de 7 de setembro de 19, foi criada
a Polícia de Estrada de Ferro. Esse ordenamento.
subsistiu até 1945, quando foi ·instituída a Guard;t
Civil Ferroviária, ligada ao Departamento Federal de
Segurança Pública. Em 1957, ~m a criação da
Rede Ferroviária Federal S. A. RFFSA, a corporação passou a denominar-se Corpo de Guarda e Vigilantel> da RFFSA.
·
Outras mudanças ocorreram em 1963, quando
foram atualiultlas as normas da Polícia Feiroviária.
~íifê 'o.'"'Óêcretõ nó 2.089, que tratava da Segurança, Tráfego e P.olícÍét· das Estradas de Ferro Brasileiras, e o Decreto n• 51.813, que aprovou o Regulamento Geral dos Transportes para as Estradas de
Ferro Brasileiras.
Em 1985, o Decreto n• 90.959 revogou o de n•
2.089/63, porém marrteve as atribuições da Polícia
Ferroviária. Nova mudança ocorreu em 05 de março
de 1996, com a edição do Decreto n• 1.832, que revogou o de n• 90.959/85 e caracterizou o serviço de
policiamento das ferrovias como ·um simples serviço
de vigilância.
·
Esse último instrumento legal representou, na
verdade, uma redução ao mínimo das condições de
trabalho específicas desse setor, apesar de o parágrafo terceiro do artigo cento e quarenta e quatro da
Constituição Federal estabelecer que "a polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha·
mente ostensivo das ferrovias nacionais".
Tal fato acontece, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, em um momento de singular importância
do ponto de vista da segurança pública no Brasil:
enquanto a criminalidade assola o País sob todas as
formas, atingindo patamares extremamente preocupantes, as polícias vêm-se cortadas dos caminhos
da atualização, desequipadas, acossadas e impotentes, quando não minadas por maus elementos
que nelas ingressam e delas se utilizam para acobertar ações ilícitas e criminosas.
A Polícia Ferroviária Federal, ao longo dos
cento e quarenta e quatro anos de existência que
acabei de esboçar, não obstante as várias mudanças de denominação e de regulamentos, tem desempenhado papel insubstituível na prevenção do
crime, na preservação do patrimõnio da ferrovia bra·
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sileira, na segurança das cargas transportadas e dos
passageiros em seus deslocamentos ao longo do
território nacional. Digo mais: seus quadros têm desempenhado um excelente trabalho, no anonimato e
com abnegação.
Essas colocações mantêm sentido mesmo em
face da desestatização da Rede Ferroviária Federal
S.A., pois existe imenso patrimônio que não será
transferido às concessionárias e cuja fiscalização é
da competência da Polícia Ferroviária Federal. São
armamentos, equipamentos diversos, viaturas,
transceptores VHF, instalações e uma quantidade
significativa de outros itens.
Aspecto novo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, configura-se no presente com a implementação do Mercado Comum do Sul Mercosul.
A América do Sul 'possui uma mâlha ferroviária
de aproximadamente noventa e dois mil quilômetros
de extensão. Somente a Argentina tem quarenta mil
e quinhentos quilômetros de ferrovias.
O traçado atual das estradas de ferro da Amé'rica do Sul possibilita a ligação do Oceano AUântico .
com o PacHico, através do porto de Antofagasta, no
Chile.
A malha ferroviária brasileira atualmente interliga o Brasil com a Bolívia nas cidades de Corumbá,
no Mato Grosso do Sul, e Arroyo Concepción, naquele país; com a Argentina, alravés do Ferrocarril
Mesopotâmico, nos Municípios de Paso de los Ubres e Uruguaiana, Santo Tomé e São Borja, no Rio
Grande do Sul; e com a Associación Ferrocarril dei
Estado, do Uruguai, nas cidades de Rivera e Santa·
na do Livramento, Rio Branco e Jaguarão, também
no Rio Grande do Sul; esse trecho, aliás, está desa·
tivado.
O transporte de mercadorias entre o Brasil e os
países do Prata por meio de ferrovia já se vem la·
zendo há muito tempo, mas se tem intensificado nos
úttimos cinco anos, no contexto da dinâmica proporcionada pelo Mercosul. Dados estatísticos relativos
ao ano de 1993 mostram que oito por cento da produção da Superintendência Regional da RFFSA de
Porto Alegre cerca de quatrocentas e cinqüenta mil
toneladas deveram-se ao Mercosul. Em 1994, o índice subiu para onze por cento, totalizando seiscentas e quarenta mil toneladas, e, no primeiro semestre de 1995, dezasseis por cento, correspondendo a
quinhentas e ottenta mil toneladas de produtos. Vinte por cento dessa mercadoria foram representados
por produção a granel, dezoito por cento por produtos guardados em contêineres e sessenta e dois por
cento por produtos acondicionados em sacos.
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Embora a matriz brasileira de transportes apreEstado, continua sem solução. t: importante relemsente distorções, com nítida prevalência do transporbrar que o aproveitamento do potencial do Rio Mante rodoviário, contrariamente à tendência equilibrada ·.. · so não prevê apenas a utilização energética. Ele
da maioria dos países desenvoMdos, algumas re- ·
visa também ao controle das cheias na região de
gionais do modal ferroviário vêm apresentando
Cuiabá e Várzea Grande, à melhoria do sistema de
acréscimo na produção, apesar da falta de investisaneamento básico, à irrigação de cinqüenta mil
mento ou até do aOO:ndono do setor.
hectares de terras férteis e à navegação perene num
No que diz respeito à segurança, a realidadE!trecho de duzentos e cinqüenta quilômetros de exaqui descrita, a fragilidade atual do policiamento fertensão, entre Cuiabá e Porto Cercado.
roviário brasileiro e o aumento dos "indices de crimiAs terras irrigáveis são excelentes para o plannalidade impõem severas dificuldades à eficácia da
tio de cana-de-açúcar, arroz, soja e mnho. No que se
ação dos"jJoliciais brasileiros no. âmbito da Rede
refere à navegabilidade do rio, é interessante notar
·
Ferroviária Federal SA
que, uma vez garantida, o transporte fluvial se viabiO Brasil não tem considerado a ferrovia como
. lizaria da Capital até o Rio Paraguai, onde o Rio
.,.i.ml19...-l't!lme .!!~m~ para práticas delituosàs, mas, Cuiabá desemboca, numa extensão de seiscentos
·"à"possibilidade é real e ·o conhecimento acumulado
quilômetros.
ao longo dos anos:~ .Policia Ferroviária tem cont:·importante insistir que a Usina hidrelétrica de
dições de oferecer uma contribuição decisiva na preManso é vital para o Estado de Mato Grosso que
venção e no combate contra prováveis ilícitos com
hoje depende estreitamente da energia fornecida por
utilizaçilo da ferrovia brasileira.
Fumas, via Betronorte. t: impol'tante dizer também
A fragilidade atual, no entanto, da Polícia Ferque a paralisação das obras não prejudica apenas o
roviária Federal impede uma ação eficaz no setor,
desenvoMmento social, mas.compromete todo o sis- ·
especialmente pela falta de estruturação dessa Polítema de produção. Até o final dos seus trabalhos;·
cia, para que possa estar presente e concretamente
Manso vai proporcionar milhares de empregos direvigiar as ferrovias nacionais.
1os e indiretos, com reflexos positivos de curto e mé. · Pelas razões expostas, chamo a atenção das
dio prazo na indústria e comércio locais. Os benefíautoridades competentes para a precária situação
cios maiores, entretanto, advirão, como já dissemos,
em que se encontra a Polícia· Ferroviária Federal e
com a ampliação das terras agriculiáveis, com a inapelo, no espírito da Constituição e em face das netensificação do transporte fluvial no Rio Cuiabá, com
cessidades presentes em termos de segurànça,
a melhoria do sistema de saneamento básico, com a
para que lhe seja dada uma estrutura adequada às
contenção das cheias e, principalmente, pelo suporelevadas tarefas que lhe compete desempenhar.
te que a hidrelétrica representará para uma região
· Essa é uma obrigação intransferível do Estado.
de intensa atividade agroindustrial.
Era o que tirlha a dizer. Muito obrigado!
Em comparação com o resto do Brasil, o Estado do Mato Grosso tem mantido também um equilíO SR. CARLOS BEZERRA (PMOB-Mn - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo hoje a tribrio muito precárip entre produção e consumo de
energia. A situação do Estado tomou-se realmente
buna desta Casa para falar sobre a questão energédramática e esse problema tem comprometido seriatica do Mato Grosso. Considero de grande importânmente o seu progresso econõmico. As repercussões
cia relembrar o perigo dp colapso que já se anuncia
têm sido, portanto, extremamente negativas e têm
a partir de 1997 e também defender a realização do
contribuído de maneira importante para a estagnaacordo para a construção da terrnoelétrica de Cuiação da indústria, para o atraso do desenvolvimento
bá através de joint ventura entre as Centrais Elétritecnológico, para a perda de investimentos externos
cas Mato-grossenses - CEMAT e a ·empresa multide porte razoável que desistem de instalar no Mato
nacional americana Enron Bectric Brazil. Não esgoGrosso e buscam outros espaços econômicos mais
taria todo o assunto se não fizesse referência à neviáveis, enfim, todas essas perdas ainda causam
cessidade urgente de retomada dos trabalhos nos
profundos ferimentos no tecido social que se deteriocanteiros da usina do Rio Manso cuja construção
ra a cada dia. Um rápido exemplo nos mostra que o
vem-se arrastando há vinte anos. Vale ressaltar que
nível de desemprego e subemprego atinge a mais
em relação a essa obra, o Senhor Presidente da Rede meio milhão de pessoas nas cidades mato-grospública assumiu compromisso para a sua conclusão,
senses, em virtude do êxodo rural, das correntes mimas até agora os recursos não apareceram e a higratórias externas e da falta de dinamismo da indúsdrelétrica do Rio Manso, obra fundamental para o
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tria que não tem como aumentar a sua produtividade
Estado. Sei perfeitamente, e os estudos téCnicos
apontam nessa direção, que o caos e o colapso
para gerar mais empregos. No que se refere ao seter agrícola, a situação é ainda mais grave porque
energético do Estado já tem até data marcada. Para
não somos nem capazes de medir a quantidade das ·.. evitar essa situação, o relatório da Cemat e da Enmilhares de toneladas de alimentos que são perdiron aponta soluções de curto, médio e longo prazo.
das por falta, justamente, de energia.
A termoelétrica de Cuiabá está inscrita como uma
solução de curto prazo e isso é muito bom. Segundo
A situação é realmente grave e é preciso que
o relatório das duas empresas, a idéia é que a pritodas as forças produtivas do Mato Grosso, a claSse.,
meira turbina passe a operar já em 1997 com 75
política de uma maneira geral e o Governo Fooeral/
megawatts, utilizando óleo diesel e, em 1998, a sese empenhem, independente de qualquer partidarisgunda turbina funcione com a mesma capacidade, o
mo politico ou ideológico, no senti!:!o· de salvar a
que já seria um passo importante para evitar o coeconomia estadual antes que o quadro se tome reallapso. Além disso, é importante lembrar que Cuiabá
mente incóntrolável. É preciso, po~to, evitar o esé a capital brasileira mais próxima das reservas de
trangulamento energético do Estado.
9<ís boiMano e que o acesso a essas fontes seria
Dados ~tfsticos nos dão conta de que.a evo· extremamente benéfico.
,.l~Q...4!l.CQ.~r!IQ_de energia do Mato Grosso na·
Segundo dados do relatório apresentado pela
· CM"cada pasSada, nQ períOdo 1982/1989, foi de 16,3
Coordenadoria de Planejamento do Sil;lema Elétrico
por cento ao ano, o· qüe" inOstrou uma grande capae Operação Interligada, grupo misto que analisa o
cidade de dinamismo de sua economia Por outro
suprimento de energia elétrica vinculado ao Ministélado, no início da década de no.tenta, esse crescirio das Minas e Energias, a partir de maio de 1997,
mento foi reprimido e a Eletrobrás estimou uma méCuiabá poderá ficar às escuras no horário das 17 às
dia anual de consumo, até o ano 2000, de cerca de
22 horas. O mesmo documento diz que haverá um
11,5 por cento, o que nos indica uma significativa
déficit na capacidade de abastecimento de energia
instabilidade do próprio conjunto da matriz energétiem Mato grosso entre os meses de fevereiro e deca brasileira. A bem da verdade, o diagnóstico sobre
zembro em carga média e pesada. Segundo a defia questão energética brasileira consiste em que o
nição técnica, carga média é o período que correscolapso do sistema foi evitado até agora não porque
p<"lnde das 7 às 17 horas e carga pesada das 17 às
a geração e a distribuição tenham aumentado de
22 horas. Os técnicos dizem ainda que, para enfrenmaneira satisfatória, mas porque o consumo se
tar essa situação, é preciso estabelecer um rígido
manteve baixo em conseqüência da freqüente instaracionamento em escala crescente. Em fevereiro, o
bilidade da economia nacional. É certo que ainda
racionamento em carga pesada deverá ser da ornão temos uma cultura voltada para economizar redem de 10 megawatts; em março, de 32 megawatts;
cursos, o que acho lamentável, mas não podemos
em
abril e maio de 51 megawatts; em junho de 57
aceitar de braços cruzados a renúncia ao desenvolmegawatts e, em outubro, será de 74 megawatts,
vimento. Por pensar assim, e também por acreditar
quando o Estado atingirá uma situação próxima ao
que as oportunidades de progresso não podem ser
colapso geral. Na carga média, os racionamentos
desperdiçadas, sinto-me na obrigação, como Senaserão no peifodo da manhã e da tarde e os piores
dor e como representante do Estado do Mato Grosmeses serão junho, 29 megawatts; julho, 25 megaso nesta Casa, de pedir ao Governo Federal que liwatts e agosto, 34 megawatts.
bere os recursos necessários para viabilizar os projetes energéticos de minha região.
A sorte está lançada em meu Estado. Aqueles
O Estado do Mato Grosso é comprador de
que hoje dificultam a formalização dos acordos para
energia elétrica do sistema Eletrobrás gerada em
sanar esse grave problema energético não são deoutros Estados, em cerca de 70 por cento de sua
fensores de um futuro promissor para o Mato Grosnecessidade consumida. Apesar do razoável potenso. Apesar de tudo, espero que muito rapidamente
cial energético existente, mas inexplorado, o Govereles mudem de opinião e entendam que os comprono estadual tem travado uma luta desigual para dimissos com a sociedade são muito mais fortes do
minuir a dependência, mas tem sido em vão.
que uma mera aliança política, uma simples diverA defesa que faço para que seja implantada a
gência no campo partidário, ou um comportamento
oposicionista a um Governo que toi eleito para admitermoelétrica de Cuiabá, através da criação da joint
nistrar em beneffcio de todos e não de alguns privileventure entre a Cemat e a Enron, tem como objetivo
giados.
único a defesa dos interesses fundamentais do meu
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Muito obrig_ado.
0 SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) • Sr...
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Universidade ·
Fedem! do Ceará acaba de divulgar o seu projeto de
trabalho para o quadriênio 1996/1999, que pretende
realçar um avanço qualitativo naquela instituiçãQ de
ensino. É importante que uma universidade nordesti:'
na, situada num Estado que luta para alcançar o d~
senvoMmento, analise a realidade·. que a envolve e
trace um plano estratégico para melhor cooperar e
interagir ~m a sociedade.
·
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Diante deste cenário, os mestres da Universidade Federal do Ceará decidiram estabelecer os seguintes objetivos estmtégicos:
1) Valorizar a qualidade do trabalho acadêmico
com o objetivo de ressaltar o primado da competência da. atividade docente e das estruturas de apoio.
Por intermédio dessa estratégia, será possfvel oferecer resposta eficaz às pressões sobre a universidade pública brasileira.
2) Ampliar as relações com a sociedade em todos os terrenos onde haja possibilidade de uma

o projeto engloba todo 0 trabalho de planejaaproxinlação mutuamente benéfica. Ao atuar em seu
mento que está sendo colocado em prática para do· meio, aberta um diálogo receptivo com todas as forlar a Unive!3il~de Federal do Ceará de um instru- · ças representativas da sociedade, a Universidade
~ttiento ·éirientãdor que sé)a, a um só tempo, coerente vai procurar romper o ciclo das soluções paliativas
insistindo em fórmulas que sejam transformadoras.
e sistemático. plano, fem, ainda, a função de expor
Para atingir aquelas metas -estratégicas, os
a professores, funcionários técnico-administrativos e
estudantes um elenco de ações que devem ser emmestres da Universidade Federal do Ceará decidipreendidas para orientar e abrir os caminhos do lumm implantar diversas políticas-. As principais são:
turo.
revigoramento do trabalho acadêmico, valorização
dos recursos humanos, desenvolvimento e emprego ·
Os mestres da Universidade Federal do Ceará
de tecnologias da informação, afirmação cultural,
levaram em consideração os desafios de uma socieatualização da infra-estrutura e modernização de
dade que, por conseqüência de um profundo procesmeios, vinculação do estudante ao ambiente acadêso de mudança, impõe a redefinição de objetivos e
mico e integração com a sociedade.
meios do ensino universitário. É fundamental buscar
A polftica de revigoramento do trabalho acadêa excelência no trabalho diante de modnicações rámico pretende que ensino e pesquisa sejam veículos
pidas que rompem paradigmas nas áreas cientffica,
para o desenvolvimento dos recursos humanos, tentecnológica, politica e social. Os novos tempos estão
do
a educação e a formação técnico-cientffica como
afetando diversos campos da atividade humana e
elementos essenciais. A permanente integração das
atingiram o trabalho, onde tecnologias inovadoras
atividades de ensino, pesquisa e extensão irão poforam introduzidas sem que o homem tivesse tempo
tencializar
os resultados da aprendizagem e, ao
para filtrá-las e absorvê-las de modo natural.
mesmo tempo, constituir-se em fator de motivação
para alunos e professores.
A modernização do Estado conduz a uma centralização na gestão dos recursos humanos, acomA politica de valorização dos recursos humapanhada de restrições orçamentárias e novos procenos tem como propósito capacitar o docente e o téodimentos administrativos, o que toma forçoso a imenico-administrativo, mediante oferta de oportunidadiata conquista da autonomia universitária. Ao lado
des para sua qualificação continuada. Também busdisto, a acentuada cobrança social sobre os resultaca aperfeiçoar as condições e o ambiente de trabados alcançados pela Universidade exige a adoção
lho, nos diversos nfveis, de modo que todos se torde um sistema de avaliação institucional persistente
nem agentes das mudanças e se sintam estimulae consistente.
dos a assumir maior compromisso com a Universidade.
A competição interinstitucional se está acen-

o

tuando e a universidade pública começa a perder
terreno para outras instâncias educacionais, principalmente nos programas de educação continuada e
de pós-graduação lato sensu. Por outro lado, existe
uma situação de grande instabilidade no quadro funcional, observando-se uma preocupante evasão de
recursos humanos altamente qualificados.

No capitulo desenvolvimento e emprego de
tecnologias da informação busca-se a informatização administrativa, conexão com Intranet, Internet e
informatização do acesso às informações bibliográficas. Enfim, essa polftica pretende disseminar as
técnicas novas de informação eletrônica, que, hoje,
une o mundo e, principalmente, as universidades.
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Mas há também a preocupação com a preservação
e a promoção dos valores culturais mais autênticos
do Ceará e do Brasil. Neste caso, os diversos órgãos culturais da Universidade trabalharão na criação, ·.
na formação e na difusão do bem cultural.
·
A política de atualização da infra-estrutura e de
modernização de meios pretende desenvolver a infra-estrutura nas áreas de energia elétrica, tel~c·•
municações e transmissão de dados, de acordo C:orn;;
os parâmetros das tecnologias emergentes. Vai"Se
perseguir, de forma permanente, a melhoria nos programas'de recuperação e manutenção·dos espaços
ffsicos, instàlações e equipamentos, visando a otimizar sua utilização e a garantir infra..fiStrutura adequada. O principal objetivo desta politica é alcançar qua'
lidade com efiçiflncia. .

:c...__ . . . --·--s. -

.

.

,,.... ··A vincülação do ~dente ao ambiente acadêmico pretende incentiVái·a ação consciente e a melhoria do desemPenho do aluno. A política busca a
criação de espaços culturais e de lazer no campus;
de modo a atrair e incentivar a permanência de estudantes no ambiente universitário, além de sua participação nas atividades acadêmicas e culturais desenvolvidas pelas faculdades. A polllica de integra"
ção com a sociedade contempla atividades de extensão na área comunitária, difusão tecnológica e
formação de parcerias com os setores público _e privado. Os canais de comunicação com a sociedade
serão melhorados através da Comunicação Sociàl,
que deverá dar ênfase ao caráter institucional da informação produzida na Universidade.

É com alegria e renovada fé no Muro de meu
Pafs e do meu Estado que venho à tribuna para tecer estes comentários sobre o plano quadrienal da
Universidade Federal do Ceará. Não são muitas instituições de ensino superior no Brasil que possuem a
preocupação de traçar metas para o seu Muro, nem
como reagir e agir diante dos novos e gigantescos
desafios deste final de século.
A globalização está mudando, radicalmente, as
relações dentro dâ sociedade. A facilidade nas comunicações faz com que estudantes brasileiros possam fazer pesquisas em outros pafses sem sair de
sua casa. O computador auxilia, a Internet une povos e as grandes bibliotecas liberam as informações.
As universidades brasileiras precisam ter noção do
tamanho deste desafio e devem aparelhar-se rapidamente. Aquelas que não despertarem para a nova
realidade passarão, em poucos anos, para a categoria de sucatas de nível superior. É preciso perseguir
a qualidade, a especialização e a excelência.
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O Magnifico Reitor da Universidade Federal elo
Ceará, Professor Roberto Cláudio Frota Bezerra,
lembra que •a Universidade é, por essênçia, uma organizitção humana, onde as idéias e crenças comuns devem traduzir-se em práticas e normas que
sirvam como guias da ação coletiva". A universidade
é, assim, o laboratório de idéias, de teses, do pensamento avant garde e da experimentação do novo.
·

As profundas mudanças que se estão verificando no mundo começaram nas universidades norteamericanas. A Internet nasceu lá. As universidades
brasileiras estão, agora, na posição de interpretar o
novo; conhecer a novidade, absorvê-la a explicá-la
para a sociedade nacional. A universidade, mais que
nunca, neste Pafs, é a vanguarda, está na vanguar. da e deve explicar a vanguarda Esse é o seu diffcil
papel neste final do sécUlo vinte. E, com muita· alegria, posso dizer,. Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores, que. a Universidade Federal
do Ceará está preparando-se para responder ao desafio.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nadamais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
tr,abalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h.)

ATA DA 163" SESSÃO DEUBERATIVA
ORDINÁRIA,
EM 8 DE OUTUBRO DE 1996
(Publicada no DSF, de 9 de outubro de 1996)·

RETIRCAÇÃO

No sumãrio da ata, à página n• 2" coluna, no
item 12.3- Comunicação da Presidência,
Onde se lê:
Remessa à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização dos Projetes de Lei
n• 21 a 24, de 1996 - CN, constantes das mensagens presidenciais lidas anteriormente e estabelecimento de calendário para sua tramitação. .
Leia-se:
Remessa à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização dos Projetes de Lei
n• 20 a 24, de 1996 - CN, constantes das mensagens presidenciais lidas anteriormente e estabelecimento de calendário para sua tramitação.
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Ata da 167!! Sessão Não Deliberativa
em 11 de outubro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Va/mir Campe/o e Gi/vam Borges

(Inicia-se a sel),são às 9 horas)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O~
claro aberta a sessão.
·
Sol1 a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
/
·
Sobre a mesa, requerimento ·qué passo a ler.,

PSDB
Lúcio Alcântara
Darcy Ribeiro

•.

Senhor Presidetite; ·· ·
Requeiro, riós termos do artigo 119, do Regimenlo Interno do Senado Federal, que seja dispensado o parecer da Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), cujo prazo para seu proferimento se encontra
esgotado, sobre o Projelo de Lei do Senado n• 320,
de 1995, de minha auloria, que "Isenta de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos as
Pessoas que Doarem Sangue".
Sala das Sessões, 11 de outubro de 1996. _

Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia oporturiamente, nos tennos do á!SpOSio no art. 255, inciso
11, alínea c, item.s, do Regimenlo Interno da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.494-12, adotada em 8 de outubro de 1996 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a alocação,
em depósitos especiais, remunerados, de recursos
das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PMDB
Jáder Barbalho

Gerson Camata
Nabor Júnior
PFL

RomeroJucá
Joel de Hollanda

Freitas Neto
Bello Parga

Benedita da Silva
DEPUTADOS

-~ REQUÊRIMENTQ,N" 971, DE 1996
.

Sebastião Rocha
PT

Eduardo Suplicy

É I~ o seguinte:
i''

Lúdio Coelho
PDT

Titulares

Suplentes,
Bloco (PFLIPTB)
Osmir Uma
Paulo Bomhausen
Costa Ferreira
Carlos Melles
Bloco (PMDBIPSDIPSi.J?SC)
Sandro Mabel
Homero Oguido
Bloco (PPBIPL)
Edson Queiroz
Arnaldo Faria de Sá
PSDB
I
Cipriano Correia
Antonio Balhmann

PV
Gilney Viana (cessão)

Fernando Gabeira
PMN
Bosco França

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

fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 11-1 Q-96 - designação da Comissão Mista
Dia 14-1 Q-96 - instalação da Comissão Mista
Até 14-1 Q-96 - prazo para recebimento de
emendas epara a Comissão Mista emitir o pare-cer
sobre a admissibilidade
Até 23-1 Q-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 7-11-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina
Silva. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, acabamos de participar de uma eleição em que as dificul-

390

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dades financeiras de uns canãKiatos e o excesso de
dinheiro de outros acabaram por, em muitos casos,
defonnar e confundir a von1ade popular.
Represen1ando nes1a Casa um Estado, Mirias
Gerais, oom 853 municípios, os quais conheço de !lerto, em decorrência de minl)a longa e intensa vida píiblica, com muitas campanhas eleitorais no passado e
no presente, pude sentir de perto a angústia de ·nossos
correrlgionários, mnguados de recursos incispensáveis'
para levar ao eleitor sua palavra e ~ compromisso.
Não cabe aqui enumerar fatos e circunstâncias
que· exemplificam de modo oontundente a diStorção
da vontade popular, muitas vezes em deoorrência da
utmzação perversa elo podei' eooriômico.
Devertl0$o olhar para a frente e buscar soluções
e alternatiyb que pennitarn aos candidátos e ·aos
:-:mãitôfeS:"'Úiha pãrticjpação limpa e democrática nos
próximos pleitos: ·· ·: ·
É nessa direção que se enoontra o Projeto de
Lei elo Senado n2 270, de 1995, de autoria dos nobres Senadores Edison Lobão e Pedro Simon, que
dispõe sobre a destinação de recursos orçamentários para o custeio das campanhas eleitorais.
Com este projeto, o qual teremos a honra de
rela1ar, nos aproximamos das democracias represen1ativas do Primeiro Mundo, que custeiam as
campanhas eleitorais com recursos da própria sociecfàde, uma forma justa e cristalina de assegurar a
participação de todos os cidadãos no processo de
esoolha de seus represen1antes.
Como bem salientam os autores do projeto, o
financiamento público direto dos nossos partidos polltioos é uma prática que vem ganhando cada vez
mais adesões entre os países desenvolvidos, especialmente da Europa.
Os países nórdicos - Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca - utilizam um sistema de subvenção
estatal aos partidos polítioos, de acordo com a força
eleitoral de cada um.
Tais recursos se destinam tanto ao financiamento das campanh;iS eleitorais como às atiVidades
ordinárias desenvolvidas pelos partidos políticos.
Na Alemanha, o sistema de financiamento público dos partidos e das campanhas eleitorais introduz uma restituição parcial das despesas. As doações de recursos financeiros são pennitidas, desde
que não sejam originárias de fundações públicas ou
associações de interesse público.
Na França. as campanhas eleitorais para a
Presidência da República e a Assembléia Nacional,
assim como as atividades de rotina dos partidos polfticos, são financiadas com recursos públicos.
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O objetiVo da legislação francesa, aprovada em
março de 1988, é evi1ar que os recursos de origem
privada sejam detenninantes para a eleição de qualquer candidato.
Já a legislação norte-americana estabelece limites para doações aos candidatos, 1anto por pessoas ffsicas como por empresas, tomando obrigatória a publicidade dos valores recebidos, desde que
uftrapassem US$1 00.
O canãldato presidencial nos Estados Unidos
pode op1ar pelo financiamento público desde que
obtenha 5% dos votos válidos e renuncie a qualquer
financiamento privado em sua campanha.
Outros países possuem legislações específicas
sobre a matéria, todas com a preocupação central
de evi1ar que a ação perniciosa do poder eoonõmica
possa distorcer e defonnar o processo eleitoral.
O projeto a que ora nos referimos, regulamenta
o disposto no inciso IV do art. 38 da Lei Orgânica
dos Partidos Polftioos - Lei n" 9.096, de 19 de setembro de . 1995 -destinando ao Fundo Partidário
R$5 por eleitor alistado.
Além disso, dispõe sobre o rateio dos recursós
pelos partidos polfticos, sobre o custeio das carripanhas politicas e a prestação de contas dos recursos
obtidos.
Estabelece também que o Poder Público deverá ampliar, paulatinamente, sua participação no financiamento das campanhas politicas, de modo que
dentro de dez anos apenas 20"/o desses recursos
sejam provenientes de dotações de particulares ou
de recursos próprios dos candidatos.
Rela1aremos favoravelmente o projeto, .oom
apenas duas alterações: a primeira, para estabelecer que a do1ação de R$5 será concedida por eleitor
alistado pela Justiça Eleitoral em 31 de dezembro do
exercício financeiro anterior ao da vigência da d01ação orçamentária, e não em 31 de dezembro do ano
anterior ao da realização das eleições. conforme
consta do projeto.
A aHeração tem por objetivo permitir uma atualização anual dos valores transferidos aos partidos,
pois considera o número de eleitores alistados a
cada ano, e não de 4 em 4 anos, de acordo com a
frequência elos pleitos.
A segunda mudança estabelece que os recursos transferidos deverão atender a todas as despesas partidárias discriminadas no art. 44 da Lei Orgânica eloS Partidos Políticos, e não apenas às despesas com o alistamento eleitoral.
Embora o alistamento eleitoral seja um dos
pontos mais relevantes da atividade partidária, pois
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se destina a dar condições de voto a milhões de braMas há uma questão a ser ressaltada - e eu
sileiros, especialmente os jovens, há outros aspecmesmo vou fazer uma visita ao Presidente do Tributos significativos da vida dos partidos que exigem re- ·.. · nal Superior Beitoral -, para tentarmos fazer uma
eleição de verdade.
cursos para sua viabilização.
·
Os partidos desenvolvem propaganda doutrináA última lei eleitoral pretendeu eliminar o fanria e polflica; criam e sustentam entidades destinatasma, pretendeu eliminar o voto dos que já morredas à pesquisa e à educação política e mantêm se- ..
ram, daqueles de quem os !ltulos estão em mãos dides e serviços com pessoal contratado para o exer-'
ferentes. Então, a lei exigiu que o eleitor apresentascfcio de suas atividades rotineiras.
se, na hora de votar, um documento de Identidade
Sr. Presidente, estamos confiaAtes de .que
que tivesse sua fotografia, para evitar que o titulo de
transformado em lei, o projeto dos nobres Senadoeleitor continuasse a ser um titulo ao portador.
res Edison'lobão e Pedro Simon representará um
No meu Estado, há eleitores que votam no luavanço importante para reduzir
perniciosa. ingar de analfabetos, e mesmo não sendo os donos
fluência do poder económico sobre o processo
dos titulos, deixam suas impressões digitais.
Ou seja, há mais cuidado em se apurar corre-.,:~!. d~dcl, ao mesmo tempo, condições para· ,
·cqHe os partiifô'g po1Tiico!1 possam desenvolver suas
. lamente o que foi depositado nas umas, quando é
campanhas eleitorais·. sem traumas de qualquer
preciso que, em primeiro lugar, haja a garantia de
espécie.
·
que quem votou era um cidadão exercendo o seu õ.· ,. Esta é, Sr. Presidente; com certeza, uma
reito de cidadania; de que quem votou era o dono do
contribuição que o Congresso Nacional dará no sentitulo.
tido de aprimorar os mecanismos das campanhas fi..
Sr. Presidente, nesse mesmo titulo de eleitornanceiras, para que se evitem todas as distorções
que chamo de título ao portador -, há um lugar para
que ocorrem nos pleitos, nas campanhas eleitorais,
colocar impressão digital. Nesse lugar, podia haver if
dando-nos sempre a convicção de que estamos prafotografia do eleitor. Não adianta haver impressão
ticando uma farsa e não um exercício democrático
digital se não há datilosccpista na mesa recebedora
de voto. Sem isso, como vai se saber se quem votou
correto.
.
.
· São essas as minhas observações, adiantando
era realmente o dono daquela impressão digital?
que, na próxima semana, o projeto será relatado na
Tudo isso é muito sério!
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e,
A nossa busca é a verdade eleitoral. Enquanto
logo mais, irá à decisão do Plenário do Senado.
não devolvermos ao título de eleitor a sua caracteEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
rfstica, que é a identificação do cidadão, estamos faO SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Conzendo de conta que estamos fazendo eleição.
cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
Faz dez anos que tiraram a fotografia do titulo
de eleitor. Dez anos em que muita farsa está sendo
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio
feita; dez anos em que não se tem a certeza de que
quem votou foi o eleitor. Mas há a certeza de que
Coelho. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
muitos estão votando no lugar do dono do título.
Cabral. (Pausa.)
Chegamos a uma situação difícil. Nesta eleiConcedo a palavra ao nobre Senador Carlos
ção, um cidadão teve que tomar medidas judiciais
para provar que era eleitor. Be já estava morto ofi..
Patrocínio. (Pausa.)
cialmente, mas, na realidade, estava vivo. Mas, há
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio
uma enorme quantidade de pessoas votando por
Cafeteira.
aqueles que já estão mortos, com a intenção de se
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA Promodificar o resultado da eleição.
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Ou fazemos uma democracia limpa, uma elei- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o assunto
ção
onde
haja a representatividade popular, ou concontinua sendo eleição. Temos que parabenizar o
tinuaremos a ter grandes distorções.
Tribunal Superior Beitoral pela iniciativa de instituir o

a:

voto eletrônico, que garante, de certa forma, uma diminuição ou a quase extinção da fraude que ocorria
nas várias fases existentes numa eleição, ou seja,
da votação, da apuração, do mapeamento, e que alterava o seu resultado.

No meu Estado, já houve casos de pessoas
serem encontradas até com mil títulos; mil tftulos
guardados em casa. E, até hoje, ninguém foi condenado por ter cometido crime eleitoral. Isso tudo faz
com que continuemos a olhar o desejo do Tribunal

392

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Superior Eleitoral em aprimorar a eleição, mas a verificar que não tomamos nenhuma medida para fazer
valer o direito de o eleitor representar-se pessoalmente no dia da eleição.
.,. ·
Gastamos milhões e milhões nas máquinas de
voto eletrônico. Por que não investimos algum recurso para rever esses títulos eleitorais, para colocar a
fotografia nesse documento? No momento em-qu.~o
eleitor fosse entregar o seu título, poderia tirar U!Jl8
fotografia e, em seguida, ser-lhe-ia entregue um cartão magnetizado, o qual deveria ~r utilizado na hora
do voto. Esse carlão poderia, eritão, ser conferido
pela Mesa com o objetivo de saber se se trataria
realmente de um eleitor, de um 'detentor do, direito
devoto.
•
.
N~feh~ição . ocorreu uma situaçãO interefr~;"O:Pfesidente da Mesa marcava o número do··
título, a fim de lj!Jerâi:, a máquina para o voto. Mas,
sendo humano, é falível. Assim, logo que cheguei à
minha seção para votar, pude constatar isso, ou
seja, alguém havia votado no lugar de uma eleitora.
Na realidade, a pessoa tinha o direito de votar, era
eleitor da seção, só que o Presidente, na hora de liberar a máquina, ao invés de digitar o número do tftulo do eleitor, digitou o número do tftulo da eleitora,
que, então, não pôde exercitar o seu direito de voto.
Temos condições hoje, em função do desenvolvimento, de o eleitor ter o seu trtulo e esse título
ser também a chave de abertura da máquina com direito de voto. Se isso acontecer, Sr. Presidente,
quem vai estar de parabéns é o Brasil por ter conseguido a verdade eleitoral.
Este molambo que é chamado de título de eleitor e que não passa de um título ao portador não
pode continuar a balizar eleições de um Pafs que se
diz em desenvolvimento, de um Pafs onde há até o
sistema eletrônico, mas não há a verdade eleitoral.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, S~ e· Srs. Senadores, recebi ontem,
em meu gabinete, o Presidente da Eletronorte, para
tratarmos de um assunto importantíssimo, tão reivindicado pelo meu Estado, que é o problema da energia
A terceira máquina será instalada na "Hidrelétrica do Paredão", a Hidrelétrica de Coaraci Nunes.
Faço um apelo ao Presidente da Eletronorte e ao Ministro de Minas e Energia para que atendam a essas
importantes reivindicações.
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A Hidrelétrica de Coaraci Nunes, no Estado do
Amapá, tem condições de fornecer energia para o
Municfpio de Tartarugalzinho, Calçoene e Amapá.
Portanto, Sr. Presidente, ocupo a tribuna nesta
manhã para reiterar o apelo que fizemos ao Presidente da Eletronorte, ao Ministro de Minas e Energia
e ao Presidente da República.
O Amapá tem problemas gravfssimos de energia, que é um bem fundamental e elementar para o
desenvolvimento. Por isso, Sr. Presidente, deixo registmdos os meus agradecimentos à deferência do
Presidente da Eletronorte por ter ido ao meu gabinete para que pudéssemos, juntos, discutir o problema
da instalação da terceira máquina d8 Hidrelétrica de
Coaraci Nunes, Macapá 11 e a possível extensão da
"Rede Elétrica do Paredão", no sentido de atender a
esses três Municfpios de Tartarugalzinho, Amapá e
Calçoene.
· Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, é esse
registro, nesta manhã tão "concorrida" de sexta-feira, que eu teria que fazer desta tribuna
Muito obrigado.
··

O Sr. Valmir Campelo, deixa a cadf]iia
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. GilvamBorges.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF.. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srl's e Senadores, venho mais uma vez à tribuna desta Casa
para wlar sobre o abuso dos reajustes de prestações dos chamados planos de saúde.
Segundo noticia publicada em diversos jornais
do Pafs, o Conselho Administrativo de Defesa Econõmica - CADE - vai pro!Tõgar ó prazo de validade
da medida preventiva que estabelece o teto de 200/o
para reajustes dos planos de saúde que operam nos
Estados e no Distrito Federal.
A Secretaria de Acompanhamento Econõmico
do Ministério da Fazenda, por seu turno, anunciou
que pretende, pela enésima vez, conversar com as
empresas do setor com vistas a um acordo.
Os técnicos informam que as empresas que
não aceitarem o acordo serão enquadradas e vão
responder a processos administmtivos na Secretaria
de Direito Econômico.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, as empresas que opéram os tais planos dê saúde não
obedeceram e dão a entender que não pretendem
obedecer a essa medida preventiva, cujo prazo o
Conselho Administrativo de Defesa Econõmica vai
ampliar por mais 60 dias.
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Trata-se de um desafio declarado ao Governo,
que não consegue enquadrar as empresas e, por via
de conseqüência, não cumpre sua obrigação de pro:- .
teger o consumidor ·contra os abusos do poder eccr·
nõmico. Uma única empresa, uma das maiores .do .
país, reajustou as mensalidades em 39"/o, o dobro.
do que previa medida preventiva do Cade. E não
existem indfcios de que pretenda reverter o autnentb
abusivo das prestações.
'
Em outras palavras, Sr. Presidente; o Governo
não dispõe- de força, não dispõe de mecanismos
adeqúados para controlar aquilo que· a população
explicitamente conhece· como "máfià branca•.
·i Meses atrás, desta tribuna, eu já havia advertido o Governo sobre isso e alertava para a necessidade de se ~lamentar o funcionamentô das eri'r
~-píWãi'JaS Clã11S$istência médica no Brasil.
Existe respo'nsaliHidade do Governo Federal
diante desse estado de coisas! A precariedade dos
serviços públicos de saúde· empuna a· classe média
para os tais .planos de saúde. Adeptas do pior e
mais desumano "capitalismo selvagem" de que se ·
tem noticia - polQUe tripudiam em cima da miséria e.
da dor humana - essas empresas não. medem conseqüências para aumentar seus lucros. Descumprem normas, rompem prazos, ignoram as necessi-.
dades dos clientes. Enfim, operam num universo
própiio, sem lei a obedecer e sem nenhum compro·
misso que não seja o lucro.
Considero isso uma afronta, Sr.~ Presidente,
uma desmoralização completa da autoridade do Govemo.lsto não pode continuar assim! É mais do que
hora de regulamentarmos o funcionamento das empresas de assistência médica no Brasil. É indispensável que o Poder Público seja dotado de instrumentos, meios, modos, profissionais e equipamentos
para exercer, de faio e de direito, um controle efetivo
sobre essas empresas, inclusive para retomá-las ao
seu objetivo inicial, que é prestar serviços médicos e

a

não extoiqüií a população, ganha.'100 dinheiro--fáGil-e
iludindo as pessoas.
Nessa mesma linha, épreciso rever também as
regras constantes dos contratos, acabando com as
"espertezas• que só favorecem as empresas. É preciso, por exemplo, reduzir substancialmente os prazos de carência dos diversos planos de saúde, estender as coberturas às doençaS graves e contagiosas, além, é claro, de enquadrá-los a um código mínimo de direitos e obrigações, como ocorre em todos os setores da vida nacional.
O Sr. Francelina Pereira - V. Ex" me permite
um aparte?
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O SR. VALMIR CAMPELO - Com prazer,
ouço V. Ex".
O Sr. Francellno Pereira - Nobre Senador, todos nós conhecemos alguns planos de saúde e nos
preocupamos com o desenvoMmento das suas atividades. Em verdade, proliferam essas empresas que
se, por um lado, prestam um grande serviço à população brasileira, pois agilizama solução dos problemas de saúde do Brasil, por outro, não são fiscar~za
das. Não são fiscalizados, por exemplo, os contratos
feitos entre essas organizações e casas de fisioterapia. Naturalmente que, não exislindo fiscalização,. os
abusos poderão ocorrer de forma dramática.Em certos casos, no afã de ganharem dinheiro em um curto
período de tempo, enganam mesmo o cliente, que é
atendido às pressas, açodadamente. As vezei;, fico
imaginando como podém funcionar todos esses plano .de saúde no Brasil sem uma fiscalização, por
parte do Governo, que garanta o bom funcionamento dessas enlidades. É essa a preocupação que deixo . registrada em aparte ao Seu pronunciamento.
Muito obrigado.
O SR. VALMIR CAMPELO - Rco-lhe muito
grato pelo aparte, o qual incorporo, com muita honra
ao meu pronunciamento.
'
Realmente, a continuar desta maneira, é preferfvel não exislir esse tipo de atendimento que só
vem criando aborrecimento, extorquindo a popula-,
ção, principalmente a classe média, que é a mais
atingida;
Sr. Presidente, muito obrigado.

O Sr. Gilvam Borges, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
S. Ex" dispõe de até 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho em mãos
um expediente oriundo da Associacion de Professionnels du Tourisme, com ramificação em Manaus,
capital do meu Estado, dando notícia de que o Skal
Clube é uma enlidade de âmbito internacional. O documento faz questão de ressaltar que essa entidade
congrega executivos de todos os segmentos da indústria do turismo: agências de viagens, hotelaria,
transportadores, locadoras, além de órgãos oficiais e
editores de turismo. Registra que está presente em
81 países de todos os continentes e que no nosso
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País estão funcionando 26 clubes que, em conjunto,
reúnem mais de dois mil associados.
Essa informação me é prestada pelo velho
amigo e companheiro de imprensa e de advocacia
Sinval Andrade Gonçalves. S.
está preocupado
com o congresso mundial do Skal, a realizar-se em
1997. Dada o relevo do evento, pede que, na,qualf.
dade de representante. do Estado, possa intercedér
junto ao Ministério da. Indústria e Comércio e Turismo e também junto a Embratur pára que seja dada
toda a colaboração. a fim de que se atinja o êxito necessáriÓporque será um marco novo na história do
turisíno brasileiro. Observe V. Ex", Sr. Presidente,
que este an'f eln novembro, essa reunião,. que se
.s;bama co~undial, realiza-se em Bankkok." •
...,,. ·.Se fôsse mini~ a valorização, nós teriamos a idéia exalá' dô que significa a conquista para
o brasileiro sediar. a futuro congresso mundial, no
Rio de Janeiro, em .1997. E essa candidatura já es!á
vitoriosa; a cidade do Rio já foi escolhida Vão-se
reunir na ctiamada Cidade Maravilhosa mais dá 'quatro mil participantes de mais de 100 pafses, :t~rido
profissionais respcinsáveis pelasvendas dos destinos
turístices.
·
·
Isso dá bem a idéia de que o turismo brasileiro
poderá se desenl(olver muito mais com o ·aspécro
promocional deste .congresso pela mídia iili<imiléional do com que qualquer outra forma de anúriéi<;~. .

s•

Então, Sr. Presidente, quero cha.maf: ;t. ;tfE>nção, porque esse congresso vem no momento. oportuno. Como ressalta o Presidente do Skal ClUbe, Dr.
Pedro Mendonça Neto, esse esforço mostra que
está em jogo a imagem donosso País. Quem viaja
ao exterior sabe o quanto é difícil defendermos o
que se publica lá fora: a violência, a matança de menores de rua,o assassfnio de presidiários, numa inequívoca demonstraçãode que só conseguimos promoção na imprensa internacional pela via negativa.
Ora, em se tratando de um evento dessa natureza, todos nós temos que notar que o turismo brasileiro, se comparado com o turismo que se processa
na Espanhae - por que não dizer -até em alguns
países da América do Sul, está cada vez mais distanciado.
Digo isso, Sr. Presidente, porque no meu Estado, na nossa região, estamos agora desenvolvendo
o chamado turismo ecológico. Criou-se uma alternativa para tenninar de uma vez por todas com toda a
chamada "exploração do inferno verde", das belezas
da Amazônia. Euclides da Cunha dizia que o homem
naquela região chega a ser um intruso para a beleza
que existe no seu anfiteatro.
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Precisamos agora. na realidade do nosso trabalho - e faço a minha mais intensa colaboração,
cooperação, contribuição com o Skal Clube de Manaus, porque, fundado. em 1981, é filiado, como eu
dizia, à. ~ação de Profissionais. do Turismo -,
mostrar ao Ministério da Indústria, dCÍ Comércio e do
Turismo- e ainda bem que se encontra no seu comando um companheiro tanto meu como de V. Ex"
que preside os trabalhos; refiro-mÉI. ao Ministro Francisco Domelles -,com toda a realidade, esse esforço
comum para melhorar a imagem do nosso País.
O Rio de Janeiro sediará esse Congresso, em
'997, ·e, se Deus quiser, daqui mais alguns anos, as
Olimpíadas, e, com isso, vamos traçando um roteiro
perfeito de que o Brasil poderá ser. o País do turismo, e o Rio de Janeird, a capital mundial. ·
Hoje, Nova Iorque é .conhecida como a capital
do mundo, e o Rio de Janeiro, com as suas belezas
naturais, será,.sem. dúvida nenhuma, com o esforço
que todos os profissionais de turismo estão fazendo,
a capital do turismo.
Quero; por isso, Sr•. Presidente;. pedir a V. Ex"
que detennine a transcrição, nos Anais da Casa,
deste expediente a mim enviado pelo Presidente do
' Skal Clube de Manaus, Dr. Pedro Mendonça Neto,
pelo Secretário, Dr. Sinval Andrade Gonçalves; e, ao
mesmo tempo em que
.Ex" detenninar a transcrição nos Anais, seja enviado, pela Mesa, ofício ao
Ministro · Francisco Domelles pedindo o seu apoio
para o .evento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

v.-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU ~
CURSO:
SKAL CLUBE OE MANAUS
Assoc!adon de Protessionnels du Tourisme

Fundação: 24-7-1981 CGC 04.004.91710001·15
N"484
Exm11 Sr.

Senador Bernardo cabral
Brasllla-DF
O Skal ctube é uma entidade da âmbito intemaàonaJ. Coo.
grega executivos de todos os segmentos da Indústria do turismo:
agêndas de viagens. hotelaria, transportadoras, locadoras, além
de órgãos oficiais e editores de turismo. Está presente em 81 parses de todos os continentes.
No Brasil · 9stão funcionando 26 dubes, que reúnem em
conjunto, mais de dois mil associados.
Anualmente a associação realiza t.m congresso mundiaL O
desta ano será em novembro, em Bangkok. Em 95. a candidatura
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do Brasil 1o1 viloriosa e. o Rio de Janeiro sediará o congresso de
97. Trata-se de 001 evento da maior importância, que vaJ reunir
cerca de quatro ~ participantes, de mals de cem paises. São.
profissionais responsáveis P.,la venda dos destinos turistloos, o.'
que evtdancla a inponal1da deste evento, para o maior desenvolvimento do turismo brasileiro, que sem dúvk:las muito se b&.
nefidará com o aspecto promocional deste congresso, antes e
após a sua realização, a~és da mkla internacionaL o,~. Con.:·~
grasso Mundial dO· skaJ da ·1997~ vem em momento oportunof
objetivando dar maior imPulso ao atonento do turismo raceptivo. ·
Pala tanto, é ~rio um esforço comum~ para qu~ :este
evento dÓ Slo!l tanhà maiOr Sucesso, jiols em jogo eslá a ina-

o

gem do no,;SC; Pàfs. Por issO,

oskai CIUIH!e·Manaus, vem .ÕII-

cltar ol'apoio de vossa Excelência,. o seu engajamento. int9rcedendo jurrfo ao Ministro da indoistna, Comércio e Turis!OO, bem
como à .§!!!>_ratu,r~pa'!_9lle sej8._dado toda a colaboràção, indtf-•
.. _ flnanceinl; visando !' tolal"llxito deste evento, que sem dúvida será un novo marco·na:·nfstórta do turismo brasileiro.

Co-ent&;·- PedrO MeiKionça Neto, Presidente- Slnval Andrade Gonçalves. Secre1árfo.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Ca!Tllelo)'- Con·
cedo a palavra à nobre $enadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC.'Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisiio · da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadoies, primeiro gostaria
de registrar, com satisfação, que os jornais· de circulação nacionàl· dão conta de-que o Partido dos Trabàlhadores foi o mais votado nas capitais nas eleições de 3 de outubro. Também foi o partido que conseguiu ir para o segundo turno em mais cidades, inclusive - uma agradável 5urpresa - em Belém, no
Estado do Pará, ·cam o candidato Edmilson.
Essa é uma demonS!ràção de que r:> Partido
dos Trabalhadores vem realizando um excelente trabalho à frente das administrações municipais, inclusive com a grata satisfação de ter tido, dentre as 19
prefeituras escolhidas pela Fundação Getúlio Vargas
num universo de 5 mil prefeituras brasileiras, oito administrações premiadas.
Também quando da segunda conferência Habitat 11, em Istambul, o montante das experiências
petistas que estiVeram ali presentes chegou a 40%
das que foram levadas para aquele encontro.
· Mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu
gostaria também de fazer referência ao que aconteceu
no meu Estado, o Acre. Primeiro, quero falar das coisas boas, das coisas positivas, do fato de o PT ter
conseguido eleger três prefeitos e de ter conseguido
também, em coligação com o PMN, uma outra prefeitura. Para mim, é emblemática a eleição de um
seringueiro, Júlio Barbosa, Presidente da Cooperativa de Xapuri, para Prefeito do Município de Xapuri,
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lugar onde historicamente Chico Mendes batalhou,
lutou para conseguir se eleger deputado por mais de
duas vezes. Lamentavelmente, ele não conseguiu.
O fruto do seu trabàlho, a sua referência, a sua
insistência de que a safda para )(apuri, para o Acre
e a Amazônia é o desenvoMmento sustentável, com
preservação do meio ambiente, melhoria da qualidade de vida, respeito às populações tradicionais, está
prevalecendo agora, e teremos a oportin'tidade de
testar, na prática, ainda que no microuniverso de
uma administração municipal, as idéias do nosso
queiído companheiro Chico Mendes.
· Portanto, está de parabéns o PT pela eleição
do Prefeito de )(apuri, àlém de outros, um no Vale
do Jim.iá, no Municfpio de Tarauacá, outro no Municfpio de Manuel Urbano e ·oUtro em senador Guiomard, em coligação con\ o PMN •
.
Na Capitàl do Acre, e é a ela que quero fazer a
minha. referência, tiVemos a 'administràção, durante
'ôs últímos quatro anos, do Prefeito Jorge Viana, que
é admirado e respeitado nãb apenas no Bràsil, mas
lriclUSiité. no exterior, pelo trabalho que realizou. A
·suà eíqJeiiência de minirreforma·agrária'fui premiada
pela Fundação Getúlio Vargas corno uma das melhores experiências para o exercfcio da cidadania
daqtiéles que historicamente vêm sendo exclu.idos
na Amazônia. Cito também a experiência com a récupelaÇão de menores prostitufdas, também premiada pela Fundação Getúlio Vargas, da Casa Rosa
Mulher, e o excelente trabalho reàlizado nas áreas
de édliéação e de saúde.

Só para se ter uma idéia, o Prefeito Jorge Viana. inv~u 33% em educação. As nossas crianças,
por intermédio da administração municipal, · têm
acesso gratuito a recursos oferecidos nas escolas
particulares para famflias que podem pagar. Foi criado o Centro de Lfnguas, onde as crianças, em vez
de estudarem o inglês e o espanhol na sàla de aula,
têm acesso a um centro de estudo de línguas, que
conta inclusive com profissionais especializados e
com o aparato existente somente em escolas particulares, e que oferece essas matérias em um sistema de revezamento. Temos também a Escola de
Música, que proporciona o acesso à arte a várias
crianças de periferia, àlgo que não seria possível se
não fosse o zelo da administração municipal.
Eu poderia ficar aqui listando uma série de atividades referentes à questão da cidadania: a recuperação da nossa cidade, a recuperação de bairros
periféricos que nunca tinham recebido nenhum benefício, corno é caso da experiência com o Habitar
Brasil, I e 11, que está em exercício.
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· Todo esse trabalho fez com que a imprensa
nacional colocasse o Prefeito Jorge Viana COI'I)O
o segundo, em algumas pesquisas realizadas n·o
Pafs;e·o terceiro melhor prefeito em outras pesquisas·. ·O prefeito de uma cidade pequena, num
Estado pequeno· da· Amazônia, contando com
poucos recursos, com aquilo que é passado pela
União; com os convênios e o esforço gigantesco
para' aumentar a arrecadação, sem o apoio de
ningUém.
·
.· ··O Governador· Orieir Cameli, que é inimigo do
povo aéreano, também se tomou .inimigo de uma administração ·que, em rienhum momento, iria aceitar
práticas danosas ao Erário, como foi o caso !la nossa
,.:.~-J~r, e~idente; ·mesmo cóm todo esSé !rabalho,
•mestno gôzando da:a'provaçãó de 97% da ·popula·ção do Municfpio de' Rio Branco, não conseguimos
fazer o sucesSor do Prefetto Jorge Viàna. ·
pesso$· .p(ideriam
· · · · Núm íiiiníeiro ·niomento,
·'Péri5ar:·c'alma, Sénitdora, o Prefeito simplesmente
não·Cdnseguiu tranSferir para ·o Seu C:andidalo '<i sua
. àéeiiàÇão. ESSa 'poderia ser uma tese a sér'leVànta-.
'da. 'Nó eritilnlci,. cóiiseguimos 43% da aproVàÇão da
população, contra 46% do no5so. adVersário, o candidato do PMDB.
.
.. Mas, se tivéssemos tido· uma eleiÇão normal,
. er:n .que os eleitores saem das. suas casas e se diri·.yem·.às umas para ·dar o voto democraticamente,
sem a interferência do poder econômioo, tenho ab. sóluta ·certeza de ·que a vontade democrática e a
vontade popular teriam prevalecido, aprovando o trabalho que hoje é respeitado e acetto pela população,
.para que ele tivesse continuidade.
O problema que aconteceu na Capital do Estado do Acre é uma verdadeira afronta à democracia.
Além de uma campanha difamatória, oom mentiras,
com panfletos apócrifos, com compra de candidaturas para fazer valer a candidatura cio PMDB, houve
uma afronta em termos de poder econômico. Foram
mais de 15 mil cabos elettorais, contratados no dia
da eleição, para usar as camisas, os adesivos e votarem no candidato do PMDB.
Estranhamente, os Senadores do PMDB, juntamente comigo, assinaram um documento pedindo a
intervenção no Estado do Acre, em função da falta
de condições do Governador de continuar governando,
em face dos inúmeros escândalos que ocorreram.

as

O Governador praticamente bancou a campanha do candidato do PMDB. Tivemos o cuidado de,
no dia 2 de outubro, entrar com um documento na
Justiça, com o objetivo de denunciar a retirada de dinheiro para o aliciamento de votos.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, lamentavelmente, como falei ontem, se o abuso do poder econômico continuar neste País, as pessoas de bem, as
pessoas que disputam uma eleição, como é o meu
caso, sem contar com nenhum tipo· de recurso, com
· ·nenhum meio para pressionar a vontade das pessoas, não terão mais qualquer chance. Chego a
pensar que, se os adVersários da minha candidatura
não tivessem dormido no ponto e se tivessem gastado o dinheiro que gastaram nessa úHima campanha,
a Senadora Marina Silva não estaria aqui. Talvez
. eles tenham se descuidado porque se trata de mutto
· dinheiro, de muita pressão em cima de uma popula. ção sofrida, pobre e cuja situação vem piorando hiStoricamente, até pela ausência de políticas públicas,
pela ausência de políticas de desenvoMmento praticadas por esses pariamentares que, sucessivamen.. te, se revezam no poder.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. houve uma
aliança entre o Governador Oneir Camelí e o PMDB,
reconhecida em todo o Brasil pelos escândalos em
que está envoMdo. Aliás, é uma afronta às expeçtátivas da população do Estado do Acre, às denúncias
que foram fettas pelos Senadores e pela imprensa
nacional. O Governador Or1eir Cameli não tem qualquer condição de governar o nosso Estado. Lamen. tavelmente, é essa a pessoa que hoje está dando
suporte àqueles que, historicamente, vinham se desentendendo com ele.
Para derrotar o PT e tirar a Prefeitura de Rio
Branco das mãos do Partido dos Trabalhadores e
dos demais Partidos que compõem a Frente Popular, o PMDB se aliou a? Governador Orieir Camelí
na mais espúria das alianças de poderosos contra
as forças democráticas e populares do Estado do
Acre.
A baixaria tomou conta da campanha. Nunca
se jogou tão sujo em uma campanha politica como
fizeram agora. No inicio, eles próprios assumiam os
ataques. Depois, cooptaram partidos nanicos, espalharam calúnias em panfletos apócrifos, distribuindoos aos milhares, em todos os lugares da cidade.
Nesses panfletos, nem a famflía, nem a honra do
nosso candidato foram respettadas, de uma forma
afrontosa, de uma forma completamente abominável.
Nunca se viu uma eleição com tanto abuso do
poder econômico como essa última. Além do dinheiro acumulado durante os vários anos em contas fantasmas, como se notabilizou, durante o governo do
PMDB, a famosa conta fantasma Aávio Nogueira,
também tivemos conhecimento de que o Governador do Estado do Acre fez o repasse de uma cifra
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vultosa a empresas, inclusive de aviação - estranho
porque não é do feitio do Governador pagar seus
. fornecedores, nem o funcionalismo público na data,
correta -, como fonna de ajudar a candidatura do
PMDB.
Tudo se soma para conlinnar que esses fatos
realmente têm acontecido. Todas as pesquisas, inclusive a do lbope, apontavam o candidato :do 'PT
com nove pontos à frente ·quase às vésperas das
· eleições. Mas isso não se· conlinnou nas umaS. Por
que oão se conlinnou, Sr. Presidenie? É claro que
·uma p!l!lulação sofrida, que tem a miséria à sua porta, se tiVer a ·oportunidade de reéeber R$20 ou R$30
pará votar em um detenninado canãKiato, ela o fará.
Não podelllCJ' éondenar essas pessoas, porque !'!5..,!ão..à.ma~dacidadania. ·
' ·
.. · · Temos inclusive: documentos, provenientes da
Polfcia Feder<~l, ijue•âiestam a existência de inúmeras pessoas que aguardam receber o dinheiro.
... ·
Já prevendo a ·afronta que ocorreria no dia
3, a assessoria jurfdica da Frente Popular entrou
com uma • representação;. junto ao Juiz · da 1•
Zona Eleitoral de Rio Branco, Dr. Francisco Djalma de Souza - e tenho aqui uma cópia do documento -, para exigir uma investigação sobre a
existência de-um pagamento, no valor de 1,2 milhão, que teria sido feito pelo·Govemador do Estado em favor de uma empresa· aérea de Rio Branco. Há suspeitas de que esse montante seria· uma
parte do dinheiro público, repassado pelo Governo
do Estado para comprar votos em·favor da candidatura do PMDB.
A intenção dos advogados da Frente Popular é
continuar as investigações para saber se, nos últimos dias que anteceder<~m as eleições, aconteceram outros pagamentos de grande monta, a fim de
que também pudessem ter sido utilizados em benefício da mencionada candidatura.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero lazer
constar do meu pronunciamento, na Integra, o documento que foi encaminhado pelos advogados da
Frente Popular:
'Investigação Judicial
para apurar possfvel uso indevido/abuso do poder econOmico ou do poder· de autoridade, pelos fatos seguintes:
1- o candidato do PPB, Carlos Airton,
denunciou na imprensa escrita que o aluai
governador do estado estaria benefiCiando indiretamente a campanha do candidato majoritário da Coligação PMDBIPDT. Denúncia esta
feita também pelo Sindicato dos Bancários.

397

2 - o 'apoio' dar-se-ia {ou deu-se) da
forma seguinte:
a) - o Estado do Acre seria ou é devedor da empresa Regional Táxi Aéreo {ex Tafetal), da importância aproximada de 600 mil
reais'- e esse dinheiro foi pago de última
hora;
'b) o atual governador repassaria/repassou a importância aproximada de um milhão e duzentos mil reais por conta do tal
débito, via Banco do Estado do Acre S/A,
BANACRE - • e esse dinheiro. depois, seria
utilizado para o aliciamento dé votos.
'.'

..

''

. Sr. Presidente, Srs.. Senadores, faço questão
de que seja registrada nos Anais desta
toda a
afronta cometida contia a democracia; o usei,"o abuso do poder econOmico em favor de candidaturas de
partidos que as umas•. nacionalmente, .estão derro!ar)do. Inclusive porque esses partidos já tiveram a
oportunidade de estar no poder e nunca lizel'a(ll jus
às expectativas da população~ Agora, para voltarem
ao poder, utilizam-se de meios espúrios; co(lid o aliciamento de votos, afrontando a democracia
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada

casa

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. MARINA SILVA EM SEU DISCURSO:
. Excelentrsslmo Senhor Juiz da Primeira Zona .Eleitoral do

Eslado do Al:fo.
A Coligação Frente Popular, composta patos Partidos dos
Trabalhadores - PT, Partrdo Vemo - PV, Partrdo SociaBsta Brasileiro - PSB a Partrdo Popular Socialista - PPS, por Seu ProaJra·

dor, vem, à presença do V. Exa, com base na legislação eleitoral
vigente. em especial o art.45 daRes. TSE n<;l19.515196, requer:
lnvostlgaçiio Judicial
Pata apurar possfvel uso indevido/abuso da poder econó-mico ou do poder de autoridade, peJos fatos seguintes:
1 - O candidato do PPB, cartos Airton. denunciou na mprensa asatta que o atual governador do estado estaria beneft..
ciando, lndlretamente a campanha do candidato majo~ da
CoDgação PMDBIPDT. Denúncia esta falta também pelo Slndlcalo
dos Bancários.
2- o 'apoio' dar-sa.Ja (ou dou-se) da lonna seguinte:
a) O Estado dó kre seria ou é devedor da empresa Regional TáJd Aéreo (ex Toleta!), da importAncla aproximada da 500 mR
reais.

b) o atual governador repassariafrapassou a Importância
aproximada de um mDhAo e duzentos mil reais por conta do tal
débHo, via Banco do Estado do Acre S.A- Bana.cre.
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c) só que a notícia dá conta de que metade do valor (seis-

centos mil reais) deveria/deverá ser repassada para a

campanh~

do candidalo Mauri Sérgio (Coligação PMDBIPDl).
.
3. Vale transcraver o art. 45 daRes. TSE no. 19.515196. ver..
bis: "Quaaquer elellor, candldelo, partido polfllco, oollgação ou Minfs.
tório Púbico Eleiloral poderá representar à Justiça Eleitoral, direlamente ao Juiz EJeibral. relatando fatos e indicando provas~ ioi::Udos
e dlaiStâncias e pedir abertura de lnvesllgação judicial para apurar
uso fndevidolabuso de poder eC:onõmic:o ou 110 poder de autoridade
em benelldo de candldelo parido ou coligaçãO• ."· (grifo nosso)c
4·- O parágrafo ~ do art. '2Z1 do Código Elelloral, também

apurar

"éorrobola a -~ de invaSII!l"Ção para
ato
indevido de poder econOmlco e abuso do poder de autoridade,
em beneffclo de candidato.
· · · s~ldemats!~n'64/90,noart.19e.,;,g..,tas:.
expressa

~- co·~. caii9 raqj,erer a Investigação, pelos latos graves apresentados.

;: · ··, _:.• ·

Uma vez càtiftnnada a denllncla, cabe fá o pedido das sanções pr8viitas, inclusiVa as ei8Horals.
Rio 8rallC()ooAC. 1 de outubro da 1996.- P. deferirhento.Emanoel Mosalaa Franç.i, .OABIAC n''755, Vakleclr' Nlcaclo
Uma, OABIAC n• 687.
. ' ' '.''
'' ,.

O SR. PRESIDE!'flE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Para
uma comunicação i!)adiável. Sem revisão da oradora.} -Sr. Presidente, Sr"s e Srs.. Senadores, uso da
palavra neste momenio preocupada com as notfcias
que a imprensa, órgã~ do Estado de São Paulo, do
Rio Grande do Sul e até mesmo de Brasma registram no dia de hoje e aos quais quero somar a minha voz, mais uma vez, a partir daquele tema relacionado com a produção primária, que tem sido nossa preocupação junto ao Governo Federal.
O Ministério da Agricul1ura, meaiante um diálogo mais aberto, tem-se somado a nós na busca de
soluções para essa questão.
Tenho em mãos o O Estado de S.Paulo e o
jornal Zero Hora. Ambos publicam a preocupação
expressa do Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, ex-Ministro da Justiça. Dr. Paulo Brossard
de Souza Pinto, agropecuarista e jurista gaúcho.
S. Ex", preocupado com a grave sl1uação em
que se encontra o setor primário, fez uma afirmação
que - no meu entendimento - foi mal-interpretada
pelos meios de comunicação. Isso ocorreu ontem,
em Cruz Alta, cidade do Rio Grande do Sul localizada a 360 quilómetros de Porto Alegre, em reunião
promovida pelo sindicato rural daquele comunidade.
O Estado de S. Paulo coloca em manchete a frase:
"Agricultor tem que invadir banco para ser ouvido"
como afirmação do Dr. Paulo Brossard.
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Entendemos que a preocupação do Dr. Paulo
Brossard refere-se a fatos dos quais tomamos conhecimento em nossa viagem, nos úHimos dias, pelo
Estado do Rio Grande do Sul.
O que está acontecendo realmente?
Realmente há uma política voltada para o atendimento ao pequeno e médio produtor, mas os recursos não estão chegando às mãos dos produtores
no momento certo, no momento em que eles necessitam. É o que está acontecendo agora. ·
Segundo a matéria que tenho em mãos, o Dr.
Paulo Brossard disse: "Encontrei um ambiente de
verdadeiro desespero. O Banco não financia; se não
financia, o agriet~ltor não planta; se não planta, não
colhe; e se não colhe, não paga•. Isso é o que pre.senciamos. Por essa l'liZão, apelo ao Governo Federal para que fique atento ao que se está passando
na ponta, no extremo da seqUência da destinação
dos recursos ao agricuhDr, que é quem deveria receber o repasse de dinheiro que o Banco do Brasil faz
às ·agências do interior desta Pafs. Tenho certeza de
que, assim como no Rio Grande do Sul, isso aconte- ·
cie em todo o nosso Pafs.
·
Temos dados segundo os quais 85,70"/o dos
232 produtores de soja da região de Missões não
conseguiram recursos no Banco do Brasil para o
custeio da lavoura por não terem garantias a serem
penho~das. A área cuHivada por esses agricultores
é de 53 mil hectares e abrange 18 municfpios, uma
amostra significativa do F.stado do Rio Grande do
Sul.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, alerto e,
mais uma ve:~; um, apelo ao Governo Federal nesse
sentido. Alerta-nos também uma reportagem do jornal Zero Hora Mediante essa matéria, o Ministro da
Agricultura afirma que não há recursos suficientes
para a safra ·e que a decisão política do Governo é a
de deixar que a agricultura seja regulada pelas regras de mercado não apenas no que se refere à comercialização, mas especialmente ao crédito para
custeio e investimento.
Queremos saber se foram passadas para o
produtor as condições que o Governo pretendeu.
Por quê? Porque uma coisa é o planejamento; outra é a execução. Quem executa é o agricultor,
que precisa do dinheiro na hora certa. O que presenciamos e temos denunciado é a revolta generalizada da classe produtora: tanto do agricultor,
como do pecuarista, que vê sua cooperativa fechada, seu frigorffico quebrado. Parece-me que, na tentativa de um esforço sobrenatural, estão conseguindo sobreviver.
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Portanto, o que nos deixa um pouco mais tranquilos -faço um apelo veemente ao nosso Ministro
da Agricultura, em quem confiamos, pela seriedade
com que está conduzindo seu trabalho e sua missãÔ- ,.
- é a possibilidade de que se tome realidade o
está aqui, publicado pelo Correio BrazHiense:
"Bronca do Presidente faz Banco Central facilitar
empréstimo rural - Órgão. baixa resolução às, pressas e Banco do Brasil anuncia que hoje mesmo
agências começam a oPerar com novas regras"~ ., ,.
É importante que. se busque·.a desburocratização. FIZemos uma campanha e dissemos ao 'produtor que aquele que securitizasseo,~ua dfvida, aquele
que buscasse regularização do débito teria o Clédito
na hora certa e no valor correto necessário para, levar adiante a '!rua produção na próxima sairá. No en~;liõjfi"o"'àgricultot.está encontrando todo tipo de
dificuldade decorrente' da burocratização, dobraram
.as exigências em relação ao que ele precisava apresentar para obter o Clédito. A forma não está sendo
honesta e correta para com os produtores que querem solucionar os. seus .problemas junto .às empresas financeiras. O produtor quer ter condições de
continuar plantando.
Segundo outro jornal:

que

as

•o Tribunal de Contas da União vai auditar crédito rural do Banco do Brasil. Atendendo· a uma proposta do próprio Ministro, o
TCU decidiu realizar auditoria na área de
crédito rural do Banco do Brasil para apurar
o descumprimento de decisões superiores.
O Presidente da República está percebendo que entre algumas das suas determinações e o seu acatamento ao final da linha
hierárquica existem enormes diferenças•.
Portanto, estamos até alimentando um pouco
mais de esperança diante do que está posto. A paciência dos produtores. a perseverança, a fé, a vontade de contribuir no sentido de que seja alavancada
a máquina do desenvolvimento nos dá esperança
Sabemos que do setor produtiVo depende o comércio e a indústria.
O Sr. Lúdio Coelho - Permite-me V. Ex" um

aparte?
A SRA. EMÍUA FERNANDES - Com prazer,
nobre Senador.
. , O Sr. Lúdto Coelho - Estou ouvindo com
atenção o discurso de V. Ex". No meu Estado, Mato
Grosso do Sul, está acontecendo o mesmo: os pequ~nos produtores estão lutando com enorme dificuldade. porque, ao securitizarem suas dívidas, ao
tomarem novos financiamentos para suas lavouras,
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pagam juros e correção que incidem sobrea dfvida
securitizada e sobre o novo financiamento. Isso inviabiliza por completo a atividade agrícola. O preço
dos insumos sobe enormemente - fala-se em alta
de 35%- e o Banco do Brasil- até certo ponto, com
razão - está-se cercando de muito cuidado. Isso, na
verdade, inviabiliza a próxima safra. Há um princípio
elementar em financiamento agrícola: ele deve ser
suficiente e eleve ser concedido em tempo hábil. Se
o agricultor não proceder corretarnente, não corrigir
o solo antecipadamente, adubar e plantar. na época
certa, é melhor que não se conceda finandarnen!o.
.Louito V. Ex", Senadora Emilia Fernandes, por estar
chamando a atenção dos responsáveis por um assunto tão importante para a Nação. Muito obrigado.
.A SRA. EMÍLIA FERNANDES- Agradeço a V.
Ex" pelo aparte, que enriquece o nosso pronunciamento, principalmente porque perta de um Senador
que é profundo conhecedor .do problema Mais uma
vez, apelo ao Governo federal, ao Ministário da Agricultura para que tome providências em relação ao
assunto.
·
Hoje, a imprensa publicou que as críticas dÓ
Presidente foram mal recebidas no Banco do Bl'asll.
. Fontes da Instituição argumentaram que o Banco
1trabalha de acordo com as normas ditàdas pelo
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central;
por essa razão, não tem responsabilidade em atra. sos causados por exigências burocráticaS.
Queremos fazer um apelo ao Presidente da
República, que é a autoridadé maior, que tem a responsabilidade sobre os destinos da nossa Nação e
da nossa gente, no sentido de que seja ou o Banco
do Brasil, ou o Conselho Monelário Nacional, ou o
Banco Central o responsável; alguém tem que assumira liderança e o comando das decisões. Portanto,
queremos cada vez mais dizer que o apelo que o
Rio Grande faz, através hoje dos meios de comunicação, através da voz dos trabalhadores, dos sindicatos rurais, do próprio ex-Ministro ·do Supremo,
Paulo Brossard, que jamais seria no sentido de estimular a violência, como noticiaram alguns jornais, dizendo que S. Ex" está pedindo a invasão do Banco,
de suas agências, enfim, não seria nesse sentido.
Queremos, .sim, invadir as agências do Banco do
Brasil, mas com os produtores, para que estes possam ser recebidos como gente, gente que está trabalhando diutumarnente pelo desenvolvimen!o deste
Pafs e que precisa ser ouvida, e, acima de tudo, ter
tranqÜllidade e capacidade de produzir cada vez mais.
Este é o registro que fazemos, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores. sempre no intuito de contri-
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buir para que cada liez mais este Pais encontre um
cional por bom comportamento, e o menor CAS.,
rumo certo e necessário para uma politica agrfcola,
de 16 anos, egresso da Febem, chefe do bando que
tão necessária para que o campo e a cidade tenharil. ·
executou uma estudante e um dentista, no dia 1O de
mais desenvolvimento e paz.
·
. agosto passado, em São Paulo, são exemplos claMuito obrigada
ros de reincidentes de diffcil recuperação.
O Brasil contém, alualmente, no seio de sua
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocfnio.,
população, milhares de crianças e jovens marginaliO SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Prozados candidatos à mesma situação em que se ennuncia o seguinte áiSCUrso.)- Sr. Presidente, Sr"s e
contra o menor CAS.·A•esses é ainda possível a
apficação da medicina social preventiva, de forma· a
Srs. Senadores, o noticiário sobre Violência no Brasil
e no mundo não nos deixa dúvidà quanto ao cresrobustecer-lhes a personalidade com valores positivos, que possam "vaciná-los" contra a criminalidade.
cente agràvamento desse problema' social. A insen, .• Acredito que esse-trabalho de atendimento aos
sibilifilade .e o sadismo dos criminósos aluais, de todas as idades, fazem até parecerem líricas as idéias
·menores carentes possa ter maior êxito que aquele
de um AI Capflne, ao afirmar que se pode otíter mais
desenvolvido por centros de recuperação, nos moldes da Febem. E explico, se me permitem.
~ pâ'lavrlramável e um revólver do que somente com uma palavra amável.
··
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dentre
as necessidades sociais básicas do todo individuo,
Hoje em·dia, em!lrega-se somente a linguagem
destacam-se, cor.forme a Psicologia, a de segurandas armas. Os clamores da sociedade, que se fazem ouvir em respqsta, nos alertam para a necessiça ou proteção, a de consideração social e a de atividade. A satisfação dessas necessidades é o ponto
dade de encontratmos soluções realmente eficazes.
de partida para a formação de um ser humano ajus-·
Nos longos anos trabalhando como médico no
lado ao seu meio. Em qualquer época da vida, ·a
interior do País, comprovei, à exaustão, o velho prepersonalidade pode se desestruturar, se lhe faltar
ceito de que vale mais investir na medicina preventium ou mais componentes psicológicos. ·
va que lançar mão dos recursos extremos da medicina curativa. Esta assertiva cOrresponde à sabedoria
Sabemos como vivem as camadas mais popopular, que nos adverte de que é melhor prevenir
. bres da população brasileira. Mesmo aqui, na Caplque remediar.
. tal da Esperança, nosso trajeto da· residência ao
Congresso está pontilhado de banacas improvisaHá, no entanto, emergências que obrigam o
das. Em cada semáforo, mães adolescentes, velhos,
médico a prescrever o uso de antibióticos, para imaleijados e crianças praticamente nos exigem esmopedir que um processo infeccioso amplie seu especlas. Nos estacionamentos públicos, "Hanelinhas" de
tro de ação. Em último recurso, só a cirurgia, extirtodas as idades "tomam conta" dos automóveis.
pando células malignas e tecidos necrosados, é capaz de restabelecer o equilíbrio orgânico do corpo
São pessoas sem raizes culturais e afetivas;
humano. Contudo, para a maioria dos médicos, a cifammas que se foram de'larticulando ao longo das
rurgia equivale à falência da medicina
estradas; uma camada populacional que os sociólogos e antropólogos da Universidade de Brasma esAssim também ocorre com o corpo social de
tão analisando em um estudo intitulado
Desmanum país. Também ele pode ser agredido por malfortelamento do Estado do Brasil". Na pesquisa, que se
mações e mutações que atacam os tecidos sadios,
fundamenta nos migrantes que chegam ao Distrito
provocando lesões irreparáveis. Nestos casos, a seFederal, os professores convencionaram a expresgregação do indivíduo e sua condenação à pena
são "almas penadas", para designar esses excluímáxima podem ser as únicas soluções. Desta mados, porque são pessoas que vivem no mesmo esneira, Sr. Presidente, os presidies e os chamados
paço da população normal da cidade e não fa2;em
centros de recuperação de menores aluam extirpanparte dela.
do células do corpo social, da mesma forma que a
medicina curativa age no corpo humano.
Sem emprego, habitação, atendimento médico
e escola para os filhos, muitos abandonaram suas
Entretanto, da mesma forma que a recorrência,
origens, em busca de comida. Segundo. a pesquisa
isto é, o reaparecimento de sintomas da moléstia
da UnB- Universidade de Brasfiia -, 35% dos entreapós a remissão dos mesmos, podem também ocorvistados possuía casa própria - repito, Senhores:
rer recidivas de comportamentos sociais negativos.
35% possuía casa própria- 61,6% possufa energia
Indivíduos como o belga Marc Dutroux, que cometeu
elétrica onde morava, e 54,5% água encanada. Mas
crimes hediondos. até quando em liberdade condi-

·o
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não tinham comida. Mais de 50% passam o mês
com menos de um salário mínimo, sobrevivendo de
doações e das esmolas que as crianças ganham,
Essas pessoas vivem do presente. Não há entre·· ·
elas qualquer preocupação com o futuro que vá
além da próxima refeição. A utopia a mais longo prazo é comer- afirmam os especialistas da UnB.
De infcio, nobres colegas, as crianças perT!la'"
necem à noite com os familiares e lhes trazem aS
esmolas do dia.. Logo, precocemente amadurecidas
pelo sofrimento, desgarram-se dos. pais e parentes.
Formain bandos, quase sempre dominados pÓr adolescentes'..mais velhos e desco~J«lin que tirar traz
mais' satisfação do que pedir. Pedir é humilhante,
caracteriza a condição inferior; roubar exige cora.Jl~I'Jl,_~_p_ró_p.W ~ mais fortes. E ler o medo nos
~e nas·vozes do.s-:que são assaltados é, para
cada um -talvez p~·todos- o prazer de, pelo menos naquele.iriStante, sentir-se superior. •
. o>c •
Sendo muito jovens, naturalmente inseguros e
amedrontados, precisam de estímulo para essas atitudes violentas;. Por isso, o contato precoce com· a
droga: a cola de sapateiro, o crack, a maconha, a
cocaína; inevitavelmente, a dependência, a criminalidadé, a viagem sem volta.
Não devemos nos esquecer, senhores, de que
a droga também entorpece o eStômago- portanto,
alivia a dor da fome; adormece O!il sentidos - portanto; diminui o frio; anestesia a alma - portanto, amortece ou anula os sentimentos. Em resumo, a droga
elimina a dignidade do ser humano, embrutecendoo, reduzindo-o praticamente à condição animal.
Logo, quem se defronta com um marginal drogado
está exposto a um ser primitivo, dominado pelos instintos.
Os centros de recuperação de menores, como
o próprio nome indica, têm por objetivo reabilitá-los
para que veRem ao convívio social. O primeiro significado da palavra "recuperar", no entanto, é •recobrar (o perdido); adquirir novamente•. Da mesma forma, "reabilitar" significa "restituir ao estado anterior
( ...) regenerar.. .".
Sr. Presidente, como recuperar, como recobrar, como reabilitar, se os valores necessários à
correta formação da personalidade não foram sequer conhecidos por esses jovens? Por este motivo, não acredito na eficácia desses centros. Para
mim, partem de uma premissa errada. Não há o
que recuperar. Torna-se necessário inculcar, ensinar, revelar esses valores aos menores carentes,
antes que ingressem no contingente da nossa "juventude perdida•.
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E como fazê-lo, nobres colegas? É aqui que se
faz presente e indispensável a medicina preventiva
o· programa de complementação de renda mfnima, aplicado à realidade de cada municfpio, tem
possibilidade de ser o alicerce da recuperação das
camadas mais sofridas. Condicionando o beneffcio à
obrigatoriedade de comprovação da freqüência dos
filhos à escola, bem como ao encaminhamento dos
mesmos a cursos de qualificação profissional, o Estado estará desencadeando o processo de retenção
das pessoas em seus locais de origem. A esse processo os pesquisadores da UnB denominam "desmi·
.
gração".
. .
É necessário; também, que se busque a socialização daqueles que, independente dos· motivos,
cedo se desgarraram da famnia. Pode-se, através
de atividades adequadi!s, desenvolver nessas crianças e adolescentes os sentimentos de solidariedade
.e de integração.à.sociedade. Sabe-se que.o lazer
bem orientado é ferramenta extremamente valiosa
na construção de personalidades. Lembro-me de
uma experiência, muito elogiada, de recuperação de
menores delinqüentes na África, por meio da criaçã_ode equipes de Mebol
Recentemente, a autoridade responsável pela
'segurança da cidade de Nova Iorque declarou em
entrevista que, além do policiamento reforçado, um
dos aspectos que mais contribuíram para a tranqílilidade social foi o chamado "Basquete da meia-noite".
Dessa maneira, os jovens canalizam a agressividade para o desporto, ao mesmo tempo em que aprendem a obedecer às regras características da modalidade. Desenvolvem, aos poucos, os comportamen·
tos inerentes a qualquer atividade em equipe: --"
Essas, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
são soluções que talvez possam se adaptar à nossa
realidade e constituir um encaminhamento à integração social desses menores.
Seguindo essa linha de raciocfnio, o Governador Siqueira Campos, do Tocantins, criou o programa "Pioneiros Mirins•, expandindo-o a todos os 139
municípios tocantinenses. Iniciado em março deste
ano, os resultados foram tão satisfatórios que, por
solicitação das comunidades municipais, o número
de vagas teve que ser dobrado.
O programa procura garantir a freqüência à escola e, paralelamente, satisfazer algumas das necessidades mais prementes na infância, por meio de
atividades como: esportes, lazer, artesanato, plantação de hortas etc., além do reforço escolar. Aluaimente, mais de 15.300 crianças são atendidas por
instrutores e militares, em razão de convênio da Se-
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crelaria de Trabalho e Ação Social com"a Ruraltins e
a Polfcia Militar. No ano que vem já estarão inscritas
40.000 crianças.
·. ·
Cada criança recebe uniforme, duas refeições
diárias e uma bolsa mensal no valor de R$30,00. As
respectivas famRias têm direito, mensalmente, a
uma cesta-básica.
' · ., .
Após completar 14 anos, o adolescente ingres'
sa em outro programa, que objeliv;l. a preparação e
o encaminhamento ao mercado de trabalho.
É' um trabalho de amor, dedk2do àqileles que
precisanvde maior cuidado e .atenção. Para mim,
esse .Programa deverá assinalar, oom grande ênfase, a polflica social do Governo Siqueira Campos no
Tocantins. Unlexemplo a ser seguido.
·' ·
·,
~ . Eiif bãii"'horã,"no_pres colegas, o Ministério da
Educação e do DeSporto pretende incluir, no currlculo do ensino básico, a orientação sexual e uma nova
disciplina, denominada Convfvio Social e Ética. Ao
constatar que o Brasil passa por um "mal-estar ético•, o Ministério 6Spera reforçar a necessidade do
comportamento ético, combater tabus e o espfrito
predominantemente consumista da sociedade;
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, criamos
nossos filhos e netos com o máximo de atenção e
cuidado, desde a mais tenra infância; se possfvel,
desde a condição fetal. Esse mesmo cuidado preventivo devemos ter ao priorizar o atendimento à
criança- em especial, à infância carente.
De uma forma abrangente, cabe ao Legislativo expedir, sob a forma de leis, o receituário destinado a ser aplicado pelo Executivo e acompanhado pelo Judiciário. Os objetivos dos três Poderes
convergem para um só ponto: tomar cada vez mais
saudável o corpo social, a população deste Pais. Estaremos, desta forma, dando cumprimento aos compromissos assumidos em Estocolmo e em Cochabamba
Não sou absolutamente contrário à ampliação
e à modernização do sistema prisional brasileiro. As
medidas de emergência podem e devem ser tomadas. Entretanto, como pai e como médico, lembro a
este augusto Plenário a incoerência de esperarmos
que a violência se reduza, se boa parte do nosso
corpo social está doente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, ouvimos
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
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num pronunciamento, tratar de dois assuntos ligados
ao campo que considero da mais alta importância.
Sua Excelência se referiu à politização da reforma agrária, fazendo um apelo aos Partidos polfticos para que não transformassem a reforma agrária
numa bandeira politica. Ao referir-se ao outro assunto, criticou, com energia, o desempenho do Banco
do Brasil.
Tenho acompanhado atentamente o movimento' da reforma agrária Como já tive a oportunidade,
em ocasiões passadas, de chamar a atenção da Nação brasDeira para esse importante assunto, volto
hoje a dizer das minhas dúvidas sobre o que estamos fazendo. ·
·· ·
Não estamos conseguindo crédito para os pequenos agricultores e estamos transferindo para o
campo uma importante parcela de pessoas, na
maioria, completamente desligadas da área rural. E,
muitas vezes, transterinck:Kis para terrás inadequadas.
Agora, nessa o:;ampanha eleitoral, visitei muitos
municfpios no meu Estado, Mato Grosso do Sul. No
Municlpio de Sonora, por exemplo, tive oportunidade •
de encontrar pessoas que'foram assentadas há cer~·
ca de dois anos. Conversando com algumas senhoextremaniente pobres, numa situação de penúria, perguntei se já tinham algo para comer no seu
lote, se já tinham plantado mandioca, abóbora, banana. Elas me responderam que a rama da mandioca que estavam plantando não era nem da grossura
do dedo indicador, pois a· terra era muito ruim e não
produzia absolutamente nada.
Tenho me perguntado se é correto o que estamos fazendo com os nossos irmãos, até se é cristão
transferirmos essas tammas, às vezes, para lugares
absolutamente sem transporte, sem nenhum conforto, condenando seus filhos a não cursar sequer o
segundo grau, pois o sistema escolar é muito precário. Com essa propalada reforma agrária que está
sendo feita. iremos condenar uma grande parcela da
famffia brasileira a nunca ter acessc às universidades.
Esse assunto precisa ser repensado.

ras

A Sr" Marina Silva - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. LÚDJO COELHO - Com todo o prazer,
Senadora Marina Silva
·

11. Sr" Marina Silva - Nobre Senador Lúdio
Coelho, as crfticas feitas, ainda há pouco, pela nobre Senadora Emilia Fernandes, sobre a ausência
de uma polftica de financiamento por .parte do Governo brasileiro e, agora, a que V. Ex" está fazendo,
sobre os assentamentos realizados sem as mfnirilas
condições para que as pessoas possam desenvolver
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a agricultura e, dali, tirarem a sua sobrevivência e
ça, com a minha tamma toda, e tenho um interesse
poder ter dignidade para si e sua tamma, são alta·
muito grande em que essas coisas dêem certo.
mente procedentes. Quero me ater à reforma agrária
Apresentei aqui no Senado um projeto de lei
em si. Para o Brasil, do ponto de vista social, ela "é '
dando preferência aos assentamentos de agrônofundamental, desde que seja realizada mediante IOmos, veterinários, técnicos agrícolas e ex-proprietádos os mecanismos necessários como o do crédito,
rios que perderam suas terra_s por falta de condições
da assistência técnica, da presença do Estado atrade sobrevivência, para ver se conseguimos profisvés da saúde e da educação. É preciso que essa resionalizar mais um pouco essas pessoas do campo.
Penso, às vezes, que se essas famflias em difi·
forma agrária tire as pessoas da linha da miséria, do
descaso completo, para que se c!ê a sua incorporaculdade permanecessem na cidade, onde, mal ou
ção ao processo de· cidadania Qevemàs defi!ni:ler
bem, há saúde pública, energia, escola e mercado
essa ieforma agrária e continuar lutando por ela Por
de trabalho - inadequado, mas há ·, seria melhor do
outro ladO, se simplesmente dissé1010s que ela é
que serem transferidas para áreas desertas, sem asresponsável por essas pessóas 5ere,.' condenàdas
sistência alguma. Porque; qual será o mercado de
a viverem numa situação como a que V. Ex" eStá
tiabalho para _essas moças, para os filhos desses
descrevendo'.,- e com razão, porque é isto'que está
casais?
Esse assunto precisa ser tratado com mais es.aconl.OOêridcs' ·, lião ~es!aremos levando em conta ·
que, se não
fiZerrilos, elas também cOntinuaião
pírito prático.
em dificuldaciEic o Senador Carlos PatrOcínio acabou
. O Senhor Presidente da República criou essa
dotação para os pais de criailças que fossem para
de mencionar as condiçõeS dessas pésSoaSi" elas
não têm aCesso à escola, à saúde, a absolutamente
as escolas. Isso acontece no município de Rio Parnada. Elas· à$tão à margem. Hoje, são mais de 30
dó, ·no meu Estado. Estamós tirando as crianças do
milhões os brasileiros nessa situação. Hoje, o Brasil
campo, ao invés de pagar as escolas rurais do inte=vive, talveZ, com apenas 30 milhões de incluídos; o
rior, para que elas permanecessem Já e aprendisresto é de excluídos. Então, temos· que lutar para
sem a trabalhar na agricultura. Estamos incentivanque a reforma agrária aconteça, e para que aconte' do a transferência dessas crianças para a cidade.
Rio Pardo está cheio de crianças. Há uma preocupaça da forma correta. Entendo a preocupação de V.
EX-, mas não podemos desistir da bandeira, da ·tese
ção muito grande· com a criança trabalhando. E perda reforma agrária, porque, se ela não acontecer e
gunto: será que é pior trabalhar ou cheirar coca e
·
ser guri de rua?
se continuar da forma que está, teremos uma siFui prefeito de Campo Grande por duas vezes:"
ll,lação pior. O fato de não se fazer a reforma agrária não significa que as pessoas colocarão seus fi·
Desenvolvi um trabalho enorme de assistência à
lhos na escola; não vai fazer com que elas poscriança - e é por isso que estou aqui no Senado,
sam ter acesso aos benefícios daquelas que estão
pois nunca fui governador nem parlamentar. ·
vivendo em cidades. A minha região é um exemSão questões para as quais a Nação precisa
plo concreto dessa situação. Milhares de pessoas
estar atenta.
saíram do campo porque não têm mais como soEstamos assistindo a solicitações do Ministro,
breviver do extrativismo, e estão vivendo em contodos os dias, para que não se invada prédios públi·
dições de miséria" nas periferias das cidades. Muito
cos, mas S. Ex" nunca se referiu à invasão da proobrigada.
priedade, como a que assistimos agora, quando inO SR. LÚDIO COELHO - Muito obrigado Sevadiram a ·propriedade, a casa do agricuHor, como
nadora Marina Silva. V. Ex" falou uma verdade.
se o proprietário rural não fosse amparado pelas
Esse pessoal está saindo do campo porque não têm
leis, como se ele não tivesse segurança.
condições de sobreviver - são fammas que nasoeAssistimos a Nação pregar o sistema empresa·
ram e lá se criaram.
rial, a fusão de empresas para ter subsistência, e
E a Nação está assistindo ao recrutamento de
combatemos enormemente o produtor rural, que tem
pessoas desempregadas nos grandes centros, mena produção em escala. Parece até que a produção
digos, desocupados, para serem transferidos para o
agrícola não deva se dar em escala, que deva ser
campo. Pergunto: o que será dessas pessoas?
realizada só por pequenos. É necessário que essa
Tenho acompanhado essa questão atentamenprodução por pequenos seja para a sua manuten·
te, porque sou filho do campo, sou filho do mato,
ção, mas tem que sobrar alguma coisa para ele vennasci e fui criado no campo. Trabalhei, desde criander, para a Nação exportar. Não podemos fazer só

a

404

~ANAIS

DO SENADO FEDERAL

uma economia de subsistência, meu Deus do Céu!
Para onde vai a Nação?
A agricultura é o setor que desenvolve empre- ..
gos da maneira mais dinâmica. E não é na terra que · ·
ocupamos mais mão-de-obra; é na produção de
pneus, de fertilizantes, de venenos, nas colheitas, na
prodi.!Ção de máquinas, no beneficiamento, no empacotamento, na distribuição, nos mercados. É urrÇ
trabalho em cadeia que deve ser desenvolvido através da produção agrícola
.
.•
Parece que temos vergonl]a de Sermos grimdes prod!llores. Não se pode combater o grande
prod~r como se ele fosse um· criminoso. Não entendo que capitalismo é esse! Temos um capitalismo
que furrde bantjOS'e empresas. Empresas sijo túnã~:
;.das todos -os:Was,-para se transformarem em gran- '
congJoineraclo!; ~ de concorrer com o
mundo.
·
Aqui, cornbátemos o grande produtor como se
ele fosSe um marginal.
nos jornais, ainda hoje pela manhã. que o
valor das terras aqui no Brasil Central já caiu 57",{,.
Lá no meu Estado, elas não estão valendo nem a
melada, porque a atividade agrfcola é absolutamente sem renda. Vejo que os impostos a serem ,Propostos e cobrados pelo Incra são extremamente baratos. Por exemplo, uma terra que Ítale R$500,00 pagar apenas R$2,00 de imposto, não é muito. Mas. o
que está ocorrendo é que não temos rentabilidade
para pagar nem R$1,00.
Anteontem, corrversava com o Senador Fernando Bezerra, contando-lhe sobre a quantidade de
pessoas que conheço, lá no meu Estado, que estão
sofrendo de depressão. Essa doença da •quebradeira• na área rural está desenvolvendo um processo
de depressão fantástico - está mu~o bom para psiquiatra.
O que vamos fazer? Sou plenamente a favor
da reforma agrária. Mas colocar desempregados na
agricultura, como se o campo fosse a solução para o
desemprego nacior.al, é um absurdo, ainda mais
pago pela Nação.

'oos'·

· y·

Quando o camarada acampa, a Nação começa
a pagar cesta-básica - sou favorável a que se dê
cesta-básica para todos aqueles que não têm renda
Mas também damos financiamento para o assenlado, sem nenhum documento. Se recebe R$7.500,00
quando assenta e mais R$7.500,00 para a cooperativa E o agricultor nacional, corno o Presidente da Repúbflca disse, não consegue crédtto de jeito nenhum.
Sou favorável, Senadora Marina Silva, à reforma agrária. Penso que não é a solução para tudo.
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Prega-se que aumentaríamos a rentabilidade dessa
parcela da sociedade, ela iria consumir mais e iríamos deserrvolver mais a nossa indústria.

A Sr" Marina Silva - Permite-me V. Ex" um
aparte?

O SR. LÚDIO COELHO- Perfettamente.
A Sr" Marina Silva- Veja bem: estou certa de
que a reforma agrária correta melhora as condições
de vida, de rentabilidade das pessoas. Constatamos
isso através. da experiência que temos no Municfpio
de Rio Branco, com a minirreforrna agrária que fiZemos. E isso não é feito apenas pela Prefeitura; são
instittuições, órgãos do Governo, inclusive a Fundação Getúlio Vargas, que fizeram um levantamento
de que aquelas pessoas estão vivendo com dignidade. Bas, além da subsistência, do plantio, das pequenas criações. têm uma renda média de até 5 salários mfnimosl Onde uma pessoa, que muitas vezes
é anaHabeta, semi-alfabetizada, não consegue nenhum tipo de trabalho, conseguiria isso se vive nas
cidades? Não. consegue! O problema é que a reforma agrária que está sendo fetta é inadequada O Es..
tado eleve pagar para que a reforma agrária aconteça? Deve pagar, até porque essa terra generosa e
grande um dia foi ocupada de alguma forma por
aqueles que hoje são os seus proprietários. Então,
se alguém um dia ocupou e ficou com essas ccncessões, é justo que o Governo faça novas concessões
até porque a população aumerrtou e aos milhões.
Portanto, estamos lidando com urna questão complexa, que não pode ser simplificada Não adiarrta
dizermos que a reforma agrária é importante, mas
colocarmos todos os ·ses• e "senões" para que· ela
não aconteça_ Então, é fundamental que busquemos
viabilizar a reforma agrária da forma como compreendemos que ela dará as respostas de que precisamos. V. Ex" faz uma crítica justa, mas não podemos colocar tantas interrogações. sob pena de eslarmos fortalecendo a tese de que não deve haver
reforma agrária. Como V. Ex" colocOu, a propriedade
produtiva é legftima, mas há mutta terra improdutiva
neste Pais que precisa ser ocupada por quem é
sem-terra e está vivendo nas condições citadas pelo
Senador Carlos Patrocínio. Precisamos. como V.
Ex" disse, até· por urna quéstão de respetto pela di9nidade humana, buscar respostas. Vamos incorporar
essas pessoas em que mercado de trabalho? Se entregarmos uma enxada e um terçado a muitos considerados profissionais desqualificados que perambulam pelas cidades, tomar-se-iam profissionais allamerrte qualificados - conheço milhares de pessoas
que se· enquadram nessa situação -; ao passo que,
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se entregarmos uma enxada e um terçado a muiO Sr. canos Patrocínio - V. Ex" me permite
um aparte?
tos altamente qualificados aqui na cidade, tomarse-iam altamente desqualificados, porque não saO SR. LÚDIO COELHO - Com muita honra
bem sobreviver dessa forma Temos, então, que -._ ' Senador Carlos Patrocínio. ·
'
'dar a César o que é de César e a Deus o que é ·
.. o Sr. carto5 Patrocínio- Nobre Semidor LOde Deus' e buscar uma resposta para o problema ·
dio
Coelho, v. Ex" traz um as5untó atual de extrema
da reforma agrária. O Governo 'tem que agir de forimpo-rtância, que deve ser exaurido dentro dó Conma certa. Não deve fazer como em Rondônia,.. ,
gressà Nacional.' Essa qúéstão do Movimento dos
onde as pessoas estão dentro de um 'campa de<
Sem-Terra
e de reforma agrária está tomandó proconcentração'. O Incra está se esforçando, mas
porções
alarmantes,
está fugindo do controle do Gonão tem as respostas. Por quê? A··,cesta básica lá
verno Federal.
_Ex" trata desse assunto com um
distribufda inclui apenas um pouco'de fubá, arroz
conhecimento de causa. eonhecemos a experiência
e nem se~ mais o quê! As crianças estão com proalgu(ls núcleos de colonização que, ·Íibsolutade
blemas de saúde. Alguns estão ate se decompoil- ·
me!Üe,
não deràni-em nada. Por exemplo, no meu
do por falta de determinadas proteínas ••• Não sou
existé o Nlli::leo de Colonização Bemàrdo
Estado,
. médica, mas ~i que ;:t alimentação precária está- ;
· Sayão. Há ceroâ dEi. 25 anos, tentaram assentitfvá: ·
'-P~ãõ s&los-ptob!_emas de vista nas crianças.
rios colonos nas melhores 'temis do Estado do ToAs pessoas preci_sam desse apoio. O Congresso Nacantins
- as terras localizadas na faixa do rio Lontra
cional tem a obrigaçãO de buscar soluções. O Go- ·
são· éôiisidéiadaS às'melhores."O Incra·.,. na~
vemo brasileiro, muito maiS do que o Congresso Nadevia ser .ln da ou lbra, não lemb,ici bEiín; sei
não
cional, tem a obrigação de buscar soluções, até porera
Incra-,
cuidou
d_essas
pessoàs
e
hoje
essaS
terque esse foi um de seus 1ão mencionados pontos de
ras
vóltaram
a
ser
latihlndios,.
es1ão
nas
·mãos
de
campanha e cam o qual se elegeu já em primeiro
dois ou três proprietários. E está aeontecenció um te-.
•
_
tumo.
nômeno muito interessante em·_nosso Pà.fs, Seilador
O SR. LUDIO COELHO - Agradeço o aparte
Lúdio
Coelho, pelo menos no meu Estado: quem
de V. Ex". Tenho a impressão de que deveria ter.
e'stá _estimulando a Invasão de terras são os proprieacompanhado mais atentamerite .o. que está sendo
tários porque a terra baixou tanto de preço, perdeu
feito 'êm Rondônia, porque, se há esse êxito, as pestanto-o' seu valor, 'que hoje quem melhor paga é o ·
soas acampadas estão tendo um rendimento de até
INCRA. Estamos vendo levas' e mais levas de pes5 salários mínimos, isso é muito bom.
soas que não são dos sem-terra, são alfaiates,. barA Sr" Marina Silva - Não é em Rondônia É
beiros, 'chapas', trabalhadores braçais que· estão
no Estado do Acre, uma experiência localizada da
ocupando essas terras, estimulados pelo proprietário
Prefeitura de Rio Branco, com assentamento de
da
fazenda. Precisamos fazer algo a respeito •. Jafammas carentes retiradas da periferia. No Estado
mais vi qualquer manifestação deste Plenário conde Rondônia há um processo oposto: as pessoas
trária à reforma agrária. Todos somos favoráveis à
estão sendo jogadas como num campo de concenimplantação
de uma reforma agrária eficaz. Mas o
tração.
que está acontecendo para mim já é bagunça, já é
O SR. LÚDIO COELHO - Muito obrigado pelo
subversão da ordem. V. Ex" tocou em outro assunto
esclarecimento.
também muito importante. Falei sobre a criança
Isso fortalece a tese da municipalização da reabandonada no meu discurso, que é algo que muito
forma agrária. O Município, de qualquer maneira,
me preocupa e a todos nós. Mas existe uma certa
administra melhor que o Estado e melhor que. a
hipocrisia quando se fala do trabalho da criança.
União. Penso que, se houvesse uma participação
Agradeço até hoje aos meus pais porque, desde os
mais intensa dos Municípios, talvez pudéssemos dar
1O anos, eles me colocaram para trabalhar, e nunca
maior objetividade a um trabalho tão importante
fui sacrificado. Desde que haja compatibilização encomo esse.
tre o trabalho, o lazer e o estudo, penso que a criança deva trabalhar, porque aprende a ser homem
Ontem vimos na imprensa que diversos Munidesde pequeno. Evidentemente, não concordamos
cípios do Estado de São Paulo, Paraná e Santa Cacom_ o trabalho escravo, que penaliza a criança.
tarina tiveram Prefeitos eleitos oriundos, inicialmenPenso que o trabalho dignifica não só o homem,
te, dos sem-terra, ou seja, são pessoas que têm vimas também a criança. Portanto, V. Ex" trata de um
vência sobre o assunto e que haverão de dar uma
assunto muito importante, sobre o qual nos devemos
colaboração importante a esse setor.

v:
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debruçar, fazendo um projeto de reforma agrária
sem a conotação ideológica, porque há pessoas que
não querem assentamento; querem é fazer balbút0
dia. Creio que V. Ex" deveria tocar nesse assunto
mais vezes, visto que conhece corno poucos essa
problemática. Hoje estou vendo esta aberração: os
proprietários estão estimulando a invasão das· suas
próprias terras porque quem está pagando melhO~?é
o Incra. As nossas terras perderam o valor, corno V.
Ex" sabe, por falta de financiamEmto, pela inàdimplência e, afinal de contas, sabemOs que, no Sul do
País, mais de cem proprietários, que têm tradição no
cultivo da terra, estão vindo para· as grandes cidades, onde não conseguem ocupação. Esse é um assunto que ~e ser muito bem pensado, à luz da
~de~ e-fmo com úma conotação ideológica, que
é como muitas.~ querem tratar o problema.
O SR.. LUDIO COELHO- Muito obrigado, Senador Carlos Patrocínio. V. Ex". é de um Estado em
que a alividade rural é. predominante, o Tocantins.
Aliás, quase todos nós aqui representamos esse
Brasil silencioso.
· · Eu disse aqui, no começo do meu mandato,
que se a reforma agrária não fosse tratada com a
seriedade devida, iria haver _agitações muito fortes.
O J>lano Real, tão bom para a Nação brasileira, está
cobrando um tributo muito alto da área rural brasileira. Hoje o interior brasileiro está à venda. No meu
Estado tudo está à venda. Vamos ver se, trocando
de mãos, esse setor passa para pessoas mais competentes.
Na minha avaliação, todos os assentamentos
feitos nos últimos dez anos não cobrem o êxodo rural provocado pelo Plano Real. Inúmeras fazendas,
incluindo as minhas, estão uma tristeza, estão desertas - como sabem, sou fazendeiro e agricuHor
também. Lá em casa não há mais ninguém, porque
não temos mais condições de manter esse pessoal.
Este assunto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tem sido muito discutido no Congresso Nacional. Apresentei um projeto dando preferência a pessoas ligadas ao campo, ou seja, o agrônomo, o técnico agrfcola, o veterinário e também o ex-com-terra
- essa nova calegoria, que será logo criada, de pessoas que tinham terra e não tiveram condições de viver dela. Tira-se, então, esse que nasceu no mato e
foi acostumado a trabalhar na agricuHura e põe-se
.uma pessoa que nunca mexeu com a terra. Quem
sabe o pessoal da cidade é mais competente que os
da roça para plantar mandioca, abóbora, quiabo,
produtos essenciais à manutenção do dia-a-dia da
famma?

·
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Vou encenar meu pronunciamento, agradecendo a atenção dos nobres companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR(PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não estava presente no início desta sessão,
quando a Senadora Marina Silva fez uma avaliação
das eleições municipais do último dia 3 de outubro,
notadamente as realizadas no Estado do Acre. VIme, portanto, forçado a solicitar a palavra para, considerando algumas afinnações da ilustre Senadora,
repor a verdade dos fatos, para conhecimento da
Casa e da Nação.
De inicio, Sr. Presidente, devo mostrar os números comprobatórias;de que o PMDB, meu Partido,
foi o grande vitorioso nas eleições mu(licipais no Estado do Acre, pois elegeu os prefeitos em 9 dos
seus 22 municípios. Inclua-se ar a Capital do Estado, que representa 50% do el~itorado total do Acre,
e também Cruzeirodo Sul, que é o segundo município mais importante, no que tange à economia e
também à densidade populacional.
Devo citar, ainda, os outros municípios onde o
, PMDB. elegeu prefeitos, vitórias que registro com orgulho, neste momento, parabenizando-os novamente, como já fiz nos telegramas que lhes enderecei.
Da mesma tonna, cumprimento também os prefeitos
eleitos por outros Partidos, o PFL, o PMN, o PSB e o
próprio PT.
Os prefeitos eleitos pelo PMDB são os dos municípios de Rio Branco, Capital estadual, e Brasiléia,
Jordão, Cruzeiro do Sul, Mãncio Uma, Rodrigues Alves, Porto WaHer, Marechal Thaumaturgo e Bujari.
Em coligação com o PFL, contribuímos para a eleição do prefeito de Acrelândia. O PFL elegeu mais três
prefeitos; o PPB, cinco; o PT, três; e o PMN, um.
Quanto às acusações feitas pela Senadora Marina Silva, de abuso do poder económico nas eleições do Município de Rio Branco, tenho de contestálas, com veemência e indignação, pois, na verdade,
foram essas as eleições mais difíceis que o PMDB
do Acre já enfrentou, em toda sua existência. Tivemos dificuldades para custear as despesas com a
propagandli eleitoral do Partido e, não raro, empenhamos recursos pessoais, para ajudar nossos candidatos a prefeito e vereador.
Todos os acreanos, entretanto, viram que o PT
não entrentou essas dificuldades, pois talvez tenha
feito a campanha mais cara do Estado do Acre!
Em Rio Branco, os outdoors se espalharam
por toda cidade, placas com mais de 5 metros que
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ainda estão lá, para. quem quiser ver. Já os outros
Partidos, por falta de recursos, corno o PMDB, não
tiveram condição de fazer o mesmo. Ninguém teve. •.
recursos para aios como a distribuição de rosas, no· ·
dia da eleição e em ocasião anteriores. O PT colocou 4 mil cabos eleitorais nas ruas no dia da eleição
enquanto o PMDB, coligado com o PDT, utilizqu-se
de apenas 3 mil militantes.
· ·:··
O PT, Srs. · Senadores, plantou · notfcia5 efu
toda a mfdia nacional, garantindo j~ ter feito o prefeito de Rio Branco; acreditando na•. própria fantasia,
encomendou o chope para comemorar a vitória do
seu candÍdato;.confiante nos dadôs falsos que; para
justifÍcar a inevitável vitória, exibiam pretensas pesquisas, segurp> ·as quais a administração do atu~l
~Sr..~ana, contava com 96% de acei<
"mÇão. A eleição do· cáhdidato do PT ·eram "favas
contadas", como diz ó ÍlCágio popular. Um outro provérbio diz qiJé àfobado come Cfl);' ou queima· a'lfngua, mas o PT seguiu cantando vitória· e espalhando
noticias' como a divulgada, na semana anterior ·às
eleições, pelo jornal Página VInte, que dava ao candidato do PT 14 pontos percentuais de vantagem sobre o candidato do PMDB.
O prefeito Jorge Viana, três ou quatro dias antes da eleição, declarou ao'jor'na) A Tribuna, que tenho ·em meu poder, que as eleições 'em Rio Branco
já estavam definidas, que seu candidato iria ganhar
a eleição. E, acima de tudo, o grande perdedor das
eleições seria o PMDB, e que eis dois Partidos capazes de crescer substancialmente no Estado do Acre
eram o PFL e o PT.
Esqueceram, ou não acreditaram, que o PMDB
também tem militantes, cidadãos conscientes e curtidos em 30 anos de luta contra a ditadura e as forças
anti-democráticas. A maioria dos integrantes do PT,
oriundos do PMDB, deveriam estar lembrados disso.
Nós temos militância; temos filiados em todo o Estado; nós temos deputado.~ estaduais; temos vereadores; temos lideranças que trabalharam muito, sem
recursos nem painéis publicitários, não só antes da
eleição mas também no próprio dia do pleito. E que,
com dedicação e garra, surpreenderam o PT e a sua
certeza de fazer o Prefeito de Rio Branco.

É isso, Sr. Presidente, que tem que ser dito:
não houve influência do poder econOmico. Na verdade, a militância do PMDB foi às ruas e encurralou os
cabos eleitorais do PT, que não soube reagir, pois é
ele, o ·PT, quem está acostumado a encurralar os
cabos eleitorais e os militantes dos outros partidos
no dia da eleição. Só que, desta vez aconteceu o
contrário.
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O nosso pessoal foi treinado para a disputa de
espaços, para evitar a fraude, para anular a influência da máquina administrativa, que o PT usou de
maneira imoderada, em Rio Branco. A responsabilidade administrativa ficou em plano inferior: era o
prefeito em campanha, eram os secretários diariamente em campanha agitando, nas filas dos ônibus,
nos pontos de táxi, nos estabelecimentos comerciais, nos estabelecimentos de ensino. Eles abandonaram totalmente a administração e foram fazer
campanha para o seu candidato.
O prefeito não ficava mais na Prefeitura - a imprensa noticiou isso várias vezes!
·· Quem é que está com o poder? É o PT. o PT é
o detentor da Prefeitura de Rio Banco. O Governo
do Estado também não está nas mãos do PMDB.
Aliás, o Governador nein tem partido.
A influência da máquina administrativa, portanto, sempre esteve. exatamente em mãos do PT, que
tem a Prefeitura de Rio Branco,e usou de maneira
ostensiva sua força de pressão e coação, o poder
econômico, nessas eleições municipais.
Nós, do PMDB, lutamos com muita dificuldade
para financiàr a campanha dos nossos candidatos,
.para custear as despesas indispensáveis de propa1ganda e de produzir os programas de televisão. Só
nós sabemos das imensas dificuldades em conseguir arrecadar recursos para essa campanha.
Não admitimos, Sr. Presidente, é que se venha
agora dizer que o PT perdeu a eleição por causa da
influência do poder económico. O PT perdeu a eleição por causa da intolerância, do autoritarismo do
Prefeito Jorge Viana, que, fiado em sua alardeada
popularidade, portou-se durante a campanha de maneira totalmente autoritária, quase ditatorial. Com
isso, levou a maioria dos funcionários da Prefeitura
de Rio Branco a votar contra o seu candidato.
Essa é a realidade dos latos, que a imprensa
do Acre está noticiando diariamente e de que a Senadora Marina Silva tem conhecimento.
A Sr" Marina Silva -Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer,
concedo o aparte a V. Ex".
A Sr" Marina Silva- Agradeço a V. Ex" pela
oportunidade, que é interessante, porque aqui tudo
fica registrado. V. Ex" diz que a Prefeitura usou e
abusou da máquina administrativa.
O SR. NABOR JÚNIOR- E é verdade.
A Sr" Marina Silva - Eu desafio qualquer pessoa do PMDB a provar que a Prefeitura utilizou qualquer mecanismo dos seus recursos para a campa-
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nha do nosso candidato. Uma coisa, e isso tem que
ser diferenciado, Senador Nabor Júnior, é a militância das pessoas que têm uma presença pública;·. como é o caso do Prefeito. É legitimo que ele defenc
da o seu candidato, assim como V. Ex", se fosse
· prefeito, iria defender o seu. Os secretários da administração, se querem fazer campanha para o ·seu
candidato, é justo que o façam. Mas V. Ex" não poclll
dizer que os carros da Prefeitura, que os recursos
da Prefeitura foram utilizados par.i, a .campanha do
nosso candidato. Tenho certeza-de 'que V. Ex" é um
homem responsável, e como não ~eria como provar,
não i.ria dizê-lo. Uma outra coisa: dizer que o PT levou às ruas 4 mil cabos eleitorais! Colocamos na rua
a militância d<f PT, e o Brasil inteiro sabe qúe o P:r.
·rfiililancta"aguerrida, que vai espontanea.mente.
. ,: ..,.7:.

uam-uniâ

O SR. NABOR JÚNIOR - Quer .dizer que os
cabos eleitorais que foram para a rua pelo PT são
militantes, e os do PMDB não são, são comprados!?
O PMDB não tem militantes!?
A Sr" Marina Silva - O verbete "cabo eleitoral"
é uma palavra usada pelos partidos tradicionais. São
os partidos tradicionais que usam a expressão "cabo
eleitoral". Nós nunca utilizamos esse tipo de qualificação para as pessoas que saein 'das suas casas e
que, por ter compreensão política, vão até as ruas
defender o seu candidato. Não quero aqui dizer, Senador Nabor Júnior, que as pessoas do PMDB são
todas pagas, ou que são pessoas _contratadas. Existem militantes do PMDB. V. Ex" disse que o PMDB é
um partido antigo. É verdade. V. Ex", eu sei o quanto
foi MDB, depois PMDB. Um Partido que tem uma
trajetória de muitos anos tem militantes, sim. Mas as
fitas e o que está aparecendo em alguns meios de
comunicação, peSsoas inclusive reclamando a contratação que foi feita, isso não é uma invenção do
PT. Sei da ida da Polfcia Federal ao comitê de um
candidato onde existiam centenas de pessoas reclamando algum tipo de provento. Isto não foi criado
nem inventado. São pessoas que estão reclamando.
É um fato que precisa ser dito. Estou apenas me reportando ao que vi na imprensa nacional, ao que observei durante o processo eleitoral, e pedimos que a
Justiça investigasseas denúncias que foram feitas,
inclusive de pessoas que estão· ligadas ao Governador Orleir Cameli e a empresáriosque não foram pagos no tempo devido, de repasses que foram feitos,
segundo essas denúncias, para beneficiar a candidatura do PMDB. Não estou fazendo uma denúncia
irresponsável, tanto é que encaminhamos para que
a Justiça apure. Essas informações vêm de pessoas
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que têm um trânsito muito forte dentro do Governo.
Obtivemos recursos para a campanha como sempre
fizemos. Vendendo camisetas na rua, p<)r exemplo.
As flores foram feitas com papel simples, por milhares de senhoras que passavam noites a fio fazendo
flores para distribuir para a população. Inclusive eu,
Senadora Marina Silva, na minha campanha, usei a
mesma idéia. Foi uma coisa que inventei. Pedi o
apoio das pessoas para que comprassem o papel e
fizessem as flores para distnbuirmos, porque era o
sfmbolo da nossa campanha. Não estou aqui dizendo que o PMDB não tem militância. Ele tem a sua
militância. Más o que aconteceu naquele dia, eu preciso dizer ao Brasil, foi um caso muito complicado de
afronta à democracia e à vontade popular. Existiam
milhares de pessoas que estavam ali para cumprir a
ta!efa de fazer a boca de uma, e não vamos á!Zer
aqui que eram todas militantes, porque militantes,
sabemos, são pessoas que vestem a camisa do
candidato e que vão lá espontaneamente. As pessoas que estavam ali, elas meSma.s diziam, tinham
sido contratadas. Eram elas que diziam que estavam·
sendo contratadas. E eu conheço inúmeras pessoas·
- moro em bairro de periferia -, vizinhos da casa do
p1eu pai. Posso aqui citar, se for possível até dar o
endereço dessas pessoas.
O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, vejam bem as contradições dà
Senad<;lra Marina Silva. Ela disse que na campanha
do PT foram utilizados militantes, e, na do PMDB, as
pessoas foram compradas.
Anotamos, no nosso comitê, os nomes de milhares de pessoas que, espontaneamente, comprometeram-se a ir para as ruas no dia da eleição, sem
pagamento nenhum. Quando muito, o Partido dava
uma merenda para que elas não suspendessem a
fiscalização das sessões eleitorais, pois, é claro, não
podiam ficar sem alimentação. Quando muito, portanto, demos uma pequena merenda para essas
pessoas.
. Se há quem diga que foi contratado a peso de
dinheiro, como a Senadora Marina Silva afirma, no
seu pronunciamento -que 15 mil pessoas do PMDB
foram às ruas - isso não tem o menor fundamento.
Nós só pudEimos relacionar cerca de 3 mil pessoas
para trabalhar no dia da eleição, enquanto elementos de alta responsabilidade do PT informaram a
amigos meus que iam colocar nas ruas 4 mil filiados,
4 mil militantes ou cabos eleitorais.
O PMDB, junto com o PDT, não tinha nem 3 mil!
Sr. Presidente, minha vida de homem público
já dura há 34 anos; desde 1962 disputo sucessivas

----~
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eleições. Eu nu~ fiz· boca de uma, jamais cabaleivoto no dia da eleição e -sempre me elegi. Não acredito nessa história de inverter o resultado da eleição
no dia - ainda mais em Rio Branco,· onde foi utiliZa"
do o sistema eletrônico da Justiça Eleitoral~ · Não
acredito na influência ·sobre o eleitor no dia da eleição porque esta é uma lição de quase 4 décadas:
elegi-me deputado estadual em 1962; em 1966.--·fui
reeleito; em 1970, nova reeleição; ein 1974, fui oCdepulado federal mais votado; em 1978-também. Begime Governador em 1982, sem ter am carro sequer;
eu andava de carona. Nãe> tive dinheiro para mandar
fazer a-propaganda, os meus amigos é que mandaram fazer. E isso contra a· influêiicia do Governo Federal, na época encabeçado pelo General FIQueiredo; tambéiJftive de !lnfrentar o Governo dó Estado e
:-as12-priilÍ!ltosmuniçipais, que eram nomeados pelo
Governador. Pois v.enci sem poder econômico, sem
fazer cabala ·em bÓca de.uma, sem colocar-cabos
eleitorais nas ruas.
Isso que se tenta· afirmar é uma ofensa à honra
e à dignidade do eleitorado de Rio , Branco. Não
acredito na história de. dizer que, no dia das eleições, os cabos eleitorais mudaram o curso e a vontade
dos cidadãos riobranquenses: é ofensa· à sua honra
e à sua dignidade. Isso não existe em politica. Desafio quem prove o contrário! ·
Como o candidato do PT ganhou em meu Município, em Tarauacá; por quase 1.500 votos? Também foi através dos cabos eleitorais, sr; Presidente?
As outras vitórias do PT também foram por influência do poder econõmico? Não existiu nada disso!
Acontece que o PT contava como certo eleger o
Prefeito de Rio Branco, tanto assim que já havia até
comprado chope, repito; para comemorar a vitória.
Começaram a festa tão cedo, tomaram tanta cerveja
nos cinco ou seis dias- antes do dia 3 de outubro,
que não se deram conta da existência de 12 a 14%
de indecisos.
O nfvel baixo da campanha do PT também
agrediu a consciência popular,que reagiu, indignada,
a coisas como aquelas publicadas pela facção petista, principalmente no jornal Página 20, que chegou a
insultar a honra pessoal- e a sagrada honra da família do candidato do PMDB, o Deputado Federal Mauri Sétgio. Não quero nem repetir aqui os tennos mencionados pelo jornal, mas o povo leu. Isso fez com que
muitos se revoltassem e votassem no canddato do
PMDB, reagindo à baixarias de que ele foi vitima

Essa é a realidade dos fatos, que trago ao conhecimento da Casa para que dela se faça devida
avaliação.
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- , Como poderíamos utilizar o poder económico,
Sr. Presidente, se para cobrir as despesas dos demais Municípios, no interior do Estado, recebi uma
ajuda do Partido de R$ 8 mil? São 21 Municípios,
onde concentrei meu trabalho onde, afinal, está o poder econômico do PMDB que o PT tan1D proclama?
Que abuso do poder económico, restrito à Capital? Ele deveria ter sido estendido ao interior, onde
elegemos apenas 8 dos 21 prefeitos. Onde está, afinal, a influência do poder económico nas eleições?
Se o Prefeito Jorge Viana não soube escolher
- o candidato na Capilàl, em que pese a sua alardeada popularidade, é outro problema O seu candida1D
·perdeu, contrariamente ao que aconteceu em outras
- · capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitib~
onde os prefeitos tinham boa aceitação e conseguiram eleger ou colooar no segundo tumo os -seus
candidatos No Acre, isso não ocorreu porque o candidato não tinha nenhuma popularidade, mas um ín• 'dice de rejeição muito aRo, rejeição ao Partido e a
ele próprio. A culpa, portanto, não é do PMDB, mas
do PT, que não soube escolher o candida1D e avaliou mal a força da sua legenda.
·
A
Marina sova- V. Ex" me permite um
aparte?

sre

O SR. NABOR JÚNIOR - Concedo um aparte
a V. Ex", com muito prazer.
A Sr" Marina Silva - Muito obrigada Veja bem,
Senador Nabor Júnior, saí dessas eleições de cabeça erguida. Primeiro, porque, mesmo lutando contra
tudo e contra todos, V. Ex" sabe que a TV Gazela, o
jornal A Gazeta fizeram o tempo todo uma campanha perversa de difamação do candidato Marcos
Afonso, inciusive com calúnias a minha pessoa, na
véspera da eleição. A calúnia que me fiZeram foi de
cortar a alma! Disseram que eu havia sumido com o
dinheiro das ONGs. Primeiro, entrego essa calúnia a
Deus, porque sei que Ele é o supremo defensor da
minha honra; depois, para a Justiça, porque essa é
uma calúnia que não tem tamanho. V. Ex" me conhece, sou uma pessoa humilde, pobre e fiz· a campanha do meu candidato apenas usando o respeito
e a credibilidade que a população do Estado deposita em mim, graças a Deus. Não admito esse tipo de
difamação. Quando se fala em campanha caluniosa
contra o PMDB, ela existiu de uma forma muito mais
potente, porque os meios de comunicação são de
maior alcance, feitos por outras empresas- V. Ex"
sabe muito bem a quem pertencem. Segundo, o Governador Or1ei Carneli, que, antes, foi motivo de crítica pela nossa Bancada, mudou compleJamente o
discurso, inclusive a relação com o PMDB modifi·
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cou-se com o Governador completamente. Quando
aquela campanha caríssima, Sr. Presidente, Srs.
dizemos que. houve apoio do Governador, inclusive
Senadores. A campanha mais cara de toda a eleição
com ... recursos· financeiros - estamos enviando o . . . -da Capital de Rio Branco Joi. a do PT. Os outdoors
caso à Justiça, a. fim de que sejam· investigadas es-. · . do PT estão expostos para·quem quiser vê-los, mas
sas liberações.•, nós o afirmamos baseados em de.o•PMDB não.teve condições de colocar úrna placa
. sequer na cidade. Além da. propaganda, o PT tentou
·núncias ·reais, -e. a Justiça•.dará a resposta. O depoiJaturar eleitoralmente eventos como a inauguração
mento das milhares de pessoas que .dizem ter sido
contratadas':-.são·elas.qua o dizem-·.também cabe'-.''
do terminal rodoviário, usando a mesma estrutura
rá à Justiça in\l'esügar:.Estamos discutindo um 'pro-'
.para fazer a .campanha.do .candidato a prefeito do
blema.de·uma eleição que passou;, .Y.·Ex" está de-.. >.P.T; ao lado do Preteito . Jorge \liana. Essa é a reali. fendendo·o:seu•candidato,,e estou rheiÍcionando'es·.ilade dos fatos.
·
ses fa~ por um dever ,de justiçá e. para· :dar conl!eA Sr" Marina Silva.~ Senador Nabor Júnior,•••
·cimel)to·ao~vo brasileim1 assim.como'ITIUitos ouO SR. PRESIDENTe.(Valmir Campelo)- Setros CoJegas· . o ,fiiei'Bm• Desta Casa;: os. Senadores
nadora Marina Silva, o .ternP.O do Senador Nabor Jú,l)ior já estã ~otado. . ; .
Júlio ·eampos, f!oinero, llucá e ·JeffetSO~.I?~res: . Es:
~·· dizoodo-Qí;qu~nteceu em .-telação:ao abuso·
o SR. NABOR JUNIOR -Já vou concluir, Sr.
tiélõ ·poder .ei:onõmico... -V...~ exa sabe, que,á~uando se : presidente.~ .
.está à·Jrente de unia,adi'óinistração.pública e seres. .. . Ouercí refutar as declarações da Senadora Ma.peita •O dinheiro público, •não é suficiente:·lazer parte
na SilVa, pois sei daS :dificuldades que nós, do
do poder público: para.se :abusar: do; poder eoonõmi: ··PMDB, passamos. Eu mesll)O tive que utilizar recur. sos própriOs: é, hoje, a minha conta pessoal no Sanco; é preciso tomar essa decisão e. não ter étiça, Asseguro a V... Ele", np enlanto, que.nãq l')ouve essa
: êo do Blll$R está altamàrite· negativa, esgotando os
práiiéa; ein·nen.hum momento, pei~,Par)Ído das Tralimites do cheque especial, uma vez que tive que
balh<ldores à .frenie · 'dá :Prefeitura c,\fe Rio Bianco.
ajudar muitos candidatos às prefeituras e às cãmaSafmos vitoriosos ,pqrq,ue, mesmo, ·sem
1JIOras municipais.
messas, Sfi!(ll·jl!l!JSO do, poder econõmiço, conseguiQuem quiser comprovar, deve ir a Rio Branco
móS que· 43% .dá :!Í<>Pulação dó .llilímiCfpio d!!:..Rio
· para ver a· riqueza ostensiva da propaganda do PT.
Branco. acreditasse' I!Ufn projeto" 'íiolftii:o que não
. Essa história de dizer que. a campanha foi toda cusfalsas 'promessas e .Ciue
teada com venda de camisas e feijoada não cabe na
compra votos, que
trata a .população C.O:r\i respeito. Inclusive, fratpu com
·cabeça ·de :ninguém, nãó 'se pode acreditar nisso,
· porque a· campanha do PT, em Rio Brarico, foi a
muito re5péito V. Ex", embora, muitas vezes, n'ão ienha havido recfprcicidaéle.
.: . . ..
mais
nas eleições de 1996. Não há feijão que
pague tudo que o PT fez!
.
. . . ... O SR•. NA8PR. JÚNIOR :-:: :,Senadora ~riita
. Silva. que~ dizer a V. l;x" que não concordo af;ll101uVamos aguardar a ·prestação de contas de
t!l(llente. coin
aét,JSàções que ~Iguni órgão d!i. irncada partido para verificarmos realmente a assertiva
das minhas declarações.
prensa acreana tenha feito a v..Ex". Eu a conh_eço
há muitos .anos,: 5e( dii sua hoi)ra pessoal, da sua
Muito obrigado, Sr. Presidente.
honesüditde, da sua dignidade pessoal. Não ·càncorO SR; PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Conde, não aprovo e nunca aprove~ e~e tipo de acusa--cedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá.
ção, parta de quem partir.
o SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Pronuncia
Mas também quero aqui ressaltar que o nosso
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
candidato foi muito mais agredido, muito mais ofenPresidente. Sr"s e Srs. Senadores, antes de tratar
da questão que é objeto do meu pronunciamento, eu
dido. Inclusive veiet,JI_aram uma série de informações
gostària .apenas de registrar novamente o que disse
de que o Governador teria entregue à Empresa Regional de Táxi Aéreo R$ 1.200 milhão, para esse diontem; .não basta termos. urna legislação eleitoral
nheiro ser repassado dinheiro retirado do Banco do
que aponte como as eleiÇões devem ocorrer, mas
Estado. Nada disso. aconteceu, mas, essas denúnternos que ter urna justiça eleitoral com instrumentos
efetivos para que possa fiscalizar e dirimir as quescias, feitas pelo Partido de V. Ex" junto à Justiça
Eieitoral, certamente serão apuradas e tudo vai ser
tõ~ pertinentes às eleições.
Tivemos, em Roraima, um problema sério, graesclarecido. E fazemos absoluta questão disso!
Eu gostaria, porém, que o PT também esclareve no tocante às eleiçõeS e vemos pelo debate dos
cesse onde conseguiu recursos para custear toda
Senadores do Acre que também se questiona, com

:o

falsas

·não iaz

caia

as

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

posições diferentes, o problema das eleições no Estado do Acre e, espàcilicamente, em Rio Branco.
Eu gostaria de registrar que precisaremos de
ter muito cuidado quando discutirmos e votarmos ·à '
proposta de reeleição, eliatarnente para que a legiSlação eleitoral, o Ministério Público, enfim, para que
os organismos fiscalizadores da eleição tenham efeüvamente instrumentos que permitam coibir, ·qualquer tipo de abuso e investigar qualquer tipo de acusação. Se há hoje várias acusações, haverá muito
mais no momento em que os det~res de c;argos
execUtivos disputarem a eleição, desincompatibilizarem-se deis seus cargos para fazê-lo. ·
· ' Os casos ocorridOS· em Boa Visia, Roraínia,
Acre, Mato
enfim, todas as reciamações de••ll.!mUflJVit.,cjl E:mlinaniénto. Dessa formà, tererrios
,...cbnãJÇõeS de, no.mof!iento de discutir a nova legislação eleitoral, a"reelelção e a poSSibilidade de os
detentores de ·cargos iriajoiftários disputarem essa
eleição ainda nos seus mandatos, dotai-, principalmente o Ministério Público e a Justiça Eleitoral, de
instrumentos efetivos pára fiscalizar· a 'Vontade expressa nas umas.
Pretendo, no meu pionunciarnentÓ ·de hoje, Sr.
Presidente, referir-me a uma questão _que diz respeito à Amazônia, que é' tãp séria quanto ~ temas que
foram manifestados neste plenário hoje. Trata-se da
questão indígena. Preoeui>a-me, como ex-Presi<:lente da Funai, a forma. peiá qual o Governo Federal
vem tratando a questão indígena no Pafs. A imprensa, durante toda esta semana, noticiou a invasão da
mina do Pilinga, no Paranapanema, vizinha à Reserva Uaimiri-Atroari, que permeia os Estados de Roraima e do Amazonas.
·
··

9!0SSo,

'.

Segundo o Estado de S. Paulo de hoje, a situação é tensa na mina ocupada pelos índios. Os índiosestão buscando a reparação de uma decisão tomada há vários anos - durante o Governo João FIgueiredo -, que reduziu a área indígena uaimiriAtroari. Havia inicialmente uma expectatiVa e um
laudo antropológico de demarcação dessa área uaimiri-atroari. Mas, para possibilitar a exploração mineral da mina do Pitinga, que até então era a maior
mina de casstterita do Brasil e uma das maiores do
mundo, o Governo reduziu a área indígena pretendida. Como já disse, isso ocorreu no Governo Figueiredo. Esse é um caso grave. Entendo que o atual
Governo Federal tem conduzindo mal a questão indfgena, tem conduzido mal especificamente em relação ao problema a que agora me refiro. Conheço os
índios uaimiris-atroaris e ·entendo que, se não for
bem conduzida essa questão, teremos mais proble-
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mas. O Governo também não soube conduzir o problema da interdição da pavimentação da BR-174.
Pelos estudos a que tive acesso, posso afirmar
que os índios uaimiris-atroaris têm razão. A área foi
reduzida - como eu disse - no sentido de que fosse
feita a exploração mineral daquela reserva, que era
importante para o Pais.
Há um projeto de lei de minha autoria, já aprovado no Senado- hoje tramiJa na Câmara dos Deputados - que 19QUiamenta a .Constituição para que
possa haver a exploração-mineral em. reservas indF. genas, sob determinado controle.
·······
· · · Se esse projeto já fosse lei há alguns anos, a área
.·uairJ1iri.atroa não teria skb reduzida; haveria a explora. ção mineral e os fnãos estariam recebendCI royaltles:.
· · Encairinharei oficialmente à Mesa· da Câmara
um expediente no serilldo de que essé projeto tenha
tramitação rápida, porque entendo que, sendo apro. vado o projeto;:vá existir• uma• forma de se·reparar a
áJSPuta da' área' uaimiri-atroari, onde está sttuada a
· mina do Pitinga. .·
Registro ainda, prebi:upSdo, ·a· estadià do Mi'nistro da Justiça; Nelson Jobim, em Roraima 'hojé,
juntamente com o Presidente da Funai, com o Chefe
do Gabinete Milftar da Presidência da República,
' General Cardoso, com o Secretário-Executivo do M'l. nistério da Justiça, Dr. Milton' Sligmann. Eneon!Jàin..
se desde ontem em Roraima: para avaliar a questão
· da proposta de demaroaçãÓ da área contínua dá Raposo-Serra do Sol, no norte do.Estado de Roraima.

Não nos pleocupa a ida do Ministro em Roraima, e sim a maneira pela qual o Governo Federal

essa

· ·vem tratando
questão; Não assistimos, até
· agora, à discussão de uma proposta aHemativa de
entendimento que atenda aos objetivos da demarcação das áreas indígenas e também à sobrevivência
principalmente dos municípios de Uiramutan e Normandia. Se a área indígena tor demarcada da forma
como se pleiteia, esses municípios acabarão. Preocupa-me sobretudo o clima de guerra que poderá
ocorrer em Roraima com a continua demarcação
dessas áreas.
O nosso Estado tem mais de 4 milhões de hectares demarcados como reserva Janomâmi. Se mais
2 milhões e 300 mil hectares forem destinados à reserva Raposo-Serra do Sol - trata-se principalmente
de local onde estão as principais fazendas do Estado no tocante à criação de gado-. de forma abrupta,
sem negociação, estar-se-á criando uma situação
extremamente delicada para a ordem social não só
das comunidades indígenas, mas também dos outros segmentos sociais de Roraima.
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Apelo nesse sentido ao Ministro Nelson Jobim,
ano e vemos essa produção ser reduzida a pouco
ao Presidente da Funai e principalmente ao Govermais de dois milhões de toneladas.
nador do Estado que, no meu entender, é o grande ..
Realmente não sei o. que dizer aos produtores
culpado, Q gr<~nde responsável pela não-apresenta-. ·
que me mandam esta. 0<1-rr<L O que posso dizer é
ção de uma solução que atenda à pretensão dos fn. que o Gov~rro. não tem ~ftica agrfcola, fala em re.
dios. Não· açliànta o Governo, alguns setores polftiforma agrária mas conió ·não tem política agrícola
cos do Estado dizerem que são contrários à demarestá forçando o agricultor. com terra a abandonar a
cação.' Há 'de se ter. uma proP<>sta . alternativa ·que.
terra. E a política de livre·mercado, que pretende inatenda aes · fndios; médíante a demarcação, e que
clusive acabar com os eStoques reguladores é, sem a
crie corredore5'de passàgem, espaçOs,'onde haja a
menor sombra de dúvida, uma polftica antinacional.
·
Fica, no entanto; a-advertência e o recado para
:conviVêhtià da população nãO-índi~, principalmente
.·.o Ministro da Agricultura,· que também, a bem da
· nos.municfpios·oo Normandia e Uiramutan.
·•
· Ale~. portantO, -para.. essa preocupáção. Espe.
'. verdade se diga, não tem- manifestado grande preo' cupação com o-setor., .. :, ,
.ro-qu~.na próxima·semana haja um; ;diálogo entre o
c .·
O segundo motivo, ·Sr. Presidente, é comemoMinistro NeiSPn. Jobill};,<!<!!QUipe da,Funai.e a Banca'rar o lançaiJ!Illllo do Jornal Se7e Dias da Semana,
da ·Fi3d~ cjejlo'raima.l;'~.disçutir altemado Sebastião Nery e mais sete jomafistas. E, na co~l.amei!IR que.,,o,,G~emado~}'-lel!~ 'CampoS'
memoração desse jornal; louvar excepcional entre.
~11ão, tenh!l. à~é agora api;llsentado,. co,mo ,sugerimos,
vista feita com o nosso ex-Senador e ex-Ministro do
um estudo de viabilidade, um estucki 'de éntendimenti>, pr(!.~ui!O'que cÇ>nteif!!Pie ~siçlilh,.aÍJtentos dos · Suprema Tnbunal Federal; 'Paulo Brossard.
VoÜ lér àlguns trecllos dessa entrevista.
· fndios; da·lgreja Cat6fiéâ;dos.'prefeil6s;·da Bancada
·
A pergunta:
FeC!e'rál, 'enfim, de toêlos·o\i Stigrriemos-·envolvidos.
Somente desSa. forma,. poderemos 'ter a· pacificação
. : : "Ministro Paulo Brossard, o que acon·dó· Estado de Roraima-: Os fndios 'Precisam de uma
com o Presidénte Fernando Henriqu"' ·
téceu
.demarcação de· terra que lhes atenda o interesse.
Cardoso: o socialista que virou neoliberal?
Registro; mais· uma vez, a minha preocupação
- Não tenho condições para responder
quanto à forma pela qual a questão indfgena está senà
pergunta,
que envolveria uma familiaridado tratada pelo Governo Fernando .Henrique Cardoso.
de com a personagem, que não tenho. Mas
Espero que se corrijam esses nimos e que efetiva. mente o Governo Federal10me posições que atendam
o que digo é que a Constituição brasileira,
comunidades ,il)dfgenas e que, .consequentemente,
na .sua sabedoriã, proibiu a reeleição dos
paCificarão convivência dos índiós com os brancos.
presidentes e ele está pleiteando a reelei· · · Mui!O' Óbrigado,' Sr. Presidente.
. ção. Isto, no Brasil, é uma deformação do
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Conpresidencialismo. Parece que nos esquece.
cedo a palavra ao nobre SenadOJ Roberto Requião.
mos um pouco da nossa história. No plano
· O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR. Profederal, sempre se vedou a reeleição do prenuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
sidente para o período imedia10. Dois presi- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dois motidentes se elegeram duas vezes dentro das
vos me trazem a esta tribuna: um deles é trazer ao
normas legais: Rodrigues Alves, que venceu
conhecimento do Senado Federal uma carta que re.
a Presidência da· República em 1902 e de.
cebi. dos agricul10res da região sudoeste do Paraná,
pois foi eleito a segunda vez em 1918, mas,
que estão em plena colheita da safra de trigo de 1996.
Os agricultores informam que o plantio foi granpor motivo de saúde, não assumiu. E Getúde e que a produção está sendo satisfatória; o que
lio Vargas, que não foi eleito propriamente a
não está a contento é a comercialização. Os moiprimeira vez, pois chegou ao governo atranhos não querem o produto; o agricultor produziu e
vés de uma revolução, e depois, por eleição
agora está à mercê dos moinhos, que estão imporparlamentar. Só após o governo Outra é que
tando trigo importado com subsídio nos seus pafses
ele veio a ser eleito por via direta.
de origem. Eles solicitam a mim, Senador do Para· · De modo que a nossa tradição é esta,
ná, que interfira junto aos órgãos responsáveis, para
embora os governadores pudessem reele.
que venham em auxmo do produtor.
ger-se, na República Velha, e o caso clássiFica o registro. Não acredi10, no entanto, que o
co foi o do Rio Grande do Sul, em que BorGoverno Fernando Henrique Cardoso tenha alguma
ges de Medeiros foi reeleito quatro vezes. af
intenção de auxiliar os produtores agrfcolas brasileiveio a Resolução de 23. Foi feita uma resoros. A prática do Governo é a pior possível. A cultura
do trigo está sendo massacrada. Já chegamos a
lução contra os abusos da reeleição e a reforproduzir seis milhões e 300 mil toneladas de trigo ao
ma constitucional de 26 adotou a norma proi-
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bitiva Quer. dizer, ignora-se tudo isso. Verifica-se a fragilidade das instituições, pois basta um presidente ambicioso e sem o sensp
de respeito à visão histónca nacional, pa~ '
que a Constituição mude a ja,vor do seu intento•.
Nova pergunta:
"E obtém, .para isso, o respaldo da
maioria que o apóia".
'
Paulo Brossard:
.
·- É a tal.coisa,
tem mais. :.Veja:
até hoje, que prograrria partidário pregou a
-i'eeleição do Presidente?· Nenhum. Faço
uma pergunta: qual é o homem público, o
homem 'de pensamentos e de resP,Onsabiliga._sinacional que tenha defendidó isso? · '
• · Ao que sEI sabe, ninguérril
- Véja·,s15. :n.os períodos militares, nos
governos militares não houve Isso.•,
E o Ministro Paulo Brossard àcrescenta:
·- Isso me faz lembrar que o Castelo
disse que o cem~ério estava cheio de pessoas insubstituíveis. Pois bem, agora, nessa
altura do século está acontecendo isso".
Belíssima a entrevista do Ministro
Brossard ao Se7e Dias da Semana. ·
Outra pergunta: ·
•- Fala-se que o Rio Grande do Sul, apesar das vantagens que aparentemente o Mercosul traz ao País, teria deixado de produzir trigo. O Estado tinha urna produção promissora e,
hoje, o Brasil se limita a importar esse produto••.

mas

'

,..,. • ·

(Trigo, no Brasil, é produzido pelo Paraná e
pelo Rio Grande do Sul. O Paraná produz cerca de
60% do trigo produzido.no País e o Rio Grande produz cerca de 30%.)
A resposta do Ministro Paulo Brossard:
·- Não é só isso, a política do trigo foi
hostilizada, e o Brasil, que já tinha uma produção bastante apreciável, produz hoje muito pouco. E agora importa-se trigo, porque é
mais barato importar do que produzi-lo.
Acho que nenhum país pode ter a veleidade de produzir tudo que consome. O
ideal mesmo é produzir. um pouco, que lhe
assegure, pelo menos em momentos de crise, condição de resistir, porque, se não, fica
totalmente dependente dos outros. Que o
Brasil produzisse, portanto, pelo menos a
metade do que consome e importasse a outra metade. Assim, quando estiver em situação de dificuldade e for preciso reduzir o
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consumo será mais fácil fazê-lo. O Rio
Grande produzia milho, arroz e trigo. Mas,
essa produção caiu brutalmente. Já importamos quase todos esses produtos.•
·
· "E querem acabar com a Voz do Brasil e o noticiário do Legislativo". -A pergunta
é colocada pelo Se7e Dias da Semana
E o nosso ex-Senador, o nosso Ministro Paulo Brossard responde:
•- Nós assistimos, em alguns momentos, urna certa vulgarização demasiada
Qualquer pessoa achava que . podia ser
qualquer coisa. Na campanha civilista; o Senador Quintino Bocaiuva chegou a lazer o
elogio do despreparado. Quintino, prilj:Jagimdista da repúbliéa e federação";'
dOS pais
da Repúbficaf De modo que há hoje essa
coisa. Agora, par.;~, ~ercier. uma ativic!ade
pública, meu Deus do oéu, as. peSsoas são
quase agredidas; Polffico, hoje, é. citâdó
televisões como um criminoso• .Todas as televisões têm, todos os dias, algum •tipo de
programa cujo personagem mais achinçálhado é o politico. É deprimente.
Sobre as medidas provisórias, nos diz
o ministro:
·- Essas medidas são uma vergonha
nacional•.• E o pior é que não é o Presidente
quem legisla, mas os burocratas anôni!fjos.
Quem governa o Brasil? O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e o Ministério da
Fazenda, quer dizer, um clube fechado. Na
verdade, o País é governado desta forma, não
há a menor vinculaÇão, o menor apreÇo ·com o
que se chama povo, opinião pública, instituições democráticas, tradição nacional, dignidade
nacional. Mas, o que impede que a. maioria
que apóia o Governo faça prevalecer a vontade parlamentar? O presidencialismo!"

um.

nas

É uma opinião parlamentarista com a qual eu
não com11ngo.
Mas, de qualquer forma, o jomaf se lança com
urna entrevista e urna qualidade extraordinárias. Requeiro a V. Ex", Sr. Presidente, a tJGnscrição, na íntegra, dessa belfssirna entrevista do Se7e Dias da Semana com o Ministro Paulo Brossard, entrevista em
que ele diz, com todas as palavras e com a contundência que o caracteriza: "Reeleição é insulto à Nação".
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROBERTO REQU/ÃO EM SEU 01~
CURSO:
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sine. M:fart«a · - . ~ ,.,.._
- Penso que o Brasil scmpra espera muito do

Gm:mo. 0 GovUD0 Ó que. tem qucl fazer isto G
aquilo.O-do-·DIOOdosocia-.
~.- ... 1930. prop«fio .. Eolodo
Novo o expiOàiu-sCI mormememc D& penóJtima
pn:sid!Dciaderqimemilitlr.Houwmuirasinif:ia.

tivu louvtveis o tambêm muilos c:xce:uos no JOtct.li"o meu modO de enteader, u resru da Adminislnçlo Pública alo slo as melhores qumdo se

o-

~~":::::;:::'~~

tema decis&:l e corre o risca de p:DJJ.-ou perder;
podo ~. &l!oàa.
pObli<o ...
, poda fa:zer iDo. Em um determinado mameato.

c.•

~·J'ak•D-

-

-Acbo..-~

' um cuo difm:Dra
. dai Galrol. Na medida qa cp • edmin. a;io
pud« livlaMe: di: ama ..m. de iDic:iMinl qt111 alo ·
do 6:rdm te.' -

sc:rt bem. Aacn. qlla(D.

Valo. tiCDbo dUvid:u. porque rea1meu!D caa cm.

...........

pesa &de paDdc pxta,.

tem,.. .11111

eaanD8

E• . . . . . , _ • ....,........_· .. ·

.. , -Qutrdlm:aValoóuma-das.....,
.

.t-···

. . - Poao 1115 , . 9mi .f.lnoclriwlll pri\ ·• .. 1'
11111. DCDt cao, • Mia obripdo a pcasw dua
WIZI:IIo porq~~~rearm.t.a Valo 'umacaipraaa.

acrdia6riaataaam pllliD&do &tlulalo.Dopoil.

Dia-

h6ourn.cai&~~um.~

potaWI podcnlo ........
o dirato ~
fa2a' certa c::oisu. Um~ alo cem o
d:ircilodl doáaa'çailo q.alo fez. So &ama
)l:n.px~Ddiza'qtll&mamadoMjacifica,Dio

convém; posso lldmitir que errei. Mas quem ft:co.
bc alguma coisa para a qual nlo COI1Iribuiu,. do
podedesflzcr.ap~pr. dcsuuir.lsso 6 umaremcn.
dado.
•

· E,.,...;.jluri.. v.r..

-AI é que csti. Acho que n1o t!m. o direito:
A~ GUiltlllllliimlllbtttul4t

__
-Nio.

.

Ta~IIUo t'aJIIIú# IUIGhol"1~-

- Nlo,to coatrúio.

Ta~~aaqu,. esofe'rler dfatlst
. -Também Dlo.
sm. Oltlo, 1Mb.,.,.., ..... anpnM tu
Mllu::nl.puo~MeU dlriila IJUcracDIIOttJI'D-

,

-AI. 6 que cslá. 6 outro aspecto. Faço-mo uma
~- Scrt quo os rtCUtJOS obtidos 'até agora
~ as~ tiveram utili:zaçlo adcqu.da
e foram nacioaalmentc úteis? Ou ttm sido CCJGSUoo
midos pela CSlÚpida &axa de juros qQC o próprio
Governo é obrigado a pagar. dada a sua iD.sma
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É INSULTO À NAÇÃO
Tili

vezÊs DEPUTADO ESTADU~ DEPUTADO.FEi>ERAL.. SENADOJtlM:INisTR.o.DA,JUsnÇA· E MINISTRO

DO SuPREMO TRIBUNAL fEDERAL. EsTA. A TR.ÁJETÓRIA DA. VIDA Poi.ICA DO

~ÚCHO DE SACiE. PAULO

BROSSARD. LJDER. DO MDB NO SENADÓ••CHEci.:~Ã.~OCíiPAR't\::1RIB1.JNA POR MAIS DE TRà: HORAS
CONSECVTTVAS, SEM CANSAR'A AUDIÊNCIÀ. ÚS LUGARES NAS q;._ERIAs ERAM DlSPUTAOiSSIMOS•..•

[MPLACÃVEI. NA ANÁLISE DO GOVERNO 00 PREsiDENTE

GEJSEL. A bJeM APELIDAVA DE ~NSTTTUlmr:

00 RIACHO fUNDO". ATE NOS GESTOS ERA'LOQOENTE: A INDI~AçAO DE ~-~ CONTlNUA..
.
.WS.O PR8BLEI L: i! 90 BM!tt BE. llo.re;'CO~ i'.UWAR.I~ FEDI!AAI;.\e;~;c ·

VIot..àlCIÂ ·uRBANA ERÚ~ DESEMPREGO,. DESEMPENHO POl.tna:roos PODER.ES DA REPúBuCA. E
~QUE CON5mEit:A UM INSULTO AO PAis. PAR'TlaPAJW.t.oA .ENi'REvlsTA R~~
t!MÁ, T ARdSIO HOI.AND;.. SEBAmAO NERY E.J. O. BARI!OSA GoNçALVES (Gumut)•..
~

'

.

pol~ financeira? Porque vender um pmim&rio

'

. . ...

par.~. ttànsfoani-lo .em riqueza social poc!c ser 6tioo

.

"i dcmetlcia. •
.• .... ·~
• . ,,
O:rllbmlb.folJzmpe•P,fwt'c;' ~ :·:

.·

mo;agcn, vender ln paaimGaioquc acabascn........,..
.... """"-;,o....,.dc.,_.dlep .

•llhiiK,auc.bUeni.. ON.ú•~üml;.

dhld4 an I99611teNautu,~ • Ofk:lliD-·~
dos. RS ll bl/h6a. A dhlbjl. estA a. RS ISI
b1l/rla lt • JtlfiD'MI'el:tiU«tr qu, lfD jlm tllls
~ tlllllxJmD ""po« ~de I'GilM
JNUII• YG!e 518 4"" S b11Jt6U ú ~

- Quero perguntar: Valcri a peca vmder um .
patrim.Onio desse porte para um resultada mofino?
Oqucmc~éisso.O~dcbojo ·
é evcatuaJ.lDlJIIlbl vai cstlr'noa:mitirio. SatqufC
ele tem o direito de fazer isso para ser reeleito? •

T~E~=~~~.~

lf•Je tJJ;u:ate fZU!' •

_,.,.i

rt:j"ontM
llllbpou4
Pd, ma • Gmoemo dtltGif .... ~ ~

panmiD•qbús~la-Esse ó um aspccao que me imprcssioaa mui-

to.. Sempre fui ligado 1 teria. à agricultwa. e faria
duas obscrvaçOes -preliminms.. A prime: ira delas 4!
que aquele que rem tradiçlo agrfcola ao Brasil,. o
agricultor, o homem que vive no campo. de eco-nomia rural, csCi entruldo numa época de miscra-bilidadc. O empobrecimento é uma coisa lllannan·
te. Em vinudc dessa politica de juros ~tocsivos,
abusivas. usuririos, o cmpobrecime~~to é lllguma
coisa incak:uiãvel.
.
Muito bem. Ent1o. ao mesmo tempo crD que
aquele que tem tradlçlo n10 tem nada, nJo recebe
cducaçlo, wídc, n!o tem scsunnça.nlotcm rransporrc. nao tem nada, ainda empobrece! E boje,. com

o endividamento impqávcl - impaglvcl-, para
aquele que n!o tem ttadiçlo. Dia se sabe qycm é,
nlo se sabe de oEJde veio ... O que mC parece maiJ
gn.vc nesseprobl~ é que o governo nlo condut.
issoa.l. É um problcmadciicado, queexigcgrande ,
campet!Dc:iaco governo está sendo cooduzido:S
adct:crionçlodaau:toridade. Noanopamdo,houvc mmifcmçlo doi agricultores do Rio Grmde.

o Presidente da Rtpública nlo O$ ~ Dias
depois. recebeu umacomis.slo dos cham&dossenitena, cm palãc:io, que. com: o dedo na c:an, inclu-

sive. fixou ao governo pmms, sob pcaa de tomar
tais c tais provid.!nci.u. No jornal. hoje, leio isso:
"VImOS &zu isso". Ammciam.quc vlo cometer
am ilk:ito o c:omc:ccml Ananciam dia....o 4on,;O &- ·
um.. c alo bi uma autoridade capaz de cumprir a .
lei. ISto af 6 a deterior&Çio do Estado c da .mm.•
nisUaçlo.. Uma admioistraçlo que D10 é re:speitada o nem se respeita.

..

.

.

..

.s.t,.,aD. , •MDr::tnulnr•
o_,..

,..._fWtlllliGrà4e'•

N~~Wp~a..,...,.,

!

.l'o(l;,..~«,._,..

--~,_... ...o]6, •

....u

· ·
.7 Nioós6is:so".aliOlftiQdotriió~

'u.,.d•fH••a.~·". .f~~

. di.'• o Brasil, qao jt tinha uma·Produçlo basuatc
:·~J.hojc~~JiauçD~Ea&cn.im
.-1ri&o.porquc6~,.._
cp:prdduzi-Jo. ~ ·.,.~.,.. '>•,' .f4<.J":J:i!<:::, ·I •" •""'-' ",

.· Acbg. .................... ....._
produzir Uldo o que COilJOGIG. o ideal, mesmo. é
· F,Oduzirum poac;o..quc Ibc as:qurc. pek) IDCI10S ·
cm momentos de crise,. condiç&o de n::sisór~ por-li
que, .e nlo. fica totalmente clcpendeate dos oulrOS. Que o Bnsil produzisse. poruato. peJo meDOSamc:tadcdoque~eimpocta.UC"aoutta

metade. Assim. quaado estiver em situaçlo de di~
ficuldade c for-preciso reduzir o coasmnosed mais
tlcil faz!. lo. O ltio Grande p:oduzia milho, arroz
c lrigo. Ma.t,. essa produçlo caiu brutalmente. Iá
importamos quuc todos esses produtos. _
ApiTHillpfo em 1991 t:DIIIlluuu4 CJiilu/Dt
. -O Pre:sidc:Dte da República. numa de suas vj..
qcns disse que o Produto Intemo Bruto iria aumcncar6%. Nem. seus ministros repetiram
maçlo. Agon. segundo o IDGE. o aumento do PIB
scrà de 2;5% a 2,W.. Mas o ~te fala cm
6%. Nlo se diac&de que a produçlo agrko1a iria
cair. O tBOE Clkula quo a quebra da safra este
ano será de 7,g-A e no ano que vem. maiot.

•afir-

A Feduaçlo e os Esttflitn ert&t 1!111 aiu'!
-~!o sei se os sea~ se lembram que este
setsador aqui se opOs ao endividamento irracional

dos csrados com os empréstimos externos c roi
acusado de ser contra os interesses de seu estado.
Lembr.!Dl·se?
PerjdltUnettte.
.. - Lembr.ml.-scdeum emprestimocxtemopara
m!OV3t'O serviço de bombeiros, ocde havia até uma
verba pua miquinas de cscta"cr elétricas? AgQentuiam os estados essa :situaçlo de mi:serabilidadc,
·a começar pelo glorioso estado de S1o Paulo? Jã
p;Jo falo de Alagoas, um estado pequeno, mas de
S!o Paulo c está I! o coitado de meu amigo Mário
·Covas. Todosestlonamcsrnasiruaç!o.Aiudaago.
ra,. nO Rio Grande do Sul, vamos fechar um acordo.jogmdo para daqui a trinta anos, mas com ju·
-·ros à pagar.
.
.
r.-.::.-: O smlror.IJII~foi Ulll poi/tlallllllate. defm• t!au/JJ autS11$lnqHJTI/IIfU:4114D porst1 em t10ilar d:
pal/llu1
. ..
. ' .
-Mas é prec:Jso sabcr;prelbDi.nannentc. se a
politica é de interesse.'.. Voltemos ao caso da fede·
raçao. Embora a Cor!stituiçlo diga que a.federa·

ç1o t. iatocivel, eu me pcrsuato: Existe federaç:lo
no Brasil? Nlo e:tiste,. porque a deterioraçlo DOS
estados também chegou ao poeto que todos conhecemos agora..
. ,
; Penso que o eno vcm da oriP. Coisa irlte-reswrte ~ que atgumu d&t mcJhcxes cabeças do
Brasil,. ainda no século passado. cr;~a~ fedmlistas.
advogivam.a f~ achavam queelascrill re-denlora.. Iastituldas a República c a Fcderaçlo, a
idéia fcdcruiva de certa fonna foi o motor que
. impulsiooou o•pafs. Nos primeiros dez anos de
Repúblíca c Fcdcraçlo, houve lUdo, menos federaçlo. República também n10 bouve, m~nlo t:mto. Os estados. de' maneira geral,. tiveram c:xperi~ que. ao tempO do império. eram inconçe..
bivcis. Depois houve um periodo de estabilidade,.
mas fundada aa fraude. Uma federaçlo em que a
eleiçlo niO era verdadeira. Em 1930 nós tivemos
depois de 4 ou 5 anos. mas só cm 193S é que os
estados vicn:m c a federaçlo só tinha o nome. &l
. um n:ginu: unitirio. Logo veio 1937 e deste ano
até 1947 foi mais uma decada de res,imo unitirio.
Tivemo!õ cm seguida o perfodo de 20 anos,. com
64, 66 e outronolavancos até 11. Um pouco llltes
havia fedcraçlo, mas os governadores cr.un escolhidos em Brasil ia sem qualquer cerimônia. Eram
o:sdonatáriosdu!2Pit.anias.lsso nloera nem urna
falsa federação.
Follsso q•~ lePD~t os Gtfttn .U df/latlddes
lltllll.ls1

-Hoje estamos em situaçlo muito ruim. Per~
gunto-mc como aquela sente. wna gençlo que sonhou com a fcder.lçao c a defendeu, veria o quadro atual

E CDIIfO u mi dlsJD'!
-O que me impressiona profundamcatc e estou à voatade para falar nisso, porque j:i fui polltieo e deixei de ser, quando fui para o Supremo Tõbuoal Federal,. é que no Brasil nunca bouve grano
de estima pelo homem público. Mas havia territórios, individualidades, persooalidades, respeidvds
e respeitados.. Apa ninguém respeita ningutm.
Pode ser a pessoa mais digna e respeicávc:l, mu é
ttarada como se fosse um malfeitor. Pt:rpnto-me
o que é isso? Vejo que. nossas-casas legislativas
~ s1o reservas intelectuais. mas ~o se D1o
poderiam ser.
·.
•
O velho Odvio Mmpbeira dizia que quando
se faz ou se diz alguma coisa mas que nlo é publicada. é eomo se. vocl: nlo a fiZCSSC, pois o homem
público precisa da comuuicaçlo pua ser Julgado.
Em 1946. qulltldo começaram a. !Bbllltloa da
Constituinte. eu os acompulbava peJos jornais de
Porto A~ Peguem agora os ~o.me.lbo-.
res jornais do pais. Abram dli primeira 1 tí1tima
página. Nlo se faca sabendo sequer se. houve sasao DO Congresso. Pode havei' estimulo pma ~
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~·algUéuisedcdiqut=àatividadcpltblâ...._ê=n.,.

te, boaestamc:nte., conetameutc? :

lodasassuasincoa~Apósvimemos,po

..

Jltall• 611
. •DtlddriD do ÜfÜitllblo. '
.
- Nós assistimos. cm. alguns mOmentos. Uma
cata vulgariz.açiO demasiada. Qualquer pessoa
achava que podia ser qualquer coisa. Na campanha r:ivilista, o senador Quintino Boc:aiuvac:be&Ou
afazn'oeJo&iododclprepamdo.QuiDtfao,popa-gandista ds república c federaç:lo. um. dos pais da
Rcpüblica! De modo quo M hoj~ essa coisa. ~
rapara txcrcct uma atividadc pública. meu~
do ""' ............ qrcdJdu. Polllko,,
boje,. 6 Qtado nas televisões çomo um c:rimÜiosa.!
Todu as rdcvisGcs fim. todos os dias, algum tipo
de prosrama cujo persoaagem. mais rijnctlhado

n!m, elcs~-ascrcxtinl:os,pormodvotor~

E tpU!retfiiiCIIIHuCOm t1 .. J'oz: dD

••poliâco. É Ex/sUIIIHiÍirQUICDIIf"•l&t.A~W. .
m~Nmp#/1.,.. JNJJJ~ OCIIIIou lqu•
,_,nm..-:.•poliJictnco.w.ultNlnf~

pe.

.
-Sim. Porque os ptizrcipais parddosji tiDbam
candldatos .. Presldl!aQa di Rcpúblic:a. Ju.acelino
c Lacerda. Para impoo
Torpe~

dir tais camlidaturu,.

.......- .......
cxtinJuiram-sc as

riu c criaram-se duas' •JO.
si;lu, com .tribut:~

,.... ilij.Í1idoO poll' -~vm.·dcVeriaser

oposiçio c miaotiti- ...
ria sempre. Ap6s a··
primeira clci;lo.oro~ saltado foi tio boni ••
que clct raolvcma traDst'ormw o tnmi- '

llllllfdtons.NIIJufãq~MUtkl~••

Jll~idllrh

~

.

.,

Uirio cm definitivO
mu DaqJJCJa eocdi·.

•.

'.fuagora ... jjzu!ic:i'ri0 esti'scadoll:iusi-~:~Como 6 que·podc haver um ~lmamcnto
razotvcl du iastituiçks. ~:vez.qlie.se vilipco-diam. digamos assim. os,scus qcnt:es? .
o Sr. IIIDftnlltlll quibo 1M fll• u ~
flle~f/UIISelmpossiwl).wrlllftlt~IJw

podellfllthut
.
difiçjl Cl.alWm quo haja uma mudlmça. F...
Jou.se em ..Voz do Brasil"'. Houve tempo em quo
ela era. re~lmcnte,. um boletim oficW da propa-pada. Estado DOVO etc. mas, depois_ passou I &er
~-dos_~ vefcutos de diwlpçlo do eoo..
gresso. Eu sempre ficava admirado, pois daqueles
minutos cscassfssimos safa wn ·notfcWio iseDto,
equilibrado. Andei por este Brasil afora c quantas
e quanru vezes as pessoas li no fundo da floresta
amazônlca $vam ouvindo a "Voz: do Ekasir'1
Impressionante. Empn:$1$ que rccebenm redes de
rádio c tclcvislo, por eonccsslo graruita. quando
jl existia a "Voz: do Brasil'", querem agora acabar
com esse programa.
O Sr. defendlal/unblm a Jít1rtirf,o ~
ptua dúl:tede úlll4s, um" presar~ tü;s melhon:srqm:.u:ntJUtlerdtnputldos,puaSIUklltlll'em
pontos de l'ists: que jOSUM coloclldtJs IUidonaSmDtlt:. Abula de/DIIk l.uD1
- ~ claro, alih. cu sempre disse quo Kbo que

-t

oacessoaorádiocàtelevislo~algumacoisaccmo

o voto secreto, como a Justiça Eleitoral, como a
cidula única, ac~dula oficial. O acesso ao ridio c
à tclcvisllo foi uma conquista. um avanço cxtraor~
dinirlo, porque o acesso a taiJ vckulos é caro c 01
n0$$0S partidos slo frágeis e de wna po bteD. fim..
c:iscana.
4-alimdlrsD,nom..tn.c.J~aDfll.uoras.nb
amvldlun 11 opf'JS/ç4o.

- Nilo, claro. O progmna eleitoral 6 o ánico
respir.ldouro, mas ji foi mclbor utilizado. Sei que

Dlo é filei!. Ho~ c:om essa bagunça partidãria, qual
o dirctor, qual o presidente ou dirigente partidirio
que tem autoridade para dizer quem vai oc:upar o
bortrio do partido? Depois,. entra-se na Justiça.
dizendo que todos ttm direito a tcsnpos iguais, pcrant~ a lei. Mas o bodrioé do partido, do de A ou
B.
PM flllt ti CDIIpa:ID jkiHI lfta 11jfc:MI4AI$
Fllll• de Ortlllfi::Jzçltt nos putl4tn tnt de

111A11&~

dixlpliM partld4rhl1
..:. O Brasil nlo se carKtcru:a pela foí-Ça usoci~
ativa, tallto que se olharmos o Pais de poataa pon-

ta. oloc:ncontnmnos institulçOcs ccntca1irias. com
cxceçllo das Santas CUU, Instituto dos Advoga~
dos., Academia Brasileira de Letras. quccomplct&
agora cem anot. k outras s1o ~!I'ivcmos
a duns penas os partidos, dcrlois de 1945, com

......

nlo seja bom. Agora, a desgraça ~ nlo t.er em.

.

E clskJtl Ml/1168 -~-,. hls.

- bso nlo acontcc:eu de uma vez só. Eu fiCO
imprasiocado que essas coisas for.w. acontcccndo, envolvendo todo mllndo c nada se fez. para impedi-lu.
E•pobnu411Ptús1C..,..414ostWallldt.J,
fi"Bilrbepu}MU~
.
- Meu estado Dlo ~ um estado, hA YUios Rioa
Gtaodcs. Naquela regilo da ftoateira, qucjt teVe'
seu esplendor. o cmpobm:imcnto ~ impressionante.,_ ~~ém paaa a ninguém, porque alo tem
como.. DÜJBUélt compra. niaautm veadc. Temos
alzumas flbrlc:u de mAquinas agricolas,. as melhores da América Latina, que, se aiO fossem o mercado argenfulo c • cxportaçlo. ji teriam recbado.
Enio &Joem firmas 9\IC 1biJ divida blllcúia. por·
que cstaledo perdida. H! vários ripes
de sovemos: Rcpúbti<al'rol<drio,Aris-~ locritica. Popular.
Tivemos •
Rc--

QUEM ooV:éRNA o·

flo:umascrit.lempr. "
paade c aorda c a

4
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Ol.drapcqoeaac misorivcl.•

MONETÁRIO; O BANCO

c~ o MINisTRo

Elli "1-l.•'•fn•

- - .. "f"''<IO

. •DAF~A, UM

·~.:.

~

-E linha que amdar. Nlo ICi como - JCDll
Dlo-vit que ia mudar. Aquilo que era pmlbido •

-..

oposiçlo. fomlarwnagrmdc buJCid:a.IICODtccell,.
c eles mudaram. Hoje temos wn CoDsrcuo que

~-----Como

filacioalr Km p.iidos e IÕm Udcrcs'1
·
Ealllllilllld~ tulk,.,m-'1

- Essumedidu SloumavergoohaucionaL
E o pior o que Dlo ~ o Prcsidcnr.e quem legista.
muc.:burocnlaan&UmcL.QiicmgovemaoBrasil?OCoasdhoMoaedrio~ oBIDcoCCDtni, o Ministtdo da Fazeoda. qttcr diza' um dubc
fcchaBo.Na~oPafs~aovcntadodcstafor-,
ma, alo bi a menor viacullçlo. o mCIKIC apreço
com o que se chama povo, opinilo púbiica, instituiçOc:s democdticas, lradiçlo nac:IoaaJ. dignida-de IW:Ional. Mas. o que impede que a maioria: que
apóia o Govcmo fBç:a. prevaleca' a vontadi: padamenW'? O presidencialismo!

-·

E i poulwl bnpl4nt- o pv~
llp4s ct pldbdto amllfiUIDr ftrwmlve/111' prer,.
- Nlo sei se 6 possivcl, mas é~ ..

Como uj/U/4lsstl!
-Havendo dcc:islo. voctade. Pense o seguinte:
será que o Brasil dos anos 90 ~ mcnoc, menos im-portante, mcaos deseDvotvido e menos preparado
do que o Brasil de 1930? E o tempo da Rq!ocia.?
0$ bfasileiros naquela época nlo ronm capazes
de' modelar instituições que asseguraram ao Pais
meio século de ordem c desenvolvimento? Em
1830 tfnbamos poucas univenicfadcs. mascas corapen:saçio,liilhamos pessoas que pensavam. ,
O Ptt:Sidmk dtt Rqníbllu di:
o J1D1W I
c.lpln e fllllt de nlo i beódA. CoiJWI u vl, de ie
liPrtnt~tll na Cl'ndk;ilo d~ l/der de 1111ra Imitai e
fatbtlu tnuu/'11~ f"llal.,. «DDfi«Dt-411110 Ptús. O utrllor. ~dlltJ tresst~ITIIMjtmtUJ.
ç611, IUDII JI'.WOIITaU file atl untl11 crllld(l• ~~
r11ndtJ :se •.flnrw todos tn dias na klevls4o~
-Que tnmsformaijlo seri essa quenlo nos per·
mite sair à11oite por falta de scgurança?Que trans-formaçlo ~essa quando, a taxa de desempreso no
Bruil é a maioc de IOda a sua história? Ser.i que
isso é sinal de proarcsso? De desenvolvimento?
Ri ~de um lado e desemprego do ouIrO. Sempre digo: rico~quem tem um bom emprego, remediado ~ quem tem emprego, ainda que

'I"•

CLUBE FECHADO '

-pUWd UAIIWià. 'A

usura foi mSi&iilila
como ideal O rcsul~
.tado foi esta' ·coisa
que está aL Volto ao
assunco da primeira.
pergunta: lamento
pn>fundomauc ...

com as di- faculdades c prob!e-.
mis ·que o Braa1 ea.
&cnta, se pcosc em
reelciçlo, contrariJn.
- doandiçiorepublicaaa. Peço que me
apoatem um partido
-temos uma Série dcpatidos -cujo programa de-fenda arec:lciçlo depreSideatc-. Masa;on. s6 por-que 11m cavalheiro que se julp ilaminado quer,
resolvc-sc- lmçar o Pais acssa briiKadcira. Nlo se
fespcita umaniÇio iDÍcira. No auge dos governos
militares, quando ele~ podiam tudo, nlo houve
qiiCDl se atrevesse a isso. Agora um prorcssortmivmitiriocmoço.quepodcriareiOmaràprcsid!neia se fizesse boa admillis&raçlo. aceita essa idéia.
O smllor peru. , . WJ1Jar • lll1vl4ttü ~
-e:o-pviii1MIIt.r7 NMIJ lwrtllllk fiU.Jdfol epvf..
num pais

dado ,_ /npt:;SS~~T em l"4riM portlt/0$1
- Realmente o1o bi dia em que andmdo por
qu.alqucr luzar~ essa pcr;unta nJo me seja reita.
Nilo slo só os púc:hos,sloosbrasilciroi de virios
estados. Tcoho pensado se vale a pena. Eu por
exemplo scmPfl: partic:ipci da lllivw.dc polltiça c
sempre catcndi que esse ~ um dever da cidadania.
Mas me faço tal pcrauata c alo sei a resposta. Pc-

guemcs bomeos públicos mo11os c que exerceram
atividadc poUlica IOda a vida e, até porque eram
pobres, jamais gaswmt um centavo cm clciçlo:
Milton Campos. Od.vio Mangabcira c Raul Pina.
Eles eram humildes. mu pnticamc~~te se ·c!c;iam
sem sair de cua. NlotiDham votaç1o espetacuilu',
maS tinham o apreço do povo. E lhes faço a pcrgua.ta: eles seriam clcitos hoje? Eu Dlo sei.
Coma..~tklidne:JpotldctniiUIPd.
~fltltrls1Dfilmdll1fct:.

-Eu Dlo disc> que Dlo, só digo que 1110 sei.
Pode ser que sim, o bruilciro está c:are:nte de lideranças que funcionem. Mas cu fiCO impressionado
com aquilo de que &H.vamos hi pouco. Que ninsufm presta, é tudo vagabwldo c dcsoacsto. Faz. sct um rdraiO de tal rorma do que seja a funçlo
pflblic:a, que, quando wna pessoa se candidata. di~
ZC111logo que ela só quer aproveitar-se.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, offcios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OFICIO N° 912/96
Brasma, 30 de setembro de 1996
Senhor Presidente, . .
:.
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência~
pelo Bloco PPBJPL, o Deputado Valdomiro Meger
para integrar, corno titular, a Comissão Especial Mista destin~ a apreciar a Medi~ Provisória n•
1.463-5, âe 26 de setembro de 1996 (convalida a
MP nó 1.463-4196), que "dispõe sobre o reajuste do
salário mfni~ e tios beneffcios da Previdência So,<;jal, altera .a!!Quolas de contribuição para à Seguri-·
"'aáéle Social e instit!Ji oorltnbuição para os servidores
inativos da Unijio":·Efit lõubstituição aos anteriormente indicados.. ···
· ·
Atenciosamente, - ·DepUtado Odelmo Leão,
Líder do Bloco PPBJPL
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OF[CIO N° 915196
Brasflia, 30 de setembro de 1996
Senhor Presidente
Tendo a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Roberto Balestra
e Carlos Airton para integrarem, respectivamente
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1466-5,
de 26 de setembro de 1996 (convalida a MP n"
1466-4), que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Rscal da União, em favor de Encargos
Rnanceiros da União - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.ooo.ooo.ooo,oo; para os fins que especifica.• Em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, Deputado Odetmo Leão Lider do Bloco PPBIP!OFICIO N" 916196
Brasma, 30 de setembro de 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Ex.• pelo Bloco
PPBIPL, os Deputados lbrahim Abi"Ackel e Jarbas
Uma para integrarem, respectivamente como titular
e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a
apreciar a Medida Provisória n• 1.464-13, de 26 de
setembro de 1996 (convalida a MP n~ 1.464-12196),
que "acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei n• 4. 728,
de 14 de julho de 1965". Em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Líder do Bloco PPBIPL.

Senhor ~residente
Tenhor a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Mário Cavallazzi
e Paudemey Avelino para integrarem respectivamente como titular e suplente, a Comissão Especial
Mista destianda a apreciar a Medida Provisória n"
1467-5, de 26 de setembro de 1996 (convalida a MP
n• 1467-4196), que 'autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária, crédito extraordinário até o limite de R$
800.000.000,00, para os fins que especifica" .. Em
substituição aos anterionnente indicados.
Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão Líder do Bloco PPBIPL.

OFICIO N° 914/96 .

OFÍCIO N° 917196

OF[CIO N° 913/96
Brasma, 30 de setembro de 1996

Brasflia, 30 de setembro de 1996

Brasflia, 30 de setembro de 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Ex.• pelo Bloco
PPBIPL, os Deputados Eraldo Trindade e Agnaldo
Timóteo para integrarem, respectivamente como titular e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.465-7, de
26 de setembro de 1996 (convalida a MP n• 1.4656196), que "acrescenta § 5° ao art. 4° da Lei n•
8.884, de 1.1 de junho de 1994, e dá outras providências•. Em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Líder do Bloco PPBJPL.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL os Deputados Agnaldo Timóteo
e Francisco Silva para integrarem, respectivamente
· corno titular e suplente a Comissão Especial Mista
destinada apreciar a Medida Provisória n• 1.46811, de 26 de setembro de 1996 (convalida a MP n•
1.468-1 0/96), que • 'dá nova redação ao parágrafo
único do art. 1° da Lei n• 8.955, de 24 de fevereiro
de 1995, que autoriza o Ministério dos Transportes,
por intennédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU, a transferir à Companhia Ruminense de Trens Urbanos- FLUMITRENS, recursos para

a
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pagamento de pessoal.' Em subsliluição aos anteMista destinada a apreciar a Medida Provisória n•
rionnente indicados.
1.471-24 de 26 de setembro de 1996 {convalida a
Atenciosamente. - Deputado Odelmo Leão,··. · MP n• 1.471-23196), que 'institui a Taxa de Juros de
Longo Prazo- TJLP, dispõe sobre a remuneração
Lfder do Bloco PPBIPL
dos
recursos do Fundo de Participação Pis-Pasep,
Oficio n" 918196.
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da
BrasOia, 30 de setembro de 1996._,
Marinha Mercante, e dá outras providências'. Em
substituição
aos anteriormente indicados.
Senhor Presidente,
'
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
Uder do BlocO PPBIPL
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados'.,Jorge Wilson e
Laproviia Vieira para integrarem, râspectivamente
Offcio n• 921196
como titulár e suplente, Comissã9 'Especial Mista
BrasOia, 30 de setembro de 1996
destinada a apreciar a Medidli Provisória n• 1.469Senhor Presidente, ·
10, de 26 de agosto de '1996 {convalida a MP' n•
Tenho a honra de indicar a V. Ex.• pelo Bloco
.469-91!!§J~e :!.utOriza a ubliza~O de
•üõ·Fundo da lí.farinha Mercante- FMM, em favor da
PPBIPL, os Deputados José Rezende e Jarbas Uma
Companhia de Na~Qação Uoyd Brasileiro para integrarem, respectivamente como titular e suLLOYDBRÁS, dá outras providências.• Em substiplente, a Comissão Especial Mista destinada a apretuição aos anterionnente indicados•. ' '
ciar a Medida Provisória n• 1.472129, de 26 de setembro de 1996 {convalida a MP n• 1.472-28/96),
Atenciosamente.· - Deputado Odelmo Leão,
que 'dispõe sobre os quadros de cargos do GrupoUder do Bloco PPBIPL
Direção
e Assessoramento Superiores- DAS da AdOffcio n• 919196
vocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda,
BrasOia, 30 de setembro de 1996
dá outras providências'. Em substituição aos ante-<
iiormente
indicados.
Senhor Presidente,
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Tenho a honra de indicar Vossa Excelência
Uder do Bloco PPBIPL
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Anivaldo Vale e
Pedro Conêa para integrarem, respectivamente
Offcio n• 922196
corno titular e suplente,' a Comissão Especial Mista
Brasllia, 30 de setembro de 1996
destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.47011, de 26 de setembro de 1996 {convalida a MP n"
Senhor Presidente,
1.470-10/96), que 'dispõe sobre a responsabilidade
Tenho a honra de indicar a V. Ex. • pelo .Bloco
PPBIPL, os Deputados Arnaldo Faria de Sá e Valdesolidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que iratam a Lei n" 6.024, de 13 de
nor Guedes para integrarem, respectivamente como
março de 1974, e o Decreto-Lei n• 2.321, de 25 de
titular e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida PrOvisória n• 1.473-23, de
fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus
26 de setembro de 1996 {convalida a MP n• 1.473bens; sobre a responsabilização das empresas de
22196), que 'dá nova redação a dispositivos da Lei
auditoria contábil ou dos auditores contábeis inden• 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sopendentes; sobre privatização de instituições cujas
bre a organização da Assistência Social, e dá outras
ações sejam desapropriadas, na forma do DecretoLei n• 2.321, de 1987, e dá outras providências. • Em
providências'. Em substituição aos anterionnente indicados.
substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Uder do Bloco PPBIPL
Líder do Bloco PPBIPL

a

recursos,

J

e

e.

a:

Offcio n• 920196

Offcio n• 923/96
Brasma, 30 de setembro de 1996

Brasília, 30 de setembro de 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Laprovita Vieira e
Arnaldo Faria de Sá, para integrarem, respectivamente como titular e suplente, a Comissão Especial

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Eraldo Trindade e
Jair Bolsonaro para integrarem, respectivamente
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista
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n• 1.477-28, de 26 de setembro de 1996 (convalida
a MP n" 1.477-27196), que "dispõe sobre o valor total
anual das mensalidades esoolares, e dá outras providências". Em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Lfder do Bloco PPBIPL.
Ofício n" 927196
Brasnia, 30 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indícar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Felipe Mendes e
Benedito. Guimarães para integrarem respectivamente, como titular e suplente, a Comissão Especial
Mista destinada a apr_eciar a Medida Provisória n"
1.476-16, de 26 de setembro de 1996 (convalida a
MP n°1.478-15196), que "dá·nova redação aos arts
go da Lei n" 8.036, de' 11 de maio de 1990, e 2" da
Lei n• 8.844, de 20 de janeiro de 1994". Em substituição aos anteriormente indicaàos.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Lfder do Bloco PPBIPL
Ofício n" 928196
Brasma 30 de setembro de 1996

Brasflia, 30 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Ari Magalhães e
Roberto Balestra para integrarem, respectivamente
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.476- ,
15, de 26 de setembro de 1996 (convalida a MP n•
1.476-14196), que "dispõe sobre medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro". Em substituição aos
anteriormente indicados.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do Bloco PPBIPL.
Ofício n• 926196

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, o Deputado Jair Bolsonaro e a
Deputada Dolores Nunes para integrarem como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória
n• 1.479-20, de 26 de setembro de 1996 (convalida
a MP n• 1.479-19196), que "dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executil(o Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras providências". Em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do Bloco PPBIPL
Ofício n• 929196
Brasma, 30 de setembro de 1996

Brasma, 30 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Fausto Martello e
Adhemar de Barros Filho para integrarem, respectivamente como titular e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Adhemar de Barros Filho e Eraldo Trindade, para integrarem, respectivamente como titular e suplente, a Comissão
Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.480-22, de 26 setembro de 1996 (convali-
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ressarcimento do valor do (Pis/Pasep e Confins) nos
da a MP n• 1.480-21/96), que "altera dispositivos
casos que especifica, e dá outras providências". Em
das Leis n"s 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
8.911, de 11 de julho de 1994, para insti1uir os Déci- ·.. · substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, - Depulado Oclelmo Leão,
mos Incorporados, e dá outras providências". Em
Lfder do Bloco PPB/PL
substituição as anteriormente indicados.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Offcio n• 933196
Lfder do Bloco PPB/PL
Brasflia, 30 de setembro de 1996
Offcio n" 930196
Senhor Presidente,
Brasflia, 30 de setembro
de 1996
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
\
.
.
pelo Bloco PPB/PL, o Deputado Mário Cavallazzi
Senhor Presidente,
para integrar como titular, a Comissão Especial MisTenho'· a honra de indicar a VoSsa Excelência
ta destinada a apreciar a Medida Provisória n"
pelo Bloco PPB/PL, os Deputados ·Fetter Júnior e
1.512-2, de 26 de setembro de 1996 (convalida a
Roberto Campos para integrarem, respectivamente
como· titular e)llplente•. a Comissão Especiai'Misla·, MP n• 1.512-1/96), que "dá nova redação ao art 2"
· da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995, que
2&snnaaà-ã=ãPlei:iãra Medida Provisória n• 1.481dispõe sobre o crédito rural". Em substituição aos
41, de 26 de setembro-,êie 1996 (convalida a MP n•
anterionnente indicados.
1.481-40196); que "alteia a Lei n" 8.031, de 12 de
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
abril de 1990, e dá outras providências".
Lfder do Bloco PPBIPL
:· .. Em substituiqão aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, - Deputado Oclelmo Leão,
Of/GAB/IIN° 722
Lfder do Bloco PPB/PL
Bras ma, 1o de outubro de 1996·
Offcio n• 931196
Senhor Presidente,
Brasma, 30 de setembro de 1996
Comunico a Vossa Excelência que o Depulado Eudoro Pedroza passa a integrar, na quaflda.de de titular, a
Senhor Presidente,
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e RsTenho a honra de indicar a Vossa Excelência
calização, em substituição ao Depu1ado Freire Júnior.
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Nilton Baiano e
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
Jair Bolsonaro para integrarem respectivamente
protestos
de consideração e apreço.
.
como titular e suplente, a Comissão Especial Misla
Deputado Mlchel Temer, Uder do bloco
destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.482PMDBIPSDIPSLIPSC.
28, de 26 de setembro de 1996 (convalida a MP n•
1.482-27/96), que "dispõé sobre as alfquotas de conOffcio n• 199/96-GLDPT
tribuição para o Plano de Seguridade Social do serBrasflia-DF, 1O de outubro de 1996
vidor público civil ativo dos Poderes de União, das
autarquias e das fundações públicas, e dá outras
Senhor Presidente,
providências". Em substituição aos anteriormente inNos tennos regimentais, solicito a substituição
do Senador José Eduardo Outra e da Senadora Bedicados.
Atenciosamente, - Deputado Oclelmo Leão,
nedita da Siiva, titular e suplente, respectivamente, peLfder do Bloco PPBIPL
. . los Senadores Eduardo Malarazzo Suplicy e Lauro
Campos, como representantes do Partido dos TrabalhaOffcio n• 932196
dores na Comissão Especial do Congresso Nacional
Brasma, 30 de setembro de 1996
que irá apreciar a Mecflda. Provisória n" 1.465-7196.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
Senhor Presidente,
protestos de estima e consideração.
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
Senador José Eduardo Outra, Líder do PT.
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Anivaldo Vale e
Enivaldo Ribeiro para integrarem, respectivamente
como titular e suplente, a Comissão Mista destinada
a apreciar a Medida Provisória n" 1.484-25, de 26 de
setembro de 1996 (convalida a MP n• 1.484-24/96),
que "dispõe sobre a instituição de crédito presumido
do Imposto sobre Produtos Industrializados, para

Ofício n• 200/96-GLDPT
Brasilia-DF, 1O de outubro de 1996
• Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, solicito a substituição
do Senador José Eduardo Outra e da Senadora Be-
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nedita da Silva, titular e suplente, respectivamente,
pelos Senadores Lauro campos e Eduardo Ma1alazzo
Suplicy, como representantes do Partido dos Trabalha-__
dores na Comissão Especial do Congresso Nacional ·
que irá apreciar a Medida Provisória n• 1.471-24196.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.
Senador José Eduardo Outra, Uder do PT. · t
Oficio n• 201/96- GLOPT

.~·

,,

. -.

Brasfiia~QF, 10 dé,~~bro d~ 1-9~

Senhor Presidente, .

•

.

~os tennos regimentais, solicito a .substituição
do Senador José Eduardo Outra e da Senadora Be-

nedita da Silvl, titular e suplente, respectiyament~.

.pelasSenaáéms-Benedita
da Silva e Marina Silva;
...
...
....
~··

como representantes do Partido dos Trabalhadores,
na Comissão Especia( do Congresso Nacional que
irá apreciar a Medida Provisória n• 148G-22196.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Senador José
Eduardo Outra, Uder do PT.
.
Ofício n• 202/96- GLOPT

Brasma-OF, 1O de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, solicito a substituição do
Senador José Eduardo Outra, titular, pela Senadora
Marina Silva, como representante do Partido dos Trabalhadores, na Comissão Especial do Congresso Nacional que irá apreciar a Medda Provisória n" 1474-27196.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Senador José
Eduardo Outra, Líder do PT.
Ofício n• 203196-GLOPT
Brasflia-OF., 1O de outubro de 1996
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Lauro Campos, como representante do Partido dos Trabalhadores, na Conissão Especial do Congresso Nacional que irá apreciar a Medida Provisória n" 148<h2&96.
Na oportunidade,- reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.- Senador José
Eduardo Outra, Uder do PT.
Offcio n• 205/96- GLOPT
Brasma-OF, 1O de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, solicito a substituição
da Senadora..J3enedita da. Silva, suplente, pelo Senador Eduardo Suplicy, como r.epresentante do Partido
dos .. Trabalhadores, na Comissão Especial do Congresso Nacional· que irá apreciar a Medida Provisória
n°1.468-1.1196-·o:
. , .... ·:.; ..: . . .
' ...
Na oportunidade, reitero a .Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Senador José
Eduardo Outra, Lfder do PT·

., 'o sl't PRESIDENTE (va[mir càmpeloÍ -

ião feitas iJ.s· substituições' solicitadaS.'·'

Se-

·

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
pF. GLPMOB N° 619/96
Brasmà, 8 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Silva Júnior, como
membro titular, em substituição ao Senador Ronaldo
Cunha lima, na Comissão de Assuntos Sociais- CAS.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - SerÍador
Jader Barbalho, Lfder do PMOB.
OF. GLPMOB N° 620/96
Brasfiia, 8 de outubro de 1996

Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, solicito a substituição do
Senador José Eduardo Outra, titular, pela Senadora
Marina Silva, como representante do Partido do Trabalhadores, na Comissão Especial do Congresso Nacional que irá apreciar a Medida Provisória n" 1477-28/96.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Senador José
Eduardo Outra, Líder do PT.

Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, comunico a Vossa Excelência a inãK:ação do Senador Silva Júnior, como membro titular, em substituição ao Senador Ronaldo Cunha
lima, na cOmissão de Assuntos Econõmicos- CAE.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Senador
Jader Barbalho, Líder do PMOB.

Offcio n• 204196-GLOPT

OF. GLPMOB N° 621/96

Brasma-OF., 1O de outubro de 1996

Brasfiia, 8 de outubro de 1996

Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, solicito a substituição do
Senador José Eduardo Outra, titular, pelo Senador

Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, comunico a V. Ex.• a
indicação do Senador Silva Júnior, como membro Ti-
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tufar, em substituição ao Senador Ronaldo Cunha
Lima, na Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania-CCJ.
Colho o ensejo para renovar a V. Ex.• protestos de estima e consideração. - Senador Jáder Barbalho, Lfder do PMDB.
OF. GLPMDB N° 622/96
BrasOia, 8 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimeritais, coinl.ini!ló a V. Ex.• a
indicação iÍo Senador ·Silva .lllnlor,_ como membro
Supleníe, em substituição ao Senador Ronaldo Cunha Umà, na 9Jniissã0" de Relações Exteriores e
:~t\lacio~

-CBE.·

... · .

.

.'

,,_. · "Colho õ ensejo ~ renovar a V, Ex.• protestos de estima e 09rl!;idêr.ição. - Senador Jáder Barbalho, Lfder do PMDB.
·
··
·
.;~;

'

.

O SR. "PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência designa o Senador Silva .lllnlor para integrar;· pela Bancada do PMDB, as Comissõesde
Asuntos Sociais, Comissão de Assuntos EconOmicos, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nos termos dos Ofícios n"s 619 a 622, de 1996.
Sobre a mesa, oficio que passo ler.

a

É lido o seguinte:
01. GLPMDB N° 625/96
BrasOia; 8 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, con\unico a Vossa Ex·
celência a indicação do Senador Silva Junior, corno
membro suplente, em substituição ao Senador Ronaldo Cunha Uma, na Comissão Temporária de Polflicas para o Desenvolvimento do Nordeste, criada
através do Requerimento n• 367, de 1996, para promover discussões e estudos que resultem em proposta de aperfeiçoamento das politicas governamentais para a Região Nordeste, inclusive seu
acompanhamento e avaliação.
Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de alta estima e consideração. Senador Jáder Barbalho, Lfder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A
Presidência designa o Senador Silva Júnior para integrar, pela Bancada do PMDB, a Comissão Temporária criada por intermédio do Requerimento n" 367,
de 1996, nos termos da comunicação que acaba de
ser lida
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O SR•. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência, nos termos do art. 334 do Regimento
Interno, declara prejudicado o Diversos n• 64, de
1996.
A matéria vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência recebeu expediente do Secretário de
Estado da Fazenda de Santa Catarina, prestando informações sobre o Oficio n• S/89, de 1996, do Banco Central do Brasil, relativo a pedido de emissão de
Letras Financeiras daquele Estado.
A matéria será anexada ao processado do Ofício n• S/89, de .1996, encaminhada à Comissão de
Assuntos EconOmicos, sendo republicados seus
avulsos.
O SR. PRESIDENJ'E (Valmir Campelo) - Os
Srs. Senadores Odacir Soares e Pedro Simon enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na
fonna do disposto no art 203 do Regimento Interno
do Senado Federal.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, cumpro hoje com
indi;zível alegria, a grata tarefa de trazer a esta
q~,informações sobre o. projeto agroindustrial da
empresa Fruit·Ron- Indústria, Comércio e Transfor·
mação de Frutas de Rondônia.
A Fruit·Ron está localizada no Distrito Industrial
do Municfpio de Ji-Paraná, o mais populoso do Estado de Rondônia. Tem acesso por via rodoviária com
o Centro-Sul, pela Rodovia BR-364, que liga Porto
Velho/Ji-Paraná/Cuiabá. Conta com conexão diária,
via aérea,com o Centro-Sul, através de võos regulares daTAM.
A Fruit-Ron em cooperação com o Governo do
Estado de Rondônia (Secretaria de Estado da Agricultura, EMATER) e com o apoio financeiro do Banco da Amazônia S.A., está estimulando fortemente o
setor estadual da fruticultura, com o plantio de extensas áreas de acerola, abacaxi, mamão papaya,
maracujá e coco-da- bahia.
A área agrfcola do projeto fruticultura abrange
os municfpios delheobroma, Jaru, Urupá, Ouro Preto d'Oeste, Governador Jorge Teixeira, Ji-Paraná,
Cacoal e Presidente Médici. A Emater informa que o
projeto abrange um total de 790 propriedades cadaslr<!das e assistidas. A idade atual das plantações
é de no mfnimo dois anos, já em fase produtiva.
A mais extensa área de plantio é o de acerola,
com 563 hectares; o mamão papaya, eom 401 hectares; o abacaxi com 360 hectares e o maracujá,
com 98 hectares. Além dessas áreas existe, na
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abrangência do projeto fruticultura, um plantio de
2.612 hectares de coco-da-bahia, destacando-se
como o maior plantador o município de Ouro Pre!Q .
d'Oeste, com 1.630 hectares.
·
O produtores rurais do projeto fruticultura foram
financiados pelo Banco da Amazônia, via FNO Especial, num total de 536 produtores; o Banco dp Estado de Rondônia-Beron, financiou com recursos dO
Planafloro, 195 produtores; e 59 produtores qÓe
bancaram os custos com recursos·,próprios.
'
Cada produtor é financiado' ein um alqueire
{2,42 hectares) de fruticultura, i:om . um investimento
de R$3:400,00 correspondendo R$2.000,00 para a
aquiSição de mudas certificadas das espécies, -e
R$1.400,00 Jliri a infra-estrutura.
.,
_o..q~ das receitas brutas para cada alquef~..e· {2,42 hectares) est;f desagregado em : acerola,
produzindo 10,000 quilos de acerola verde, comerciaftzadas a R$0,20/quilo, R$2.000,00; 6.000 quilos
de acerola madura, a R$ 0,30/quilo, , R$1.800,00;
abacaxi, com 6.000 quilos, a R$0,20 resulta
R$1.200,00 e a produção de coco-da-bahia {em 100
pés) uma produção de 8.000 frutos a R$0,15 com
R$1.200,00. O somatório dessas receitas brutas
atinge R$6.200,00 por alqueire, ou R$2.562,00 por
hectare.
·
Ressalte-se,Sr. Presidente, que os maiores
custos da fruticultura são da mão-de-obra tamiliar.
Este é um dos méritos indiscutíveis do projeto, que é
o de ter sido desenvolvido para atingir o público alvo
dos pequenos produtores, dar utilização à força de
trabalho do conjunto familiar, propiciar novas fontes
de ingresso e contribuir para evitar o êxodo rural,
que assola outros Estadose já aflige Rondônia.

>

A criação dessa nova riqueza agrícola para o
Estado de Rondônia, foi possível pela confiança que
os produtores inspiraram na Empresa Fruit-ron, que
é originária do Paraná, pelos estímulos concedidos
pelo Governo do Estado de Rondônia, tendo exercido uma forte determinação no Grupo, o anúncio da
chegada da energia elélrica da Usina Hidroelétrica
de Samuel, ao interior e, em particular, a Ji-Paraná.
Na verdade, Sr. Presidente, sou testemunha de
quantas esperanças e quantas novas iniciativas de
micro, médias e grandes empresas, estão sendo tomadas com a chegada do "linhão" da UHE de Samuel ao nosso interior. É quase certo que hoje a capacidade geradora da UHE de Samuel já é insuficiente para atender a demanda reprimida por tantos
anos.
O importante é que a iniciativa privada de Rondônia não está somente à espera do que o Governo
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pode ou não pode fazer. No setor de- geração de
energia, um sem número de pequenas unidades geradoras estão sendo concluídas. É o caso da Usina
do Grupo Casso!, do Grupo.Eletro Goes em Vilhena.
Combinando a capacidade. de geração de
energia, com acapacidade da produção do setor
agropecuário de Rondônia, tenho não somente a esperança, mas a firme convicção de que dentro em
pouco o nosso Estado :estará incorporando maiores
ganhos para o produtor rural, através da verticalização da Produção, e começando uma nova etapa, na
economia' de Róndõnia,' cjue é_a Bgioindustrialização.
eiiJpreendimento ir)'duStrial da Fruit-Ron tem
uma sólida' baSé e conia ·C:X.m ·possibilidades futuras
de ampJJài;õ~i{o terrenh lnifustrial é ile 24.000 metros quadraljos; a área conStnirda, c'oilla. c'om um
prédio inifu.!ilri.al com'
metros quadrados de
área livrê; trêS· càsas {administração; refeitório, vestiário) com 563 metros quadrados. · Conta, ainda,
com uma ·balança rodoviária :com capacidade para
50 toneladas.""·· .... '·'" .._ .·•• ·
. Os detalhllS. técnicos do projeto industrial ~
Fruit-ron: suprimento de água de poço anesiano pr:óprio; câmaras,frigorífica$.com capacidade de 3.174
metros cúbicos, a uma temperatura de -25•C; o túnel
' de congelamento, com uroa .capacidade de 167 me- ·
tros cúbicos, a. uma temperatura de -40•c. Todo o
equipamento é da conceituada marca "Madei". A
unidade já se encontrá erri' operaÇão.
As características da li!Jha de produção, tem.
uma capacidade de três toneladas/hora de matéria
prima (acerola,' ·abacaxi, goiaba, mamão papaya,
mamcujá). O equipamento é "Sima•, de Pouso Alegre, Minas G~!]lis, totalmente em aço inoxidável,
que permite a pro.dução de suco integral.
O equipamento deverá iniciar a produção em
1996. O concentrador de sucos está programado
para 1997. A Fruit-Ron conta com laboratório para
análises físico-químicas no local. É feito o monitoramento e análisesmicrobiológicas a cargo da empresa "Controlbio" de São Paulo.

·· · o

1.11:00

Desde junho de 1996 a Fruit-Ron começou a
receber e adquirir a produção já existente de acerola
e de maracujá. O Projeto de fruticultura de Rondônia
é uma realidade, dentre tantas adversidades ele começa a figurar como uma possibilidade real para a
melhoria da fonte de ingresso dos produtores.
Em contrapartida a Fruit-Roii conta com instalações e equipamentos modernos, adequados para
a industrialização e comercialização de seus produtos nos mercados mais exigentes do mundo. Isto é
possível por ter asssegurado a matéria prima, produ-
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zida entre centenas de pequenos produtores de dite- ·
rentes municípios rondonienses.
A Fruit-Ron, desde que continue a merecer o
apoio do Governo do Estado de Rondônia e do
agente financeiro Banco da Amazônia, deverá iniciar
a 2" fase de seu projeto, incentivando contratualmente novas áreas de plantio, bem como com a introdução de novas espécies frutf!eras, como por <'
exemplo, o camu-camu, a pitanga, o. mangostão,
que vem sendo objeto de estudos de mercado e produção agrfcola, de parte da Fruit-Ron. ·.
·
Nesta jutura fase a Fruit-Ron não·se limitará a
produção de polpas. Desenvolverá a· verticalização
de seus produtos, CQI1l a produção de· sucos prontos
para o consumo, tuCOS concentrados, doces e geléias,

. ~Kil

lfesllt1arrna- p!Íljf;l1ar-se em

civersos seg-

...-mantos, tanto no me~o i):temo corno no externo.
Mas, Sr. Presidente, nem tudo na análise do
projeto Fruit-ron são resultados positivos e perspectiVas para um· futuro promissor, tanto para a FruitRon, como para os seus produtores associados.
Os atrasos verificados na liberação dos recursos financiados pelo Basa, desde aproximadamente
dois anos (o projeto Fruit-Ron é de agosto de 1994)
até o ano em curso, não permitiu a aquisição de
acerola da safra 1995/96, correspondendo a 1.200
toneladi3s de acerola e 400 toneladas de maracujá,
com um volume de recursos de R$1.400.000,00. O
não ingresso dessa receita no empreendimento frustrou os investimentos que resultariam desta primeira
safra. Este faturamento seria destinado ao suporte
de aquisição das novas safras para as colheitas do
ano agrícola 1996/97.
O que se verificou no campo, Sr. Presidente,
foi a perda total da safra, causando prejufzos irrecuperáveis tanto para a Fruit-Ron corno para os agricuttao
res, já que os mesmos tinham parcelas vencendo dos
seus financiamentos. Este fato, à margem das perdas
financeiras, ocasionou uma perda muito maior, que é a
perda de credibilidade do empreendimento industrial.
A empresa para contornar a situação, teve que
se valer de todos os recursos de que dispunham.
Teve que partir para um permanente •corpo a corpo•
com os produtores.1ive oportunidade de assistir
uma assembléia de produtores participantes do projeto fruticultura, com dirigentes da Fruit-Ron, reunidos na Câmara Municipal de Rolim de Moura. Foi
edificante verificar a clareza das informações passadas aos agricultores, e, erntroca, de receberem, até
com certa rudeza, as críticas, os ressentimentos do
momento difícil que vivenciavam os produtores com
as perdas na produção.
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O papel desempenhado pelas Associações dos
produtores, com a Emater e representantes do Banco da Amazônia em conjunto com os gerentes da
Fruit-Ron na discussão do problema foi marcante.
Muita sinceridade, muita correção de parte à parte.
Mas estes procedimentos não fariam reverter a situação das perdas da produção, das perdas das receitas. E o que é pior, a perda parcial da credibilidade do empreendimento.
Pudemos constatar os esforços feitos pela empresa em construir a câmara fria e o túnel de congelamento para receber llltima colheita, originada da
florada de acerola da safra 1996. Foi feito no devido
temPo e iniciando as primeiras negociações cam futuros clientes.
A Fruit-Ron trouxe à .Ji-Paraná técnK:os da Cejuba, de Nova Soure, Bahia, para conhecerem o processo produtivo da fruticultura rondoniense, e em
particular, da cultura da acerola. Estes contatos resultaram no acerto da aquisição pela Cajuba de 300
a 400 toneladas de acerola "in nafura• congelada, o
que resultaria num faturamento inicial de
R$260.000,00. Entretanto entraves burocráticos do
Banco da Amazônia não permitiram o repasse dos
reqursos para a aquisição das caixas plásticas para
a coleta do produto em tempo hábil.

É preciso que os agentes financeiros,os produtores, os agentes de comercialização tenham em
conta que a fruticultura envolve práticas que devem
ser feitas num tempo muito curto, e naquele exalo
momento. Não admite retardamentos e procedimentos de entraves burocráticos. Não admite a falta de
cuidado e de responsabilidade de parte dos produtores e dos industriais no cumprimento das cláusulas
pactuadas.
O ciclo de produção da acerola é de 18 dias , a
contar do botão floral até o fruto em ponto de colheita verde e de 21 dias até o ponto de colheita madura
(vermelha). É preciso ter em conta ainda a alta perecibilidade do fruto (24 horas); o transporte dos frutos
tem .que ser feito em acondicionamento em caixas
plásticas, que impede o amassamento e perda dos
frutos. O resultado do citado re1ardamento na concessão do "socorro· financeiro solicitado ao Banco
da Amazônia, foi o cancelamento da venda da produção das 300 a 400 toneladas de acerola a Cajuba,
que prejudicou financeiramente a Fruit-Ron, e novamente resuHou em perdas de imagem junto a futuros
clientes.
Diante do exposto, que trazemos a esta Casa,
para repetir o quanto é difícil produzir, o quanto é di- fícil ser agricuHor, vimos solicitar à Presidência do
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Banco da Amazônia, na pessoa da Ora. Aora Valadares, coincidentemente urna rondoniense, que continue a apoiar , como já apoiou, o empreendimento da ., ,
Fruit-Ron e dos produtores de fruticultura de Rondônia .. ·
A Fruit-Ron está necessitando com urgência a
liberação de recursos da ordem de R$323.000,00 de
capital de giro para a· aquisição d~ _safra 19~?
que se está iniciando (já foram adqumdas as pn~1- ,
ras 130 toneladas de acerola).
.
. ;.
É necessário notadamente nesta: ..fase de con-·
solidação do projeto, um decidido ijpolo financeiro,
sem entraves burocráticos;· sem tardànças. Para que
~sevitarmrusumfra~.mrusurnafru~

se·

tração qÚe temos a certeza não
coadunam com
a linhã de trabalho do Banco da Amazônia, e muito
menos com ~prócedimentos, sempre muif!>. cone:
:4Q.lõ...da J;lra. .E!9fa 'l<!Jadares.
Muito Õbrigado! -~'
O SR. PEQRO SIMé>N (PMDB-RS)- Sr. Presidente, Sr"s é l:\IS. Senadores, os últimos acontecimentos, que culminaram no arquivamento_ da ·~PI
dos Corruptores• e da "CPI. dos Bancos• nao del~
ram de se constituir, para a população, em motivo
de decepção de dupla face. A ela foi negada a oportunidade de conhecer como são gastos, efetivamente os recursos que lhe faitam nas filas doloridas dos
h~itais ou que a cegam na escuridão do analfabetisrno.Eia, também, viu-se frustrada com a sua representação política. O ato de arquivamento das investigações foi, para a população, algo como se t(lrnasse possfvel apunhalar a alma, pelas C?stas.
.
Não é à toa que as recentes pesqUisas de opinião têm colocado o Congresso Nacional e a sua
representação partidária no rodapé do quadro institucional brasileiro. O Congresso Nacional vê sua legitimidade em declive e insiste em se ~er na
contramão da História, apesar das luzes Slnallzadoras no sentido contrário.
Mas, neste mesmo quadro institucional, a
maior legitimidade é atribuída à imprensa. Nela, a
população ainda deposita o seu voto de confiança.Quem sabe ela seja, portanto, a uma onde se
protegem as esperanças de quem, como eu, insiste
na trilha poeirenta e quase solitária da defesa do patrimõnio público:
Foi a imprensa quem abriu as primeiras picadas do processo de impeachment de um presidente
que insistia em transfonnar a impunidade, não no oi:
tavo pecado capital, mas no oitavo sacramento. Fo1
dela, também, a contribuição indispensá':'el para a
atribuição de penitência a parlamentares pilhados no
descumprimento do sétimo mandamento.
Não sou jornalista, mas sinto-me, sem querer
ser intruso ou arrogante, também lisongeado com os
fndices de popularidade da imprensa São os m~
mos os motivos que nos tomam legítimos.

··=·-·
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O "nobre colega" Ricardo Boechat do Jornal O
Globo e da Rede Globo de Televisão, tomou público

um destes temas que deveriam merecer maior atenção do Congresso Nacional e que é um dos fai?S ~
terminados que a Bancada do Governo também Insiste
em alegar inexistir para as investigações arquivadas.
No discurso oficial, de que as privatizações são
uma das principais âncoras do plano de estabilização, coloca-59 como estratégica a manutenção, nas
mãos do Estado, de um percentual de ações que devem ser alienadas somente após a valorização dos
papéis das empresas privatizadas. O discurso é coerente, pois une a crença na privatização enquanto
instrumento eficaz e a decisão econõmica de obter
frutos deste alegado sucesso.
Não foi dHerente no caso da Escelsa, a empresa de eletricidade do Estado do Espírito Santo.Com
o mesmo discurso, manteve-se, nas mãos da Eletrobrás, 14,65% das ações da empresa levada a leilão
pelo Conselho Nacional de Desestatização e pelo
BNDES. Verbalizava, portanto, o Governo Federal
que o sucesso da privatização da Escelsa propiciaria
a valorização de suas ações, momento maiS adequado para a sua venda.
.
Mas o jornalista Ricardo Boechat desnudou a
distância entre o discurso que comumente se profere com a conhecida retumbância oficial e a prática
sorrateira dos memorandos internos suspeitos. O
BNDES, em documento intitulado "Nota sobre a alienação de ações de emissão da Escelsa", datado de
31 de agosto de 1996, propõe à Comissão Nacional
de Desestatização a venda da participação remanescente da Eletrobrás na Escelsa, fato que poderia
ser normal se os preços sugeridos, de R$ 71 ,00 por
ação, não fossem exatamente a metade do preço
mfnimo estabelecido para o leilão, em 1995, apesar
do desempenho alardeado, pelo próprio Governo
Federal, para a empresa, após pouco mais de um
ano em mãos privadas. Se a Eletrobrás vendesse
tais ações nas condições pretendidas pelo BNDES,
arcaria com prejuízo de US$84 milhões, ~ombo de
que no mínimo, aquela empresa devena prestar
conias, no futuro, ao seu corpo de acionistas e ao
Tribunal de Contas da União.
. Ao invés do BNDES justificar os termos de tal
documento, socorreu-se do descompasso de urna
emenda que tomou, ainda mais, desfmado o soneto.O Banco fez surgir outro documento, com data de
20 de setembro de 1996, três dias antes da divulgação
do primeiro, de igual teor qualitativo, mas
p~
mfnimo por ação alterado para R$127,00. DISse o JOr·
nalista que se alegou •erro de datilografia•. Louve-se a
eficiência da "datilógrafa" do BNDES, pois, quando
errà (ou se engana), corrige os_q~titalivos decorrentes do primeiro inã~cador. Na pnme1ra nota, as 666.911
ações (item "b'), ao preço mínimo de R$_71!00 (rtem
"c"), renderiam o montante de R$ 47,3 1111lhoes (rtem

c:om
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"d"). Na segunda, as mesmas 666.911 ações, agora
atJavés ele subvenções do setor público, consignavendidas a R$ 127,99, alcançariam · R$84,7 milhõdas no Orçamento da União, dos Estados e dos Mues.Como os ~ens da última nota conespol)dem às mas- .• , 1'1icfpios, em fav.or ele uma entidade que originalmenmas letras da primeira, a tal "datilógrafa" errou em •c• . · te ele criou, a ·Campanha dos Ginásios Gratu~os.
mas corrigiu no "b" vezes "c" e chegou ao valor ele "d".
Ninguém que o conhecia, sobretudo a sua
Ambas as !l<?las ~o. em principio, ~ para o lei-. . , , ol:!ra, pode d~[xar, co1119. ~u. de dar um testemunho
go em grafosc'opia; córrtd éu - ·do Sr:' Márt:o Aurelio · · · · el(lqüente do que Felipe Tiàgo Gomes realizou em
Machado Ervilha;-que·•séfêz acompailhaí:'da assihac-, . :lodo o· Pafs, pela educação. dos mais pobres e dos
tura de um dos Superintendentes do. BNQES, na pri-l'
m~is humilde_;;;. _Era um lW<!~nado pela possibilidameira versão ·da nota:; ~- que. ~~. talvez,
. de de encol)~ a soluçãq nao só do analfabetismo,
quem sabe, P<>rum erro dO "c:arirnbóijlatb" ria última. ·' ·''·'rriàs tambéiitt:lo ensino fllridamental. ·
C<imo êl!ê•nieü feitiO;' em atoc:Ontrrluó ao silrgi-' ·' .. E ele,. qúe conhecia~de perto as dificuldades do
menta :de )!ituações ,d~ teor; ~inh!!i a9S. S~, ." se!Or públicç);, ·.procuro~ré.JlCilrá-las também através
Ministrps das. Minas Energia !lo'.Piaffl!jamento· e _ .de outra enJj.dade mais amp[a.
Orçamento, •quem"se·siJbordináiri; ~ . " '- c.· A CliiEC·- Campanhã'. Nacional das Escolas de
te, os Srs; :prãjiclenteS>da ·EielrolltãS' à dó ~NDES/ '" ·eomunidacle·~ ganhou prestigio no Pafs, nas capitais
~to.,;Q~· ~. so~<~';fatos· que; ' .. : ..dos Estados ,E! nas cida~!jo interior, graças sobre'ffi5]e; aqui eStou a rela~<!!: cujas ~:estão atre- , .. tudo à rigorç>sa honestidape.. com que Felipe Gomes
!adas a princípios· i:ónstitilciona que)iodem resultar · · · aplicava o· dinheiro púbriCO, eom apoio sistemático em crimes. dá .responSàlilídade.Tàrritiéin :encaminhei -~ ..:-' por que :nã!i•dlzer entusiá.S6éo ~ da comunidade naao Sr. Presidente do Senado .Fedljral, .requerimento - •.. cional e~ c;omunida~-estaduais e municipais.
para qúe seíà ai::ioriadó ciT~bUnal ~ C9Ptas ~ União,," • : ~:
:e quantm; yezes, juntamente com pernos termoS do irlciso IV'dO art. 71 dá CotiStituiçãO Fe- ' "·· sor\alidades ~tia vida públíca ·braSileira, freqüentei a
dera!, no sentido de promover umainsjíéçãci operaOO: :- • sede da er:atidade; à Av. ·L:-2'Sul, em Brasfiia, a connal e patrimonial· no BNDES, para que a verdade seja . vite do querido Felipe Tiago. Gomes não só para par='
descontaminada de vei'sões fantasioSâfl" · ·
· · ·.
ticipar de almoços que elê illi realizava - almoços de
Aliás, o joma6sta: Ricardo Boechat buscou, na·
t!3balho -, mas também dé·ieuniões proveitosas em
fantasia infantil, inspir.;tçij.o para sua, réplica. Da ~ ... favor da ,qu~o educaciot)al do País. O Professor
la de Cario Collodi, fez .ressurgi~. q -"Pil!óquio",. que . , deu tudo $i~ ~i pela CNEC,. e não se pode deixar de
via crescer o seu nariz a·cadil no\la mentira.Tem ni" ·
salientar' 5eu trabalho extraordinário na Cidade de
zão o jornalista quando diz ·que aAdmiliistração PiJ.:, .. ;·· Piou r, na~Pa'rafba, ondei a:lém das escolas da comunidade, .co..~iu um hospi~, que infelizmente não
blica está· cheia de ."pinóquios".Pe~a que são, cada·
vez mais, raros os "Gepettos".
funcionou ilr:rtes da sua ~rte, porque o Governo do
· ·' ·
Estado, a''braços.com os problemas que conheceEra o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nada
mos do Sistema Unico.· de :Saúde, não teve condiçõmais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
es de atendê-lo na dlstrib!Jiçij.o das célebres AIHs, o
. . .
.. .
. .
que l.he p~rcionoli uma magoa profunda
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
'·
O Góvemador Ronald<i Cunha Urna, antes, e o
Goverpa~or José Maranhão, depois, fizeram tudo
(Levanta-se a sessão às 11h40 min)
para ajudá-lo nesse particular, mas não tiveram
como' faz~o diante das novas diretrizes traçadas no
Ministéiio da Saúde pelo Miriistro Adib Jatene.
sR.
Mas o fato, Sr. Presidente, é que justamente pelo
8-11J.96 E QUE SE REPUBLICA POR SOLIesforço que fez, pelo t~ hercúleo que realizou,
CITAÇÃO DO PARLAMENTAR.
com idealismo fora do c<irriUm, na CNEC, Felipe Gomes foi,•aos poucos, adoecendo, a ponto, como sabe
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB.
V. Ex".. ~, como conhecem vários Srs. Senadores
Para encaminhar.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sesubmeter a várias cirurdesta Ca5a, de ter que
nadores, não posso permanecer Silente no momento
gias de jionte ·de safena
hospitais de São Paulo.
em que se encaminha um requerimento de homenaA homenagem, portqnto, que V. Ex" e outros
gem póstuma a Felipe Tiago Gomes.
Senadores propõem - e faço questão de subscrevêRlho da Parafba, nascido em Picur, tomou-se
la - a Felipe Tiago Gomes, brasneiro, homem do
nome nacional por seu valor próprio, pelo seu ideamundo, é dessas homenagens, Sr. Presidente, oporlismo extraordinário.
·
·
·
tunas e inadiáveis.
.
Felipe Tiago Gomes, desde muito jovem, emiCurvo-me reverente, em nome da Parafba, em
grou para o Sul do Pars e começou por estimular a
nome de Piauí, em nome·'do Brasil, ante a memória
criação, em quase todos os Estados, se nãO em todos,
de Felipe Tiago Gomes.'
dos chamados ginásios gratuitos, que erain mantidos
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Ata da 168ª Sess.ão Não Deliberativa
em 14 de outubro de 1996

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legisl~tura
Presidência dos Srs. Valmir Campelo, Ramez Tebet, FLaVIano Melo
Lúdio Coelho Lúcio Alcântara, Sebastião Rocha e Lauro Campos
' {Inicia-se 'a ~essão às 14h30min)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
' ·
Sob. a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos./
.
' O Sr. 1• Secretário em exercício, Sr. Sebastião
Rocha, proce~rã à leitura do Expediente...

--·---"-É lido o 5eguinte:

~'.

~

~"

.:EXPEDIENTE
AVISOS
. DE MINISTROS DE ESTADO
N• 271/96, de 18 de setembro de 1996, do Ministro das Comunicações, referente ao Requerimento n• 760, de 1996, de informações, do Senador
José Eduardo Outra.
As informações prestadas pelo Ministro
encontram-se à disposição do requerente na
Secretaria-Geral da Mesa.
N• 886, 887 e 888, de 7 de outubro de 1996,
do Ministro da Fazenda, referentes, respectivamente, aos Requerimentos n•s 599, 730 e 735, de 1_ 996,
de informações, dos Senadores Eduardo Suphcy e
Humberto Lucena.
N• 889, de 7 de outubro de 1996, do Ministro
da Fazenda, encaminhando as informações referentes aos quesitos 3 e 4, do Requerimento n• 736, de
1996, de informações, do Senador Eduardo Suplicy,
e esclarecendo a impossibilidade de prestar as informações sobre os quesitos 1 e 2, por tratar-se de matéria protegida por sigilo bancário, nos termos do §
4° do art. 38 da Lei n• 4.595, de 31-12-64.
N• 890, de 7 de outubro de 1996, do Ministro
da Fazenda, esclarecendo a impossibilidade de
prestar as informações referentes ao Requerimento
n• 716, de 1996, de informações, do Senador Eduardo Suplicy, por tratar-se de matéria protegida pelo
sigilo bancário, nos termos do § 4° do art. 38 da Lei
n• 4.595, de 31-12-64.
As informações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

PARECER N° 532, DE 1996
Da Comissão de Relações Exteriores e Oefesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n" 65, de 1996 (n" 223,
de 1995, na Câmara dos Oeputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de
Oependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Dominicana, em 18 de maio de
1995".
Relator: Senador José Agrlplno
I - Relatório
Esta Comissão é chamada a pronunciar-se soLre o Projeto de Decreto Legislativo n• 65, de 1996
(n• 223, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
"aprova o texto do Acordo sobre Exercício de Atividades Remunerad<.s 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 Dominicana, em 18 de maio de 1995".
Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso
I, da Constituição Federal, o Presidente da República submete à apreciação parlamentar o texto deste
ato internacional.
o diploma legal em apreço foi aprovado pela
Câmara dos Deputados em 3 de julho de 1996, tendo, naquela Casa, passado pelo crivo das Comissões de Relações Exteriores, de Constituição e Justiça
e de Redação, e de Trabalho, de Administração e
Serviço Público.
. _
No Senado Federal, foi distribuído à Com1ssao
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. . . •.
Segundo exposição de motivos do Mm1steno
de Relações Exteriores, encaminhada a esta Casa,
o referido Acordo celebrado entre o Brasil e a República Dominicana, encontra precedentes nos acordos celebrados por nosso Pafs com os Estados Unidos da América, o Canadá e a Grã-Bretanha, em
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1987; com a Argentina, em 1 99i; com o Chile, a Colômbia e o Urt..~gua.í, &m ·l 993; e com a Dinamarca, a
Austrália e a Venazusia, .=m i S94.
Pelo instrumento internacional em pauta, os·
Estados signatários concordam em autorizar os dependentes de Pessoal Diplomático, Consular, AdministratiVo e Técnico designado oficialmente no outr(),
pais como rr.embros de Missão Diplomática, Ccinsu;:,
lado, Delegação ou Represenlação Permanente junto a Organismo iniemaclonal aH si;ldiado, a aceitarem trabalho remunerado no Estado' receptor. Embora não se--faça restrição aiguma quanto av tipo de
emp!'lilgo a ser aceito, as normas dó Acordo em tela
não podem ser irtterpretadas no sentido de impliparem o reconh~imento, pelo Estado receptor;de titu~ra··õ i'ilercfctu da oer.as profissões. o AcordÓ
veda, ademais, a c.onoêssão de autori7::::tçã0 de em~
prego, quando -asre se: çqnstituir em ameaça à segurança nacional, ou quando o em~Jiegador for c próprio Estado receptor ou seus órgãoS. - O artigo 11 define o termo dependentes para os
fins do Acordo em tela.
Dependente compreende o cônjuge, filhos
solteiros menores de 21 anos, ou menores de 25
que frequentem instituições de ensino superior em
tempo integral, e os filhos solteor.os lncapacitados ífsica ou mentalmente. O srtigo li! ;:>reC:eitua que a autorização para desacompann::lr trabalho ··emunera~
do, por parte da urr. depstid-ama pe:derá u 'i~lJjada
quando o iuncicnári·:-J do qi.i2l C:.~BiK.iA > .·.llna -:ia
exercer as suas fur:ções r.o Est.sd;:l ~""Sc..:=:pt:-J·.-. :·lS d&-pendentes qu~ desempenher.1 fuilç§C zm '-2dGrmidade com este Acordo estêo sujeitos ás no:7;18.S ffs1cas e às normas de pravidância soci:-:rl no E;::te.do receptor.
Estabe!.s8Zl"-::i:~··>· .~ .. :.-;=.;·:": :"=-·-~:~·~: -~m '
para os rJaper.dsntes ()'J-~ ··~dT3·;: ~. :<?~·:.c~r::-:3~ -~-~ .-'!~:::- de remunarnda f~ca su::;::; ~n=;:=: _q?"! ~::trátz:~ ~. ,.- :: :·0·~ ·.f .
vei, a imunidade rl::: _jnriE:d:·;ãc ·:i"'H -~ a dr;,~ ~1:~ -~,~~~~~-:.
relatíva a todas .s-\s ·:JUest::j8.s Gi!Gorr:_:;-:.:es ds. -,··)··;·~,~·---·~
atividade. AdB/.-::..:.1....::, ..:-;..;·2.;-•.::; __ ... -. '~::;.~:-;:r:.:~:
.:goze, nos te-nn.::. . ; ::r:; ::.x: .-_-,:·;i.~· .:;_-:.--·--.::r;:~ s:::::·.: ···. ;-:>··lações DiplomàilGa~;, de im1 .. nfdad8 da juii::d!ç:l~ ;::;:;~
nal, for acusado de :. ;m dsiho cometido am relação 2
tal atividade, o EstacJo Acreditanta deverá conslderar
seriamente qualquer so!iciíacão escrita Ge rer.=Jr.cia
áquela imunidade.
•
É o relatório.

so dos dependentes de seus funcionário diplomáticos. consulares administrativos e técnicos, designados para ~..r1íss5es DiplOmáticas, Consulares e Representações Permanentes junto a Organizações Internacionais ao mercado de trabalho do Estado receptor.
Com efeito, no momento em que se aproxima a
virada do século, o qual se caracterizou pela luta da
mulher por uma inserção igualitária na sociedade,
não mais se pode exigir dos dependentes de funcionários designados para servir ao País· no exterior particularmente das suas esposas - que abdiquem
do exercício de ativídades profissionais remuneradas. Conforme acentua a exposição de motiVos do
Ministro de Estado das Relações Exteriores, as novas gerações do serviço diplomático brasileiro reivindicam espaço profissional autónomo no exterior para
os seus dependentes, os quais relutam em abdicar
de seu direito ao trabalho, para desempenhar apenas fuhções de acompanhamento do funcionário
transferido a outro pafs.

f!..s disposições concernentes à cessação da.
imunidade civil e administrativa no que diz respeito
às questõeS decorrenteS dO e;.cei"'cíció da atlvidade
~.remunerada, à tJincuíaÇão da_ autorização ao efetivo
exercício de suas fungões por parte do agente diplomáüco. funcionário ou empregado consular ou mem-bro do :Jesscai ar!mlnistratf-Jo cu técnico do qual
srnane a_ dependência perante o Governo onde esteja acreditado, bsm como às questões fiscal e previdênc!ária, esíabelee€m controles e parâmetros importantes para evita-r eventuais abusos que pudes-sam vir a surg!í na práfjca, e que poderiam éventuatrn.ante comprometer o bom relacionamento entre os
países signatários.
,.:. _s.:;ir:·..:;.-:;J~d:JL_&:t: 'ia,__,:; ~e todo o e.,xposto,
'foi;') 'Í3.VO:r.r&eimsnta ao ?mjeto de DScreto Legisfat;'iG ,.~~ 65', dé ~:?96, que .,apmva o texto do Acordo que .:1.u'tv;~za oS D0p,andenteS dos Funcionários
;\C;'ê:)~-~-::los j;;nto às -?-:1issões Dipiomá'"i_cas
Consular33 ele ..::>.m;.:!OS c·s ?~JS:á-::-: a. Desempenharem Traba~hc- q~mun&rado. {;ei~Qr2a-o en~re o Governo da
Flepúb:ica Fed.arati~ra 'do Bia~n _O Governo da Rep(:bi;ca Oof!lii1icana, em São Do~ihg6s, em 18 de
maio de i995".

e

e

Sala cia Comissão 1O de outubro de 1996. A>~r"""!fio Car!os illl2galr-*'s, Presidente .:ti.f]!fjp~"~'~0.
~s!o

O Presaíit-e Aco-rdo ccai'JU!'la-se cvm a -~ei'idên
cia vig:;mte nas n-::!.a:;-5es -a:.:taric;:ss do g;,::;, -::;JL corr:o
nas de cutm par-::.::·.. r;,:; s·a;ii:;::-!,f ~:--~ "-f~at~li!:.::~r o :::CD·:>
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- ;i•Jab-or ~Jún~n~- B~r-~etiita da

YsOOt- Va!rú1gr
·~o

José

Rel.stor - Hum!C·,::::f"';J.I!) L-ucena - Geraldo
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Ramez

CoeJho- Bernar-

:Cab;;"1 - Jcal rra 1-ooliam:da - Pedro Simon HJS:f.Hio Ç'J,:J.p·,. ;h:-2-~J _: ~::-.;·nma Fert~ar~-des.
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PARECER N" 533, DE 1996
Da Comissão de Relações ExteriOres e Defesa Nacional sobre o Projeto cie ·
Decreto Legislativo n'l67, de 1996 (n" 200,
de 1996, na Câmara dos Deputados), que
"Aprova o texto do Acordo de Cooperação no Setor de Turismo celebrado'entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da flepúbllca da Turquia, em Brasília, em 10'de·abril de 1995".
Relator: Senador Humbimo J,.ucena
'
I - Relatõii~ ..
, De coniJrrhidade com o disposto no art. 49,. in~J•.da..qqnstüu.ição Federal, o Senhor !>residente

PJ:Ia República submel!!il à consideração do Congresso Nacional, .devidamente acompanhado de exposição de motivos do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação no Setor de Turismo, celebrado entre o Governo da Repú·
blica Federativa do Brasil e o Governo da República
Federativa da Turquia, em Brasma, em 10 de abril
de 1996.
O texto bilateral tem por objetivo a concessão
do máximo de facilidades recíprocas a fim de que
Tl!f(luia ·e Brasil possam se beneficiar do intercãrnbio em matéria de turismo, ainda tão insuficientemente explorado entre os dois parceiros.
O documento analisado tem em vista os Esta- ·
lutos da Organização Mundial do Turismo e as Recomendações da Conferência Mundial de Turismo
em sua "Declaração de Manila", de 1980, ratificadas
no "Documento de Acapulco" de 1982.
Por meio de suas entidades oficiais de turismo,
as Partes trocarão informações em matéria de normas juridicas, recursos naturais e culturais, acomodações turísticas, agências de viagem e promoverão
intercâmbio de especialistas e profissionais de turismo, através da concessão reciproCa.-de bolsas de
estudo, da organização de seminários e cursos de
treinamento.
Por um acordo especial, as Partes poderão estabelecer, em seus respectivos territórios, um serviço de informação turfsfica.
As Partes zelarão para que as organizações tu·
risticas respeitem, na propaganda ou informação turistica, a realidade social, histórica e cultural de cada
pais.
A implementação do presente acordo de turismo é competência de uma Comissão Mista constitui·
da de representantes designados pelos respectivos
governos, sob a coordenação dos Ministérios das
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Relações Exteriores, que poderão convidar, para
suas reuniões, representantes e especialistas dos
selares público e privado.
Outras cláusulas do documento contêm disposições rotineiras e encontráveis em vários acordos
internacionais de que o Brasil faz parte, que não infringem nem o direito interno de nosso País nem o
direito internacional.
Consideramos que o texto é digno de nossa
aprovação sob o ponto de vista jurfdico-formal e
também quanto ao mérito. Faz tempo que a indústria
do turismo vem agindo positivamente e acrescendo
a receita dos pafses que dela têm sabido tirar proveito. As potencialidades do Brasil e da Turquia fazem crer que um intercâmbio turfstico entre pafses
tão distantes seria a,o mesmo tempo instigante e
promissor.

li-Voto
Nosso voto é pela aprovação do acordo nos
termos do Decreto Legislativo n° 67, de 1996.
Sala das Comissões, 1Ode outubro de 1996. :Antonio C3rlos Magalhães, Presidente - Humberto Lucena, Relator - Joel de Hollanda - Valmir
Campelo - Ramez Tebet - Benedita da Silva Nabor Júnior - Geraldo Melo - Lúdio Coelho Bernardo cabral - José Agripino - Emilia Fernandes- Pedro Simon- Hugo Napoleão.
PARECER NO 534, DE 1996
Da Comissão de Relações Exterio-

res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n" 69, de 1996 (n" 242,
de 1996, na Câmara dos Deputados), que
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
entre o Governo da República da Namíbia
e o Governo da República Federativa do
Brasil, assinado em 4 de março de 1994,
em Windhoek, República da Namíbia.
Relatara: Senadora Emllia Fernandes
I - Relatório
De conformidade com o art. 49, mcJso I, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submeteu à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo de Cooj)eração Naval entre o
Governo da Namibia e o Governo da República Federativa do Brasil, assinado em 4 de março de 1994,
em Windhoek, na República da Namíbia.
A exposição de motivos do ltamaraty, que
acompanha a mensagem presidencial, afirma que a
cooperação naval com a Namibia tem por objetivo
primordial apoiar a constituição da Ala Naval do Mi-
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nistério da Defesa daquele país, e que, o Brasil foi
solicitado a prestar tal auxilio devido à competência
técnica, demonstrada por sua Marinha, e ao alto ní- ._
vel de diálogo político bilateral, iniciado com a SWA- ·
PO (Organização do Povo da África do Sudoeste),
antes da independência da Namíbia, em 1990. Enfatiza, igualmente, que tal Acordo possibilitará um, re;forço da presença da Namíbia no Atlântico Sul, per{
mitindo-lhe desenvolver uma política naval, sem
interferência de países terceiros.
.
·
O· presente Acordo limitou-se' à primeira fase
de coopef<3çãO, relativa à formação de recursos humano!'> indicando no Apêndice as demais fases, que
deverão ter sua implementação regulada por protocolos adicionaif. ·
_
.
~m-tundão do-ajúste, as Partes estabelecerão·
uma estrutura de coo.peração para monitorar a implementação dos programas específicos acordados
e para discutir e planejar etapas futuras de cooperação, conforme esta vá se desenvolvendo e progredindo.
Numa estrutura de cooperação flexível e conforme às necessidades operacionais dos programas,
dar-se-á a formação e o treinamento de oficiais e
praças no Brasil, corno etapa inicial da cooperação.
O Acordo determina o modo de seleção dos treinandos· e estabelece que cabe ao nosso Ministério da
Marinha auxiliar, a pedido do Ministério da Defesa
da Namíbia, no fornecimento de bens e serviços listados no Apêndice, que faz parte integrante dele.
Nos termos das legislações e práticas legais vigentes em cada país, as Partes assegurarão a proteção
aos direitos de propriedade industrial e ao sigilo das
informações classificadas que vierem a ser intercambiadas.
No tocante à partilha das responsabilidade financeiras, adota-se o seguinte critério: o ministério
da Marinha do Brasil arcará com os custos totais referentes à formação dos oficiais namibianos e ao
treinamento das praças no Brasil; o Ministério da
Defesa da Namíbia proverá as passagens aéreas
Rio- Windhoek·- Rio aos oficiais e praças namibianos, bem como lhes fornecerá o dinheiro para despesas pessoais, durante sua estada no Brasil. Além
disso, nosso Ministério da Marinha arcará com as
despesas referentes à remuneração do oficial ou oficiais de ligação e praças que permanecerão em
Windhoek a fim de auxiliar e assessorar o Ministério
da Defesa nas etapas iniciais e subseqüentes de
cooperação. O Ministério da Defesa fornecerá ao oficial ou oficiais de ligação e praças um escritório
apropriado e acomodações, bem como os meios de
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transporte necessários ao cumprimento de suas tarefas.
O Acordo permanecerá em vigor por um período de cinco anos, após o qual será renovado automaticamente por perfodos adicionais de dois anos
cada, a menos que seja denunciado por escrito por
qualquer das Partes, através de comunicado emitido
seis meses antes do término de um desses perfodos.
No Apêndice mencionado, que faz parte integrante do Acordo, ora sob nossa análise, há uma lista de bens e serviços que o Ministério da Marinha
está pronto a fornecer ao Ministério da Defesa, no
quadro ·do acordo de cooperação naval, a saber: 1)
execução de levantamento hidrográfico: 2) implantação de sistemas de auxmo à navegação: 3) delimitação de limites do mar territorial e águas jurisdicionais
da República da Namítiia; 4) determinação de rotas
mais seguras para a navegação costeira; 5) organização de um serviço de Patrulha Manlima; 6) provimento de navios apropriados às necessidades da
Ala Naval do Ministério da Defesa; e 7) planejamento e desenvolvimento da infra-estrutura adequada
para sediar e apoiar logisticamente tais navios.
li-Voto
A trajetória recente da Namíbia, que se tem
confundido com a história da própria Organização
das Nações Unidas, é suficientemente eloqüente
para espancar qualquer dúvida quanto à conveniência deste Acordo. Todos os estados modernos, que
se dizem amigos da paz, devem oferecer sua contribuição, sob a forma de recursos materiais e humanos, para garantir a autodeterminação dos povos e,
nos últimos anos, o povo da Namibia, talvez mais
que qualquer outro, tem carecido de cooperação internacional.
De minha parte só posso parabenizar as autoridades brasileiras por terem sido sensíveis às reais
necessidades da Namíbia e desejado colaborar para
o desenvolvimento e a segurança de uma nação que
tem Mo dificuldades em se afirmar.
Voto favoravelmente ao Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1996, por considerá-lo justo, jurídico e oportuno.
Sala das Comissões, em 1 O de outubro de
1996. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente Emília Fernandes, Relatara - Ludio Coelho Humberto Lucena - Geraldo Melo - Nabor Júnior - Benedita da Silva - Ramez Tebet - Joel
de Hollanda - Valmir Campelo - Pedro Simon José Agripino - Bernardo Cabral - Hugo Napoleão.
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PARECER i\1° 535, DE 1996
Da Comissão de Relações Exteri(»
res sobre o Projeto de Decreto LegisiatO: ·
vo n• 70, de 1996 (n• 245196, na Câmara
dos Deputados) que aprova o texto do
Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga, celebrado
entre o Governo da República FederatiW
do Brasil e o Governo da República da
Venezuela, em Caracas, i!m 4 de julho de

1995.
/

/

/Relator: Senador Lúdio C~lho

__....;.c.~

2 _1-:

Relatório,

.

.

,

- - Esta Comissão é..ehamada a pronunciar-se sobre o Projeto fle Decréto Legislalivo n• 70, de 1996
(n• 245; de ·1996, na Cãmara dos Deputados) que
"aprova o ~xto do Acordo de Transporte Rodoviário
lntemacional.de Passageiros e Carga, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Venezuela, em Caracas,
em 4 de julho de 1995".
Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso
1, da Constituição Federal, o Presidente da Repúbi~
ca submete à apreciação parlamentar o texto deste
ato internacional.
O diploma legal em apreço foi aprovado pela
Cãmara dos Deputados, em 11 de julho de 1996,
tendo, naquela Casa, passado pelo criVo das Comissões de Relações Exteriores, de Constituiçã.o e Justiça e de Relação, e da Comissão de Viação e de
Transportes.
Segundo a exposição de motivos encaminhada
a esta Casa pelo Ministério das relações Ex:teriof~.s.
o Acordo de Transporte Rodoviário í:ltemacionai de
Passageiros e Carga foi assinado no dia 3 de julho
de 1995, durante a visita rea!izacta pelo P resldente
da República Federativa do Brasil à Ver.ez~ela. O
objetivo do acordo é regulamerrr:e.r todos os aspee'~s
do trânsito de passageiros e c::rga com o pa!s v:Zinho, inclusive no que diz respeito às ques~Bes Elif-i'.il·
degárias de seguro, administrativos e imigratórios.
Desta forma, o ato intemaclonal em tela. visa perrnitlr
e até mesmo fomentar o incremento do intercâmbio
comercial entre o Brasil e a Venezuela.
Segundo o artigo 8, Brasil e Venezuela comprometem-se a dar aos transportadores, veículos e
tripulações da outra Parte Contratante, ,am trânsito
por seu terrí1ório, o mesmo tratamento legal dado
aos do seu próprio país em relaçã.o ao transporte de
que trata o acordo sob e~ame.
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O acordo prevê ainda nom1as sobre o lacre,
pontos habilitados de passagem da fronteira, bem
como detemlin'O! sejam adotada.s medidó!s legislativas internas por cada Parte Contratante, que permitam a emissão de certificados de apólices de seguro
com validade internacional. O artigo 19 dispõe sobre
a constituição de uma Comissão destinada a avaliar
oeriodicamente a execucão das normas acordadas.
·
É o relatório.
-

IA- V c'!!:!

O ato internacional sob eJ:ame vem coircborar
a importância conferida pelo Governo brasileiro às
iniciativas conducentes à integração física do subcontinente. Com efetto, o aperfeiçoamento do sistema de
transportes e de infra-estrutura da região conStitui
um importante aspecto da base material necessária
ao almejado fortalecimento e dinamização dos fluxos
de comércio erl'Je os países sul-americanos.
O estabelecimento, pelo Governo brasileiro, de
normas para a regulamentação e coOperação em
matéria de transportes com a Venezuela, vem contemplar as populações da região amazõnica e dos·
estedos do norte do País, as quais poderão se beneficiar de melhores condiçõe3 de &.~1ecimeryto e de
·novas a!ts-ma:l:i'i:IS de _ma:·c:.:,.·:a,

~~iHt2::do

o escoa-

mento da produção ioc2L
j~o detemiinar adema!s que os ·veículos efe-tuem a passagern ·Qg fl'Dfrt.;;~r2 .~.:n~'.;mte através
dos pontos h.abliH3dcs pe1'2-3 ?.::utes, que definirã_o
e.inda as rotas, ltineráti.J.s a ·~:::trr!inais a Serem utiliza-

dos dentro de cad?. t"-3rrit61ic: EffiSi!

9

tabelecem os instrumentos p2ro. c

a~e:-cício

Venezuela es-

efetivo controle sobre a rr:oV:menl:aç§o :::ls

de um

~-eículos

e

de mercadoria3 na região, ~!J3Cando nss~m ~ibir ativldades í!sgais, come c -~G~]·.>..~ ·.i:;;_ -grr;1~J...s :;: d-2- drogas
naquela parte do ter:itórl.J $U!··8.Ir.Bd_;]ano~ TEJ medida
contribui~.í ·::;:~mbérn ~?.r?. o !f:c 0?::-::ess'é.rio controle

.jos t!u~os m!g;~.t~~os, ·::0~3tt:· ~k~(}3 ?~nc\Palmente
per ~r.;.c!:Qe~as ~ g·~::rim!::·=:i:~)$, ·::-:!:f;:?.vé~• --~~ t.!Ba. frontei··_ Err> v1st?.
aprmt~.!J

-=o

-~B _;-!~:-:_:;q_ ~ __ ?:":'_~·n·.-~-:: . v-:-)~mos

:l\";·J~<j~

:!'9

pe1_a

fJ?~~és~v.:.:::z-.-::_ R-::Jdcviário_Jn~

tema.c~o~2J

de P~..szagsi:c-s ':) r:--..e.-~=2\ C$!sbradc entre
Brasi! e Verw:::uel:e. e:n 4 d~ .h. :!ho de- 1995, tl:;t fonna
do f?mjsto d9 Decreto Legistntivo n2 70 •. c!~ i996.
Sala das Comissões, 10 ~3 C!.\~~1~ro d~ i996.Anton~o Czf~oo ~~~gaShã~s. Presid~nte
C~!ho, ~e!ztor

- Lúdio

-.~c-:~~ ·~0 ~!~J~~.:~;~_d:\

-- :-:1'1..nnrorto
!...ucena - -:3<?.r~~~o ~~~~o -· ~'-1-~:l.~~:r ~]:C~!~~w"~r -· BensdiW da S5hr~~ - :ne1:m ~2 ".(-1-)~;st - ~{aJn~~r .(;";çunpeio -

Ptedro SSrnon

--

-~ ~§c~i f.:\-.:;;:~·~~.in:;..o,) ~- ~~zm~rdo

Cabral
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PARECER NO 536, DE 1996

Da Comissão de Relações Exterio-·res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de ·
Decreto Legislativo n• 75, de 1996 (n"
283196, na Câmara dos Deputados), que
•aprow o texto do tratado sobre as Rela:,
ções de Amizade e Cooperação, cel~~
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrãn~ em
· Brasília, em 25 de outubrd de 1995".
/
.
.Relator: Senador RomeuTiima
·Esta Comissão é chamada a prt'-·~nciar-se sobre o Projeto ;e Decreto Legislativo n• 75,_ de 1.99J>
~3,--det-'1'996;-fla qmara dos Deputados), qué
· aprova o texto d? \!<lf?do sobre as- Relações de
Amizade e Cocperação, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
Ucrânia, em Brasflia, em 25 de ouiubro de 1995".
Em cumprimento ao disposto no artigo 49, inciso I, da Constituição Federal, o Presidente da República submete à apreciação parlamentar o texto deste ato internacional.
O diploma legal em apreço foi aprovado pela
Câmara dos Deputados ein 7 <1e agosto de 1996,
tendo, naquela Casa, passado pelo crivo das Comissões de Relações Exteriores, de Defesa Nacional,
de Constituição e Justiça e de Redação, e da Comissão de Economia, Indústria e Comércio.
Segundo a exposição de motivos encaminhada
a esta Casa pelo Ministério das Relações Exteriores,
o Tratado sobre as Relações de Amizade e Coope-ração, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Ucrânia, foi celebrado em Brasflia, em 25 de outubro de 1995, por ocasião da visita ao Brasil do Presidente daquele país, Senhor Leonid Kutchama.
O objetivo deste ato internacional é assinalar a
disposição dos dois países de lançar as bases para
o estabelecimento de vínculos de amizade e coope-ração, sempre norteando-se pelos princípios e propósitos enunciados na Carta das Nações Unidas.
Assim sendo, pretendem envidar esforços de
cooperação para o fortalecimento da paz mundial,
para o desannamento universal, bem como para a
preseJVação do meio ambiente, cuja crescente degradação representa grave ameaça à própria sobrevivência do planeta Acordaram ainda os dois países
em levar a cabo iniciativas de colaboração no com-bate ao narcotráfico, ao terrorismo internacional e ao
contrabando que, a cada dia, acarretam sério perigo
à segurança internacional.
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Dispõem-se ainda os Estados Partes a promover a cooperação em áreas de especffico interesse
mútuo, tais como a economia, comércio, ciência,
tecnologia, educação, cuHura e turismo. Para intensüicarem os contatos nessas áreas, acordaram também em criar um quadro jurídico bilateral, com a celebração de acordos específicos, capazes de instrumentalizar a cooperação nos setores acima mencionados.
É o relatório.
Parecer
O ato internacional sob exame atesta o interesse do Brasil em estabelecer e estreitar vínculos de
cooperação com países que, como a Ucrânia, fizeram parte da antiga União Soviética. Com efeito, dotada de um setor agropecuário que a toma um dos
maiores produtores de grãos da região, e detentora
de fonnidáveis riquezas minerais, a Ucrânia tem
muito a oferecer ao Brasil. seja '!lo âmbito da produção agrícola, seja no que diz respeito à sua indús- _
tria, particularmente de máquinas e químicos.
_
O Brasil conta, ademais, com uma comunidade
.de origem ucraniana que se fiXoU no sul, no contexto
'das imigrações européias do início deste século, fato
que reforça os laços de amizade entre o Brasil e
Ucrânia. Para este fim, o artigo VIl do ato internacional em tela detennina que os dois países favorecerão o desenvolvimento das relações culturais e educacionais entre os cidadãos brasileiros de ascendência ucraniana e a Ucrânia.
As referências constantes do Preâmbulo e do
artigo 11 ao respeito aos direitos humanos, e ao objetivo da coordenação de esforços, pelas Partes Contratantes, para a manutenção e fortalecime'1to da
paz mundial e para a não-proliferação e proscrição
das armas de destruição em massa, coadunam-se
com os princípios que, à luz do art. 4° da Constituição Federal, regem as relações internacionais do
Brasil.
A intenção manüestada pelos dois países de
colaborarem para a preseJVação do meio ambiente e
para o combate ao terrorismo internacional, ao narcotráfico e ao contrabando, vem corroborar as tendências prevalecentes nas relações internacionais
deste final de século, as quais assinalam a necessidade de que os Estados adotem mecanismos de
cooperação para coibir aquelas sérias ameaças à
segurança dos povos e à paz internacional.
Em face de todo o exposto, voto favoravelmente ao texto do Tratado sobre as Relações de Amizade e Cooperação celebrado entre o Governo da Re-
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pública Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia,
nos termos do Decreto Legislativo n• 75, de 1996.
Sala da Comissão, 10 de outubro de 1996. -··
Antonio cartos Magalhães, Presidente - Romeu .
Tuma, Relator- Humberto Lucena- Nabor .Júnior
- Benedita da Silva - Bernardo cabral - Joel de
Hollanda- Hugo Napoleão- Pedro Simon - Em>,,
lia Fernandes - Geraldo Melo - Ramez Tebet -;;
Valmlr C&mpeio- Lúdio Coelho-: José Agrlplno.
PARECER N2 537, DE 1996

'

/
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre ·o Projeto ele Lei da
Cãmara n" 127, de 1995 (n" 720195, na casa
de o.rtgem), que Altera para 285% o limite

!':,._.~---~inâicí'illo

Clã Gf.at;ficação Extraordinária 00:

vida aos servidores da categoria funcional
de TéCnico do Ministério Público da União.
Relator: Senador Lúcio AICãntara

I - Relatório

É submetido ao exame desla Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da
Câmara n• 127, de 1995, que tem por finafidade elevar o limite máximo da Gratificação Extraordinária,
de 170% para 285%, para os servidores da categoria de Técnico do Ministério Público da União, que é
o mesmo limite atribuído aos do nível de assistente.
Ao justificar a iniciativa, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Geraldo Brigadeiro, alega:
•Ao longo dos últimos cinco anos, várias categorias de servidores da União obtiveram elevação do percentual da Gratificação Extraordinária ou equivalente, muitas
delas ultrapassando 285%.
Em razão desse fato e da conhecida
defasagem salarial, o Ministério Público da
União fixou a Gratificação Extraordinária dos
servidores de nível de assistente em 285%,
como autorizado pela Lei n• 7.761/89.
O mesmo, no entanto, não pôde ser
feito em relação aos servidores da categoria
funcional de Técnico (nível superior), uma
vez que a lei estabeleceu em 170% o limite
máximo para essa categoria.
Com isso, a remuneração da categoria
funcional de assistente (nível médio) ficou
muito próxima daquela atribuída à categoria
funcional de Técnico (nível superior), que
passou a ser remunerada com percentual inferior àquele aplicado ao nível assistente. •
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li-Análise
Quanto ao mérito da iniciativa, nada a opor, dadas as convincentes razôes aduzidas na sua justificação. Cabe-nos salientar ainda o esforço do dirigente da referida instituição em equacionar as distorções existentes na estrutura de pessoal daquela
Casa. Em verdade, não há como protelar ou fazer
permanecer a distinção remuneratória entre carreiras, de nfvel médio e superior, dos órgãos integrantes daquela esfera.
De fato, como pode se constatar na justificação
do projeto em tela, com a gratificação fixada no limite máximo (285%) a categoria funcional de Assistente, em início de carreira- Nl DI-, passou a perceber
R$627,86, enquanto que o servidor da categoria
funcional de Técnico, ;também em infcio de carreira - NS DI - percebia e continuou percebendo
R$777, 11, urna vez que permaneceu inalterado o
perceni!Jal de 170"/o.
Ressalte-se que, se não houver o devido saneamento da distorção relativa" às gratificações dos
funcionários daquele órgão, seguramente haverá um
desfalque significativo do quadro de Técnicos de nível superior, o que causará sérios prejuízos ao normal andamento das atividades pertinentes e trará,
seguramente, reflexos na qualidade das funçôes institucionais do Ministério Público.
É importante frisar, outrossim, que a elevação
da Gratificação Extraordinária de 170"/o para 285%,
para os servidores de nível superior não desencadeará qualquer movimento no sentido de majorar as
demais gratificaçôes existentes no Serviço Público
Federal.
Isso porque estas gratificaçôes já se encontram elevadas e, em alguns casos, ultrapassam o
percentual de 285% pretendido pelo Ministério Público da União.
Note-se que, no âmbito do Ministério da Fazenda, a Retribuição Adicional Variável - RAV, a Gratificação de estímulo à FIScalização e à Arrecadação, a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários
- RCVM e a de Seguros Privados- RVSUSEP representam, hoje, 800"/o do maior valor de vencimento.
Por outro lado, com a Lei n• 9.266, de 15 de
março de ·1996, a remuneração dos servidores da
Carreira Policial Federal, foi rnajorada em mais de
1000"/o sendo constituída de vencimento básico e
mais três gratfficações no percentual de 200% cada
uma (Grat~icação de Atividade Policial Federal, Gratificação de Compensação Orgânica e Gratificação
de Atividade de Risco.) Esses servidores já percebem e continuarão a perceber a GAE (160%) e a
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Gratificação Temporária (700k) também sobre o cargo efetivo).
·
É bem verdade que a Lei n• 9.266, de 15 de·'
março de 1996, que reorgan~va as classes de Car- ·
reira Policial Federal, faz referência a "isonomia de
vencimento com os membros. do Ministério Público
Federal" (art. 6", parágrafo único 11).
. ..•
Entretanto, cabe-nos assinalar, que a lei, nã9
está assegurando qualquer isonomia desse disposi·
tivo.
Ela apenas exige dos servidorés da Polícia Federal que; ao requererem o enquadramento, renunciem ,.expressivamente a eventual. ihtegração a processos judiciais q~jos pedidos versem sobre "isonomia com os Membros do Ministério Público Federal~,
~"élli ~lamção' de que, .não são partes
processo judiciais desSã.natureza.
Devemos ressalti..r que se os servidores da Polícia Federal passaram a ter gratificações que somam 830%; nenhum interesse. terão em pleitear isonomia com o Ministério Público da União, ou seja,
no patamar máximo de 285%.
. A Gratificação Extraordinária do Ministério
Público da União (Lei n• 7.761189) só é devida aos
servidores e não aos Membros da Instituição (Procuradores), de sorte que não haverá qualquer reflexo em relação a estes, que posSuem regime remuneratório próprio (Lei Complementar n• 75193)
e nunca pleitearam a extensão da vantagem em
questão.
Conclui-se, portanto, que a elevação da Gratificação Extraordinária, como proposta no presente
projeto, não trará qualquer "efeito cascata• em relação aos demais servidores públicos federais ou aos
Membros do Ministério Público da União.
A proposição prevê ainda que as despesas
decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias do Ministério Público da União, suficientes para a respectiva cobertura até o final de 1995, devendo
aloranger 1.130 servidores ativos e inativos, o que
acarretará um impacto orçamentário mensal da ordem de R$1.064.890,00, correspondente a 3,96%
da folha de pagamento do Ministério Publico da
União.

errí

Para 1996, há pleito para atender ao pagamento do pessoal e encargos - membros e servidores comtemplando, além do custeio-base, a contratação
de novos Procuradores, a elevação da Gratificação
Extraordinária de nível médio, a elevação da Gratificação Extraordinária de nível superior e a contratação de servidores.
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Convém lembrar também que o projeto em
apreço não contraria o ar!. 38, § 1•, 11, da Lei n•
9.082, de 25 de julho de 1995 que "Dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de
1996, e dá outras providências", ln verbis:
"§ 1° A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação
de cargos ou alteração de estrutura de carreiras somente será admitida se:

11 - Houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
dispensas de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes.•
Ao projeto foi apresentado uma emenda de autoria do Senador Jefferson Peres visando a dar nova
.
redação ao art. 3°
A emenda tem por finalid<ide retirar do texto a
retroatividade dos efeitos financeiros que a proposi-.
ção pretende fazer valer desde julho de 1995.
A emenda é meritória, pois, como se sabe o
,Orçamento da União do presente exercício apresenta um grande déficit. Nesse sentido, julgamos ser
dever do Congresso Nacional dar sua parte de colaboração no sentido de reduzi-lo.
Por último, cabe-nos assinalar que o projeto
em apreÇO- atende aos requisitos de constitucionalidade e juridio:;idade no que diz respeito à legitimidade de iniciativa (art. 61, caput, e art. e art. 127, § 2"),
à competência legislativa do Congresso Nacional
(art. 48, IX), bem como encontra-se em consonância
com o art. 169 da Constituição Federal.

III- Voto
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n2 127, de 1995 com a seguinte emenda:
EMENDA N°1 - CCJ
Dê-se ao art. 3" a seguinte redação:
•Art. 3° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.·
Sala da Comissão, 9 de outubro de 1996. -Íris
Rezende, Presidente - Lúcio Alcântara, Relator Ramez Tebete - José Eduardo Outra - Epitácio
Cafeteira - Francelina Pereira - Ney Suassuna Jefferson Peres - Bernardo Cabral - Romeu
Tuma- Beni Veras- Roberto Requião.
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PARECER W538, DE 1996

Da Comissão de Constituição, J~
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei dp· ·
Senado n" 172, de 1996 (de autoria do Senador Francelino Pereira), que estabelece
limite para a multa de mora decorrente do
lnadlmplemento de obrigação contràtual,
e dá outras providências.
'
Relator: Senador Bernardo -~!lfal

I - Relatório
/

Vem a esta Comissão, para análise e decisão
terminativa, o Projeto de Lei do Senado n• 172, de
1996, de aut<yia do ilustre Senador Francelina Pero;oi~ue-"e~leçe lim~e para a multa de mora d&:
"éóirente dÕ inadimplernento de obrigação contratual,
e dá outras prol(idêniiias•.
A proposiÇão, que não recebeu emendas dentro do prazo regimental, intenta limitar a multa moratória em 2o/o (dois por cento), quando da cobrança
de déb~os em mora, oriundos de obrigação contratual ou referentes a taxas condominiais
A matéria foi distribuída a esta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, nos tennos regimentais, tendo sido designado este relator para emitir parecer.
·
É o relatório.

11- Constitucionalidade e Juridlcidade
O projeto de lei em tela trata de matéria da
competência legislatiVa da União, nos termos do artigo 22 do texto const~ucional. O exame de tal matéria inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional, com base no disposto no artigo 48 da Constituição Federal. A iniciativa parlamentar é legitima,
na forma do disposto no artigo 61 da Carta Magna.
A proposição não contraria disposições constitucionais ou infraconstitucionais. Não há, de outra parte,
vícios de técnica legislatiVa que incidam sobre o presente projeto.

iii - Voto do Relator
Quanto ao mérito, o projeto se reveste de inegável alcance econômico-social, porquanto garante
a toda e qualquer obrigação contratual a ampliação
do novo teto de multa de mora (e não juros de mora,
como se diz na justificação), estabelecido em 2o/o
(dois por cento) pela Lei n• 9.298, de 1° de agosto
de 1996.
Cumpre esclarecer que é exatamente esse o
objetivo da proposição que ao estender o novo limite
de 2o/o (dois por cento) a todas as obrigações contra-
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tuais, inclusive às taxas condominiais,. corrige a distorção atualmente existente, tomando esse percentual compatível com os baixos índices inflacionários
que se vêm registrando nesses últimos dois anos.
o teto legal da multa referente à cobrança de
taxas condominiais em atraso, determinado pela Lei
n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964- Lei do Condomínio, é de 20"/o (vinte por cento), percentual que
consideramos exorb~te em face da nova realidade
econômica do País.
Em face do exposto, somos favoráveis à aprovaçãÔ da matéria nos termos do Projeto de Lei do
Senado n" 172, de 1996.
Sala da Comissão, 9 de outubro de 1996. - Íris
Rezende, Presidente - Bernardo Cabral, Relator Romeu Tuma- Beni;Veras- Pedro Simon- Lúcio Alcãntara - José Fogaça - Antônio car1os
Valadares- José Eduardo Outra -Josaphat Marinho - Francellno Pereira - Jefferson Peres - Elclo Alvares- Ney Suassuna ('!'encido).
PARECER N" 539, DE 1996

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (decisão terminativa), sobre o Projeto de Lei do Senado n°10, de
1996, de autoria do Senador Roberto Requião, que • Altera dispositivos da Lei n"
8.666, de 21 de junho de 1993, que •regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.•
Relator: Senador José Fogaça
1- Relatório

Examina-se, nesta assentada, o anexo Projeto
de Lei do Senado n• 1O, de 1996, de autoria do ilustre Senador Roberto Requião , que •Mera dispositivos da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, que
"regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências."
O projeto está redigido assim:
•Art. 1° O inciso X do art 40 da Lei n•
8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"X - critério de aceitabilidade dos preços un~rios e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedada a fixação de preços mínimos, cmérios estatísticos ou faixas de variação em relação a
preços de referência;"
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Para melhor entendimento dos objetivos desta
proposição, transcrevemos, abaixo, parte substancial da justificação trazida à colação pelo digno au- ·•. ,
tor. Diz Sua Excelência:

·o
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Na Lei n• 8.883, o inciso está posto assim:

"X - critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o caso, vedada a fixação de preços mínimos, critérios
estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência;"

inciso 11 do art. 48 da Lei de Licitações manda desclassificar "propostas com
valor superior ao limite estabelecido"..Já o'
art 40, inciso X, determina que o edital indi~
que "critério de aceitabilidade dos preços
unitários e global, conforme. o·caso, vedada
. a fomção de preços mínimos, critérios' estatrsíicos ou faixas de variaÇ#ib em relação a .
' preços de referência. • ·
•A redação deste último disposi\ivo tem
dado- ~rnem
___
..iii.:=
'a dúvidas e a diversas
' inter-· ~..,., · ·
prelaçoes, com 1ms entendendo que é perrilitido _fixar: pt;!Ço máximo no edital (pois se
o legislador desejasse, proibiria expressamente a sua fixação, assim como o fez com
o preço mínimo), enquanto outros defendem
tese contrária. É no sentido de desfazer
essa controvérsia, clarificando o entendimento em tomo da questão, que apresentamos a presente proposta."
•A proibição de se fixar um preço mínimo iem sua razão de .ser,. para evitar um
empate genemlizado, com todos os concorrentes tendendo a afastar o preço mínimo e
o desempate sendo feito por sorteio, sem
contar o risco de que esse preço mínimo supere o que o mercado estaria disposto a
ofertar.•

Pretende-se, desia feita, a inclusão da cláusula
"permitida a fixação de preços máximos", conforme
se vê na transcrição feita no pórtico deste parecer.
A presente iniciativa tem inteira procedência,
porquanto, além de melhorar o texto do EstaMo das
Licitações, ao explicitar a regra do inciso 11 do art
48, constitui-se também em "importante instrumento
de moralidade administrativa, inibindo a prática do
· superfaturamento, . principalmente em mercados
onde a competitividade 'seja restrita".
Rnalmente, cabe-nos ainda acrescentar que o
projeto obedece.aos preceitos constitucionais vigentes, especialmente no que concerne aos aspectos
de iniciativa e de competência legislativa, e que se
encontra redigido _segundo os cãnones da boa técnica regimental. . . " . .
.
.
. . ,.
.
Em face das considerações expendidas, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto
de Lei do Senado n°10, de 1996.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996. Íris Rezende, Presidente - José Fogaça, Relator Roberto Requião- Ramez Tebet- José Eduardo
Outra - Pedro Simon - Benl Veras - Jefferson
Peres - Romeu Tuma - Francellno Pereira - Antônio carlos Valadares- Ney Suassuna- Bernardo Cabral.

li-Voto

PARECER N" 540, DE 1996

~...,...__.

~

Licitações e contratos são temas de permanente preocupação por parte não só de publicistas
quanto de todos aqueles que têm o dever de emprestar a sua parcela de contribuição ao aprimoramento dos institutos jurídicos pátrios.
Tanto mais avuita essa preocupação quando
se trata de regular matéria que diz respeito diretamente ao aspecto da moralidade administrativa, com
vista ao regular emprego dos recursos públicos,
sempre escassos. Basta dizer que o Decreto-Lei n•
2.300, de 1986, teve apenas sete anos de vigência,
havendo sido inteiramente substituído pela Lei n•
8.666, de 1993, que, por sua vez, mereceu sensíveis
alterações, um ano depois, pela Lei n• 8.883, de
1994.
Na Lei n• 8.666, o inciso está assim configurado:
"X - critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o caso;"

Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania ao Projeto de Lei do Senado ~ 253, de 1995, que veda a criação e
Instalação de juntas de ConcRiação e Julgamento da Justiça do Trabalho em municípios com menos de duzentos mil habitantes, e dá outras providências.
Relator: Senador Romeu Tuma

1- Relatório

É submetido à apreciação desta Comissão o
Projeto de Lei do Senado n• 253, de 1995, de autoria do ilustre Senador Emandes Amorim, que, com a
iniciativa pretende vedar a criação de JCJ nos municípios com menos de duzentos mil habitantes.
Justificando a inciativa são elencadas diversas
circunstãncias e dificuldades que, segundo o autor,
estariam a desaconcelhar a criação de Juntas Tra-
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balhistas em pequenos municípios: Não é justificável
a instalação C!e uma Junta, composta por três juízes,
destinada a julgar unicamente causas trabalhistas,_
numa cidade onde muitas vezes um só juiz estadual ·
cuida com presteza, das questões penais, comerciais, civis etc. além de desempenhar funções sociais de aconselhamento e orientação a todos os
munícipes•.
.·
~
A argumentação exposta centra-se especiafmente na economia a ser possivelmente obtida com
a limitação da quantidade de Juntàs. ·Assim o àutor
considera fundamental a questão do custo de instalação. NiÍ que se refere às instalaçÕes prediais ele
afirmá: "Outro aspecto a desaconcelhar a instalação
de Juntas T~lhistas em pequenos municípios, diz
~~9-~ .D
ssidade de edificar prédios destiná<
"dds a abri -las. Sabe"mos que as obras, quando
executadas SQI> responsabilidade da União, acabam
despendendo recurso sem maior volume do que o
despendido por estados e municípios na realização
de projetes síinilares•. Já, com referência aos gastos
com pessoal, o texto da justificação traz: Ainda mais,
a realização de concursos e o deslocamento de funcionários públicos federais para as pequenas cidades, acarretam aumento dos gastos. Estes se revelam ainda injustificados se considerarmos que os
estados estão com excessos -nos quadros de pessoal e o mesmo não ocorre com relação à União".
É o relatório.
11- Voto elo Relator
Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno (ar!. 101-11-15), atribuição de emitir
parecer, quanto ao mérito, a respeito de "matéria a
que se refere o art. 96, 11, da Constituição Federal".
O número citado trata das propostas tendentes a alterar a organização e a divisão judiciárias.
São notórias as difiCUldades que se interpõem
no caminho do Judiciário, no momento em que dele
é exigida a prestação jurisdicional. Há custos elevados, recursos processuais em demasia e uma série
de problemas a merecer um estudo mais aprofundado
e medidas efetivas de correção e aperfeiçoamento.
Entretanto, a medida preconizada não se insere, a nosso ver, entre aquelas capazes de representar efetivamente uma mudança substancial nos
resultados do trabalho desenvolvido pelo Judiciário.
Esse entendimento decorre, principalmente, do fato
de inexistirem dados mais efetivos a respeito do número de demandas em andamento em cada JCJ,
que corroborem a vedação proposta.
Não bastassem essas razões de mérito que
desaconselham o acolhimento do projeto, cabe ain-
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da lembrar que a matéria de que trata é da iniciativa
exclusiva do Tribunal Superior do Trabalho, a quem
cabe, nos termos do art. 96, inciso 11, alínea d, a
competência para propor ao Poder Legislativo a "alteração da organização e da divisão judiciárias•, na
área da jurisdição trabalhista. Assim sendo, consideramos inconstitucional a vedação da criação de Juntas, já que representaria. clara interferência na organização e na divisão judiciárias.
Em face das razões de mérito eJqiostas e da
inconstitucionalidade apontada,· opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n• 253, ·de' 1991.
Sala das Comissões, 9 de. outubro de 1996. lrls Rezende, Presidente - Romeu Tuma, RelatorRoberto Requião - Lúcio Alcântara - José Eduardo Outra - Bernardo Cabral - Elcio Alvares Beni Veras- Pedro Simon.:. José Fog8ça- Antonio Carlos Valadares - Josaphat Marinho - Ramez Tebet- Francelina Pereira- Jefferson Péres.
PARECER N° 541, !JE 1996 .
Da .Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania (decisão terminativa), so-·
bre o Projeto de Lei do Senado n• 12, de
1996, de autoria do Senador Roberto Requião, que Altera dispositivos da Lei n•
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública,
e dá outras providências.
Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório
Com fundamento no poder de iniciativa de que
trata o art. 61 da Constituição da República, o Senhor Senador Roberto Requião apresentou c anexo
Projeto de Lei do Senado n°12, de 1996, que "AUera
dispositivos da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o ar!. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública, e dá outras providências".
O texto da proposição é o seguinte:
•Art. 12 O art. 23 da Lei n• 8.666, de 21
de junho de 1993, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 7":
Ar!. 23. ···----·····-··--·-·----······-

§ 7" Na compra de bens, quando comprovadamente vantajoso para a Administração, será permitida a cotação de quantidade
inferior à demandada na licitação, admitida a
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fixação de quantitatiVo mfnimo, com vistas
ao melhor aproveitamento das peculiaridades do mercado e à ampliação da competiti-'-. '
vidade, sem perda da economia de escala.•
"Art. 2!' Acrescente-se ao art 45 o seguinte§ 5", renumerando-se o aluaiS" como 6":
Art. 45. ···-········-····-·····-··············'·····-

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

§ 5" Na hipótese prevista no art. 23, §
7", serão selecionadas ifmtas propostas
·quantas n~rias a~ que se ati~a a
quantidade demandada.~ r10itação.
§
É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo."

s•

• ,
O •1us1r~all1D!: justifica os objelivos dà ~~~o nos ter'inos que a ~uir são tmnscrilos:
•A aluai L!! i de üêilações, em seu art. 15, ipciso IV, determina que "as compras, sempre que possrvel, deverão ser subdivididas em tantas parcelas
quantas n~rias para aproveitar as peculiaridades do mercado visando economicidade. Já os §§ 1•
e 2!' do art. 23, complementando o dispositivo mencionado, exigem licitações distintas para cada uma
dessas parcelas.·
.
E continua: "Exceto em casos muito· especfficos, que recomendam a fixação "a priori" das parcelas do bem a ser comprado, como prevê o§ 1• do
art. 23, é sempre melhor que o próprio mercado determine os quantitativos. A permissão de cotar quantidade menor que a prevista na licitação possibilita a
participação de micros e pequenos empresários e,
também, aproveita eventuais "pontas-de-estoque"
em poder de fornecedores maiores.·
E conclui: "Evitam-se, ainda, algumas distorções
que, eventualmente, ocorrem no sistema de parcelamento. Por exemplo, o segundo classificado num
lote (e, portanto, perdedor) pode ter preço melhor do
que o primeiro colocado em outro lote, porém a Administração está impedida de contmtar com aquele o
que não ocorre com o sistema proposto, onde a licitação será única e selecionadas tantas propostas
quantas necessárias até que seja atendida a quantidade pretendida. Evita-se, também, o direcionamento de licitação, que tem ocorrido atmvés do estabelecimento de lotes de volume tal, que apenas poucos
tenham condições de atender. •
li-Voto
O objetivo fundamental de qualquer licitação
pública é selecionar a proposta mais vantajosa para
a Administração. Com isso atende-se ao princípio da
isonomia, propiciando-se igualdade de oportunidade
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a todos quantos se encontrem em condições de contmtar com o Poder Público, como também maximiza-se a utilização dos recursos públicos, a par de se
inibir a prática nefanda de comportamentos indevidos.
É o que pretende a proposta que ora se examina
O projeto tem ainda a vantagem de simplificar
enormemente os procedimentos licitatórios, o que
também é forma de reduzir custos para o Erário.
Trata-se, portanto, de medida legislatiVa cujo
mérito é incontestável, porque, efelivamente, contribui para o aperfeiçoamento do Estatuto das Licitações
Públicas.
Rnalmente, cabe acrescentar que a matéria
guarda perfeita conformidade com os parãmetros
constitucionais de competência legislativa e de iniciativa e, bem assim, qircunscreve-se aos preceitos
da boa ~ica regimental.
Em face do exposto, o parecer é pela aprovação do Projeto de Lei" do Senado n°12, de.1996.
Sala da Comissão, 9 de outubro de 1996. - lriis
· Rezende, Presidente - José FOgaça, Relator - Lúcio Alcântara- Roberto Requião- Pedro Simon-Josaphat Marinho - Antonio Carlos ValadaresJosé Eduardo Outra - Francelino Pereira - Bernardo Cabral - Jefferson Péres - Benl Varas ·Ramez Tebet- Romeu Tuma- Ney Suassuna.
PARECER NO 542, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania à Proposta de Emenda a
ConsHtulção n" 64, de 1995, 1• signatário
Senador Osmar Dias, que dá nova redação ao Inciso XXIX do arL 7" e revoga· o
arL 233 da Constituição Federal.
Relator: Senador Ramez Tebet
I - Relatório

É submetida à apreciação desta Comissão a
Proposta de Emenda à Constituição n• 64, de 1995,
que trata de alteração no prazo prescricional previsto para as ações trabalhistas dos trabalhadores rurais. Em conseqüência da mudança proposta, a PEC
prevê também a revogação do art. 233 da Constituição que dispõe sobre a comprovação qüinqüenal do
cumprimento das obrigações trabalhistas pelos empregadores rurais.
A iniciativa apresenta, na justificação do autor,
o argumento de que o tratamento diferenciado dispensado a trabalhadores rurais e urbanos vem se
revelando prejudicial aos úttimos. Assim, literalmente:
mercado de trabalho rural sofre em conseqüência de nonna desta natureza, pois os emprega-

·o
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lado plenamente, esta entretanto não é a sil
dores acabam optando, cada vez mais, pela contrapredominante na imensa maioria dos estebelec~
tação de avulsos e pela busca de attemativas como
, tos de trabalho rural. De qualquer forma, aonde ,
parcerias e arrendamentos. Dessa forma, os emprenão chegou, os benefícios de um longo prazo pr
gos formais acabam sendo reduzidos em prejufzo
cricional também não se manifestam.
dos próprios trabalhadores".
Outro fato que gostarfamos de apontar em dl
Ainda segundo as razões apresentadas na justesa da mudança proposta diz respeito às funçõel
tificação à proposta, a previsão constitucional que .,
do Estado. É a ele que compete a fiscalização do
permite aos trabalhadores rurais demandarem, 'até ,
cumprimento das normas trabalhistas, existindo para
dois anos após a extinção do contrato, por direitos
esta finalidade todo um aparato fiscal vinculado ao
eventualmente devidos ao longo de lodo o contra,to,
Ministério do Trabalho que, pelo menos a·.cada cinco
tem ensejado rotatividade de mão-dé-obra, burocraanos, deveria visitar os estabelecimentos rurais para
tizado a d()cumentação das relações trabalhistas no
constatar eventual desrespeito às normas da Consocampo, e causado, quando da trarilitação dos prolidação das Leis do Trabalho. Não só o Ministério do
cessos, insegurallÇ!l jurfdica a respeito da realidade
Trabalho, mas também o Ministério da Previdência e
dos fatos em di~ssão.
· Assistência Social tem a .responsabilidade de cobrar
'~ ,._ É &relatóftO.
contribuições e oomprovar a regularidade da situa11- VotÓ;do RellltÔr ·
ção de seus segurados•.
A proposta de emenda em' ~álise, de acordo
Assim, não faz ·sentido conceder aos empregacom as normas enunCiadas no art. 60 da Constituidos rurais a possibilidade de pleitearem direitos deção, está. em condições de ser submetida à delib<;>ravidos e não pagos há trinta ou quàrenta anos. Geralção, já que se encontra subscrita por mais de. um
mente nem ele pode provar que realizou trabalho,
terço dos membros desta Casa e não trata da atte~ÇL
nem o empregador provar que o remunerou. O instição de cláusula pétrea. No tocante à análise regituto da prescrição existe jUStamente para evitar que
mental, tampouco vislumbramos impedimentos a
se prorroguem no tempo as desconfianças pessoais
obstar a tramitação. Consideramos, também, que a
e' as inseguranças jurídicas.
proposta não merece reparos em sua redação.
Em face das razões expostas ao longo deste
No que se refere ao mérito· o aspecto mais reparecer, opinamos pela aprovação da PEC n• 64, de
levante a corn;;iderar diz respeito à necessidade de
1995, na forma da redação proposta pelo autor.
simplificação e flexibilização das normas trabalhisSala das Comissões, 9 de outubro de 1996. tas. Como sabemos, o Direito do Trabalho ressenteÍris Rezende, Presidente - Ramez Tebet, Relatorse da presença de inúmeras normas casuísticas e
Beni Veras - Lúcio Alcântara - Pedro Simon
traz em seu bojo tratamentos extremamente diferen(vencido) - Romeu Tuma ~ Roberto Requlãociados. É o caso, em nosso entendimento, da norma
José Eduardo outra (vencido) - José Fogaça,
constitucional referente à prescrição do direito de
(vencido) - Antonio Carlos Valadares, (vencido) ação trabalhista que, nos termos do inciso XXIX do
Elcio Alvares- Bernardo Cabral - Josaphat Mariart. 7" da CF, estabelece prazos diferentes de presnho- Jefferson Peres.
crição para trabalhadores urbanos e rurais. Esta diO SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O exferença de tratamento não só nos parece ser discripediente lido vai à publicação.
minatória, como provavelmente traz aos trabalhadoO SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ~ O
res rurais, tomados na sua totalidade, mais prejuízos
Projeto de Lei da Câmara n• 127, de 1995 (n2
do que benefícios efetivos.
720/95, na Casa de origem), cujo parecer foi lido anTai norma, ao pretender assegurar por tempo
teriormente, ficará perante a Mesa, durante cinco
ilimitado de contrato o direito de ação trabalhista,
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
acaba produzindo rotatividade de mão-de-obra e inart. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com
segurança jurídica. Neste sentido concordamos com
o art. 4 2 da Resolução n• 37, de 1995, do Senado
o autor. Foi-se o tempo em que os trabalhadores ruFederal.
rais viviam isolados do mundo, desconhecendo seus
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
direitos e subordinado-se a um patronato autoritário
Presidência recebeu a Mensagem n• 227, de 1996
e descumpridor da legislação trabalhista. Hoje a si(n• 975196, na origem), de 10 do corrente, encamituação do trabalhador rural é diferente. Embora posnhando o demonstrativo das emissões do real relatisam restar pequenos bolsões do mercado de trabavas ao mês de agosto de 1996, as razões delas delho rural onde a cidadania ainda não se tenha insta-
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terminantes e a posição das reseJVas internacionais
a elas vinculadas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ: '

micos.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara,
por cessão do Senador Júlio Campos e em permu)a
com o Senador Valmir Campelo.
,
V. Ex" dispõe de 20 '!linutos:
O SR. LUCIO ALCANTAR.,. (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr' e Srs. Senadores, o Presidente
da República, dando cumpril'l'lElntó ao seu projeto de
modernização e, reformulação do sistema de educa·
ção do Pafs}l;!ditou a Medida Provisória n~ 1.518,.c!.e
;:ro-t~e·Sémí'hbro""de 1996, ao mesmo tempo em que
encaminhou ao F,'odéüegislativo projeto de lei, ambos visando adequar o sistema de financiamento da
educação às novas regras constitucionais aprovadas
pelo Congresso Nacional, que constam da chamada
Emenda Constitucional n• 14 -emenda esta que
aqui no Senado, no primeiro turno, obteve um voto
contrário e, no segundo turno, foi aprovada por unanimidade. Isso quer dizer que, em que pese algumas
restrições a essa ou àquela maneira de. encarar o
problema da educação, todos nós vimos ali um
avanço, um sinal de progresso, de interesse, de empenho do Governo em relação ao ensino fundamental, aos chamados oito primeiros anos escolares.
Tenho pelo Ministro Paulo Renato um grande
apreço, uma grande admiração não só do ponto de
vista pessoal, pelo relacionamento que tenho com S.
Ex", mas também pelo profissional, uma vez que S.
Ex" vem trabalhando de maneira obstinada para melhorar as instituições voltadas para a educação e o
sistema de ensino no País, particularmente em relação ao ensino fundamental, ao aprimoramento dos
professores, ao telensino, ao repasse de recursos
diretamente às escolas, assim por diante.
Entretanto, sou obrigado agora a discordar de
S. Ex". A medjda provisória, segundo meu ponto de
vista e o dos órgãos técnicos do Senado, é claramente inconstitucional. Essa inconstitucionalidade,
no meu modo de ver, decorre de um avanço cada
vez maior do Poder Executivo sobre as competências, as atribuições do Poder Legislativo.
Não quero me referir a ninguém isoladamente,
mas, sim, à maioria dos membros desta Casa. O
que pensam os Senadores Laura Campos, Emília
Fernandes, Flaviano Meio e Lúdio Coelho é muito
importante - quero homenagear os que se encontram neste Plenário, em plena segunda-feira. Mas as
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decisões tomadas aqui decorrem do voto da maioria.
Infelizmente, não temos tido - não digo coragem,
porque é uma palavra muito forte - mas não temos
tido determinação de colocar freio, de por cobro a
esse abuso de edição de medidas provisórias.
VoRo a dizer que um Governo moderno não
pode prescindir de alguns instrumentos que lhe dê
agilidade e presteza no encaminhamento e na solução de certos problemas, mas daf a editar medidas
provisórias de forma abusiva há uma distância muito
gran~. Creio que seria preciso chegar a um entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo no que fosse razoável. Todavia, tive conhecimento de que projeto de autoria do então Deputado Nelson Jobim que se encontrava na iminência de entrar
na Ordem do Dia foi r,ltirado de pauta e não poderá
mais ser apreciado neste ano, só no próximo, porque a
maioria do Plenário do Senado assim entendeu.
Vejo que há uma medida claramente inconstitucional. Não se trata mais de uma questão de mérito. Julgo-me na obrigação de fazer este depoimento,
até porque, na versão original da emenda que chegou da Câmara dos Deputados, havia um dispositivo
dizendo que a emenda não poderia ser regulamentada por medida provisória. Entendi, como relator e o Plenário acatou minha posição -, que esse dispos~
tivo era repetitivo, porque o próprio art. 246 da Constituição diz que todas essas novas emendas constitucionais não poderiam ser regulamentadas por medida
provisória Portanto, seria uma demonstração de má
técnica legislativa ser repetitivo e colocar isso numa
emenda constitucional. O Plenário deüberou que,
como a própria Constituição já previa a impossibüidade
de regulamentação da matéria por medida provisória,
não havia necessidade de se repetir o ãlspOSitivo.
Entretanto, agora, com a Medida Provisória n•
1.518, que aRera a legislação que rege o salário
educação e dá outras proVidências - vou comentar
alguma coisa sobre o conteúdo da medida -, o que
me chama a atenção neste momento é a inconstitucionalidade. A própria exposição de motivos que o
Ministro fez ao Presidente da República diz claramente, no seu segundo parágrafo:
Trata-se, Sr. Presidente, de ajustar a
legislação às modificações introduzidas na
Carta Magna pela Emenda Constitucional
n• 14, visando adequar a política de financiamento do ensino fundamental aos seus
elevados propósitos, engajando toda a sociedade no processo de transformação da
escola que temos na escola que queremos,
com a finalidade precípua de alingir meta prioritária do programa de Governo de V. Ex".
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Quer dizer, o Ministro da Educação, ao encatação de medida provisória no Congresso Nacional,
minhar a medida para o Presidente da República,
pela inadmissibilidade da Medida Provisória n•
através de exposição de motivos, o faz dizendo cla·1.518, de 19 de setembro de 1996.
ramente, com todas as letras, que se trata de proviSr. Presidente, ou o Congresso Nacional rejeita
dência requerida para regulamentar ou adaptar essa
essa medida por significar uma inconstitucionalidade
Emenda Constitucional n• 14. Então, essa medida
clara, uma ofensa à Constituição, ou não adianta
não poderia ter sido editada, porque contraria o an. . , mais haver Congresso, Senado ou Câmara, deixan246 da Constituição Federal, que impede a regula- , do que o Governo execute, legisle, faça tudo.
mentação dessas atterações à Constituição por meRealmente, não há como se aceitar - e nem
dida provisória.
'.
..
cheguei a examinar o mérito - medida que agride a
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e'· Srs. SenadoConstituição, uma vez que ela não poderia ter sido
res, entendo· que o Presidente do Congresso Naciosequer editada, como disse, ·referindo-me aos disponal, Se!lador José Samey, deveria ·simplesmente
sitivos constitucionais que impedem a regulamentanão ter recebido e~ medida provisória. O próprio
ção dessas emendas, a partir de 1995, por medida
parecer da Cons,ttoria Legislativa do Senado, .às fls.
provisória•
. ~O"Cia[(iqua!'ldo fàlq. sobre a relevância e ur- ·A Srl EmiUa Fernandes - Permite-me V. Ex"
•'gência de uma matét;ia...lfó. caso de medida provisóum aparte, Senador Lúcio Afcãntara?
·
ria, que não pode ser' mótivo para se infringir escanO SR. LÚCIO ALCÃNTARA - Com muito pradalosamente outro mandamento constitucional.
zer,' Senadora Emília Fernandes.
Com efeito, a Medida Provisória n• 1.518, de
A Sr" EmiUa Fernandes.- Senador Lúcio Al1996, não pode ser admitida pelo Congresso Naciocântara, este aparte é para mànifestar a minha sofinal, pois fere, de forma clara, o Art 246 da Constituidariedade. com relação à reflexão que V. Ex" traz
ção Federal, que determina:
hoje ao Plenário desta Casa. V. Ex", que se tem
"É vedada a adoção de medida providestacado pelo trabalho atento à educação de forma
sória na regulamentação_ de artigo da Consmuito especial, pelo conhecimento e pela capacidatituição cuja redação tenha sidq alterada por
de que possui,. está certo quando afirma que estameio de emenda promulgada a partir de
mos analisando a incoerência entre o que se defen1995."
deu aqui neste plenário, há poucos dias, e o que
está sendo apresentado hoje novamente pelo GoOra, a própria Emenda à Constituição n• 14, de
1996, modificou a redação do Art. 212 do texto
verno, no que se refere à medida provisória. Naquemaior, especificamente em seu § 5°, que versa sola oportunidade, manifestamo-nos contra a emenda
bre o salário educação. Portanto, querer regulamenque V. Ex" apresentava porque não havia necessitar matéria por meio de medida provisória repredade~ embora entendêssemos até o espírito de que,
se já havia uma garantia na Constituição Federal,
senta uma afronta à Constituição Federal e ao Connão haveria necessidade de que, em uma modificagresso Nacional.
É preciso considerar que não se trata aqui de
ção daquele texto, se repetisse a precaução. Entendia, na época, que deveríamos ter tido um pouco
adiantar um vício de inconstitucionalidade no conmais de cuidado no que se refere à questão de meteúdo da medida provisória -que também tem -, inididas provisórias, porque, infelizmente, apesar de tociativa que deveria ser tomada quando do exame
pela comissão dos aspeclos constitucional e de médas as manifestações que têm sido feitas no Conrito da matéria, de acordo com o art. 7" da Resolugresso Nacional - não apenas no Senado, mas tamção n• 1, de 1989, do Congresso Nacional.
bém na Câmara- em relação à medida provisória, o
Na realidade, temos uma medida provisória
Governo insiste em continuar legislando por decretos e por medidas provisórias. Agora, estamos diancuja própria edição é fator de descumprimento de
te desse pacote que foi lançado, mais uma vez,
mandamento constitucional. Portanto, seria incongruente que a comissão que vai examinar a medida
como uma grande investida contra o funcionalismo
provisória, se pronunciasse a favor da admissibilidapúblico. Nem mesmo as lideranças dos partidos da
de, por urgência e relevância, de uma medida cuja
base do Governo participaram da decisão, o que
considero, até certo ponto, um desrespeito pelo poedição carrega um insanável vício de inconstitucionalidade.
der constituído e, principalmente, pelos partidos que
dão sustentação ao Governo. Uma coisa é ser chaEm vista do exposto, concluímos, com base no
mado a apoiar e votar; outra é ser chamado para
art. 5° da Resolução n• 1, que regulamenta a trami-
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discutir e participar daS decisões. Então, somo-me à
preocupação de V. Ex". Se, há poucos dias, votamos, com base no art. 246 do texto constitucional,
que as mudanças e a regulamentação da Constitui- ·
ção não poderiam ser feitas por medida provisória,
no mfnimo, essa que chegou, relativa ao salário educação, já contraria esse preceito. Mais uma vez, l'le-· ·•
cessitamos urgentemente fazer uma ampla reflexão r
do verdadeiro papel do Congresso Nacional, que
nos é cobrado a todo momento. TJVê. - e certamente
V. Ex" támbém- essa grande oportunidade de conversar maiS de perto com a população do nosso Estado e' um dos grandes questionamentos foi exalamente este: um projeto aprovado na Câmara pode
~!!:«;aEi nCL_Senado? Várias pessoas nos·,
'~stionavam, até porque'Tião ocorrem modificações.
Existe a acusaçãó': de ·'pressa, a necessidade de
aprovação, bem .. como o compromisso do Governo
de vetar determinados artigos, como vimos em alguns projetas analisados e aprovados este ano, que,
inclusive, ainda não foram vetados. Tudo isso faz
com que me some a essa reflexão de V. Ex" e me
junte à voz daqueles que exigem que cada vez mais
o Congresso Nacional faça das suas atribuições
algo concreto e palpável. Ou estamos aqui para discutir e nos colocar em pé de igualdade com o Poder
Constitufdo deste País, ou vamos continuar submissos a algo que até mesmo nós não conseguimos entender por que acontece. Com todo o respeito que
temos às decisões do Governo, temos feito um trabalho critico, no sentido construtivo, para que os
equfvocos comecem por onde estamos dando a respectiva sustentação. Parece-me que cada vez mais
há necessidade de que se reflita as atribuições e o
papel de cada Poder. Neste momento, essa matéria
que V. Ex" enfoca é de fundamental importância.
Meus cumprimentos e a minha solidariedade à reflexão e à posição de V. Ex".

O SR LÚCIO ALCÂNTARA - Agradeço a V.
Ex". A nobre Senadora, que é diligente e muito voltada para as questões de educação, enfoca o problema com muita pertinência. Inclusive, dou minha mão à
palmatória Teve V. Ex" essa cautela com o Plenário.
Entendi, e comigo entendeu a maioria do Plenário, que era desnecessário insistir em algo que já
estava no texto constitucional e que, inclusive, iria
dar a impressão de que não sabfamos o que estávamos fazendo aqui, pois irfamos votar uma emenda
com uma redação inadequada.
Neste sentido, considero-me logrado pelo Poder Executivo. Por qu5? Porque estamos amparados
pela Constituição. Julgamos aqui que não seria ne-
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cessário repetir essa vedação constitucional. Infelizmente, não consegui hoje falar com o Ministro da
Educação e mostrar a minha insatisfação, que creio
venha a ser do próprio Congresso Nacional, com
essa forma de regulamentar uma emenda constitucional, desrespeitando a Constituição.
Creio que teremos de tomar uma posição, rejeitando e inadmitindo essa medida claramente inconstitucional. A própria exposição de motivos do
Ministro da Educação e do Senhor Presidente da
República menciona a importância de editar a medida para adequá-la à modificação da Constituição.
Isso é indefensável do ponto de vista constitucional.
Nem deviam dizer que isso é mais um formalismo
. que se está aqui querendo, que a medida em si é
muito bOa, necessária, é aguardada, porque aHera
critérios de aplicação e redistribuição do salário-educação e que, portanto, não poderia aguardar um projeto de lei.
Se formos raciocinar sempre assim, !arfamos
que esquecer qualquer regra constitucional ou legal
que balizasse nossos trabalhos, nossas responsabilidades.
.
V. Ex" mencionou que foi questionada em seu
Estado, o Rio Grande do Sul, sobre a passividade
do Senado em aceitar que qualquer coisa que venha
da Câmara, sendo do interesse do Executivo, não
sofra aqui qualquer aHeração.
Entendo que assim ocorra em uma ou em outra circunstância e até aceito um acordo político,
como o da Lei do ICMS, quando o Presidente, em
respeito à vontade da maioria do Senado, vetou dispositivos com os quais o Senado não concordava.
No entanto, isso não se pode transformar em rotina,
sob pena de simplesmente abdicarmos de nossas
prerrogativas, possibilitando posteriormente que alguém questione a própria necessidade da existência
do Senado Federal.
Precisamos, também, velar pelas atribuições
desta Casa e por suas competências constitucionais.
Há pouco tempo ocorreu um fato que talvez tenha passado despercebido para muitos dos Srs. Senadores. O Presidente da República encaminhou ao
Senado uma mensagem na qual pedia que fossem
autorizadas operações conjuntas entre as Forças Armadas Brasileiras e Argentinas. Esta Casa examinou a proposição e deu parecer favorável, indo esse
documento, posteriormente, à Câmara dos Deputados. O que aconteceu naquela casa? Após ter sido
julgada pela Mesa, pelo seu Presidente - e é bom
que o Senador Bem ardo cabraI esteja presente -,
declararam que a mensagem não poderia ter sido
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encaminhada ao Congresso Nacional primeiramente
pelo Senado. O que foi feito? Pouco tempo depois, o .
Presidente da República encaminhou mensagem.
idêntica à Câmara dos Deputados, mesmo com a ·
aprovação do Senado Federal, pois aqueles parlamentares recusaram-se em apreciá-la por último.
A partir de uma consulta que fiz à Comissãp de
Constituição, Justiça e Cidadania, em que fora rei~
tor o nobre Senador Bernardo Cabral, tendo seu
voto sido acolhido, por unanimidaQe peta comi$são
e, depois, por este Plenário do Senado, passou-Se a
ter o entendimento de que a eniend<l constitucional,
por e:Xeriíplo, poderia dar entrada' por qualquer uma
das Casas, ao aMtre do Presidente da República. A
Constituição ;staOOiece quais são as proposiçõe_s
~v.e~ otiundas obrigatoriamente da Cãma-'"
"'ill7Se esta elenca. enumera e lista aquelas proposições que n~iiaménte entram por lá, cerlamente as outras poderão passar, inclusive, pelo Senado,
conforme concluiu o Senador Bernardo Cabral. Ainda bem que o Presidente do Senado, ao receber a
proposta aprovada pela Câmara, simplesmente editou o decreto legislativo, alegando que a matéria já
havia sido apreciada.
·
Vejam como existe um terreno em que essas
competências e o relacionamento entre os congressi~ não estão bem definidos.· E nós, Senadores,
temos obrigação de velar e zelar pelas competências desta Casa. Além do mais - até p11ra que possamos pugnar pelo seu respeito- devemos exercitálas plenamente, alterando o que deva ser aRerado e
modificando o que deva ser modificado.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Senador Lúcio Alcântara, lembro-lhe que o seu tempo
está esgotado. Todavia, aguardamos a conclusão de
seu discurso.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
acato a advertência de V. Ex". Não quero cansar a
Casa, mas espero que a tolerância se estenda ao
aparte que pretendo conceder ao nobre Senador
Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Agradeço a tolerância do eminente Presidente Ramez T ebet. Eminente
Senador Lúcio Alcântara, o discurso de V. Ex" traça
uma linha filosófica da maior importãncia, qual seja a
de o Senado não abrir mão de suas prerrogativas
constitucionais. Quando V. Ex" assinala aquele parecer de quase meia centena de laudas que tive a
honra de proferir, atendendo à sua consulta, e que
se tomou decisão da Casa, porque foi aprovado por
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unanimidade - menos pelo valor do parecer do que
pela iniciativa de V. Ex"-, V. Ex" faz muito bem em
trazer à colação, ao julgamento, ao conhecimento da
Casa que emenda constitucional tanto pode ser encaminhada ao Senado como à Câmara dos Deputados. O. ponto primorcfral da sua interferência nesta
tarde, neste discurso, que reputo oportuno, é mostrar que o Senado existe para exercitar a sua competência No instante em que V. Ex" diz que isso pode,
inclusive, levar à mente de alguns mais apressados
que o Senado, abdicando do seu direito, poderá amanhã, inclusive, ser indagado para o que serve, quero
unir a minha voz a sua para cumprimentá-lo.
.·.o SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral pelo seu aparte, que
ratifica a importãncia da decisão do Senado, aliás,
comunicada pelo Presidente José Samey ao Presi·
dente da República, de que se Sua Excelência pode,
se julgar conveniente, encaminhar emenda constitucional, para ser apreciada pelo Congresso Nacional,
pelo Senado. Evidentemente que nós demos um
passo importante no sentido de afirmarmos a nossa.
importãncia e, sobretudo, a nossa atenção e observância às disposições constitucionais.
Então, Sr• .Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
quero deixar o meu registro e a minha esperança de
que a comissão constituída para apreciar a Medida
Provisória n" 1.518 não a admita, porque ela é flagrantemente inconstitucional, nos termos da própria exposição de motivos· do Ministro da Educação, por quem volto a dizer - nutro grande admiração e respeito. S.
Ex" está fazendo um grande trabalho, mas nada disso
justilica que atropele a Constituição, editando um medida provisória que a desrespeita Eu ainda me sinto
mais frustrado porque fui o relator da Emenda Constitucional n" 14, aprovada, por unanimidade, pelo Senado. Nós suprimimos um dispositivo repetitivo, que já
estava agasalhado na Constituição. No entanto, agora
somos surpreendidos com a edição de uma medida
provisória que desrespeita esse mesmo dispositivo.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, espero
que ·o Presidente da República reflita sobre esse assunto. Penso que o Senado, ,_ Câmara e Congresso
Nacional, como um todo, devem repelir isso, que é
um absurdo, é chegar-se a um extremo, que não podemos admitir, sob pena de estarmos nós mesmos
abdicando das nossas prerrogativas, até de defendê-Ias, quando elas vierem ou venham a ser atingi·
das como, no meu entendimento, é o caso.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. LÚCIO ALCÂNTARA EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
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so educacional realizado pelo Ministério da Educação e do

MINUTA

PARECER NO

OUtubro 1996

·-

, DE 1996

Da Comissão Mista, sobre a admissibilidade
da Medida Provisórianll1.518196, de 19 de .setembro

[)as..

porto.
Finalmente, o arl Sll garante a continuidade do atendimento dos alunos regularmente beneficiados pelas modalidades de
manutenção do ensino fundamental, sendo vedados novos in-

gressos.

de 1996, que •attera a legislação que rege o salário-...,
li-Voto

:r

edueação, e dá outras providências•.

A Meclda. Provisória em tela apresenta inovação que mera-.

Relator:.

,/

Cem· cuidadosa anális&. O
1- Relatório

propósito de consolidar a legislação

que versa sobre o saláriO-educação, promovendo, ainda, o seu

"

aperfeiçoamento,

O Presidente da República. com base IÍo art 62 da COnstituição Federal, submete à apreciação do Congresso Nacional a
,Medida Provisória~ 1.518, de 19 de setembro de 1996; que ver-,
-/~ sobre õ"S3íáiio"":l.duCãção, ,?"'trlbulção social prevista no § S"

do art. 212 da Lei Maior Com9.fonte adicional de financiamento do
ensino fundamental 'público.

A Medida Provisória em tela tem por finalidade consolidar a
legislação do salári<Hiducação e, ao mesmo tempo, adaptá-la às

é matéria de indiscutível relevância Caberia

mendonar particularmente a intenção de se adotar, na distribuf..
ção dos recursos do salário-educação~ os mesmos princípjos de
eqUidade estipulados para ·os Fundos de Manutenção e Desen-

volvimento do Ensino Fundamental e de ValorizaçãO dO MéiglSté-

rio, criados pela Emenda à Constituição n2 14, de 1996.
Contudo, a releVância e ·a urgência de uma matéria não
pode ser ·motiVo para

sé infringir escandalosamente outro manda-

mento constitUcional. cônl•eteito, a MP 1.518196 não pode ser ad--

inovações introduzidas pela ·Emenda ao Texto COnstibJcional ~

mitida pelo COngresso Nacional, pofs fe;e de fonna dara o art.

14, de 1996.
O art.

246 da COnstituição Fede"ral, que detennina:
1~t

da Medida Provis6ria mantém a alrquota do safá-

rio-educação, assim como sua sujeição às mesmas nonnas relativas às contribuições sociais e demais valores devidos à Segurida-

de Social.

··o

•é vedada a

adoção de medida provisória na re-

gufa.mentação de artigo da Constituição cuja redação
tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a
partir de 1995. • .

concerto de empresa, para fim de pa~ento do salárioeducação, é atualizado. Também são feitas modificações nas
isenções do recolhimento da contribuição social. Nesse aspecto,

dificou a redação do art. 212 do Texto Maior. especificamente o

destaca-se o estabelecimento de restrições do beneffcio às insti-

seu § 5 9 , que versa sobre o salário-educação. Portanto, querer re-

Ora, a própria Emenda à Constituição n9 14. de 1996, mo-

tuições de ensino privadas,. assim como às organizações hospita-

gulamentar a matéria por meio de medida provisória representa

lares e de assistência sociaL

uma afronta à Constituição Federal e ao CongresSO Nacional.

O art. 2!1 mantém o princípio de negar ao salário-educação

É preciso considerar que não se trata aqui de adianta.r um
vicio de inoonstitucional!dade no conteúdo da medida provisória,

caráter remuneratório na relação de emprego.
Ficam mantidas, de acordo com os arts. 3 2 e 4 11, as compe-

iniciativa que deveria ser eventualmente tomada quando do exa-

tências do lnstiMo Nacional do Seguro Social (INSS) e do Fundo

me, por esta Comissão, dos aspectos constitucional e de méritQ

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no que se re-

da matéria, de acordo com o art. 711 da Resolução

n~

1 • de 1989,

fere ao recolhimento do salário-educação. Continua cabendo ao

do Congresso Nacional. Na realidade. o que temos é uma MP

INSS a função de fiscalizar a arrecadação da referida contribuição

cuja própria edição é fator de descumprimento de mandamento

social. Ao FNDE. de acordo com o art. 79., cabe flscallzar a aplicação dos recursos originários do salário-educação.

pronunciasse a favor da admissibilidade. por urgência e relevân-

O art. 59 permite a aplicação, em instituição financeira fede-

cia, de uma medida cuja edição carrega um insanável vído de in-

ra!. das disponibilidades financeiras dos recursos geridos pelo

constitucional. Portanto, seria incongruente que esta Comissão se

constitucionalidade.

FNDE, sendo seu produto destinado ao ensino fundamental, à

Em vista do exposto, conclufmos, com base no art. 5° da Re-

educação pré-escolar e ao pagamento de encargos administrati-

solução n11 1. de 1989, do Congresso Nacional, pela inadmissibiida-

vos e Pasep.

de da Medida Provisória n 2 1.518, de 19 de setembro de 1996.

O art. 6 9 mantém o valor das quotas de distribuição do salário-educação: um terço compõe a quota federal e dois terços a
estadual, sendo observada a arrecadação em cada Estado e no
Distrito Federal. Contudo, o montante da quota estadual será

re-

distribuído entre cada Estado e seus municípios proporcionalmen-

E.M. MEC Nll 112
Brasília. 19 de s€tembrõ de 1996

E~ntÍSSiino SOOhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à superior consideração de Vos-

te ~o número de alunos matriculados nas respectivas redes públi--

sa Excelência. a ánexa Minuta de Medida Provisória que •Altera a le-

cas de ensino fundamental, de acordo com as estatísticas do cen-

gislação que rege o salário-educação.

e Oá ·outras providências•.
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Trata-&> Sr. Presidenta, da ajustar tal legislação às modifi..

Trata-se, Sr. Presidente, de ajustar tal legislação às modifi-

cações introduzidas na Carta Magna pela Emenda ConstitUcional

cações introduzidas na carta Magna pela Emenda COnstitUcional

n2 14, visando adequar a polítiCa de financiamento do ensino fun- ·-

nl2 14, visando adequar a política de financiamento do ensino ftm·
damental aos seus elevados propósltós, engajando toda. a socie-

damantal aos seus elevados propósitos, engajando toda a socle- ·

dada no p~ de transfonnação da escola que temos na es-cola que queremos. com a finalidade praclpua da atingir meta
prioritária do programa de governo de Vossa Excelênda.
A adoção da presenta medida, proporàonará o aperfeiçoa}
manto dos macanlsmOS da gestão dos mansos do salállo-educação, bem como a conunúldada do repassa, da 1o1111a automática a

das esoolas públicas
estaduais e Jm~nicipais do ensino imdamantal, assegurando a cor~

transparenta, da rerurnos federais em fa)lor

estaduais e municipais do ensino fundamental, assegurando a
correção das deSiguak:iades e oportunk:fàdes educacionais e resguan:lando a eficaZ aplicação, pelas próprias escolas, dos recursos drecionados à manutenção e ao desenvoMmento do ensino

ração <f;as desigualdades a oponmidades adocaclonals a resguar-

dando

aeficaz apllcaÇ\10. pelas próprias escolas, dos recurnos dl-

recionados à manpnção e ao desenvolvimento do en$no funda-

~~-~ púbfico.~

-

' :,

.

-

-

A distribuição dos.reaJtsos do sal~cação sará otim~
zada. sem a majoração de OOCãrQos já existentes e sem alteração
da repartição do valor líquido arrecadado em CuoJas Federal (113)
e Estadual (213), obedecendo, tão-somente, critérto de justiça social, pala redistribuição da parcela de recursos da QuoJa Estadual

entre Estados e Municípios. a partir de 12..1-97, de acordo com o
número de alunos matriculados nas escolas das redes públicas
de ensino estadual e municipal, assegurando, desta forma. eqüidade na partilha desses recursos.
Esta medida resguarda. ainda, o atendimento aos alunos
bolsistas que se encontrarem, na datà. d~ ~lção deste ato, cadastrados como beneficiários do denominado· Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, custeado com recursos
originários da contribuição social do saláf'io-.educação, evitandose, desta forma, o indesejável impacto sócio-educacional que a
súbita suspensão do beneficio a esses alunos representaria,. tanto
para os próprios alunos e suas famDias,. quan10 para o sistema público de ensino que, certamente, teria dificuldades de abrigá4os.
Por fim, é relevante destacar a instituição da taxa de administração de 1% da arrecadação realizada, em favor do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, de fonna a possibilitar a melhoria da gestão dos recursos arrecadados. seja no combate à sonegação e no incremento da arrecadação, seja na ade.quada e criteriosa aplicação dos recursos disponrveis. Mister se
faz consfgnar que a garantia dessa parcela de recursos ao FNDE,
desonerará o Tesouro Nacional dos encargos financeiros inerentes à consecução desses objetivos.
PelaS razõeS aqui expostas. e pela convicção da presença
dos requisitos de relevância e urgência, proponho a Vossa Excelência o tratamento da matéria por intermédio de medida provisória, ao amparo do art. 62 da Constituição.
Respettosamente.
E.M. MEC N" 112

dade no processo d9 transfonnação da escola que temos na escola que queremos, com a finalidade precfpua de atingir meta
prioritária do programa de governo de Vossa Excelência.
A adoção da presente medida proporcionará o aperteiçoamento dos mecanismos de gestão dos recursos do salárfo.educação, bem como a continuidade do repasse, de fonna automática e
transparenta, da rerursos federais em lavor das escolas públicas

..

fundamental públiCO.
;
~
A distribuição dos recurnos do salário-educação sará otimlzada. sem a majoração de encargos já existentes e sem alteração
da mpartição do valor liquido arrecadado em QuoJas Federal (113)
e Estadual (2/3), obedecendo, tão-somente, critério de justiça social, pela redistribuição da parcela de reéursos da Quota Estadual
entre Estados e Munlcípl0$y a partir de 1L1-97, de acordo com o .
número de alunos matriculados nas escolas das redes públicas
de ensino estadual e municipal, assegurando, desta fonna. eqüiçat~a

'

na partilha desses recursos.
Esta medida resguarda. ainda, o atendimento aos alunos

bolsistas que se encontrarem, na data da edição deste ato, cadaStrados como beneficiários do denominado Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental - SME. custeado com recursos
originários da contribuição social do saláfio..educação, evitandose, desta forma, o indeseJável impacto sócio-educacional que a
súbita suspensão do benefício a esses alunos representaria. tanto
para os próprios alunos e suas familias, quanto para o sistema público de ensino que, certamente, teria dlfiaJidades de ãbrigá.-los.
Pelas razões aqui expostas. e pela convicção da presença
dos requisitos de relevância e urgência, proponho a Vossa Excelência o tratamento da matéria por intermédio de medida provisória, ao amparo do art 62 da Constituição.

Respeitosamente,
NOTA TÉCNICA N" 577, OE 1996

Relativa à STC n!l 1.704196. que requer a análf..
se do Projeto de Lei nl2 2.380/96 e da Medida Provi-sória n!l! 1.518196.

O PL N" 2.380196

l-Síntese
Brasília, 19 de setembro de 1996

Esse projeto de lei, de iniciativa do Presidente da Repúbli-

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

ca. regulamenta os Fundos de Manutenção e Desenvolvimento

Tenho a honra de submeter à superior consideração de
Vossa Excelência a anexa minuta de medida provisória que •Altera

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, previstos
na Emenda à Constib.Jição ng 14/96, assim como toma outras pro-

a legislação que rege o salário-educação. e dá outras me<fdas·.

vidências relativas à nova redação dada ao arl 60 do Ato das Dis-
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posições Constitucionais Transitórias - AOCT. São os seguintes

os aspectos mais relevantes tratados na proposta:
1. A organização dos Fundos:
OS recursos dos Fundos serão repassados automat~

Outubro !996

des de gastos por aluno entre as redes municipais e a estadual.
O munlcfpfo que não se empenhar na ofãrta do ensino Obrigatório perderá recurso em favor da rede escolar estadual. Inversamente, o estado poderá ser penafazado, em benefício do

es-

icamente para contas bancárias únicas e especfficas dos gover·

forço municipal, caso atue daflcientemente na oferta dessa nrvel

nos subnacionaJs. As transferêndas relativas aos Fundos obede-

de ensino.

cerão aos mesmos procedimentos e formas de divulgação ,adot&.

dos para as demais transferênicas constitucionais, de acordo com
a legislação pertinente. Os reSpectiVOS r~rsos relativos aos
Fundos deverão constar nos orçamentos ~uals da UniãQ, dos
Estados. e do Olsbito Federal, assim como em programação orçamentária esPecífica dos munlcipios.
12. A distribuição propordnnal dos
dos Fundos:
Corno prevlslo,no texto constiluclonal. a distribuição dos re-

..c;,rsos

cursos se dará

J.,. proporçijo do número da alunos matriculado$

~~--~--~

-

::.anualmente naS escolas da§. redes da ensino fundamental do estado e de seus muniCÍpios::~ Para efeito das distribuições serão
consideradas as ma~ resultantes do censo educacional rea-

De fonna menos acentuada. as desigualdades

:nteresta-

duals alntarraglonals também são combatida$, madlante a garan-

tia da complamantação, pela União.. dos recursos dos Fundos que
não atingiram um valor mfnino nacional.
Entretanto. convém levantar as seguintes questões sobre a

proposla do P-r Executivo:
1' O arl 6' afinna que. para o cálaJio do valor mfrmlo
anual por aluno, será considerado o 'lotai da alunos matriculados
no ensfno fundamental regular, no ano anterior-. Para que os Fundos tenham o efeito previsto; no art. 60 do AOCDT, deve-se com~
putar~se

tão-somente os· alunos matriculados no ensino funda-

mental público.

lizado pelo M!"lstério da Educação e do Desporto - MEq. O pro-

22 Oe aoordo com a proposta dê regulamentação. apenas

jeto de lei resbinge o beneffcio dos Fundos ao ensino regular, o

os alunos do ensino fundamental regular serão beneficiados peJos

que deixa de fora o ensino supletivo e a 9ducaçao especial, ainda

recursos dos Fundos. Ficam exclufdoS' os aJunos que cursam o

que relativos ao ensino obrigatório.

supletivo e aqueles que recebem educação especial ainda qu&

3. FtSCallzação e controle:

vinculada ao ensino fundamental.

Essas funções serão exercidas. junto aos governos esta-

Na reafldada. a lndusão do supletivo ditiaJIIarta a inpia-

duais e do Distrito Federal, por um conselho de no mfnlmo cinco

. mentação da proposta. uma vez que muitas vezes os alunos des-

pesspas, representando o poder executiVo estadual, os poderes

ex~s municipais, o conselilo estadual de educação, as associações de pais e mestres e o tribunal de contas estadual (ou

do DF).
Nos munlcfpios, para exercer as mesmas funções, deverão
ser criados conselhos da no mfnlmo três membros. representando
o órgão exeaJUvo municipal de educação, os professores e direto-

res de escolas e, ainda, os pais de alunos.
4. Forma de cálculo do valor mfnimo nacional:
O cálculo será baseado na previsão da receita total dos
fundos e no total de alunos matriculados no ensino fundamental
regular, no ano anterior, de acordo com os dados do censo educacional do MEC. O valor será fixado por ato do Presidente da
República.
5. COndições para a complementação da União:
A União apenas complementará os Fundos dos entes fede-

rados que cumprirem o art 212 da COnstituição; observarem as
dlretrizes para a carreira e remuneração do magistério, a serem
lnslitufdas paio Conselho Nacional da Educação -CNE; fornecerem lnfonnações para a realização do censo escolar. e colaborarem em outras iniciativas do MEC. como na avaliação de desempenho escolar.

sa modalidade

não freqQentam curso, mas apenas fazem inscri-

ção para uma prova. Além disso, com o amparo constitucional,
qualquer pessoa que não teve acesso ao ensino fundamental na
idade própria pode ter acesso a ele a qualquer momento , lncfusi..
ve em cursos regulares.
Por outro lado, não cabe discriminar os all.mos de educação espedal. A ConsUtuição F-ral detennina que os portadores
de necessidades educa:Hvas especiais sejam atendidos preferencialmente na rede regular de ensino. Nesse caso, os alunos de
educação especial seriam beneficiados pelos recursos dos Fundos. Contudo, seria distinta a situação daqueles que necessitam
de um atendimento em turmas ou escolas especiais.

t

bem ver-

dade que, por vezes. esse atendimento gera um gasto por aluno
razoavelmente superior à média do dispêncio com alunos de tur~
mas regulares. Porém, o atendimento àqueles alunos ainda é pre-cário. principalmente nas regiões e localidades mais pobres. Portanto, caberia considerar n·o cômputo de matriculas não apenaS
os alunos do ensino fundamental regular. mas também os de educação especial, desde que vinculados a esse nível de ensino. Ain-

da que não sejam numerosos, essas estudantes deveriam ser
considerados no cômputo geral das matrrculas. como uma fonna
de se promover justiça e de provar o ca.ráter não meramente fun-

11- Comentários

cional da reforma em curso.

O projeto de lei mantém em essência os mandamentos do

3 1 A fonna de composição definida para os conselhos de

texto constitucional. Portanto, ficam garantidas suas intenções de

fiscaliZação pode gerar distorções em seu funcionamento. COmo

promover maior equidade na dislribulção dos recursos públicos

é estabelecido um número mfnimo de membros, nada impede

que financiam o ensino fundamental, evitando-se as dlsparida-

que. na legislação estadual ou municipal, um dos segmentos rep-
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resenta.dos (partJa.Jiannente o poder Executivo) seja privilegiado
com mais da um membro. Dessa forma, poderfamos ver a ter-

mação de conselhos, com maioria de representantes do poder
Executivo, revestidos da tarefa de fiscalizar atos do mesmo podar. Além disso, por que o poder LegislatiVo, que tem funções
ftscaUzadoras, não é lembrado na composição dos conselhos?
4' O real Impacto da proposta sobre os salários docentes
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a• O art. 11 da proposta é Inconstitucional. O art. 212. § 1v,
da Lei Maior, não prevê qualquer condição para que a União
· preste assistência técnica

e financeira aos entes federados.

g. O art. 21 prevê a realiZação, pelo MEC, no prazo de dois
anos. após a promulgação da lei, de uma •criteriosa avaliação dos
seus resultados, com vista à adoção de medidas operacionais e
de natureza pofftico-educacional corretiVas•.

Na realidade, cabe

não poda ainda ser ~ datenninado. O que se sabe é que os r

ao· MEC acompanhar a aplicação da lei desde sua aprovaÇão,

entes federados mais pobres tarão mais rea.~rsos para aplicar no
ensino fundamental. E 60% desses recursos dãverão ser dirigidos

promovendo, sempre que necessário, medidas corretivas pertinentes. Uma avaliação global sobre os efeitos da lei já deve ser
empreendida após o primeiro ano de sua vigência, não cabendo a

ao pagamento dos docentes.

O Impacto sal...;l variará de locare

dada para ~ktade, dal a previsão de tma média nacional de
300 mais,.. e não um salário mínimo nesse'valot, como se chegou
a clvulgaÍ'. Assfm, no que, toca ao nível de remuneração do magistério, pouco ou nad;f mudará, nos estados e munlcfpios. mais ri- •

~- tt~ meis-ppths, as-mudaa,ças ficarão
na dependência de '
-- ------------

···-~.

espera do segundo. Por outro lado, embora seja provável que distorções venham a ocorrer e. portanto, que sejam necessárias me-

didas corretivas, a redação do artigo comete o erro de tomar tais
disloo;ões oomo falo cem. o ade<pado sana adotar una fórmula
como: se neoessáóo 00o1ar 'lnedkjas operaàonals ( ...)corretiVas".

'

como 1. a fonna ~~ração de carreira do nlaQistériO; 2. a eficiênda da atuação dos'conselhos fiscalizadores e da própria comunidade local, de forma. por exemplo, a coibir o empre-

mentação: os §§ 4 9 e ~- Não cabe uma eventual justificativa de

gulsmo; 3. a capacidade do MEC e dos órgãos competentes dos
governos subnacionais da acompanhar a execução das medidas,

que o projeto de lei apenas regulamenta o.s tópicos previstos no
art. P da emenda, pois "outras providências• estão sendo propos-

corrigindo-a, se necessário.

tas. entre elas a de definir condições para que a União complemente os Fundos. o que nem mesmo está previsto no texto cons-

t" fatores

Se é verdade que essas indefinições crtam Um certo temor
quanto à eftciência das medidas, cabe considerar, por outro lado,
que seria um equrvoco pensar que uma legislação federal minuciosa e pretensamente onipotente possa te,r o efeHo de resolver

todos os problemas, eximindo os governos subnacionais e a população de suas responsabilidades.

1()11

Dois dispositivos do novo art. 60 _do ADCT, introduzi-

dos por inicia;tiva da cama:a dos Deputados, ficaram sem regula-

titucional.
O § 4 2 prevê um ajuste progressivo, em

lJTl

prazo de cinco

anos, das contribuições dos entes federados aos respectivos Fundos, de fonna a se atingir um valor por aluno que corresponda a
um padrão mínimo de qualidade do ensino. De fato, o dispositivo

5 1 como apontado na Consulta relativa à STC n11 1210/96
(sobre documento da 5ecretaria de Finanças do Estado da Ba-

é dlffcil de ser regulamentado, quanto mais de ser cumprido. Ao
invés de contar com os recursos educacionais disponíveis em

hia), continua pendente também o problema dos efeitos da inlda-

cada Fundo, a norma institui um valor ideal de custo por aluno,
que deve constituir dispêndio após dnoo anos. A fixação ~sse
valor, mesmo em 001 patamar não muito alto, acabalia criando a

tiva em tela sobre a remuneração dos inativos, dos docentes de
outros nfvais de ensino e dos demais profissionais da educação.
SS É cometido um equrvoco no art. 9 11 A complementação

necessidade de maior investimento do setor público no ensino

dos Fundos pela União deve ser fato líquido e certo. Apenas
davam deixar de receber os recursos dessa complementação os

fundamental, o que, para não prejudicar outros nfveis de ensino,
exigiria a elevação dos dispêndios com o setor educaciunaL Não

entes federados que não cumprirem as condições definidas. Não

obstante essa dificuldade, se o princfpio tomou-se norma constitu-

faz sentido punir os estudantes de todo um estado em razão do
descumprimento da lei por parte de um ou outro municfpio, por

cional, é preciso regulamentá-lo. Ainda que a fixação do referido

exemplo.
71 Por outro lado, embora o estabelecimento de condiçõ-

valor possa ser objeto de ato presldenáal ou do MEC, alguns parâmetros para o cumprimento da norma deveriam ser matéria de lei.

es para a complementação dos Fundos tenha a sua lógica. sua

11• O§ Gil deveria ser regulamentado por lei, uma vez que
sua redação é ambígua e será certamente objeto de controvér-

constltucionaDdade merece ser questionada, pois a Emenda

sias. É dito que a União aplicará no ensino fundamental e no com-

Constitucional n11 14/96 não as prevê. A propósito, a punição

bate ao analfabetismo determinada equivalência de recursos. Se

para o ente federado que não cumprir o art. 212 é a intervenção

a lei não esclarecer o que significa o termo •a União aplicará•,

(art. 34, VIl, e, e arts. 35, U:). não cabendo o estabelecimento

esse valor fica incerto, retirando qualquer compromisso de vincu-

de norma legal concorrente e, em certo sentido, alternativa ao

lação de recursos da União ao setor. Em outros termos, é preciso

mandamento constitucional. Já as diretrizes para a carreira e

esclarecer se os empréstimos externos e os recursos estaduais

po~

do salário--educação (contabilizados na execução orçamentária do

auto-

MEC) serão computados. Se o forem, o percentual estabelecido é

nomia que os entes federados têm para definir normas de seu fun-

baixo. Em suma, a regulamentação da matéria seria uma forma

cionalismo.

de garantir, na lei, maior esforço da Unij,o no apoio ao ensino fun-

remuneração do magistério, a serem instituídas pelo CNE,
dem ter sua constitucionalidade questionada. em função da

448

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro I 996

damental, evitando o risco da manutenção dos mesmos dispêndios no setor, o que signJficaria difiaJidade de promover a com-

ra!, não podendo ser dirigido, como quer a MP, à educação préesco!ar e a outros encargos administrativos. Provavelmente, o

plementação dos Fundos.

autor da proposta baseou-se na Lei n2 8.150, de 28 de dezem-

12' Reforça a preoaJpação expressa acima o lato de a
proposta prever um ato do Presidente da República na fixação do
valor mínimo por aluno. O cálculo desse vaJor será feito -com
base• na previsão total de receita para os Fundos e no total c:l~
alunos ma1rk:ulados. Como não há garantia da objatividade neSSjl

bro de 1990, que permite esse tipo de destinação ao produto
das aplicações financeiras do saJário-educação. Contudo, os autores da mecida deixaram de considerar que a referida lei é inconstitucional: só não foi declarada como tal pelo Supremo Tfi..
bunal Federal por falta de iniciativa.

fórmula, o vaJor mínino pode ser eventualmente instituído ® for·
ma a desonerar a União de suas obriga~.

legal encontra-se no arl 65:!, inciso 11, §~=os recursos estaduais

/

A MP N' 1.518196

..

·.A Medida Provisória n•1.S18196; que·aJtera a legislação do
saláriÓ-educação, não deveria ser admitida pato Congresso Na-

cional, pois sua ~o carrega um vfdo insanável d~ inconsiii!J~: =--~ ~
-~-,--_---·
A Emenda à C?n~ção n11 14J96 atterou o § &' do art.

...

--

"

212 do texto conslllt!dÔOai.'POrtanto, da acordo com o art. 246 da
própria Constituição, essa matéria não pode ser objeto de regulamentação por meãda provisória. Embora o art. 7' da Resolução
n~ 01/89, do congresso Nâ.cionaJ, com base no art 62 da COJ1sti..
tuição Federal, refira-se à adminissibilldade da medida provisória
por urgência e relevância. não deveria o congresso Nacional admitir uma MP viciada de inconstitucionalidade em sua própria origem. Não se trata, no caso, de identificar uma inconsti_tueiOnaJidade no conteúdo da matéria (algo que, veremos. também ocorre),
providência que deveria ser tomada qUando da análise de sua
constitUcionalidade e mérito. O que temos é um flagrante

desres-

peito ao art 246 da Constituição Federal no próprio ato de edição

4. A medida que mais justificaria a proposta da mudança
do salário-educação serão distribuídos entre cada Estado e seus
municípios de fonna proporcional ao número de alunos matriculados nas respectivas redes da ensino fundamental. A intenção da
iniciativa é a da adaptar a distribuição dos recursos do salárioeducação ao critério adotado nas distribuições dos recursos dos
Fundos de Manutenção e ~nvoMmento do Ensino Fu~en
tal e de Valorização do Magistério.
5. Por outro lado, a proposta flexibiliza demWs os critérios
de aplicação da quota da União. Não é mantida a.tradição de se

vedar o uso do salário-educação para o pagamento de pessoal, o
que fez desses recursos uma importante fonte de aplicações em
materiak1idático e reformas de escolas. por exemplo. Ademals.fica mantida a permissão de se aplicar, se necessário, o total dos

recursos federais do salário-educação na complementação dos
·.Fundos estaduais, o que pode gerar um descaso da área econõ,mica no sentido de ampliar os recursos orçamentários do MEC
para fazer face a esse compromisso da União.

6. Por fim, a constitucionalidade do art. 82 é questionável.

Seu propósito é o de assegurar o atendimento dos alunos já be-

da medida provisória.

neficiados pelas modalidades de deàJção pelas empresas, dos

Não obstante esse problema. apresentamos a seguir alguns comentários sobre o conteúdo da iniciativa:

valores gastos com a oferta do ensino fundamental a seus empre-

1. Várias definições sobre o salário-educação são manti-

das: a alíquota, o seu caráter não-remuneratório, a sujeição às

gados e dependentes, como o sistema de aquisição de vagas.
Porém, não seriam admitidos novos alunos nessas modal!dades
de atendimento.

mesmas normas das demais contribuições sociais devidas à

Trata-se de uma medida de compromisso, que promove

Seguridade Social, as competências dos órgãos arrecadadores

uma transição entre a velha e a nova ordem e tem o mérito de

e de fiscalização, assim como a repartição do montante arreca-

evitar uma mudança brusca, certamente prejudicial a vários

dado entre a União (1/3} e os Estados {213). Poderia justificar

dantes e às iniciativas sérias no setor. Contudo, a norma constitucional é clara: o saJário-educação financia o ensino fundamen-

essas repetições a intenção de consolidar a matéria em uma
nova lei.

estu~

tal público (leia-se oficial). Não foi prevista na COnstituição qual-

2. Entre as novidades, está a modificação das isenções de

quer regra de transição ou a forma da lei. na qual aquela poderia

recolhimento. Merece destaque o estabelecimento de algumas

ser inStituída. Portanto, não faltarão restrições ao disposto no art.

condições para que as escolas privadas e as organizações hospi-

85:! e, no caso de sua aprovação, ações de inconstitucionalidade
contra a matéria.

talares e de assistência SOCial possam gozar do beneficio das

isenções_ E tese, a medida é correta, pois muitas dessas instituições são empresas como as demais. COntudo, a eficácia da pro--

posta é discutível, pois se a concessão de reglstros de utilidade
pública a de fins filantrópicos, por exemplo, já é um verdadeiro
carnaval, a tendência será de aumentar a tona.

3. O parágrafo único do art. 5' é inconstitudonal. O produto

São essas as considerações que no momento julgamos

pertinentes em relação ao objeto da STC. Porém, colocamo-nos à
ínteira disposlção para eventuais esdarecimentos, assim como

de aplicações financeiras também constitui a receita da contribui-

para o aprofundamento da matéria.

ção social. Assim, sua destinação deve ser exclusivamente para o
ensino fundamental, como determina o § 5 2 da Constituição Fede-

L ottoni de castro, Consultor Legistativo.

COnsultaria Legislativa, 30 de setembro de 1996.- Marcelo
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Durante o discutsO do Sr. Lúcio Alcântara, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidlmcia, que é ocupada pelo Sr. RamezTebet.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronim- ,
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado~s. a Constituição Fedéral estabelece que "o Ministério Público é
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbind~he a defeSa. da ordem jU:.
rfdica, do regime democrático e dos interesses so~iais e individ~i! indisponfveis.•
. '
,.-,t,.. .Tra~ um-conjunto de incumbências da
maior relevância para a. Sociedade como um todo e
para a própria democracia, daf porque a Constituição também assegurou autonomia funcional e administrativa ao Ministério Público, incluindo responsabilidade pela elaboração de sua própria proposta orçamentária
··
Não estivesse constitucionalmente assegurada
a independência funcional ao Ministério Público seria impossfvel o desempenho. de suas funções {nstitucionais, destacando-se: "promóver, privativamente,
a ação penal pública"; "zelar pelo efetivo respeito
dos poderes públicos e dos serviços de relevància
pública aos direitos constitucionalmente assegurados"; "promover a ação de inconstitucionalidade ou
representação, para fins de intervenção da União e
dos Estados"; promover o inquérito ciVIl e a ação civil pública, para a proteção do património público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos"; "defender judicialmente os direitos
e interesses das populações indígenas"; "exercer o
controle externo da atividade policial"; "requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito
policial", assim como outras funções compatfveis
que lhe forem cometidas.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na sociedade complexa e dinâmica em que vivemos torna-se cada vez mais necessária a existência de um
Ministério Público atuante, independente, altivo, destemido e ágil. Sem isso, a sociedade fica desprotegida, à mercê da ação de aventureiros, o património
público corre o risco de ser dilapidado, atacado por
quadrilhas e pelo crime organizado.
A mera existência de uma lei, de um dispoSitivo
legal, por mais perfeito e bem elaborado que seja,
não garante a proteção da sociedade civil. Essa garantia há de se basear em grande parte na qualida-

~
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de dos recursos humanos que compõem o Ministério
Público, bem como daqueles que integram seus
quadros auxiliares: os procuradores, promotores e
demais servidores que contribuem para a consecução da missão constitucionalmente atribufda ao Ministério Público.
No que tange ao Ministério Público da União,
há, atualmente, um sério entrave, uma grave distorção hierárquica e salarial !lO seu corpo funcional, ã!ficultando o cumprimento de sua missão.
Os servidores de nfvel superior do Ministério
Público da União encontram-se com a remuneração
defasada, principalmente em decorrência do baixo
percentual da Gratificação Extraordinária a que têm
direito.
·
O pleito dos servidores de nfvel superior do Ministério Público da União·resume-Se em equiparar 0
percentual dessa Gratificação ao percentual atribuido aos servidores de nfvel médio.
Desejo expressar meu apoio a essa justa reivindicação, que atende aos princfpios da justiça e da
isonomia, não apenas porque os servidores públicos
ficarão provavelmente dois anos sem reajuste, mas
porque o próprio Poder Executivo tem corrigido,
caso a caso, diversas distorções existentes em seu
quadro de pessoal.
Há previsão orçamentária para o atendimento
do pleito, o que é reconhecido pelos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento. Apesar da relevância
do fato, de haver previsão orçamentária para o atendimento do pleito e da autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, a área económica do
Governo Federal é contrária ao seu atendimento,
sob a alegação de estar evitando aumento de despesa.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não se
pode combater inflação em detrimento dos interesses da sociedade, em prejufzo da remuneração de
funcionários que exercem função relevante e indispensável ao funcionamento da Justiça e, portanto,
do Estado, do Governo e do regime democrático.
No presente caso, cálculos oficiais realizados
demonstram que a despesa total seria de apenas
treze e meio milhões de reais, o que é muito pouco,
considerando-se os relevantes serviços prestados à
sociedade pelos funcionários do Ministério Público
da União.

O assunto se encontra atualmente no Senado Federal (PLC n• 127195), tendo recebido parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Desejo, neste momento, reafirmar meu apoio a
essa justa reivindicação dos servidores de nível su-
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perior do Ministério Público da União e solicitar a
aprovação da matéria no plenário desta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito ·..
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva, por cessão do Senador Eduardo Suplicy.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. pro-;,
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, no último dia 12 oor;nemorou-se no
Brasil o Dia da Criança, com muita ênfase, até mesmo comerGiitl. E aproveito a oportunidade para trazer a esta Casa um grito de alerta ·Sobre a triste situação da maioria çlas crianças brasilei: s.
.
Não hav"llfi real horizonte para o Pds enquan-.•
-~""l'i''tmátes âê'<criarrças continuarem desassistidas
em suas necessidades ;;., alimentação, saúde, educação, assistência social - e enquanto não forem
criadas perspectivas mais luminosas, como crescer
em famfiias onde predominem a esperança e o
amor.
Séculos de um modelo social e económico excludente tendem a escamotear o que deveria ser óbvio: a questão da criança é um ponto decisivo dentro
da problemática brasileira, seja qual for o ângulo
pelo qual se examinem as questões nacionais.
O grau de civilização e avanço de uma sociedade não se exprime somente em termos de progresso económico, de uso e criação de tecnologias
ou mesmo de atividades culturais, mas é também
avaliado pelo que é feito em favor da justiça social.
E, nesse contexto, um lugar reSEiivado às cnanças é
primordial.
Os problemas por que passa grande parte de
nossas crianças são bem conhecidos, como afirmei:
desnutrição, desassistência à saúde e à famma,
educação inexistente, vida nas ruas como forma de
subsistência e, o mais dramático, para fugir de lares
cruéis, a tragédia da opção - que não é opção pela prostituição e exploração do trabalho infantil.
Sobre o trabalho infantil, parece que a sociedade e o Poder Público despertaram para esse grave
problema que rouba a infância de milhões de crianças e adolescentes brasileiros, privando-os da convivência saudável das brincadeiras da infância.
Cabe lembrar que a Constituição prolbe qualquer trabalho antes de a cnança completar 14 anos
de idade, salvo na condição de aprendiz, situação
permitida apenas a partir dos 12 anos. Mesmo assim, a atividade deve ser reconhecidamente leve,
excluindo-se, por exemplo, o trabalho exercido em
indústrias. ofiCinas e agricultura.

Outubro 1996

Estando a criança ou adolescente trabalhando,
é fundamental que lhe seja assegurada oportunida' de de educação, mas, na prática, não é o que acontece. As crianças e adolescentes não aparecem nas
estatrsticas ofiCiais, não têm "direitos trabalhistas e
nem benefícios previdenciários. Elas integram a chamada mão-de-obra invisível; no entanto, segundo a
Organização Internacional do Trabalho, formam no
Brasil um silencioso exéroito de 7,5 milhões de
crianças e adolescentes que praticamente não têm
infância e trabalham como adultos.
A situação é tão dramática que os fiscais do
Ministério do Trabalho já presenciaram crianças de
chupeta na boca e uma enxada na mão. No meio rural, as crianças ingressam no trabalho a partir dos
·seis ou sete anos de ida_de, trabalham em média 10
horas em troca de uma remuneração que varia de 2
a 6 reais por dia. Esses valores são ainda inferiores
se a mão-de-obra é feminina.
A maioria das crianças e adolescentes sequer
vêem o resultado de seu trabalho, porque o dinheiro
vai direto para as mãos dos seus pais, para complementação da renda familiar. O trabalho dessas·
cnanças não é reconhecido, principalmente quando
se trata de uma empreitada onde os jovens entram
como mão-de-obra auxiliar dos pais.
O emprego da mão-de-obra infantil na agricultura pode ser constatado em quase todas as regiões
ào País: em São Paulo, na colheita de laranjas; no
Rio de Janeiro, na colheita de cana-de-açúcar; em
Goiás, nas lavouras de tomate; em Mato Grosso do
Sul, nas carvoarias e na colheita da erva-mate.
No Nordeste, a maioria das crianças trabalha
na cultura da cana-de-açúcar. Somente na Zona da
Mata pemambucana são mais de 70 mil crianças e
adolescentes, o que representa ceroa de 30% da
força de trabalho do setor canavieiro. Nos perfodos
de moagem de cana, esse número pode chegar a
120 mil crianças. Na Bahia, concentram-se 85% na
produção do sisai. A atividade se espalha por cem
municípios baianos e envolve ceroa de um milhão de
pessoas, das quais 25% são crianças e adolescentes, que ganham em média cinco reais por semana
para tratarem o sisai.
Levantamentos já demonstram ceroa de 1.500
mutilados na região sisaleira. Não há visão mais estarrecedora do que o atraso tecnológico empregue na
produção de sisa!. O interior de uma batedeira de sisai
é uma viagem no tempo aos primórdios da revolução
induStrial, quando o trabalho era sinónimo de névoa,
tosse e rostos infantis enrolados em pedaços de trapo
para proteger doeorpo do primitivismo da produção.
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Diz o documento recente, divulgado pela Contag:
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.
.Não podemos conviver ainda com sttuações
1dênt1cas
àquelas por mim vívidas há cinqüenta
"No Sul do Brasil, predomina a expiO:.
ração sexual de crianças e adolescentes·· · anos, em que as crianças de ontem, que são os
adultos de hoje, continuam na mesma perspectiva.
que migram do interior para as cidades. Na ·
Se
somos adultos, temos como prioridades politicas,
Região Norte, principalmente nos Estados
nos
nossos discursos, as crianças; se somos criande Rondônia e Amazonas, a prostituição inças, temos a esperança de que os adultos poderão
fantil também é apontada como um ·d~.
mudar os nossos destinos.
mais graves problemas da Região. A 1geer
Todavia, quer nos parecer que convivemos nagrafia da infância perdida concentra-se printuralmente
com o mesmo quadro: crianças sendo
cipalmente na região aÇti~t'eira, na prOduexploradas na sua mão-de-obra, crianças sendo de. ção de sisai, mas as crianÇas também dão
sassistidas e abandonadas nas calçadas das ruas,
duro na produção de fumo no interior de Alacrianças
sendo prostituídas.
' goas, nas regiões salmeiiâs do Ceará, do
Eu
serei incansável, Sr. Presidente. Serei inPiauí e do Rio Grande c\ó' Norte, onde elas
cansável porque tive a oportunidade de conviver
chegaltl a formar 70% dos trabalhadores
com as tragédias infarJtiS e de vivê-las eu própria.
•--.-.-que-~errr-6 ensacamento do produto. 'Na·
Contudo, de uma coisá- tenho absoluta certeza: foi
Paraíba, f<J;bricâm rede5; colchas e mantas.
importante, em minhavida de menina de rua, o fato
Em São Paulo, além da colheita de laranja,
de haver um Poder Público que, na época; garantia
também trabalham nas indústrias de calçaa
escolaridade.
dos· do interior, convivendo com a cola de
Então, eu vivia realmente na miséria, no aban·
sapateiro. •
dono, porque os meus pais não tinham os recursos
Nunca é demais lembrar o arl 227 da Constinecessários para me sustentar, mas não ficava de,,·
tuição brasileira, que trata do dever da famnia e da
sassistida porque eles, no seu orgulho de pais, me
sociedade na defesa e na proteção dessas crianças.
abrigavam num barraco feito de papelão, de outra
Lembrei-me de uma certa qcasião em que uma
vez, em um barraco de caixote e, depois, de estu·
multidão tratava de uma série de assuntos e lá os
que. Não importa, eu tinha onde recl.inar a cabeça
aduitos queriam impedir a presença de cria~ças. Um
quando safa da rua, do trabalho e voHava para a
certo homem, com muita sabedoria, disse à multicasa Mas algo ajudou, consideravelmente, essa
dão: "deixai vir a mim os meninos, porque dos tais é
menina B.enedita da Silva há 50 anos: a escola.
o reino dos céus". Quem disse _isto foi Jesus, porque
Naquela época, a criança, por mais pobre que
entendia que a prioridade deveria ser dada àquelas
fosse, tinha garantida uma vaga na escola. Isso me
crianças, pois a partir da sua convicção de fé teriam
ajudou, pelo menos o primário eu pude cursar. De-.
absoluta certeza da sua entrada no céu. A partir da
pois, as coisas ficaram diffceis, porque para o nível
concepção de políticas públicas inexistentes não tiseguinte eu tinha que ter Ql: "Quem Indicasse".
nham nenhuma certeza de que poderiam ter vida
Como não o tinha, cursei só o primário.
Ele disse: "crescei, multiplicai e enchei a face
Cresci, tomei-me adulta e só, então, fui conda terra"; e tem que ser menino, tem que ser criança
cluir
os
meus estudos. Tive a oportunidade de frepara depois ser adulto e poder multiplicar. Porém,
qüentar duas universidades, mas com os mesmos
não apenas de pessoas, de indivíduos, é de mãosacrifícios. Se não fosse aguerrida teria dado aos
de-obra neste sistema que estamos vivendo, mas
meus filhos um pior destino do que o meu, porque,
também da educação, lazer e prazer que não dE'vem
nas atuais condições sociais, eu não poderia darser negados a nenhuma criança. Criança, indelhes a proteção que deveria. As escolas e o poder
pendente da sua classe social, da cor da pele, é
público já estavam fechando as suas portas para a
criança. Diz a nossa Constituição que ela deve ser
população
pobre, a escola pública já não garantia
protegida pela familia, pela sociedade.
mais vagas, no I grau, para as nossas crianças.
Por que esse tema não sensibiliza a ponto de
Mas a força, a coragem, a experiência da unipriorizarmos, em nossas discussões acerca das relações de trabalho, o trabalho infantil, que continua,
versidade da vida me fizeram dar aos meus filhos a
condição de ir para a escola, ainda que, para isso,
na minha avaliação, a ser um trabalho escravo? Isto
cria uma sociedade excludente de bens comuns,
eu tenha me submetido a ganhar um salário baixíssimo. Para garantir a bolsa dos meus filhos, eu traba~mo a educação, a saúde e a proteção, em relação
à Infância e à adolescência.
lhava mais de 12 horas por dia.
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Conto essa história aqui, porque me parece
que ela sensibiliza apenas os que dela participaram.
Por que não abordarmos a exploração existente do ·.
trabalho infantil, quando tratamos da questão da refonna agrária? Por que não tratarmos da exploração
dessas adolescentes, dessas meninas, quando versamos, por exemplo, sobre a questão da mull)er,
como um todo? Quando falamos de crianças, rei!lir- ~
mamos que é preciso desenvolver o. País economicamente e priorizar politicas sociais;, cujas referên·
cias estejam voltadas para elas, porque não é pós$ível abandoóa-las, deixá-las sem recuniO algum para
sobreviver. E, para .isso, o conhecimentoe fundámental. É necessá!io que elas iecebam a profissio.nalização, mas> tom um;~ visão de mundo dife'rente,. _
,-~.ooo decorilliÍãçã.o, parp:>Qtie não sejam impedidas
de disputar no mercado,, Se a profissionalização fizer
com que sejam Consideradas mão-de-obra desqualificada, elas não terão, por conseguinte, um salário
digno e não Poderão, evidentemente, como cidadãs,
construir a sua famma dando-lhe o necessário e, assim, cumprir o artigo 227 da nossa Constituição.
Fói lindo! Twemos condição de levar os nossos
filhos para passear, demos presentes para eles, ·presenteei os meus netos, porque não poderia· deixar
de fazê-lo, mas com o sentimerito e o conhecimento
de que milhares e milhares de crianÇas não puderam, corno os meus netos e corno os nossos filhos,
festejar de maneira digna 0 "Dia da Criança. •
Todo dia é dia da criança, e 12 de outubro é
um dia especial. Mas essa data comemorativa não
existe para os meninos e meninas de rua que estão
abandonados, marginalizados e sendo prostituídos.
Nesse dia especial, essas crianças poderiam ser
alvo de uma iniciativa polfiica que acabasse, de uma
vez por todas, com essa coisa indigna que se chama
"Meninos de Rua".
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi elaborado tendo por base reivindicações daqueles que
trabalham com crianças e têm por finalidade permitir
o envolvimento da sociedade, dos políticos, do Executivo, do Judiciário, dos movimentos, da Igreja com
essas crianças para que elas se multipliquem com
responsabilidade, para que tomem as nossas cidades, cantem em nossas praças, mas que não deixem de ser crianças. Isso será impossfvel sem a
aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O presente que poderfarnos dar a todas essas
crianças seria a aplicação do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Esse Estatuto não está vottado apenas para a criança carente, ele garante à criança
brasileira que o art. 227 da Constituição brasileira
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seja cumprido. Como disse no início da minha exposição, criança é criança em qualquer classe social.
'
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante 0 discurso da Sra. Benedita da
Silva, 0 Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira da
presidência; que é ocupàda pelo Sr. Flaviano Melo.
O SR. PRESIDENTE {Raviano Melo) - Conoedo a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira.
{Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet,
por permuta com a Senadora Ernilia Fernandes.
O SR. RAMEZ TEBET {PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. ~nadores, acabamos de ouvir o excelente e oportuno pronunciamento da Senadora pelo Estado do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. em defesa da criança, falando, portanto, do Brasil de amanhã.
E eu a sucedo nesta tribuna para saudar o professor, que amanhã, dia 15 de outubro, será reverenciado em todo o território nacional. Talvez não ·
seja eu o orador que melhor interprete os sentimen:·
t<lll dos pais, das mães e dos estudantes com relação ao professor. Há no Congresso Nacional representantes que pugnam muito mais do que nós por
uma melhoria da qualidade de ensino no País.
Venho da advocacia, que já deu grandes vuttos
ao Brasil, cujo intérprete maior, no meu entender, foi
Rui Barbosa; venho da advocacia que nesta Casa
tem um autêntico representante, um parlamentar do
Estado do Amazonas, cujas luzes no Direito não se·
configuram somente porque foi o Relator da Constituição de 1988, mas mais do isso porque o Senador
Bernardo Cabral - é a S. Ex" que me refiro - presidiu, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil.
Venho também do Ministério Público como fiscal da
lei, corno defensor da sociedade. TIVe rápida passagem pelo Ministério Público. Ainda há pouco o Senador Valmir Campelo, representante do Distrito Federal, fazia referência a essa instituição tão importante
para os destinos da nossa sociedade. Por incrível
que pareça _ penso que poucos sabem disso - Iambém venho do magistério. Venho do magistério de
forma diferente, sem nenhuma formação pedagógica. venho do magistério porque no meu Estado, o
então Estado de Mato Grosso e depois Estado de
Mato Grosso do Sul, a carência de professores era
tão grande que o Poder Público buscava professores entre aqueles que tinham a felicidade, o privilégio de concluir um curso superior. Portanto, assim
que me formei e cheguei à cidade que me viu nas-
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cer, Três Lagoas, fui c::onvocado para chefiar um grupo da sociedade que queria a implantação do curso
colegial, do ensino de segundo grau na minha cida-...
de natal. Não havia professores. Conseguimos criar ·
o curso colegial, e meu nome figurou como professor. Iniciei, então, urna trajetória no magistério e me
apaixonei. Fiquei cativo à sala de aula, ao con':'Mo
com a juventude da minha terra.
.
.·
Criou-se, posteriormente, outro moVJmentó
para que a cidade tivesse cursos superiores. Houve
lá uma extensão da então Universi~ade Estadual de
Mato Grosso, hoje Universidade Federal. E ilSsim
também aqueles que tinham curso .superior foram
convocados, de tal ordem que exêrci o magistério
por mais de 30 a(IOS. Sei, portanto, avalia! a importância que o rwestre representa na formaçao•educa.,Qjooal,.na,~çãG.cultt~!al de um povo.
·. · · '
"""' · · Como amanhã ser;l15 de outubro e como tenho
saudades da sala de aulá, atrevi-me ã-õcuj:lai' esta tribuna para deixai- aqui a minha homenagem mais sincera aos pr;>fessores do Brasil, aos professores sofridos deste País, aos professores de Estados da Federação braSileira que caminham léguas e léguas para
cumprir o seu mister e que mal ganham para se manter, mal ganham para sua própria sobrevivência. Presto a minha homenagem àqueles que são responsáveis
pela nossa formação, pela minha própria formação.
Recordo com saudades e ev<:lfX) com saudade nomes muito importantes na vida educacional e na vida
cultural do meu Estado, o então Estado de Mato Grosso!
Vejo também aqui no Senado da República, há
quase 18 meses, a luta que o Congresso Nacional
tem travado em favor da educação. Dormitava, e
dormita ainda, no Congresso Nacional, por exemplo,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação! Durante
nove anos, ela tramitou nesta Casa Houve debates
acalorados, bem-intencionados, com o objetivo de
dar ao País uma carta de princípios mais adequada
à formação e à melhoria da educação, o que, em última análise, é o objetivo de todos nós.
Passou, assim, a Lei de Diretrizes e Ba,es
pelo Senado da República, com a colaboração de todos os Senadores. Hoje ela se encontra na Câmara
dos Deputados. Esperamos que, cllnl:lriâa a sua tramitação, ocorridos os debates, feitas as emendas e as
conigendas necessárias, possamos dar ao Pais essa
cartilha básica, essa lei de diretrizes tão importantes
para orientar o processo educacional no nosso País.
Por isso ocupo hoje a tribuna Vejo que o esforço é muito grande.
Há poucos dias, votamos uma emenda constitucional que cria um fundo com o objetivo de dar um
salário mais digno, mais compatível, àquele que
exerce o seu sacerdócio, educando as nossas crianças, procurando plasmar a personalidade dos homens de amanhã neste País.

453

Tem havido muita retórica em tomo do binômio
"educação e saúde" neste País. Todos consideram
esse o caminho para promover o desenvolvimento
de um povo, o · desenvolvimento de urna nação.
Acredito também que é por meio da educação, por
meio da formação cultural, que vamos formar o país
dos nossos sonhos, o país dos nossos desejos.
Conheço bem o Estado de Mato Grosso do Sul
e por que não afirmar a esta Casa que naquela região temos evoluido. Há muitas lutas, muito sofrimento, os professores ficam três ou quatro meses
sem receber os salários, que já são baixos, mas temos progredido. Para surpresa desta Casa, devo dizer
que no ensino superior, por exemplo, no Estado do
Mato Grosso do Sul, há a Universidade Federal e também uma universidade estadual em fase de reconhecimento. Essa é uma universidade estadual fmpar, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, porque é a universidade
da interiorização; não é centrada na capital do Estado.
O que buscamos neste momento no reconhecimento da Universidade Estadual de Mato Grosso do
Sul é reconhecer que precisamos estender os tendões do ensino de terceiro grau a-lodos os municipios
do Estado. Assim é que, em catorze municfpios do
Estado de Mato Grosso do Sul há algum curso fun..
cionando. Esses cursos são criados levando-se em
conta as necessidades do mercado de trabalho.
,
Entre as universidades particulares destaco
duas: o Cesupe - Centro de Ensino Superior - que
está tentando se transformar em universidade, e a
Universidade Dom Bosco, dirigida pelos padres salesianos. Existem, ainda, as faculdades integradas de
Fátima do Sul, com tendões em outros municipios
de nosso Estado. Fátima do Sul é uma cidade com
40 mil habitantes e já é sede de uma faculdade.
Tudo isso é avanço e recomenda um clima de
otimismo neste País, sem que nos descuidern<is, é
verdade, de atender o professorado, que é mal pago,
o professorado que não recebe pelo grande trabalho
que realiza. Mas 'lá em marcha um processo de reconhecimento para mudar essa ordem de coisas.
Sr. Presidente Sr"s e Srs. Senadores, pertenço
à época em que a escola pública era o paradigma,
era a que oferecia melhor qualidade de ensino. O
estudante que ingressasse em urna escola pública
era tido como bom aluno. Todos queriam acorrer
para a escola pública Hoje a escola pública está levando desvantagem. É preciso corrigir isso. A escol
pública precisa voltar a ser o que era anteriormer
Não podemos dispensar, em momento menhum, "
iniciativa privada. As escolas particulares, do primeiro ao terceiro grau, estão prestando, sem dúvida nenhuma, relevantes serviços ao nosso Pais.
Falar da educação seria demorar muiro, mas
posso talar das coisas mais simples. Posso falar qu~
é preciso reforçar a merenda escolar. Que há des•gualdad s sociais neste Pais, há Quantos e quan-
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tos alunos vão à escola por causa da merenda escocontra ainda presente tanto nas mentes quanto na
consciência de inúmeros companheiros professores
lar? Ainda temos que trabalhar mu~o pela educação.
E o artífice, o condutor disso é o professor, aquele a .
espalhados por todo este Brasil! Muito obrigado.
quem a sociedade reservou o dia 15 de outubro para·
O SR. RAMEZ TEBET- Senador Lauro Camfestejar, para comemorar, para agradecer o quanto
pos, incorporo, com muito prazer, o aparte de V. Ex"
tem fe~o em favor do nosso País.
ao meu pronunciamento. Mais do que isso, tenho
É por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadocerteza de que V. Ex" vai continuar com o mesmo
res, que estou ocupando a tribuna hoje, para ,deixar
ânimo, a mesma vontade e o mesmo ideal do seu
patenteado nos Anais da Casa o meu rec<inheoipai. E Deus vai conservá-lo conosco, para que V.
mento aos meus mestres, àqueles que se foram,
Ex" não tenha que carregar rapidamente o balão de
àqueles que já não estão neste ipundo, e a minha
oxigénio para a sala de aula V. Ex" é oxigenado pela
certeza de que os mestres atuais, àqueles que aí esconvivência com a juventude e pelo desejo de servir
tão lutapdo por um Brasil melhor, tenham melhores
ao nosso País, professor brilhante e emémo como é.
dias, e possam, com um salário ·mais digno e mais
O Sr. Bernardo Cabral- Permite V. Ex" um
conipatfvel, ajudar a formação da nossa juventude,
aparte?
.. . .
para o tuturo,po Brasil.
O SR. RAMEZ TEBET- Concedo o aparte ao
_.O.S.:..!.flurn.Campos- V. Ex" me permtte um
Senador Bernardo cabra!.
..,.aparte, nobre Sen;1dor l'lamez Tebet?
O Sr. Bemardo'Cabral- Senador Ramez TeO SR. RAMEZ,tEBET- Pois não, nobre Sebel, quero fazer um reparo ao início do texto de V.
nador Lauro Càmpos.
Ex", quando declarou que outros, muito mais capaciO Sr. Lauro Campos- Senador Ramez Tebet,
tados, poderiam estar fazendo esta saudação ao
eu não poderia deixar passar em silêncio, sem qualprofessor e esta manifestaçãe> de regoZ!jo pelo dia
quer comentário, o pronunciamento de V. Ex" a resde amanhã. A reparação talvez nem seJa necessâpe~o do Dia do Professor, que se aproxima e cuja
ria, porque, ao longo de seu discurso, V. Ex" manf:
comemoração V. Ex" antecipa em seu discurso. Não
testou a capacidade, a oportunidade e a tttularidàde
poderia deixar de fazê-lo, porque tenho uma vida in·
para fazê-lo, uma vez que também fqi professor,
teira dedicada ao magistério. Não poderia deixar de
. como nós outros, de uma faculdade. A época em
fazê-lo, porque, quando nasci, meu pai era professor
· que fui professor da Faculdade. do Distrito Federal catedrático da Faculdade de Diretto da Universidade
já se vão tantos anos -, em 1968, eram companheiFederal de Minas Gerais, e, com um interregno aperos de magistério Victor Nunes leal, Evandro Uns e
nas do exercício da função de deputado estadual e
Silva, Clayton Rossi e Osvaldo Rávio Degrazia. Não
deputado federal, dedicou 30 anos de sua vida extenho dúvida de dizer que V. Ex" se alinha não só
clusivamente ao magistério. Portanto, tenho, na mientre aqueles que são professores, porque ensinam,
nha memória, mu~o marcados os traços principais
mas entre os que são educadores, que, no meu enda decadência do nosso sistema de ensino. Às véstender, mostram o caminho e indicam soluções. Porperas de sua morte, meu pai pediu permissão aos
tanto, eu não poderia deixar de fazer este reparo
médicos para levar o balão de oxigénio para a sala
para ficar registrado no seu discurso, para que amade aula, a fim de continuar ensinando. Eu sempre
nhã, nesta audiência com a posteridade que V. Ex"
disse que também gostaria de morrer dando aulas,
terá - pelo seu passado, também Presidente da Ormas depois verifiquei que a universidade brasileira
dem dos Advogados no seu Estado, ex-Governador
não era mais um túmulo decente, um túmulo digno,
de Estado -, esses lettores, que são traças de bibliopara o qual valesse a pena se sacrificar a esse ponteca, quando pesquisarem, vejam que um colega
to. Prefiro morrer debaixo de uma árvore ou num leiseu do Senado lhe aparteou, ainda que eu não tenha
to de hospital a morrer numa cátedra. A universidaméritos para lhe canterir qualidade, mas pelo menos
de brasileira, ao entrar em decadência, vai deixando
tenlfo concfiÇÕes de dizer que o Dia do Professor, na
nos professores um desânimo, um descoroçoamenpalavra de V. Ex", está sendo homenageado por anteto, uma fatta de vontade de continuar a lutar por mecipação, como qualquer um outro poderia fazer. Eu
lhores condições. Também nos entristece ver ex-coaté sou capaz de afirmar que alguém poderia fazer
legas nossos, que lutavam com força para a transigual a V. Ex", mas não com maior emoção.
formação da sociedade brasileira, debandarem para
O SR. RAMEZ TEBET- Senador Bernardo Cao outro lado, abraçarem as causas do FMI e dos
bral, agradeço mu~o a V. Ex". Não é troca de elobanqueiros internacionais e se renderem também a
gios, mas na galeria a que V. Ex" se referiu, de um
esse sucateamento da cultura brasileira. Mas tenho
Victor
Nunes leal, de um Evandro Uns e Siiva, com
esperança de que os professores brasileiros terão
toda certeza cabe muito bem o retrato e a capacidacapacidade para superar este momento crítico, este
de de V. Ex". Rco na planície apenas para cumprimomento de desrespeito para com a nossa sofrida
mentar e agradecer o gesto fidalgo de V. Ex".
profissão. É esta esperança que nutro e que se en-
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Sr. Presidente, Sr"s e Sts. Senadores, encerro
ração Brasileira de Desportos. Fez-se respeitado e
meu pronunciamento cumprimentado os professores
admirado pela comunidade internacional, quando,
deste Pafs, o professor do CUJSO primário - vou falar
1966, foi eleito Presidente da Fila numa eleição
a linguagem do passado ·, do ginasial, do colegial e
· democrática, em que venceu o ex-Presidente, que
da vida univetsitária, estendendo os cumprimentos
era da Grã-Bretanha, Sir Stanley Ford Rous. De lá
ao mais humilde professor deste Pafs, àquele que
para cá, eleito e reeleito ininterruptamente, o Dr.
nem titulado é, àquele que mal cutsou as primeiras
João Havelange granjeou a simpatia e .a admiração
letras, mas que a falta de professor titulado lá nos
de todos quantos dele se aproximaram e com ele
rincões mais longínquos faz com que esteja aHabeti- , conviveram, mesmo a distância.
zando crianças, transmitindo-'lhes aquilo que sabem.
Assim tem sido, e eu não tenho dúvida nenhu·
· Os meu cumprimentos, pois, vão desde
ma - embora na entrevista ele não se prociame canprofessor até o Ministro da Educação. •,
··
didato - de que a própria comunidade desejará vê-lo
O Sr. Bernardo C8bral - Desculpe-me interreeleito Presidente da Fila.
romper V. Éx" novamente, mas querb-lhe dizer que
Na entrevista, Sr. Presidente, ele salienta que
me esqúeci de pedir permissão a V. Ex" para incluir
a instituição oferece 200 milhões de empregos direem seu discuJSO i}. ráZã.o que teve o Constituin!ll de
tos e indiretos em todo o mundo, o que é um número
~ guandq!-Q~rl. 2Qg, inciso III, conferiu ao p"rofesaltamente signifiCB!ivo. E .mais: nos idos de 1988,
~ trinta anos, e à professora, após 25, a sua
quando era Ministro de Esiado da Educação, ao em'aposentadoria pelo efetiyó· exercfcio do magistério.
preender uma viagem à Béigica para tratar de asO Constituinte de então tinha razão, e V. Ex" a comsuntos relativos à informatização no primeiro grau
plementa agora com as palavras que acaba de pronas escolas, fui até· Zurique, na Suíça, onde lutava
ferir, na esteira daquilo que lembrava o nosso emipara que. o Brasil pudesse sediar a Copa de 1994.
nente Senador Lauro campos. Desse modo quero,
Em lá chegando, fui à sede da Fila. onde apenas 25
mais uma vez, extemar-lhe os meus cumprimentos.
empregados tomam conta de uma instituição impeO SR. RAMEZ TEBET - Agradeço o gancho
de V. Ex" para dizer que essas conquistas do Conscável, ou seja, com pouco custo, mas que irradia a
tituinte de 1988, até agora, estão sendo mantidas
sua mentalidade pelo mundo afora.
pelo Congresso Nacional.
' Naquela ocasião, aliás, lamentei, ao examinar
De sorte, Sr. Presidente, que encerro meu proos cadernos de recomendação do Brasil, da Argélia
nunciamento, cumprimentando desde o professor
e, finalmente, dos Estados Unidos. Os outros dois
primário até o professor que hoje tem a responsabilieram melhores do que o nosso, que - devo confesdade de dirigir a educação neste País, Ministro Pausar
-, além de praticamente rnimeografado, tinha correlo Renato de Souza, e o Presidente da República,
ções
a lápis na margem de suas folhas. E assim foi
que também é professor.
que os Estados Unidos sediaram a Copa de 1994.
Durante o ÔISCUISO do Sr. Ramez Tebet,,
É, portanto, Sr. Presidente, com o maior orguo Sr. Flaviano Melo deixa a cadeira da presilho que encaminho à Mesa o presente requerimento de
déncia. que é ocupada pelo Sr. Lúdio Coelho.
um dos mais extraordinários homens da nossa éPoca
Uma vez, disse-me que, tendo hora marcada
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Com a
com o Presidente Ronald Reagan, mandou avisarpalavra o Sr. Hugo Napoleão, como Uder.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Como Lílhe de que não poderia comparecer porque já tinha
der. Pronuncia o seguinte discutso.) - Sr. Presidenum outro encontro, salvo engano, com o Rei Fahd
te, Sr"s e Sts. Senadores, desejo hoje, da tribuna
lbn Abd Al-Aziz As-Saud, da Arábia Saudita. Assim,
desta Casa, anunciar que estou encaminhando à
era recebido por chefes de estado e de governo de toMesa requerimento, nos termos regimentais, solicitandos·os pafses, reis, presidentes e primeiros-ministros.
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da enPossui uma memória prodigiosa e, no primeiro
trevista do Presidente djl. Fila, Sr. João Havelange, pudia de cada ano, já tem traçado os 365 dias do ano
blicada na Revista lstoE do dia nove do corrente mês.
e sabe, exatarnente, em qual lugar do mundo vai estar
Eu góstaria de, ao fazê-lo, escfarecer que o Dr.
e
com quem A agenda deste homem é riqufssirna.
João Havelange é, sem sombra nenhuma de dúvida,
Meus votos para que continue nessa trajetória,
uma das mais importantes expressões da atualidade indefendendo a grande instituição que preside. Que
ternacional. Brasileiro, filho de belga, estudou no antigo
Lycée Français, hoje, Liceu Francês, no Rio de JaneiDeus sempre o acompanhe.
ro, onde o meu estimado pai foi seu colega de turma
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Ele teve uma vida toda dedicada ao empresaDOCUMENTO A QUE SE REFERE O
riado e aos desportos, tanto assim que, já na década
SR. HUGO NAPOLEÃO EM SEU DISCURSO:
de 50, ele era Presidente da antiga CBD - Confede-

. em

esse
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Vou implodif o Maraeariã
À f~nte da Fifa, João Havelange .comanda um mundo de US$ 255 bilhões,
onde as cifras e o marketing contam mais que o romantismo dos torcedores
f'!L'NCISCO ALVES FILHO

..

.~

.

oÚHavelangeestásentado sobre números
monumentais.. Passou a
presidir a Fifa em 1974
e desde então manda no fu ..
tebol, a paixão que envolve
um bübão de pessoas e sustenta 200 milhões de empregos. Por conta dessa força, a
entidade congrega 200 pai,
ses e já se tomou clichê comparar sua magnitude à da
ONU. Mas os números de
que Havelange mais gosta
são as cifras. Em suas conversas, fala-se muito sobre
dólares e pouco sobre o talento dos jogado.-.s, a iuteügência dos esquemas táticos
ou o amor que os torcedores
dedicam às cores de seus times. O megacartola orgulhase de ter levado o futebol a
movimentar anualmente
US$ 255 bilhões. "Quando
cheguei aq~ o futebol não
era nada", avalia..

J

Alto e fo~ Havelange
não parece um octogenário.
A boa forma é garantida peJas sessões diárias de ·caminhada, natação e mass;igem.
O gosto pelo esporte, hei'douo do pai, um belga que se
estabeleceu como representante de uma indústria de armas militares. Entre outros
legad~ deixou para o filho um nome
que não parece com o de um cario·
ca: Jean-Marie Faustin Godefroid

d'Havelange. Da rigorosa criação, reslou a Havelange uma fisionomia impassíveL Durante a entrevista, apeuas
por três vezes demoostrou alguma emoçilo. Numa delas, levantou um dos canlos da boca para esboçar um sorriso,
quando perguotudo se algum dia escreveria um livro sobre sua vida- diz que
ainda não decidiu. Nas outras, mostrouse aborrecido ao coméutar a proposta
da Lei do Passe e esbravejou quando
ISTOÉ quis saber sobre a decúnda de
que sua gestio à frente da Confederação Brasileira de Desportos, de 1958 a
1974, deixou um rombo de US$ 2 milbões, coberto mais tarde pela Caixa
Econôm.ica FederaL "Isso me enoja. Já
prestei contas a quem de direito. A CBD
não deve nada à Caixa", rebate.
ISTOÉ - O sr. pretende fi~
car por mais um mandato à
frente da Fifa?

João Havelange - Eu só disputei um mandato. em 1974, e
depois pisso fui solicitado a
~ontinuar. A cada· vez que fui
chamado, respondi da mesma
forma: se a minha saúde permitir e o meu inrelecto estiver
bom. eu direi que sim. Do contrário, não. As confederações
geralmente se reúnem e me

fazem o pedido. Se não me
pedireii'4 não me candidatarei.
Portanto, não sou candidato.

ISTOÉ -Há alguma pressão
para que haja wn europeu à
frente da emidatk?

Havelange- O sr. acba que o
o Lula e tantos outros
não fazem pressão para ser
presillente do BniSil? Ea mesSamey~

ma coisa. O presidente de uma

confederação como a Uefa. ·
que é poderosa. é lógico quê
quer chegar à Fifa. Assim
como outros. Portanto, o de-

sejo é naturaL é perfeito e a
mim não afeta em nada..

ISTOÉ- Que avaliação o sr.
faz de sua gestão?
Havelange- Todos os projetos com os quais me comprem~ eu cumpri. Atualmente
realizamos 11 competições internacionais
de futebol no período de quatro anos quando nós chegamos na FiCa havia apenas dnas competições. Nessa época. os
participanteS das competições tinham de
pagar tudo e nada recebiam. Hoje a Flfa
paga os deslocamentos de rodos os times
e também as viagens dos participantes
das reuniões da Fúa. Silo cerca de 25 mil
a 30 mil pessoas a cada quatro anos. Quando comecei. o futebol não era nada. A
Copa do Mundo não únha a
importância de hoje.

ISTOÉ - Corno está a situação financeira da entidade?
Havelaoge - Antes. a Fifa
recorria a empréstimos.
Hoje tem recursos para
aEender a todas as suas competições. A próxima Copa
do Mundo terá 32 times c.
do momento em que a equi-
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ter tudo pago - passagens,
estada, ónibus, hotel nobre,
alimentação. carro de transporte de material -, ainda
recebe USS 1 milhão pela
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"Se o-problema é o poder aquisitivo do
torcedor, por que os jogadores brasileiros
querem receber US$ 200 mil mensais?"

participação. As seleções
que menos jotam, aquelas
que saem nas oitavas de fi·
nal. fazem trS:s partidas e
voltam para casa com US$
3 milhões. Quando cheguei,
a entidade tinha apenas uma

casa velha

~hoje

o patrimônio imobi-

liário 6 ,.de cerca de USS I 00 milhões.'

. ISTOÉ- Quanto}inMiro o futebol mo:>oo= .-·--- _.,.,. ...~nra.
-.... "'

Havebmge- o fut~borofere~e 200 milhões de empregos diretos e ind.iretos no
mundo inteiro. Colocàndo-se cada um
desses trabalhadores dentro de uma família de cinco integrant~ · chega-se ao
número de um bilhão de pessoas, que é a
potencialidade atual do futeboL Outro
fato impresSionante é que a General
Motors. que é a empresa mais poderosa
do mundo, farura US$ 170 bilhões anuais,
enquanto o fucebol movimenta por a:no
uss 255 bilhões.
.
ISTOÉ - Quais os projeros da Fifa a
curto prazo?
Havelange - Um dos principais é uma
associação com o SOS Criança do Mun·
do. Essa instituição existe há. muitos anos
e está estabelecida em !58'países. O objetivo é tirar das ruas todas as crianças que
pudennos, para fazer do futebol a meta do
interesse dessa mocidade. Numa casa com
50 crianças, o sr. pode colocar todo o tipo
de brinquedo. Se tiver uma bola, todos
ficarão com a bola. Então a bola é a base
de tudo e temos de nos servir dela.

ISTOÉ- O conceito de marb!ting espor·
tivo nasceu sob sua gesttlo. O sr. ndc
considera que há uma ucessiva comer-cialitaÇão do esporte. que acaba por en·
cobrir a paixão de antes?

Havelange- Se não tivéssemos chegado
a esse nível de organização, seríamos cri·
ticados. Como chegamos. somos criticados da mesma forma. Muitas empresas e
muitos bancos gostariam de ter conseguido 6 que o futebol conseguiu. Temos o
.maior poder de publicidade do mundo. A

Coca..COla qüer. todo mundo quer estar
dentro dessa atraÇão que atinge um bilhão
,de pessoas- Hoje, se não estiver ligado a
um patrocinador, pode fechar as portas.
Os clubes que estão em dificuldades são
aqueles que não têm o seu marlceting bem
estruturado. A ~iio niio pode dirigir o
clube. Se o sr. seD.tar atrás de mim em
- qualquer jogo. não me ver.l torcer. Eu não
me movo. Quem vai ganhar, quem vai
penler não me interessa- O que vale é o
resultado financeúo da competiçiio.

ISTOÉ - Quanto a Fifa recebe de seus patrocinadores?

Havelange - Trabalhamos
com aDtcc:cdência os contratos com nos~ patrocinadores
e com a tevê. Enue as Copas
de 2002 e 2006, só em televisionamento, já temos assinados USS 2,8 bilhões. Isso ainda sem ter entrado a tevê dos
EstadOs -Unidos. -EntâO acredito que para esses próximos seis anos deixarei esta·
belecida em caixa e em con·
n-at_QS uma soma mínima de
USS 4 bilhões.
ISTOÉ - Praticamente rodos
os clubes brasileiros estão
endividados. Qual a causa dessa situação?

Havebmge- Quando há eleições nos c;Iubes.-todo mundo
quer se eleger. mas antes devese fazer um levantamento na

contabilidade. Então se saberá quais os
gastos do clube. Se a pessoa não conseguir essa quantia,. ou não apresenta a candidatura ou vai fazer um time medíocre.
O Barcelona. por exemplo. fechou a contabilidade do ano passado com USS 80
milhõ~s. Por isso pôde comprar o
Ronaldinho. O clube espanhol tem hoje
130 mil associados pagantes. Aqui, nenhum clube rem isso. O Flamengo diz que
no Brasil todo mundo é rubro--negro. Mas
quantos são os sócios pagantes?

.

ISTOÉ - A diferença entre o desempenho financeiro dos clubes da Europa e dO
Brasü não seria o menor poder aquisitivo
do torcedor brasileiro?
Havelange- Então. se é assim, porque os

jogadores e técnicos querem ganhar US$
200 mil? Ganham isso no papel. mas não
teeebom. É melhor ganhar US$ 20 mil e
receber todo mês.

ISTOÉ - Dentro desse espírito de
agressividade administrativa. o que o sr.
sugere aos cartolas brasileiros?
Havelange- Eu. se tivesse põderes. bota·
va o Maracanã no chão. Começaria tudo
de novo. modernamente. O espaço 6 imen·
so e o Rio teria algo de sensacional para
oferecer ao mundo.

ISTOÉ - O sr. realmente colocaria o
Maracanii abaixo. com toda a tradiçdo
que ele representa.?

"A organização falhou em
Atlanta: a Nigéria dormiu
no corredor do hotel"
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Havelange - Sim. Faria uma implosão.
Construiria um outto esEádio, mais mo-demo. Porque do jeiro que está nã.o dá. Se
o sr. quiser enttar com uma ambulância
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_--, "Botaria o Maracanã no chão e
construiria um outro estádio
mais moderno no lugar"

no campo do Maracanã não consegue, pois
tem um fosso. Os toaletes não são divididos de acordo com a capacidade do estádio. Os vestiáriOs são malprojetados. Enfim. o estádio marcou uma época que já

passou. Vej~. os in-gleses vão destruir.
Wembley. que é um estâdio centenário. ·,
Uma 'catedral do futebol. Em seu lugar ·
,.-~i ser feiJo· algo moderníssimo. É o qu~

deveriam fazer aqui.

~o

lugar do Ma"' .

racanã pode-se fazer um estádio para 80
mil pessoas - não mais que is.o;;o -. um
estádio de ade~ilmo e natação. um bom
~o:·Farta'f><Jr

fora esiab;elecimentos
como um supermercado paq~. dar vida permanente à região, fatia ün'i hotel de três
estrelas. O estádiO·deve viver o dia todo.

Isso deveria ser pensado. já que estamos
nessa campanha que é a ~o 2004.
Ai se empregariam muitas pessoas.
É disso que vive uma cidade. e
não do passado; de ··ouvi dizer".

ISTO É- O qu~ o sr. acha dt:.l.ei
do Passe proposta por Pelê?

H8.velange - Não entro em assunto de Pelé. A Lei do PasSe não
é um ãssunto político. é um assunto esportivo. Eritão os jogadores preparam um documento e enviam a quem de direito: à CBF.
Que por sua vez envia a quem de
direito: a Fifa. que estuda e dá
uma decisão. Se a pessoa não
achar que é bom. não jogue - vá
ser fotógrafo, jcimalista. diretor
de uma companhia... Mas querem transformar isso em assunto
de debate político em que eu não
entro. Não jogo futebol. Se esse
rema chegar à Fifa. a entidade tem
os seus órgãos para discutir e definir de acordo com o estatuto.
ISTO É- Como recebeu as críticas de Maradmza, que mirou
a quesrionur o fato de ter sido
punido por dopping·na última
Copa e chamau o sr.-de ~·ende
dor de armas."

Ha"·elangé - Eu não tenho o que
responder. Me dá pena. O regulamento de
uma Copa do Mundo é muito claro. Se a
pessoa não está de acordo com o regulamento. não vai à competição. Ele foi dado
comç •sendo ~xicômano e por isso foi
afastado como ..prevê o regulamento. A
pena que foi dada não é minha. é a comissão de organização da Copa do Mundo
que decidiu. Não foi à toa que ele foi à
Suíça para procurar se refazer. Ele está
em mau estado. Se quer me ofender. isso
não leva à coisa nenhuma. Esse rapaz está
desnorteado, fora de si.

ISTO É- Parece que o tratamento dispensado ao futebol nas Olimp[adas o
deixou aborrecido. O que exatamente o
desagradou?
Havelange-- A marca dos Jogos Olímpicos desse ano era Atlanta 96. Eu fui acompanhar jogos em Miami. em Birminghan.
em Washington D.C.. em Athens. Nem
sei como é Atlanta. Então. alguma coisa
está errada. Se fizermos os jogos no Rio
de Janeiro. vai ser tudo dentro de uma
área de_ 12 quilõmecros. Lá eu andava milhas para vei -uma partida. Eu ,g~sto de
natação, mas não vi. Gosto de hóquei,
não vi: Gosto de remo. não vi. Basquete::,
atletismo e vôlei também não. O sr. acha
que isso está certo? É essa a reclamação.
Além disso, a delegação da ~igéria chegou a Athens e o hotel não tinha sido
reservado. tiveram de dormir no corredor.
A falha é da organização local. Acho que
se deve escolher a cidade e fazer com que
os jogos aconteçam só lá.

ISTO É - O sr~ está ·orimista quanto à
candidatura do Rio_ de Janeiro às Olimpfa-

dasde2004.

Havelange - Sim. E já soube que, da
documentação enviada e eswdada. a melhor foi a do Brasil.

ISTO É- A medalha de ouro da Nigéria

nas Olimpíadas parece mostrar que deu
certp o seu projeto de desenvolver o fureból em outros continentes além de Europa e América.
Havelange - Indiscutivelmente sim.
Contra o Brasil. os nigerianos em oito
minutos fizeram dois gols e em três
minutos fizeram o golden goal e venceram. Hoje, quando se vê um jogo de
futebol, há um equilíbrio dentro do campo. Não se pode mais dizer com antecedência qual ~ime vai ganhar. Is_SC'
acontece por causa dos curso~ intern:;;.cionais. pela qualidade técnica. peb
qualidade de medicina. pelo desenvoi·
vimento da arbitragem. Esse trabalh··
da Fifa é permanente. A África subh.
tc::rrivelmeme. a Ásia também.

ISTOÉ - O sr. se considera o homem
mais poderoso do mund(1?

Havelange - Eu fui duas vezes à Rússia.
convidado pelo presidente Yeltsin. Estive
na Polônia, com o novo presídente. Na
Copa de 90. na Itália. fui atendido três
vezes com respeito e carinho por sua santidade o pa;a João Paulo II. Vou à Arábia
Saudita e o :-ei Fahd me atende de forma
esplêndida. ~a Bélgica, tive uma reunião
com o rei Alberto por uma hora e meia. O
sr+ ~cha que um mandatário dá esse tempo
a todo mundo? Veja o respeito. Isso é a
força da Fifa. Eu posso tratar com qualquer presidente, mas ele também está tratando com um presidente. ficamos de igual
para igual. Ele tem a potencialidade dele
e eu tenho a minha: a do futebol. que é o
maior poder que exiSte.
R
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O SR. ~:-·'f!E~_~;oE~TE (Lúdio Coelho) - Concedo a paiavr;; ~ 1
> Senador Bernardo Cabra.!.
'!
.:tOO CABRAL (PP'- - AL. · ,.:r
O SR.
n· ~a o seguln!B discurso. Sem revisão do o .. :-:,.;-.)
-- ._;f. Presidente, Siªs e Srs. Senado;es, a Amazónia
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nomami, há cinco áreas indígenas criadas oficialmente, mas sem demarcação, com mais de 10 mi-, ,lhões · de hectares, há um pelotão de fronteira do
Exército em larauetê, com cerca de 60 soldados, há
uma terra indígena, Pari-Cachoeira, com a presença
de garimpeiros e narcotraficantes, reserva ecológica
tem sido, sem dúvida nenhuma, uma das regiões
natural Juami-Japurã e o chamado Pico da Neblina,
que mais ccuoR o noticiário nacional e internacional.
Vez per outm de !onna negat;va, quando se Tala em :, que é o nosso ponto mais alto.
Ora, Sr. Presidente, a cidade de São Gabriel
queimsdas, algu!T'as vezes sob a forma de ocupada Cachoeira, coma nós conhecemos bem, que fica
·;:ão aii::mígana e, agora, a manchete de ontem Qa
às margens do Rio Negro, seria a capital desse novo
Folha !!e ·s.?au!o dá conta de que o ''Governo quer
território. Teria uma área total de 345.000 Km•, fidMd! r a Ano.azônia. É essa exatamente a 'Jlanchete
cando· exatamente na fronteira da Colômbia com a
à~ ptimeira página, Sr. Presidente, Com esse título
Venezuela. Esta área, Sr. Presidente, sempre foi
na chamada linguagem jomalfstica de oito colunas.
considerada
· altamente estratégica pelos militares,
•
Da leitura ~idadoS? que fiz, recordei a -é'poca
sobretudo
por
ser conhecida a região como Cabeça
,~ssemciélã~aCiõnaL. Constituinie, porque seu
do Cachorro.
'
ts;:Go tisdara que o Gàv~iT"rO pretende dividir o mapa
Agora,
vejamos
o
território
dos Solimões. Ali
da Região Amazónica pára a criação de dois territó-·
nós
ternos
a
extração
ilegal
de
madeira,
terra indfgerios - Território do Alto Solimões e Rio Negro ~ e·
na Evaré, garimpos dentro da terra indfgena Evaré,
com iszo modfficar uma área de fronteira.
área. com .presença de guerrilheirOs das Forças ArSegundo o noticiário, a idéia 'qüe se tem- uma
madas Revolucionárias da Colômbia, terra indígena
vez q~.:e o registro assim o traduz - é que essa divido
Javari e uma área com 300.000 hectares - cha- •
são tem como objetivo "fortalecer o Programa Calha
mo
a atenção para esse aspecto - de propriedade
Norteo:. ;::m primeiiO lugar, Sr. Presidente, é preciso
d'}
madeireira
WTK, da Malásia
que se d1ga qt;e ssta foi criado para r.:. ocupação e viQuando houve a tramitação na Assembléia Nagiiâ.n~.s. da região de frontai ia da ;'\m8.4ônla em relacional Constituinte -vejo com muita alegria que preção aos seus países ~Jizlnhos. Ora,
o objetivo foi
side os trabalho neste instante um ex-Constituinte rcrtaiecei a fronteira em nos...c:a região, ve1ifico que
tentou, àquela altura, um punhado de Constituintes,
há um erro de perspectiva.
criar, além desses dois territórios, o território que da~..sfílJJ-ro-~e dG sua criação r0 Governo do enria lugar aos estados do Triângulo, do chamado •natão Preslderite José Samey, sendo dirigido pelo
riz de Minas Gerais" e mais os territó.rios de Tapajós,
Chefe da Casa MHitar. l'·JlarecheJ Bayma Denys,
que era o resultado de uma dMsão do Pará e .do
qu~ti'"K:c Hva a cportunidads da pa;--:Uc1par de várias
Araguaia dentro do Mato Grosso.
reLu:~·5•33. Não se pode debitai a .criação desses dois
Exaustivamente apreciado pelos Srs. Constite:-r~~é:·~..::3 ,:?.;a 7v:--~acimer.tv -:-Je (.':;.':;::a Norte. O chatuintes,
a conclusão a que se chegou era da absolumado pmjem- para dai suporte à vigilância e defesa
ta inoportunidade, àquela altura, da criação desses
Cías n-.1$.B'e.s_ frc.:m{airas. Um dado absoit.:tamente irreterritórios. Primeiro, porque quem convive com o ter:orq:..:fv3i. e que ti2.go a ss<:a Casa, é que em 1989,
ritório sabe que ele implica numa série de mudanças
::u .::;~.;:"':. 3 B::os após a f.>npi2.ntaç§.o &=.....sse proje.-:·,
para
a região: tem que ter orçamento próprio, contro:•:··...!·- ·.'i .:-v;·l::;~;i;o .:,;9 i:~:v.~.s'tirrf::!;~~:...-s--ãrlu"B.l$ da .,::,rlado diretamente pelo Governo federal.
(~:::1í;·, :. -~-' : ~:~- ~7.8 i'i1diiõ.3s, '2 i·F..~;d -~-.:;~;~.: pm}atu está ieO Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex" um
·:::Wer.:.~o ape"ic"lS-15°/o dss3e toi~.::;, ou SS!jei, R$7 ·mi.;
aparte?
!hãBs. aproximadamente.
\!ela V. E~ o que há é, sem dúvida nenhuma,
A Sr" Marina Silva - Permite-me V. Ex" um aou um dasprezo ou um distancis.IT!erito ou uma forparte?
ma pala QUB.í ss poderia. protegai a 11os::;a fronteira.
O SR. BERNARDO CABRAL - E aí vem uma
c;·:.:-;_;r: ...., ::~ :::::':'J:-1"'-Í..O de V. -f::~;:;- ~ar.a dol~ fatores:
situação· específica: é que o Governo federal passa
,J:irnS!:··J, ::.; ~-:::;:"ftó~t.:.:- do p;._ -N_egrG, t]ue será umaa ter, sem nenhuma dúvida, obrigação de destinar
recursos específicos para a região nas diversas
das criações, qtw t-em, s~. Pi-esid-ente, uma das
áreas, tais como educação, transporte e saúde.
maiores resen~as da n:óbio dó mundo. Parte dessa
· Vejo que o eminente Senador Romero Jucã
terra íocaH~~-s-s em territó:lo lanomami, ou€
Bstend~ ::::~t1 ~c:-- ::.r:1F!. h~ gRrimpos i:fS:.~J!rr -· ·. 2rea lapretende apartear-me, porque oriundo de um territó~
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rio que depoiS foi alçado a estado, Roraima. E logo
em seguida ouço a eminente Senadora Marina Silva.
O Sr. Romero Jucá - Senador Bemartlo ca- ··.
bral, este final de semana foi pródigo quanto a surpresas trazidas pela imprensa; pelo menos para nós
que somos do Norte do País. Tomamos conhecimento pela imprensa quanto à possibilidade de ·de:-,
missão de servidores, assunto sobre o qual f<ilare~
dentro de instantes. E tam~rn .tomamos conhecimento, pela Foi~ de S.Paulo, corno bem disse V.
ex-, de que o Governo federal eS1Uda a criação de
doiS terrikriios na Amazônia, exatamente para, segundo os estudos, buscar· a integràÇão, a segurança
e todos aqueles ,preceitos que, na década de 50,
eram ativos e, ll:lferend<ilvam a criação desseS territó-_
~, OS'êSfãaõs ãeRoraima e do Acre foram criado
segundo esses preceitÓS, assim como os estados de
Rondônia e do· Amapá. Gostaria de fazer alguns comentários como ex-Presidente da Funai e corno exGovernador de um território. Digo, primeiramente,
que estranhamos que ninguém da classe polftica da
Amazônia- os Senadores da Amazônia, o Governador da Amazônia e aqueles que fonnam a Bancada
do Estado da Amazônia no Governo, inclusive eu,
como vice-Uder do Governo no Congresso -, nenhum de nós, enfim, foi convidado para conversar,
disCutir e debater um assunto que é de extrema importância para a nossa região.
O SR. BERNARDO CABRAL- V. Ex" antecipa o que eu iria abordar no final do meu discurso. Já
o cumprimento por antecipação.
O Sr. Romero Jucá - Além da questão do
desrespeito político e da fana de uma condução pertinente ao problema, passo a tratar de três dados
operacionais. Primeiramente, com relação à implantação dos territórios. Conheci bem
demarquei,
como Presidente da Funai, a Cabeça do cachorro
como área indígena. Ou seja, São Gabriel da cachoeira, toda a Cabeça do Cachorro e a área onde
está previsto o Território do Rio Negro estão substancialmente localizados em terras indfgenas. Surge,
então, uma primeira questão: como vai-se formar um
território em terra indígena, ocupar-se, à revelia da
legislação, a área indígena e lotear-se a área indfgena, e que tipo de ocupação vai-se discutir para essa
região? Se isso não for discutido, o Governo patrocinará um conflito, como ocorreu em algumas regiões
- no Acre, por exemplo -e como está ocorrendo em
Rondônia, com ocupação de projetas do Incra em localidades indígenas. Enfim, esta é uma questão
operacional e legal que precisa ser discutida. Até
agora, pelo menos na matéria, não vimos essa
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questão ser levantada. Quanto aos investimentos do
Calha Norte, o problema é semelhante. Como V. Ex"
bem disse, o Projeto Calha Norte nasceu no Governo Samey e foi muito bem comandado pelo então
Ministro Bayma Denys. Como Presidente da Funai,
atuarnos na questão da proteção das reservas indígenas e das fronteiras brasileiras, e foram construídos os quartéis que abrigam os pelotões de fronteira
como o lauaretê, São Gabriel da Cachoeira e muitos
outros. Na verdade, depois do Governo José Samey
o Projeto Calha Norte decresceu em sua importância. Não se sabe o porquê. Essa é uma discussão
que não foi trazida a público nem levada à classe
polftica. Discutimos, nesta Casa, no ano passado,
nova versão tecnológica do Projeto Calha Norte, que
seria exatamente a questão do Sivam, e de todos os
recursos de financiamento de mais de R$1 bilhão,
corno o caminho e a solução para defendermos a
Amazônia, a questão das fronteiras vigilantes enfim,
dar proteção ao território brasileiro. Agora vemos,
um pouco surpresos, que pareCÊ! se esquecerem do
Sivam para voltar a discutir o modelo de território,.
que é de 1950. Essa questão não está bem posta,
não está cristalina, não está encaminhada de forma
poerente com as Lideranças políticas da Amazônia,
talvez pela falta de diálogo a que me referi no início
de meu aparte. Assim, estou de certa forma surpreso com o encaminhamento que o Governo está dando a essa questão. Gostaria de referenciar a questão das áreas indígenas e o problema que seria a
ocupação dessas áreas indígenas já demarcadas, a
questão dos mais de R$1 bilhão do Sivam que, na
realidade, alega-se que deveriam servir à questão
do modelo dos territórios e também essa descortesia
enorme e a falta de visão política do Governo ao excluir, até este momento, as forças políticas vivas de.
Região Norte na discussão de um processo de ocupação e desenvolvimento que deve ser muito bem

pensado para que o Governo Federal não erre novamente como já se errou historicamente com relação
aos investimentos fettos na Amazónia. Não quero
me estender, mas quero parabenizar V. Ex" pelas
colocações feitas e esclarecer que o que falei sobre
a questão indígena de São Gabriel da Cachoeira e
da área da Cabeça do Cachorro serve também para
o Vale do Javari e Tabatinga, porque, como Presidente da Funai, fui testemunha de vários conflitos de
ocupação de terra pelos sem-terra exatamente em
áreas indígenas. Quando for definida a ocupação do
território será mais um ponto de confltto - falarei sobre isso mais na frente - num momento em que o
Governo, em outra medida, relaciona a Funai entre
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os órgãos a serem extintos. O Governo brasileiro
não está tratando a queslão indígena como deveria
- tive oportunidade de discursar sobre o tema na
sexta-feira, está no Jornal do Senado- e agora estamos vendo que, de um lado, querem acabar com a
Funai e, de outro lado, querem delimitar território
exatamente em áreas indígenas demarcadas, on,de
já está garantido o direito do povo indígena. Agrade-·"
ço a oportunidade do aparte e parabenizo V. Ex" por'
levantar esse tema.
,
.·
O SR. BERNARDO CABRAL'·- Senador.Áomero Ju~o problema talvez não seja apenas de
surpre~, diria que os representantes da área ficaram stirpresos e perplexos. Até porque a experiência
que V. Ex" tem.,a que eu tenho, ainda que ~.forma_
:~~ida,--po_àel;ia GGntrib!;Jir com o Governo, talvez '
· numa forma muito mai_s:{lrudente. do que essa que
estamos vendo, .q!Je ·nos colocou numa posição desta natureza.
·
Leio para V. Ex" uma justificativa que diz:
Brigadeiro Arquimedes de Castro Faria Rlho, Secretário Executivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos, encerrou a reunião abordando os seguintes aspectos: oportunidade e urgência para estudar se há
necessidade ou não de uma divisão política dos Estados e Municípios". A Folha de S. Paulo informa de
que há uma ata dessa reunião. Está em mãos da
Folha, ainda não chegou às mãos de V. Ex", mas já
chegou à imprensa. Continua: "O que eu disse naquela reunião foi que existem estudos e que deveríamos ver se isso é bom ou não", disse o Brigadeiro
à Folha na semana passada.
O foco dessa reunião está sendo projetado
para a população como se fosse um balão de ensaio. E é o que quero crer, porque o eixo da discussão está sendo deslocado exatamente daqueles que
poderiam dar a contribuição.
V. Ex' lembra as terras indígenas do Javari e
as terras indígenas do Evaré. Ambas, tanto o Evaré
quanto o Javari, estão localizadas no Alto Solimões.
Já não quero lembrar o problema do chamado Território do Rio Negro, se for criado. Como ficarão as
terras indígenas em tais circunstâncias? Quem vai
administrar isso, já que em territórios quem nomeia
o governador é a Presidência da República?
A Sr". Marina Silva - V. Ex• me permite um
aparte, nobre Senador Bernardo Cabral?
O SR. BERNARDO CABRAL - Pois não, nobre Senadora Marina Silva.
A Sr". Marina Silva - Parabenizo V. Ex" pela
oportunidade do pronunciamento. De fato, por intermédio do jornal Folha de S.Paulo fomos todos sur-
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preendidos com relação às intenções do Governo de
criar novos territórios na Região Amazónica. É claro
que estamos ainda num processo de debate. Acho
que ninguém aqui está fechando posição, com toda
a clareza, de que é contra ou á favor; ainda estamos
na posição do muito pelo contrário. Todavia, é fundamental que haja a presença do Governo brasileiro
na Região Amazónica É também de conhecimento
público que os governos estaduais e municipais não
dão conta da diversidade de problemas a que temos
que dar cabQ na região, em função das inúmeras
mazelas que viemos atrav~do nesses últimos
anos, nessas últimas décadas, após a quebra do
modelo .. extrativista de desenvolvimento, em que
nem o Governo Federal nem a própria região canse. guiu resposta eficaz Par'l\ dar nova base de coesão à
Região Amazónica Então, nesse sentido, a preocupação do Governo com a região, tanto do ponto de
vista. militar,_e~l;llégico, quanto do ponto de vista
econõniico-socíal é louvável; mas, como sempre, temos problémas na ausência de:diálogo. Vejo com
surpresa que a própria base de sustentação do Governo também não tem sido ouvida na busca de en-.
tendimentos quando se tratam de questões que no
fundo são polémicas. Se o Governo não me dá conhecimento, e não tem essa obrigação, das intenções que tem para com a nossa região, não me provoca surpresas, não faço parte da base de sustentação do Governo. Mas, como uma pessoa preocupada, sempre que tenho alguma idéia, algum propósito
que acho que é fundamental para a região, independentemente de ser de apoio ao Governo ou de
ser oposição, levo às autoridades competentes e até
mesmo ao Governo, como já fiz em alguns momentos, quando tive a oportunidade de estar diante do
Governo. Como este é um momento de discussão,
em que estão sendo firmadas posições e em que se
quer ter mais clareza nas intenções do projeto do
Governo em relação a essa proposta, estou encaminhando um requerimento pedindo a presença do Dr.
Roríaldo Sardenberg, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Murro embora eu não seja integrante da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, estou requerendo que S.
ali compareça para tecer
os comentários necessários a fim de que possamos
abrir um debate em relação a essa questão. É de
fundamental importância que todos nós estejamos
imbuídos do propósito de dialogar com o GOVf''TlO
para podermos firmar um posicionamento. Esta
Casa tem uma responsabilidade muito grande; afinal
de contas, somos nós os responsáveis pelo interesse da Federação. Parabenizo V. Ex", Senador Ber-
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nardo Cabral, por eS!ar se antecipando a eS!a discussão. Também ·estou levantando informações e
conversando com algumas pessoas. Já tenho um
posicionamento quanto à matéria, mas quero colo-:
cá-lo com mais clareza no momento oportuno. Dessa forma, estou encaminhando, até para subsidiar
essa discussão, requerimento para que o Dr. Ronaldo Sardenberg compareça à CCJ, para que. possamos debater com toda precisão o tema sobré o qual
V. Ex' está falando a partir do cjue foi publicado no
jornal Folha de S.Paulo. Muito oÇrigada.
, .~
. O SR. PRESIDENTE {Ltlcio Alcântara) -Senador Bernardo Cabral, a Mesa larnênta informar a V.
Ex' que o seu tempo já está ~do e pede que V.
Ex' conclua a seu oportuno pronunci<m;Jento, até
.BQ..I'tJ.l!~-~ut!!?l! Senadores inscritos que também
• desejam'Usar da palawa.
·
O SR. !'IERNAfiDO CABRAL - Vou concluir,
Sr. Presidente. Apenas peço permissão para dividir
a respoS!a à Senadora Marina Silva em duas partes.
A prtmeira, ainda que V. Ex" não seja membro
titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, considere o seu requerimento também por
mim subscrito, que farei tão logo desça da tribuna.
Com isso, se irregularidade houvesse, o que não há,
pelo menos terei a honra de figurar no requerimento.
O segundo ponto é exataniente o que me trouxe à tribuna.
O problema é que nós daquela área- pelo menos eu- apoiamos o Calha Norte.
Quanto aos territórios, o que quero é contribuir.
Não somos contra, até porque o autor de um projeto
que cria o Território de Solimões é do meu Partido, o
PFL, Deputado Euler Ribeiro, que prevê um plebiscito.
Portanto, o que há em tomo disso é a discussão, é a contribuição, é a forma de indicar caminhos,
apontar soluções. O difícil para nós, não só os que
não dão suporte ao Governo, mas também aqueles
que o apóiam politicamente, é tomar conhecimento,
pela imprensa, de um assunto dessa magnitude.
Trata-se de um tema muito grande, muito alto, muito
significativo para as nossas fronteiras para que tenhamos ciência através de um órgão que nada mais
faz senão cumprir sua obrigação, que é dar o chamado furo jornalístico, porque este é, induvidosamente, um furo que menciona inclusive a ata da reunião. É claro que alguém lá de dentro deve ter possibilitado que essa matéria viesse para cá. Voltarei ao
assunto.
Tão logo o Embaixador Ronaldo Sardenberg
compareça à Comissão de Constituição, Justiça e
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Cidadania, por meio do requertmento de V. Ex", e
após dados mais subS!antivos, tenho certeza de que
a Bancada da Amazônia dirá o que é conveniente
para o País. É bom que façamos esta distinção: nem
sempre o que é bom para uma meia dúzia de pessoas é razoavelmente bom pam a sociedade como
um todo.
Agradeço o aparte e a tolerância da Presidên·
cia. Voltaremos aqui para podermos contribuir com
uma discussão que me parece do mais alto nível e
da mais oportuna atitude•

Dutante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Lúdio Coelho deixa a cadeita
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Lúcio Alcântata•
O SR. PRESIQENTE {Lúcio Alcântara) - Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, por 20 mi·
nutos.
O SR. ROMERO JUCÁ {PFL - RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, s~ e Srs. Senàdores, como disse ao
Senador Bernardo Cabral, o final de semana foi pR5digo em surpresas.
Além dessa questão da divisão da Amazônia
em mais dois territólios, ou pelo menos o estudo do
Governo Federal para que isso venha a ocorrer, tomamos também conhecimento de um pacote do Governo Federal que trata especificamente da questão
dos servidores públicos. Pacote esse que visa a redução de despesas, em decorrência da necessidade
de se precisar encarar com mais firmeza o déficit público e a dívida interna brasileira.
Quero dividir meu pronunciamento em duas
partes para, na primeira, abordar especifiCamente a
questão dos funcionários públicos e, depois, tratar
do motivo desse corte de funcionários, qual seja,
exatamente a dívida interna brasileira.
Tivemos condição de observar- e inclusive vamos, daqui a pouco, ter uma reunião com a Sr" Ministra interina da Administração e Reforma do ES!a·
do, Dr" Cláudia Costim - que o Governo adotou por
medida provisória uma série de ações que, a nosso
ver, se de um lado cortam algum tipo de despesas,
por outro, visam cortar onde efetivamente é o lado
mais fraco da atuação pública. Cortar salários de
servidores não resolve o problema da dívida interna
brasileira.
Quero enumemr aqui algumas questões que
considero precisam ser comentadas: primeiro, o corte do licenciamento de servidor para o exercício de
mandato classista, que não mais será remunerado
pelo serviço público. Ora, parece-nos muito mais
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uma retaliação do que um corte de despesas. Evitar
que servidores possam atuar, sendo remunerados,
nos sindicatos ou órgãos de classe, não irá equacionar, de forma alguma, a grande dívida interna que o
Brasil tem, mas deixará no ar, sem sombra de dúvida, um cheiro de perseguição, de um gesto que vai
•:o:·:c,tra a organização sindical e a organização dos
êrabaihadores.
Outro fato mencionado no corte de despesas é
" aemissão de 55 mil servidores públiCos não está,
veis, que teriam sido contratados entre '1953 e 198R
~;1ais uma v~z. atinge-se os mais fracos. Entendemos, inci!Jsive, que essa Medida é .pàssível de ·atingir os seividores federais que atuam hoje nos Estados de Roraima, tio Amapá, do Acre e de Rondônia.
~!lled~prev~rte-dé seJ:Vidore$ exatamente nos
és~os mais pobres •. maiS.dístantes, que precisam
mais da atuação e da intàrvenção do Poder Público
Federal.
Um outro fato ainda grave na Medida é quando
dispõe •que os servidores não poderiio mais asCEmder funcionalmente". Se o servidor entrou em determinada função de nível méd.lQ,_çontinuará assim até
a sua aposentadoria, não mais será possível a ascensão funcional. Isso tolhe a capacidade de cresciCJento do servidor e busca reduzir o incentivo da ca;'8~rtação, da formação, enfim, dà melhoria e da
:::ca:ificação do servidor federal.
.
O pacote ainda prolbe as horas-extras no serviço público, exceto em hospitais públicos, esquecendo, por exemplo, que, nos ex-territórios, a polícia, que trabalha no interior, e os professores têm
hora-extra, porque, muitas vezes, a lotação no interior do estado não dispõe de professores necessários para a sua atuação. Enfim, essa Medida desco:;;·~2ce

o que vai no Brasil real.

Essas são algumas das medidas que precisa~am ser explicadas pelo Governo, e, infelizmente,
; é o o foram. Elas poderiam ser discutidas e implementadas no bojo da reforma administrativa, mas o
por medida provisória, sem a necessária dis'·'-\o com o poder político e com a base que apóia
· •;<ovemo no Congresso. Quero registrar o descon,c.o, a falta de coerência, no meu entender, entre
~ ''·'"' medida e o que hoje tramita no Congresso Na-

'"""m

·~·='~·~•a.L

Espero· que o Ministério da Administração Federa I e Reforma do Estado tenha boas explicações
para essas ações. Espero que, na reunião das
17h30min, a Ministra Cláudia Costim possa esclarecer às Bancadas federais dos ex-territórios que os
'l·'>Ssos estados, pobres, subdesenvolvidos, caren-
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tes, não terão o prejuízo que essas ações ameaçam
trazer.
Se perdermos, em Roraima, 1o ou 15 mil servidores federais, o estado não terá mais condição de
funcionar, virá caos social, político e económico, porque hoje, infelizmente, grande contingente de recur• sos que ingressam no nosso estado corresponde
, exatamente ao contracheque desses servidores federais. O não-pagamento desses servidores implicará na paralisação dos serviços essenciais e também
na quebra económica do Estado de Roraima.
O Sr. Lauro .Campos- V. Ex• me permite um
aparte, Senador Romero Jucá?
. O SR. ROMERO JUCÁ- Ouço, como muita sa. • tisfação, o aparte de V. Ex", Senador L.auro Campos.
O Sr. Lauro Campos>- Nobre Senador, V. Ex"
- conhecedor dos problemas das regiões mais afastadas do Brasil, ex-Governador de uma delas - traz
a este Plenário uma visão crítica do pacote do Governo que veio acrescentar uma do:;e de insegurança, de insatisfação e de sofrimento, que vêm se acumulando tanto no Brasil quanto na Argentina, no México e em todos os países que as regras economici·
das do FMI têm sido aplicadas, as conseqüências
dessas medidas sobre a sociedade brasileira de uin
modo geral e, em particular, em algumas regiões.
Como representante, nesta Casa, do Distrito Federal, gostaria de dizer que, também, aqui, essas con·
seqüências serão especialmente grandes. Por quê?
Esta cidade foi construída para ser a Capital administrativa do Brasil, portanto, o número de funcionários sempre foi necessariamente elevado. Nesta Cidade, se atende não apenas aos interesses federais,
mas também aos do Distrito e, igualmente, aos inter·
nacionais, que, aqui, são sediados. Portanto, Brasília será tão ou mais castigada com as medidas oropostas nesse pacote do que qualquer outra região
do Brasil. Assim, somo as minhas palavras de surpresa e de indignação às suas, em relação a essas
medidas baixadas sem que nenhum parlamentar
fosse consultado. Todos foram pegos de surpresa,
inclusive as lideranças do Governo no Senado e na
Câmara dos Deputados.
O SR. ROMERO JUCÁ - Agradeço e incorporo o aparte de V. Ex" com muita satisfação e registro
que queremos para o funcionalismo público condição de trabalho, jamais privilégio.
Os jornais têm dito: "funcionalismo sem privilégio", mas o que se está cortando com essa medida
não são privilégios. Aliás, os funcionários públicos
federal, estadual e municipal há muito deixaram de
ter algum tipo de privilégio, só têm ônus.
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Ainda gostaria de registrar nessa questão que
não só essa primeira medida nos preocupa, mas·
também a já falada extinção de vários órgãos, entre
eles a Funai, como mencionei no aparte que fiz áo'
Senador Bernardo Cabral, o que é extrernamerite
preocupante, por conta da condição das comunidades indfgenas no Pafs. Não temos, ainda hoje, todas
as terras indlgenas demarcadas; não temos· ainda
hoje as comunidades indlgenas sendo protegidasida
forma como precisam e eu, corno ex-Presidente da
Funai, só posso protestar pela i~ia de se extinguir
esse· órgão. Se quisessem modificá-lo, criar urna
nova roupagem, modificar ou melhorar essa questão; tudo bem, mas simplesmente extinguir um órgão que tem como missão tratar a questão indlgena
brasileira, ~o podemos concordar.
·'
•,
.. ·----~.
~··
Da lnesmaJormá'se fala na extinção da Conab,
Companhia Nacional 'de Abastecimento, e de outros
organismos qúe, ao nosso ver, poderiam ser reestudados e redimensionados, mas nunca simplesmente extintos por uma justificativa simples de corte de. despesa, para discutir a dívida interna brasileira.
Sobre esse assunto, gostaria de ser sucinto,
porém, preciso destacar a posição muito séria do
Partido da Frente überal, desde o início de seu
mandato. Temos conversado com nossa'Bancada e
chegamos à conclusão de que· o· caminho para resolver a dívida é designar um negociador que busque
equacioná-la, destrinchando-a e tomando-a cristalina para, ai, sim, verificar-se como e o que se irá pagar. Tenho certeza que, num estudo acurado e com
urna boa negociação dessa dívida, conheceremos
mais adequadamente o seu perfil. Acima de tudo,
precisamos fazer cortes em despesas de obras superfaturadas por grandes construtoras. Dessa forma,
poder-se-á, enfim, escalonar e, posteriormente,
equacionar essa dívida. Não se deve demitir 50 mil
servidores para a solução desse problema.
Ainda sobre esse assunto, um jornal noticia
que: "Venda da Vale volta a ser problema." Nessa
medida provisória, tem-se colocado que toda a receita da privatização brasileira será para pagamento
de sua dívida interna Entretanto, há um acordo com
a politica brasileira de que a venda da Vale iria financiar - como foi dito muito bem pelo Senador Vilson Kleinübing - a instalação de outras empresas
semelhantes em regiões pobres. Não adianta vendermos o que temos para rolar uma dívida interna
difícil de ser equacionada, no modelo em que se encontra hoje.
Então, quero aqui, como membro e vice-Líder
do PFL, registrar mais urna vez que o Partido tem

-·

-
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proposta para a discussão da questão da dívida interna de forma clara, de forma cristalina, cortando o
que se tem de cortar, equacionando o que se tem àe
equacionar, esticando prazos quando necessário
para que, efetivamente, não se venda a Vale do Rio
Doce, não se privatizem as estatais brasileiras em
troca do pagamento de uma dívida que não es!á claramente definida para a população brasileira.
Gostaria de deixar aqui esse protesto e dizer
que, quanto à questão da privatização, somos favoráveis, mas somos a favor de uma privatização que
efetivamente tire do Estado a capacidade de atuar
em algumas áreas, produzindo recursos que venham a gerar riquezas, multiplicar empregos e lazer
com que o dese.nvolvimento do Pais possa ser acelerado, nunca. para pagar dívidas duvidosas, nunca
para pagar dívidas impagáveis, nunca para atuar da
forma que, infelizmente, essa medida provisória eslé.
propondo para o Pais.
Muito obrigado, Sr, Presidente.

Durante o diSGurso do Sr. Rom<'JO
Jucá, o Sr. Lúcio Alcántata deixa a cadeira
da presidéncía, que é ocupada pelo Sr. Sebastião Rocha.
-

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha} - C
próximo orador inscrito é o Senador lauro Campos.
Antes, porém, quero me associar às preocups..
ções do Senador Romero Jucá, como represer.t>.nt•"
do Estado do Amapá, que foi rnutto atingido :a,,.;: ác-r;
por esSa. medida. por esse pacote do Governo Fsc~~.
Concedo a palavra ao Senador lauro C.amp:.>õ.
O SR. LAURO CAMPOS (PT- DF. PronunC:"
o seguinte discuJSO. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quase que em
tom de lamúria, de ressentimento, Sua Exce!ilncia,
FHC, afirmou que não há oposição ao seu Go·;.,,,,.
Realmente, a Oposição está e sempre esteve ~_,,...",_
daçada. Como partidos minoritários, não tem .• o .:•.,.não uma sa Secretaria nesta Mesa do Sens.dc: :;-::_
Câmara, a mesma coisa. Não ternos nenhum;! p: csi..
dência em nenhuma das Comissões PermE:ne.:n''""'
nem das Comissões Provisórias. Portanto, se n2.o
temos presidentes nestas Comissões não podamos
designar os relatores; aqueles relatores que sobem
para as manchetes do jornaiS, quando relatam pm)ctos de grande importância, de grande relevii.;,cia, <:<c.
grande destaque.
Quando vem um projeto como o Siv2m. >: :
da Lei de Patentes, sabemos que os iluslr~:c• rB>;, ,.,
res já vêm predeterminados, com ender"''"' Goi<:<< ·
para que eminentes e entusiastas defenscr'oc; c"';·
ses projetes assumam a relataria.

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

No dia em que houver um projeto de lei sobre,
por exemplo, o combate ao bicho-de-pé, talvez se
lembrem que o Senador Lauro Campos poderia ser,
também, o relator. E um projeto sobre o combate ao
bicho-de-pé é muito adequaéto a um senador de
oposição.
Portanto, não vamos aqui nos estender a respeito dessa dita democracia existente no Pafs e ein
suas instituições viciadas.
O Senhor Presidente reclama qu~ a oposição,
que Sua Excelência amordaçou e ajudou a amordaçar, não existe. Os sindicatos também estão perdendo cada .dia mais a sua capacidade de reação, a sua
capacidade de oposição, de defesa aos seus inter~sses que estãq flendo ameaçados.
·
· ,,;:,\;:.Cõrnõ-Cõnlii'luar,-por, exemplo, pertencendo ao
Êindicato dos Petroleiios·com aquela promessa feita
no ano passado, iestemunhada pelo Presidente Itamar Franco, de que, se os petroleiros aguardassem
um pouco, as suas reivindicações seriam atendidas.
A alegação era que, naquele momento, não seria
possfvel, para não ameaçar o bom andamento do
Plano Real. E os petroleiros esperaram, esperaram
e, finalmente, quando chegou uma outra data-base,
o Governo, que havia empenhado o seu fio de barba, mostra que é imberbe, que não vale o fio de barba que 'empenhou. E os petroleiros são acusados de
estar praticando atos contrários à paz da famma brasileira, provocando a falta de gás nos lares e conseqüente dificuldade de cozimento dos alimentos e sobrevivência da família brasileira.
Vieram as eleições e a mídia está aí: são 59
empresas de rádio e televisão apenas no sistema
Radiobrás, cujo Presidente deciarou "sem pudor"
que está inteiramente integrado naquilo que ele chamou de "guerrilha televisiva" a serviço do iluminado
-diz ele- projeto do Presidente FHC.
Apesar de tudo o que vimos nessas eleições
cnunicipais, em algumas capitais, emblematicamenre, os partidos de esquerda avançaram. E, agora,
um outro dado surge: o Partido dos Trabalhadores, o
partido que não existe do ponto de vista de Feman·
do Henrique Cardoso, que não conta como partido
de oposição, vem agradecer a Sua Excelência, pois
com o que tem feito no Governo não é preciso oposição. Sua Excelência faz a sua própria oposição e
sua própria perdição.
É por isso que o Partido dos Trabalhadores foi
o mais votado nas capitais brasileiras. Portanto, a
consciência ainda não foi totalmente soterrada pela
força e pela prepotência dos meios de comunicação
encastelados no poder.
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Diz, agora, o Senhor Presidente da República,
para surpresa de todos, que Sua Excelência, seu
··. Governo e seu plano não têm nada a ver com o FMI.
Então, trata-se de mera coincidência. Quem pode tapar o sol com a peneira e deixar de enxergar que
aquilo que foi feito na Argentina, no México e se repetiu em diversos países periféricos, em nome do
, combate à inflação, foi um longo processo iniciado
nos anos 80, graças à presença, à inspiração, à redação feita pelo FMI. Não há dúvida nenhuma, ninguém pode negar, e para isso o Cavallo veio ao Brasil no dia 7 de setembro de 1995 para reforçar suas
lições aprendidas no FMI.
Há pouco tempo o próprio Ministro Pedro Malan, nos Estados Unidos, censurava o FMI por estar
usando dois pesos e duas; medidas, pennitindo que
o Governo norte-americano, por exemplo, tivesse
um déficit orçamentário de US$1 08,6 bilhões este
ano, enquanto o Brasil tem que zerar seu déficit.
Assim sendo, o FMI sabe e,m quem manda.
Sabe por que manda e para que manda Em certo
sentido, tem razão o Presidente da República, Sua
Excelência não obedece ao FMI. Sua Excelência enfrenta o FMI, mas de joelhos. Se Sua Excelência
fosse dado a leituras sobre economia e não tivesse
mandado esquecer tudo aquilo que escreveu e ensinou, talvez se lembrasse do governo de Campos
Sales, quando - o FMI não, porque não existia, pois
foi criado em 1944 - medidas lhe foram impostas
pelo grande credor, o detentor da dívida externa brasileira, residente na Inglaterra.
Campos Sales, antes de tomar posse, foi à Inglaterra para cuidar da dívida externa brasileira. E
de lá veio com a incumbência de vender as empresas estatais, de enxugar a base monetária. No ano
seguinte, ele queimou o dinheiro brasileiro. Dizem
que só louco queima dinheiro. Pois levaram o Brasil
a tal grau de insanidade que Campos Sales mandou
queimar dinheiro. Rothschild, o nosso credor externo, nos obrigou a tanto, a demitir funcionários públicos para reduzir a dívida pública e a aumentar a carga tributária. Foi criado, entre outros impostos, o Imposto Ouro sobre as Importações, a fim de que o
Governo brasileiro tivesse ouro para entregar a
Rothschild, em pagamento desta dívida impagável.
Portanto, o FMI realmente é apenas o órgão
que pronuncia a voz da dominação, depois de 1944.
Antes, era a dominação pura e simples, transparente, como diz o Sr. Fernando Henrique Cardoso, imperialista; agora, é o FMI que vem nos impor.
Trinta mil demissões de funcionários públicos,
há 1O dias, na Argentina, e, por mera coincidência,
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temos agora, aqui, neste pacote, a extinção de
100.700 cargos da Administração Direta. Cerca de
70 mil vagas não estão preenchidas.
.,
A economia com estas medidas não foi divul"

gada. Será limitado o número de vagas nas estatais
federais para 546.700; serão fechadas 94 mil vagas.
Serão exonerados até 50% dos 55 mil servido~
contratados no período de outubro de 1983 a:outit
bro de 1988, proporcionando uma economia anual
de R$385 milhões. Ocorrerá o fim ·do ,pagamento de
gratificação para servidores que s~bstituam temporariamente os seus chefes, obtendo, com isso, urna
econpmia de R$58 milhões. Será feita a extinção da
licença-prêmio por assiduidade e será criada a licen-

ça-capacitaçãe.

-

~----~
-~-·- Enquànto o Brasillaz coisas como essas, a li-

ção que nos é da~ paÍó Japão é justamente contrá-

ria ao que aqui ocorre. Em 1946, para soerguer o
Japão que. atravessava uma profunda crise diante
da derrota na Segunda Guerra Mundial, para criar a
única potência que conseguiu entrar neste século na
lista dos vinte países mais ricos do mundo, deu-se
vitaliciedade não apenas aos funcionários, como
também aos trabalhadores manuais, aos trabalhadores das fábricas japonesas. Ao invés de fazer o que
o FMI manda, ao invés de liquidar. sindicatos e de
desanimar os sindicalizados, o Japão escutou a voz
dos sindicatos e não apenas permitiu a participação
dos trabalhadores japoneses no lucro das empresas,
corno tamtiém passou a pagar uma parte dos salários em ações, e, assim, os trabalhadores japoneses
passaram a ser sócios de suas empresas.
Portanto, existem outras saídas. O que não
existem são homens de inteligência para enxergar
essas saídas. Neste País é muito mais fácil destituir,
desrespeitar a vida e se ajoelhar diante de exigências irracionais partidas dos dominadores externos
do que acharmos saídas em que a dignidade humana e o futuro encontrem uma avenida mais aberta e
mais iluminada
Isso é realr:nente revolfante. E essa revolfa não
atinge apenas nós, que, como professores, estamos
sendo castigados, come funcionários públicos, estamos sendo vilipendiados e que come pessoas que
desejam trabalhar, estamos sendo destituídos das
condiÇões de trabalho, mas atinge até mesmo ilustres Senadores da oposição que aqui estiveram hoje
falando antes de mim e que não esconderam a sua
revoHa, a sua surpresa e a sua indignação diante
dessas medidas que se repetem no Brasil e que, obviamente, têm como conseqiiência inevitável a per-
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da das eleições no segundo turno, uma vez que o
primeiro turno já foi perdido.
Agora, para limpar e colocar de uma vez sobre
o caminho da reeleição o pó do esquecimento, para
que haja tempo para que a poeira se assente sobre
essas perversões, preferem pérder o segundo turno
em muitos Municípios brasileiros, porque outra não
poderá ser a conseqüência dessas medidas antipopulares e desumanas, que mostram que o Governo
brasileiro se encontra mais perdido do que o personagem da novela, cujo avião caiu no Amazonas, ou
seja, o Governo brasileiro está mais perdido do que
o Mezenga na Roresta AmazQnica.
Extingue a promoção na época da aposentadoria e promove urna economia de R$78 milhões; somando todas essas economias porcas, miseráveis,
sabe quanto dá? São R$6 bilhões para fazer ou para
se aproximar do tal equilíbrio orçamentário a que os
Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra, ou seja, nenhum país avançado jamais se submeteu.
Gar Alperovitz afirma, em artigo recente, que
"jamais houve crescimento econômico com equilibrio.
orçamentário". E ele, que não é completamente sau~
desista do keynesianismo, que desequilibra o orça. menta para reabsorver a mão--de-obra desempregarda, para enfrentar g11erras; ele, que não é um K·eynesiano saudosista, afirma que só existe uma sciução
para minorar o sofrimento dessa decadência do ~
p:talismo mundial, ou seja, continuar com aque!as
medidas que amparam os trabalhadores deseiT';>:-agados, que impedem que os trabalhadores sejam
oferecidos à sanha do capital, do aumento de produtividade desumana, do aumento de lucro, que se
tem de fazer agora às expensas, única e exciUsi•;amente, do sacrifício dos trabalhadores, de vez que o
Estado não mais fornece o lucro não-operaciona:, a.s
vantagens e as benesses que as décadas de keynesianismo permitiram fossem fornecidas.
Portanto, de agora em diante, voltarei sempre
a esta tribuna para comparar as soluções irrt~Hgsr:tes
que,-dentro das relações captta.Hstas, foiam rn~n1B.~"'!S
e postas em prática no Japão. Por exempio, nos respeitados sindicatos japoneses, nas relações exislemo..s
entre empregados e empregadores no Japão.
De acordo com Tiichi Ohno, o renovador da indústria Toyota, a forma norte-americana de capitalismo e de eficiência, a forma de Ford e Taylor Ford+Taylor=americanismos - é desumana e não
seria aceita na cultura japonesa Então, ale transiormou essas relações, criou condições totalmente diferentes em que as relações de concorrência, as relaçÕes de uma sociedade competitiva ae transíorma-
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ram em relações comunHárias, em relações de coo-·
perações, em relações muito dnerentes daquelas
que o FMI impõe a nós porque só sabe uma lingua- ·..
gem, embora albergue mais de 160 países: a linguagem do dono.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Senador Laura Campos, lamento informar que o seu
tempo está esgotado.
,
O SR. LAURO CAMPOS--, Pois não. Agradeço
a V. Exl a gentileza de não me ter i~terrompido antes.
Pretendo apenas dizer que todas essas medidas estão sendo tomadas em nome· dessa loucura,
dessa esquizofrenié! que é o toquillbrio orçamentário.
Freud, e~seu livro intitulado Totem e Tabu, .
..'~ukl que sã~s confliios criados pelo trabalho hu,. mano que fazem CO!Jl qúe OS homens, impossibilitados de resolver·e.sses problemas, criem um mundo
acolchoado, imaginário, do equillbrio geral, do bem
comum, sem atritos. E para lá os esquizofrênicos
mudam. Isso é esquizofrenia.
Roberto Campos disse certa vez que esses
neoçlássicDl!; plantam jardins no mundo da lua. Portanto, os lunáticos estão ar, impondo-nos esses sacrifícios, um mundo sem futuro, um caminho sem
votta.
Há outras soluções, sim. A dignidade humana
sempre encontrará soluções.
MuHo obrigado.

O Sr. Sebasüão Rocha deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. LauroCampos.
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Retornando à lista de oradores, concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, por 20 minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT -·AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, inicialmente, associo-me ao pronunciamento da Senadora Benedita da Silva sobre o "Dia da Criança •. Gostaria de
homenagear as crianças do meu Estado, o Amapá,
do nosso Brasil e pedir ao Governo e também ao
nosso Ser supremo, Deus, que proteja as nossas
crianças e que lhes assegure melhores dias, principalmente para aquelas que vivem sem teta, sem alimento e as que estão doentes nos hospitais.
Faço este clamor e peço o apoio dos políticos
que hoje estão na direção do nosso País, dos Estados e do Parlamento brasileiro para que essas nossas crianças possam ter uma melhoria na sua qualidade de vida.

4õl

Associo-me ao Senado Ramez Tebet em sua
homenagem aos professores. Antecipadamente,
, quero aqui também prestar minhas homenagens.
Devemos muno do que somos aos nossos professores. Formado em Medicina, sempre estudei em escola pública e sei o quanto é penoso aos professores, ganhando um minguado salário, exercer sua
profissão e manter sua famflia. Congratulo-me com
os professores do Brasil me comprometendo a ajudá-los no que estiver ao nosso alcance aqui no Parlamento para que eles possam ter melhores salários,
melhor condição de vida e, sobretudo, uma aposentadoria justa.
Sr. Presidente, hoje inscrevi-me para talar a
respeito de matéria publicada na revista lstoÉ desta
semana, sobre direitos humanos, intitulada: Com as
mãos atadas -Anistia Internacional pede a autonomia dos IMLs para coibir os casos de tortura e violência policial.
A matéria faz um histórico desde o tempo da
ditadura, quando os direitos humanos eram desrespeitados, a tortura vigorava e os peritos e médicos
legistas eram pressionados a omitir um diagnóstico·
verdadeiro e até a adutterar laudos em !unção de interesses de quem estava no poder.
Hoje, o fato de os institutos médicos legais da
maioria dos Estados brasileiros ainda manterem
uma vinculação direta com a polícia, resuita, principalmente nos casos em que policiais civis estão envolvidos, em laudos deturpados e, inclusive, omissão dos peritos e dos médicos legistas.
A Anistia Internacional defende a tese da independência dos serviços periciais dos institutos médicos legais.
Sou autor de emenda constitucional que busca
exatamente garantir essa autonomia porque tenta tipificar na Constituição brasileira o que é perícia oficial. A atual Carta Magna fala sobre os vários tipos
de polícia, sem fazer qualquer referência à perícia.
Depois de assumir compromissos com a instituição de perícia oficial e de participar de vários congressos, considero o IML um órgão importante na
defesa dos direitos humanos. Recentemente, foi lançado pelo Governo o Plano Nacional de DireHos Humanos que tenta caminhar nessa direção; porém, de
forma muito tímida, haja vista não ser terminativo,
apenas indica que o Governo também deseja mais
independência para os serviços periciais.
Desta forma, espero que essa emenda constitucional seja votada brevemente para garantirmos o
que a Anistia Internacional defende, ou seja, a independência da estrutura policial.
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Esse organismo faz, ainda, a seguinte citação:
O fato de o IML estar sob a responsa~
bilidade da polícia, possibilita que os médi.:-_ ·
cos legistas sejam mais pressionados a en"·
cobrir casos envolvendo policiais ou, pelo
menos, a fechar os olhos para os mesmos.
Esse documento intitula-se "Brasil, violàção
dos direitos humanos e os profissionais de saúde~.
foi publicado na sexta-feira, dia 11 , e trata exala·
mente dessa questão. ·
lstoÉ cita, mais adiante, que o Amapá, que
representá nesta Casa, é o único E;siado da Federação éujo instituto médico legal, ou seja, instituto de
perícia, é indeF,ndente da estrutura policial. ,
---'~"º~estão de.falar sobre esse assúnto, por.,~~e. como 'deputado cor'lstituinte no Estado do Amapá, fui o autor deSse, Oispositivo constitucional que
garantiu a indejlendência do que lá é chamado Departamento. de Polícia Técnica. Entendemos, inclusive, que esse nome precisa ser modificado; talvez
fosse melhor chamá-lo de serviço de perícia oficial.
Sou autor dessa matéria, porque desde aquela
época já entendia que a perícia não deveria ser submetida à autoridade policial; ela deveria ser independente. Lá no Amapá, os s.erviços periciais são ligad.os administrativamente ao gabinete do Governador. O órgão tem autonomia administrativa e financeira e pode elaborar a sua própria proposta orçamentária. Tenho certeza de que isso tem contribuído
muito para o avanço das investigações policiais.
Seja no instituto de criminalística, seja no instituto
médico legal, seja no instituto de identificação, melhorou muito a qualidade desses serviços no Amapá
e é por isso que, quando se discute esse assunto,
seja no Brasil ou no exterior, o Amapá sempre é citado como exemplo. O que os médicos legistas desejam é exatamente alcançar o status alcançado no
Estado do Amapá.
Sr. Presidente, apesar de ter-me inscrito para
falar sobre esse assunto, não poderia deixar de
abordar também nesta oportunidade assunto de
grande importância, que já foi abordado aqui por V.
Ex" e pelo Senador Romero Jucá. Refiro-me ao pacote do Governo Fernando Henrique Cardoso, que
traz no seu bojo medidas bastante prejudiciais aos
servidores públicos federais do nosso País. Sendo
eu oriundo de um ex-território que concentra no seu
contexto administrativo aproximadamente 20 mil servidores federais, entre ativos e inativos, não posso,
de maneira nenhuma me omitir nessa discussão.
V. Ex" e o Senador Romero Jucá mencionaram
aqui algumas razões que fizeram com que o Presi-

A
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dente da República publicasse essas medidas e incluíram a questão da reeleição, bem cómo uma exigência do FMI, uma exigência da economia internacional. Eu diria mais: tenho observado que o Governo, capitaneado pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, está querendo alcançar a passos largos a
reeleição.
O Governo hoje encara a reeleição como se
fosse um baile de carnaval: se não dá para ir de
cara limpa, usa fantilsia, usa máscara. É isso que
está fazendo o Governo Federal. Essas medidas
adotadas, segundo a versão do Governo - que não
é a verdadeira, é a versão fantasiosa, mascarada-,
serviriam para equilibrar as contas do Governo, para
combater o déficit público e, portanto, permitir a estabilidade da economia, garantir a estabilidade do
real. Mas cilm que objetivo? Com o objeiivo de alcançar a reeleição. O Governo entende que, com o
real estável, com a moeda forte, com a economia
estabilizada, fica muito mais fácil convencer os brasileiros de que a reeleição é necessária, porque o
Presidente Fernando Henrique Cardoso seria o úni-.
co político no Brasil com condições de manter essa
economia, segundo o Governo pretende, estável,
por meio dessas medidas combatendo os servidores
. .
'públicos.
Então, é urna forma fantasiosa também para
convencer não só os banqueiros do FMI, mas também os chefes de Estado dos outros países, de que
a reeleição é benéfica para o País.
Com essas medidas de contenção do déficit
público, medidas que tiram o direito dos servidores
públicos, que os agridem com a demissão, o Presidente Fernando Henrique Cardoso está pavimentando a estrada da reeleição. Faz isso com o suor, com
o desemprego, com a fome de muitos pais de família, estendida a seus familiares, mulheres e crianças,
porque haverá, segundo o Governo, grande número
de desempregados num futuro muito próximo.
E o que o Governo tem feito para a geração de
emprego pelo País afora? Acompanh<!ndo o noticiário do dia a dia, observamos que os índices de desemprego continuam crescendo. As empresas buscam equilibrar suas contas - temos de reconhecer
que, dentro do capitalismo, o método delas é válido
- para preservar o número máximo de empnego.
Uma empresa que tem cinco mil servidores pode entender que, com a demissão de mil, vai continuar
prestando serviço durante mais tempo e empregando pelo menos quatro mil pessoas. Já o Governo
não pode pensar nisso. O Governo deve ser o grande instrumento da política de geração de emprego
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em nosso Pafs. No en!anto, ele dá o mau exemplo,
deixando sem emprego milhares de pais de famma
pelo Brasil afora. Imaginem o que vai acontecer com '·.
os Estados recém-criados, trans!onnados a partir ·
dos ex-territórios, como Roraima e Amapá
Fala-se que entre seis e dez mil servidores federais, que estão hoje no quadro da União, poderão
:r
ficar desempregados por causa dessas medidas.
O Amapá, por exemplo, somente foi instalado a
partir de 1991. O território foi transformado em Estádo em 5 de outubro de 1988, mas 'o Governo do Estado só foi realmente instalado em 1991. Até 31 de
dezembro de 1990, o Governador era nomeado pelo
Presidente da flppública. Os servidores admitidos,
f<lól'imº que,p~ncwso público realizado pela figu·-··.
"'
/ra; que não estava bem-.definida, de Estado, en!re
1988 e 1900, obri,gatoriairiente pertencem à União,
porque o Governador do Estado era nomeado até o
íinal de 1990.Em 1°de janeiro de 1991, o Estado se
instalou, com a posse do primeiro Governador eleito
e dos Deputados constituintes. A partir daí, então,
passou a ser uma entidade jurídica autónoma, e rodos os aios praticados pelo Governador têm validade e têm ressonãncia no Estado. Mas até 31 de dezambro de 1990, todos os atos praticados pelo Governador certamente eram de atribuição da União.
Eie era apenas um representante do Presidente da
República na localidade, nomeado, indicado. O povo
do Amapá ou de Roraima não tinha o direito de eleger seus Governadores. Adquiriram esse direito apenas em 03 de outubro de 1990.
O que é que vai acontecer? O Governo vai demitir se:'ftdores de nível elementar- serventes, vigilantes, agentes administrativos -, pois diz a medida
prcvL:;ó:i.:~·._ que a~11as as funções qüe- dizem respei·fo à. ~unç..ão de Estado, ou seja, físcais de tributos,
;:::·c+eS3ores;-1üoçõas que o Governo considera como
esser:dals é que vão ser preservadas. Todos os ser·, ·'c.:oc:o" admitidos de outubro de 1983 até outubro de
,: il'lS, -:;~ando o Estado 'foi transformado a partir do
~elTi"íó:-!8, estão na iminência de perderem os seus
em~xegos. a não ser que figurem na classificação_de
:'unção esse-ncial para o Governo.
Entendemos que é uma injustiça muito grande
e que o Governo não vai resolver a questão do déficit púbíiCO, pois -não ataca a causa básica dele.
Exempio -d!sso é o caso dos bancos quebrados, do
próprio d.§ficif nO Banco do Brasil e na Caixa Econô=·nica FederaL O dinheiro público foi utilizado para
:xdvar bancos privados, mas o Governo não comba~eu issc e está n3 iffiinência de criar um novo Proer
:~:;::r~·. O':; Estados.. Os bancos estaduais que estão
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quebrados vão receber dinheiro público, dinheiro da
União, para salvá-los. Bancos que, muitas vezes
·não estão afeitos aos interesses do Estado nem d~
população. Podem até estar servindo aos interesses
do governador, do poder público dominante, qualquer que seja o Estado, mas não da população.
Poucos bancos estaduais são de utilidade para a população; são poucos aqueles que têm sistema de
crédtto para pequenos agricultores ou para microempresas. Mas, segundo se fala, o Governo Federal vai
criar um Proer para salvar os bancos estaduais. Isso
não causa déficit público. O que causa déficit público, na imaginação do Governo, é o funcionário. O
Governo sabe que isso não é real, o Governo sabe
que isso é uma fantasia, mas ele precisa enganar o
povo, para sobreviver, para fazer passar no Congresso Nacional a proposta da reeleição. U hoje
num jornal uma matéria interessante, que diz que o
Presidente Fernando Henrique Gardoso baixou essas medidas com o objelivo també!f1 de amordaçar o
Congresso. O Congresso está paralisado. Desde
agosto, poucas matérias foram votadas, em função das eleições municipais. Agora, quando se retoma após o primeiro turno, qual o tema principal
aqui dentro? Reeleição. Reeleição presidencial e
de governadores e prefeitos. Uma matéria extremamente egofsta, porque só serve ao interesse do
Presidente da República. O povo não está interessado se vai haver reeleição ou não. Se colocarmos em ordem de prioridade os temas que hoje tomam conta da preocupação do povo brasileiro, certamente a reeleição - eu até conclamo algum instituto de pesquisa a fazer esse levantamen!o - não estará entre os primeiros.
É um debate egofsta, extremamenle egoísta,
que tomará conta do restante do ano de 1996 e do
recesso parlamentar, pois será convocado o Congresso Nacional para tentar votar a reeleição. Vão
enganar novamente, dizendo que existem matérias
importantes a serem votadas. Na verdade, o motiVo
é a reeleição. A discussão ocupará o ano de 1997, e
chegaremos em 1998. Em junho, julho de 1998, é
que vão deixar de discutir a reeleição, porque-não
haverá mais tempo; os candidatos a Presidente da
República e a governador estarão se apresentando,
como aconteceu este ano. Até julho, agosto, falavase em reeleição de prefeito. De repente, não havia
mais prazo, as eleições aconteceram sem direito à
reeleição.
Um outro fato que tomará conta do Congresso
Nacional até fevereiro do próximo ano é a eleição
para a Presidência das duas Casas. O PFL quer a
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Presidência da Câmara e a do Senado. O PMDB, 1ambém. E prossegue essa luta interna, essa luta intestinal;
altamente egoísta 1ambém, na qual o povo também nãp .
está interessado. O que o povo qiier é que aqui haja um ·
Presidente dedicado, corJliE!tente, honesto, que honre a
Casa, o Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, da mesma forma Essa disputa deveria se dar da
maneira' mais rápida, mais fácil possível.
i · · ::
Dizem que o Presidente baixou esse ·pac:Óte
todo para amordaçar o Congresso, porque sentiu que
começavam a ter ressonância 11? casà várias poSsibilidades ~ barganha O PMDB dizia que votaria a reeI~ se tivesse a Presidência dá Câmara. O PFI.. dizia ~ue apoiaria a reeleição, mas queria a Presidência
da Câmara, fi qúe daria apoio ao Pitta, eiT) São f'!lu~q~ Q1.1e o P!:'B apoiasse a reeleição.
'
O SR. PRE.SIQI;!'ITE (Lauro CampoS) - Nobre
Senador Sebastião Rocha, o seu tempo está esgotado. Peço a V. Ex" que corx:!ua o seu pronunciamento.
O SR.. SEBASTIÃO ROCHA- Vou concluir, Sr.
Presidente.
Então, como as barganhas estavam surgindo
dentro do Congresso Nacional e iriam engolir o processo da reeleição, porque o Presidente não· ia ter
como agradar a todos os grupos, o que o Presidente
faz? Detona essas medidas, de improviso. Tenho
que isso foi improvisado:· foi coisa feita a
quatro mãos, em um gabinete fechado, com ar ·condicionado. E assim foi arranjado esse pacote, para
provocar demissão em massa de servidores públicos e para dizer ao povo brasileiro que o Congresso
não trabalha: "Estamos fazendo esses pacotes todos, baixando essas medidas, porque o Congresso
não fez. Já era para o Congresso ter votado a reforma administrativa. Já era para o Congresso ter aprovado a reforma da Previdência ... • Mas como, se o
próprio Presidente estimula o debate aqui sobre reeleição? E enquanto o debate da reeleição estiver
aqui na Casa, se realmente os partidos que são
maioria na Casa decidirem discutir reeleição, paralisam o Congresso. O Presidente da República é parte responsável pela paralisia que o Congresso está
sofrendo, porque é o vírus da reeleição que está paralisando o Congresso Nacional. Não são os servidores públicos que estão provocando esta crise econômica e este déficit público que o Governo aponta
e que agora quer combater com a demissão em
massa dos servidores públicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, que dispõe
de 20 minutos para fazer o seu pronunciamento.

certeza
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A SRA.. MARINA SILVA (PT- AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de
registrar a tramitação, nesta Casa, do projeto de
minha autoria que trata da regulamentação do
acesso dos recursos da nossa diversidade biológica, cujo Relator é o Senador Osmar Dias. Com
uma determinação tanto minha, como autora,
quanto do Relator, iniciamos um processo de audiências públicas, em função da magnitude do projeto e do seu grau de complexidade, já que, pela
primeira vez no mundo, está-se tentando regulamentar a Convenção da Biodiversidade, fazendo
com que o nosso País passe a ter uma lei de
acesso aos seus recursos biológicos.
Como parte des;se entendimento, tivemos três
audiências públicas. Uma delas ocorreu no dia 19,
no Estado de São Paulo, e contou com a participação de 81 pessoas, entre representantes de entidades não-governamentais, de instituições do Governo
e de comunidades científicas: Uma outra audiência
ocorreu no dia 26 de agosto, no Estado de Amazonas, onde também tivemos a participação de um público com as características semelhantes àquela
ocorrida em São Paulo. E como última audiência pública realizada, tivemos a que ocorreu no dia 1O de
setembro em Brasília, com uma grande participação
da comunidade científica, do Poder Executivo e do
Legislativo, de entidades não-governamentais e de
pessoas interessadas no tema. Fechando essa rodada de discussões, tivemos recentemente o seminário que aconteceu nos dias 9, 10, 11 e 12 do corrente, um workshop com a participação da _WWF,
do Ministério do Meio Ambiente, da Embrapa, através de seu Núcleo de Pesquisas, o Cenargen, do
ASPTA, do Instituto Sócioambiental, da Vitae Civifis,
de representantes do Poder Executivo, de um modo
geral, das pessoas ligadas a essa área e da própria
Comissão do Senado, a CAS.
Essa discussão tem sido muito importante para
o enriquecimento e a apresentação do par2 ::e r do
Relator, Senador Osmar Dias, que se mostrou uma
pessoa muito aberta, respeitando todos esses segmentos que precisavam de um espaço dessa natureza para debater o projeto de lei.
Tivemos também uma demanda m• ·'·~ qrande
cópia
por parte de outros países, que já nos pec
do projeto. Porém, em se tratando de urr
>édita, é fundamental que os outros países o
· bém
estão às vésperas de apresentarem leis • : acesso
aos recursos biológicos tomem conhecimento de
que no Brasil estamos com esse desafio.
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Quando tomei a iniciativa da apresentação do
;:lrojeto de lei, tinha como objetivo o seguinte aspec\o: primeiro, o de regulamentar a Convenção da Biodiversidade - que foi um dos resultados da EC0-92
-, tendo como indicativo que os países deveriam, na
medida do possível, apresentar um projeto de lei de
acesso, para que se tivesse a regulamentação da
iorma como a pesquisa seria feita nos países de me.
gadiversidade, como o Brasil.
O projeto também atendeu às inúmeras denún·
cias oconiaas, principalmente na .f11inha região, qire
alguns pesqHisadores chamam de ga~rhpagem ge.
nética ou biopirataria, ou seja, a réti~da de material
tanto de fungo quanto de areia; plantaS e animais
pam pesquisa errf laboratórios estrangeiros, do 'que
~mo5.iíi!nhuih retõmo. e nenhum controle..
Inúmeras denúncias. foram feiiâs a mim, inclusive o Prof. Luís Fernando Arruda;"da Universidade
da Amazônia, diz que só na Amazônia cerca de 20
mil extratos ve9etais são retirados por ano, sem que
o Brasil tenha nenhum controle sobre essas pesqui'~as. Inclusive, nossas instituições de pesquisa são
utilizadas para ajudar na indicação desses materiais
levados para fora do Brasil.
Um outro aspecto que me levou a apresentar o
:Qm_ieto é a Lei de Cultivares, que está·tramitando no
':'<,ngresso Nacional, e a recente aprovação, nesta
C;cea, da Lei de Patentes.
i'; Lei de Patentes deixou muito a desejar, ten·~:> extrapolado inclusive as exigências do GATT. O
;3p_siJ foi mais real que o rei, e a minha determina·;§.c em ap<esentar o Projeto de Lei de Acesso se fez
<:)ara que, por meio dele, pudéssemos conigir alguns
,x,;:Jizos que tivemos com a Lei de Patentes.
Urr> c::utro aspecto que considerei fundamentaL
~.:·?;::"'! o::m1~ o Sr. Relator, Senador Osmar Dias, é o
::' 7; -~!!le ur.1a lei com essa magnitude não poderia ser
-~.-·~·.~ttado da ação apenas do Poder Legislativo ou
·' :.-~~035 que estão imbuídas de dar o parecer e
··-··~c 2 :-r.atéria,. mas, sobretudo, resultado de um
.~'":'.cl'lSso amplo de discussão. Com esse espírito,
-,..,~i:n.mcs várias audiências públicas, inclusive in'"' r\endo um pouco aquilo que aconteceu na Lei de
'·'7.\·~ntas. Se nesta fomos obrigados, pela grande
:,,·!lss-'io axercida de parte da sociedade organizada,
"' 'lorir-i;;.e espaço para poder apresentar suas suOE'.stões. para poder discutir a matéria e, de alguma
.:r,trr-2.. d~~r alguma contribuição, seguimos um cami··.~c, '·"'·~:so na Lei de Acesso à Biodiversidade. Fornns nós que desejamos a participação da socieda,·;·., muito embora ela, de forma latente, também o
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Sr. Presidente, com muita alegria, devo registrar que o projeto original já foi bastante enriquecido,
"'. que o relatório do Senador Osmar Dias, com certe. za, buscará contemplar as inúmeras contribuições
dadas tanto pelas entidades quanto pela comunidade cientifica e pelos representantes do Governo, que
.., vêm participando dessa discussão, a fim de. que se
< possa pactuar um projeto de lei que seja o resultado
do acúmulo de uma discussão que acontece no
País, ~lo menos nos setores afins. Tudo isso para
que não se tenha uma lei que apareça para a sociedade como que descendo de pára-quedas, sem corresponder às exigências, tanto da comunidade científica, quanto do Governo, do Poder Legislativo e
das populações focais.
Em se tratando de cOmunidades locais, comunidades tradicionais, o projeto também é inovador.
No momento da discussão da Lei de Patentes, tentei
apresentar uma emenda que reconhecia o saber das
populaçõeS tradicionais. Lamentavelmente, sequer
tive a oportunidade de discuti-la e debatê-la no plenário desta Casa.
Na Lei de Acesso, estamos buscando uma forma.de regulamentar e de reconhecer o valor do saber' das populações tradicionais, o chamado etnoconhecimento ou conhecimento dffuso, como chamam
as pessoas da área do Direito. O que significa isso,
Sr. Presidente? Os estudos realizados dão conta de
que, a cada mil indicações feitas por um representante de populações tradicionais - seja ele seringueiro, índio, caboclo, ribeirinha ou calçara -, tem-se
retomo económico líquido e certo de uma indicação.
Os índios, por exemplo, indicam umas mil variedades de plantas que servem para algum tipo de
_ doença. Dessas mil plantas pesquisadas, é líquido e
certo que uma terá retomo econômico para um laboratório. Se não for pela indicação das populações
tradicionais, se não for levado em conta o etnoconhecimento, para se ter retomo líquido e certo do
que é pesquisado, do material coletado, seria preciso pesquisar dez mil amostras, ou seja, aumentaria
em nove mil vezes o trabalho do pesquisador. Quiçá
ele conseguisse identificar a planta que pode ajudar
a curar determinadas doenças, como aconteceu
com o quebra-pedra, na Costa Rica, que já foi patenteado por um laboratório americano, a partir de
uma indicação das populações tradicionais.
Essas populações não têm nenhum retomo,
mas o seu conhecimento é muito valioso. O projeto
reconhece esse saber, busca uma forma de remunerar esse conhecimento por meio de um fundo a ser
repartido em forma de benefício. Ainda estamos
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buscando uma formulação, mas o que importa é que
há o desejo de que esse saber seja reconhecido.
Outro aspecto é o de que não haverá pesqui!>'l
sem o consentimento das populações tradicion~s-'
Hoje, entra-se na área indígena e recolhe-se o material. De acordo com o projeto de lei, será preciso que
elas dêem o consentimento para que se tenha o acesso, além da autorização das autoridades colllP.,éte"lteS
e do órgão cedente, que seria o Poder Público. :r
O projeto é bastante amplo e está em discussão. _Espero que, a partir das COQ!ribuições ~das e
do relatório do Senador Osmar Dias, que está traba·
lhando'" êom muito cuidildo e 1"!\SPeilo por aqueles
que já se debruçaram sobie o projeto, oferecendo
inúme~_sufl9Stões, esta Casa o"aprov__e_ ,e o envie
~..!L~ara_Eos Deputados, para qUe o Brasü,.
• em breve;seja o prill'leiro a ter uma Lei de Acesso
aos recursos biológicos e genéticos, como uma
grande inovàÇão e contribuição para os países vizi·
nhos. Por isso, temos uma responsabilidade maior.
Se fizermos uma lei subserviente, que atenda
às pressões internacionais e não aos iriteresses locais e nacionais, vamos estar nos configurando num
péssimo exemplo a ser seguido pelos países irmãos.
Se tivermos uma lei altiva que esteja de acordo
com a ética de que o conl:lecimento e os ·recursos
naturais devam ser partilhados, mas não ·explorados
da forma com que vem sendo· feito, seremos um
bom exemplo para os países irmãos, que precisam,
também, de uma Lei de Acesso. Do contrário, não
teria sentido o Brasil ter uma lei se os países que,
igualmente, têm a Amazônia continuem fornecendo,
sem nenhuma exigência, esses materiais.
É fundamental que o Peru, a Bolívia e os demais países também tenham uma Lei de Acesso,
para que possamos agir em bloco contra aqueles
que praticam a biopirataria e a garimpagem genética
nos nossos territórios.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos} - Sobre
a mesa ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário,
em exercício, Senador Sebastião Rocha.

É lido o seguinte:

OF. N° 518196-SG
Belém, 25 de setembro de 1996
Excelentissimo Senhor
Senador José Samey
DD. Presidente do Senado Federal
Palácio do Congresso
Brasma-DF
CEP: 70165-900

Outubro 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de informar a V. Ex.• que o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
sessão de seu Órgão Especial realizada no dia 18
pp., atendendo à proposição do Exm.• Sr. Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes e à
unanimidade de votos de seus membros, fez inserir
na ata dos trabalhos do dia, um voto de regozijo pelo
transcurso dos 50 (cinqüenta} anos da Constituição
de 1946.
No ensejo, apresento a V. Ex. • protestos de
elevadQ apreço e distinguida consideração.
Atenciosamente, - Desembargador Manoel de
Chrlsto AlveS FII~ Presidente do T JE.

O SR. PRESIDENTE (lauro Campos) - O offcio lido vai à publicaç;io.
Sobre a mesa, Óffcios que serão lidos pelo Sr. 1•
Secre1ário em exerofcio, Senador Sebastião Rocha.
São lidos os seguintes:

OF. N° 32196/CCJ

-

Bras ma, 1 O de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. E;;"·'····'
em reunião realizada no dia 9.10.96, esta Comi" 0
aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 17::0 'e
1996, de autoria do Senador Francelina Pereir"', ~ . ,
"Estabelece limite para a muHa de mora deconen!-::
do inadimplemento de obrigação contratual e dá outras providências".
Cordialmente, Senador lrls Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

"0

OF. N° 35196/CCJ
Brasma, 1o de outubro de 1996.
Senhor Presidente,
·Nos termos regimentais comunico a V. E'-""(!'.;"
em reunião realizada no dia 9-10-96, esta Ccr:ois.sh
aprovou· o Projeto de Lei do Senado n° 10, de ;si!J,
que "altera dispositivos da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitaç-.õ-es e contratos da Administração Pública e dá outras
providências", de autoria do Senador Roberto Requião.
Cordialmente, Senador Íris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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OF .N• 36/96/CCJ
Brasflia, 1O de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico V .Ex" que
em reunião realizada no dia 9-1 D-96 esta Comissão
aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 12, de 1996,.
de autoria do Sena~r Roberto Requião, que •Alterá
dispositivos da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993,
que •regulamenta o art 37, inciso
Constitui-,
ção Federal, institui normas para licilações e contratos da Admil)istração Pública e dá outras providên-

xxr.pa..

cias·.

/

'

Cordialmente, Senador lrls Rezende, Presidente da Comissãl> de Constituição, Justiça e Cida-

...

ciàb!-···-~·· --6.

;-

-

.
·-...

~

.

..
'
O SR. PRESIDENTE' (Lauro Campos) - Com
referência·--<J.OS ofrclos que acabam de ser lidos, :'i
Presidêhcia comunica ao Plenário que. nos termos
do art. 91, §§ 3" e 5°, do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de 5 dias úteis para
interposição de recursos por 1/1 O da composição da
Casa, para que os Projetes de Lei do Senado n"s
1O, 12 e 172, de 1996, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Sobre
a mesa; ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário
em exercício, Senador Sebastião Rocha.
·.~

,_

~

É lido o seguinte:

OF. N°37/96/CCJ
Brasflia, 1O de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex"
que em reunião realizada no dia 9-1 D-96 esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Senado n• 253,
de 1995, de autoria do Senador Emandes Amorim,
que "Veda a criação e instalação de Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do TrabaJho em
municípios com menos de duzentos mil habitantes e
dá outras providências".
Cordialmente, - Senador lrls Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Com
referência ao expediente que acaba de ser lido e
tendo em vista o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania concluir, por unanimidade,
pela inconstitucionalidade da matéria, a Presidência,
nos termos do art 101, § 1°, do Regimento Interno,
determina o arquivamento definitivo da mesma.
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O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Os
Srs. Senadores Elcio Alvares e Odacir Soares envia.•.ram discurseS à Mesa, para serem publicados, na
· forma do disposto no art 203, do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Sr. Pre. ..• sidente, Srls e Srs. Senadores, com justnicado orgu? lho, povo e autoridades de Vitória e de todo o Estado do Espírito Santo estarão celebrando, no mês
que vem, o centenário de nascimento de Hugo Viola.
Topógrafo, empresário e construtor, Hugo Viola,
com seu espírito empreendedor, com sua tenacidade e com seu desprendimento, contribuiu, significativamente, para a urbanização, humanização e embe. , Jezamento de extensas áreas da capital capixaba,
dàstacando-se a criação do Jardim América - hoje,
um çlos bairros mais aprazfveis da Grande Vrtória que fez emergir de um terreno então pantanoso e
pouco valorizado.
Nascido em 19 de outubro de. 1896, no antigo
Distrito Federal, Hugo Viola, viveu 'longos anos em
São Paulo, onde desenvolveu seus conhecimentos
de topografia. Ainda no ardor de sua juventude, porém amadurecido em seus sentimentos de civismo,
deixOu o Brasil para defender a Itália, terra de seus
antepassados, por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Sua bravura e seu desempenho valeram-lhe,
então, merecidas condecorações, legado do qual se
orgulham seus numerosos descendentes, que em
sua grande maioria ainda vivem em Vitória.
Retomando da Europa, estabeleceu-se novamente no Rio de Janeiro, onde se dedicou à construção civil até 1923, . quando, já casado com dona
Martha Pampuri Viola, mudou-se definitivamente
para Vrtória.
Na capital dos capixabas, montou oficina de
marcenaria, onde pôde exercitar seu talento e sua
sensibilidade na criação de peças de mobiliário. A
mera atividade empresarial, contudo, não comportava sua capacidade empreendedora e sua dedicação
às causas sociais. Assim, embora não ocupasse
efetivo cargo público, dirigiu seu entusiasmo e sua
energia a obras de grande porte. Como empreiteiro,
foi o responsável pela abertura da avenida Vitória,
de vital importância para o equacionamento do sistema viário na Capilal.
O indelével destaque, entre suas realizações,
foi a criação do Jardim América na área alagada à
margem do Rio Marinho, transformando-a numa
área habitável que viria a ser um dos bairros mais
aprazfveis da Grande Vrtória. O inquieto sonhador,
tendo fundado a Companhia de Melhoramentos de
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Vrtória, desenvolveu ali projeto pioneiro e de notável
alcance social, com a construção de 105 casas populares, cuja aquisição tomara-se acessível a famf- ..
lias de parcos recursos graças às condições de pagamento - longo prazo, e em forma de aluguel, conforme registrou o jornal A Tribuna, na ocasião.
Hugo Viola viria a falecer em 11 de maio, de
1953. A viúva, dona Martha, e os filhos- Orlando;:·
Orbélio, Oswaldo, Oneyda, Ormélio e Olga- que vi-'
viam na praia de Santa Helena, m11daram-oo então·
para o Jardim América, .onde deram cbntinuidade à
obra de Hu_go Viola, doando imóveis para a comunidade e propiciando beneficies diveisos.·
·
' ·
Ém poucas pf!lavras, senhoras e Senhores· Senadores, essa _,i a vida de Hugo Viola. às l(éspe~
~tená~e 9eu ria\ÍCimerrto, não poderia dei- •
Xa.r de associar-me· às'}ustiS homenagens que lhe
serão prestadas,_ regiStrando nesta privilegiada Tribuna seu pioneirismo, sua vida de trabalho e ·operosidade, seu dinamismo e sua abnegada a~o cívica,
qualidades das quais .'se orgulha a. população ·capixaba.
·· ·
Muito obrigado!

,

O SR. ODACIR SOARES (Pi=L - RO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dias atrás, ao
exaltar os êxitos que o Ministério· da .Saúde vemcolhendo, em parceria com a Comunidade Solidária,
na implemerrtação do Programa de Distribuição do
Leite, assim como nos de Imunização e de Apoio e
Rnanciamerrto a projetas de Saneamerrto Básico,
em diversas regiões do País, tive a oportunidade de
me referir, uma primeira vez, ao documento denominado "Ações Sociais do Governo FemàndO Henrique
Gardoso".
Hoje, dada a importáncia que atribuo a essas
ações e, convencido, como estou, de que os investimentos prioritários nessa área é que habilitarão nosso povo a participar de forma mais dinâmica e acelerada do processo de modernização do Pais, volto,
de bom grado, a comerrtar outros programas citados
naquele mesmo documento.
Revestem-se, a meu ver, de decisiva importáncia para a promoção da classe trabalhadora do Pais,
alguns programas de grande impacto social; empreendidos no âmbfto do Ministério do Trabalho, tais
como o Programa de Geração de Emprego e Renda
(Proger), o Programa de Expansão e Melhoria da
Qualidade de Vida do Trabalhador (Proemprego) e o
Programa Nacional de Educação Profissional.
O Proger busca beneficiar pequenos empreendedores rurais e urbanos, mediante financiamento
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em empreendimentos produtivos para geração de
empregos e renda.
Do ano passado até fevereiro deste ano, segundo dados aduz!dos no citado documento, haviam
sido realizadas 99.100 operações de crédito, responsáveis pela gemção de 150 mil empregos.
O Proemprego, cujo executor é o BNDES, pretende realizar, errtre 1996 a 1998, cerca de R$9 bilhões de investimentos em infra-estrutura económica
e social, destinados a transporte coletivo de massa,
saneamento ambiental, infra-estrutura turtstica, projetos de infra-estrutura para melhoria da competitividade do País, especialmente no setor de cargas, e
revitalização de subsetores industriais. O Programa
terá impacto na melhoria da qualidade de vida de
populações urbanas, especialmerrte no segmento de
menor renda, ern· decorrência dos projetas de saneamento e de transporte de massas , como também na própria re.dlição do chamado "Custo Brasil".
Até o final de julho, pelo Flroemprego, haviam
sido contratados projetns da ordem de R$881 ,5 milhões, dos quais R$236,7 milhões já liberados.
·
Quanto ao Plano Nacional de Educação Profissional, implementado em regime de parceria en\fe o
Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação e o
Sistema Brasileiro de Formação Profissional, consiste ele num programa destinado a aumentar a qualificação da força de trabalho, de sorte a capacitá-la
para os desafios que as mudanças tecnológicas, organizacionais e gerenciais estão impondo à economia brasileira.
Conforme se lê no documento compilado pela
Radiobrás, a meta é conseguir, até 1999, qualificar
ou requalificar anualmente pelo menos 20% da População Económica Ativa (PEA), ou seja, 15 milhões
de pessoas/ano. Neste ano, devem ser tre1nadas 5
milhões de pessoas. O Ministro Paulo Paiva espera
que o programa possa dotar os trabalhadores cte conhecimerrtos básicos e de polivalência, uma das exigências da globalização. O programa é implementado de forma descentralizada por meio de planos de
qualificação elaborados e coordenados pelas Secretarias estaduais de Trabalho, sob orierrtação e supervisão das· Comissões Estaduais de Empr:go. C:S
recursos do programa vêm do FAT. As açoes sao
realizadas com base nos Planos Estaduais de Qua!ificação e dividem-se em três categorias: programa~
nacionais - voltados para selares maiS desfavorec•dos ou área de interesse estratégico, como turismo,
pesca, construção civil assentamentos rurais etc; estaduais - definidos pelas secretarias estaduaos de
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trabalho e comtssoes estaduais de Emprego; e
emergência, para o atendimento de situações de crise e reestruturação de setores·produtivos como por- -.
tos. indústria calçadista, bancos. etc. Jovens de 14 a .
21 ancis têm-se beneficiado do programa e neste
ano a meta é treinar pelo menos 78 mil pessoas
desta faixa etária. o programa já incluiu tambéf!l o
treinamento de 125 pe!;soas de assentamentos ru:-.·'
rais e 28 mil portadores de deficiência fisica. Até ju-'
lho, o programa consumiu cerca de ·;300 milhões, segundo a Ministério do Trabalho.
' ·
·'
Por il)termédio da mesma fonte acima citada,
toma-se cónhecimento, também; de-duas ações governamentais, de alta relevância social, em desenvolvimento na ó\t'eá agricola.
.
_
,.. , Trata-se:' pas "lavouras Comunitárias" e do •
""Programa de Agricultu~ Familiar".
·
·
O arroz e o.mílhci'são os grandes destaques do
Programa governamental de Lavouras Comunitárias,
graças ao qual esses alimentos chegam à mesa do
agricultor de baixa renda e das famílias carentes que
vivem no campo ou na periferia das cidades.
Desenvolvido experimentalmente em 182 municípios de Goiás, sob a coordenação da Secretaria
de Assistência Social do Ministério da Previdência
Social, e contando com a supervisão técnica da EMBRAPA, o programa será estendicio'atodo Pais, respeitadas as caracteósticas alimentares e culturais de
cada região.
À vista dos resultados alentadores obtidos por
esse programa, o governo espera reduzir os altos índices de doenças relacionadas a desnutrição e, principalmente, baixar os custos do setor Saúde nos estados e municípios. Segundo o Ministério da Previdência, o programa além de melhorar as condições
sócio-económicas dos pequenos agricultores rurais
e tamflias carentes, também contribui para a redu·
ção do número de trabalhadores desempregados, já
que a idéia é aproveitar a mão-de-obra disponível
para o mercado.
O Programa de Agricultura Familiar destinacse
a pequenos proprietários rurais com , no máximo,
d.:>is empregados, parceiros, arrendatários e posseircs assentados pela reforma agrária.
Por ele, o Ministério da Agricultura já conseguiu
envolver 360 municípios carentes. Nessas localidades,
serão atenâidas, inicialmente, 160 farrulias, sendo de
';atar que o Pronal realizará em cada uma investimentos paralelos em infra-estrutura, profissionalização, paIíticas públicas adequadas e financiamentos.
Prevê-se que para a safra g6/97 seja aplicado
1 bilhão de reais distribuldos entre o Banco do Bra·

si!, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco da
Amazônia (BASA) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econôrnico e Social (BNDES), que fará o repasse dos recursos aos bancos estaduais e cooperativas de crécllto e de produção. o BB já possui alocados R$200 milhões para os próximos meses.
Em todos esses repasses, as instituições financeiras envolvidas serão obrigadas a apresentar con·
tmpartida semelhante. Os financiamentos são con·
tratados a juros fixos de 6% ao ano, mais TJLP
(Troca de Juros de Longo Prazo).
É sumamente alentador, Sr. Presidente, assi·
nalar neste, como nos demais programas de cunho
social do governo Fernando Henrique, que tais programas nunca se restringem a uma única linha de
ação, mas a tantas quantas, de alguma forma, possam concorrer para o trato e solução globais dos
problemas.
Assim é que, apesar da ênfase dada a questão
do crécllto no Pronaf, há três outras linhas de atuação consideradas fundamentaiS pelo programa: a
montagem de infra-estrutura (estradas, eletrificação
rural, postos de saúde, escolas, canais centrais de
irrigação) com a colaboração das prefeituras; a educação ínformal para a profissionalização dos agricultores e mudanças nas políticas públicas para adequá-las à agricultura familiar.
Para acesso ao programa, o governo identifica
como agricultor familiar aquele que tira da atlvidade
agropecuária ou extrativa 80% da renda, mora em
propriedade rural ou em comunidade próxima e possui, no máximo, quatro módulos fiscais, que variam
de tamanho de acordo com a região. Em 95, a média de empréstimos concedidos - R$4 mil - foi inferior ao teta de R$5 mil reservado para o custeio.
Cada agricultor pode contratar, além disso, recursos para inveslimentos até o limite de R$ 15 mil.
Na montagem da infra-estrutura, o governo está negociando com o Japão recursos a fundo perdido no
valor total de US$600 milhões.
R~omando à área da saúde, por mim, tantas
vezes, visitada nos comentários que faço aos desempenhos governamentais, impõe-se uma menção, ainda que breve, a dois outros programas que
vêm apresentando excelentes resultados.
Refiro-me ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), bem como ao Programa da
Saúde da FamUia (PSP).
O primeiro já conta com 44.270 profissionais
atuando em 1.742 municípios dos 2.755 identifica·
dos como cidades carentes. Estes agentes estão levando informação e cuidados básicos de saúde a
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mais de 6,4 milhões de famílias, anteriormente exclufdas desse tipo de assistência. Segundo o Mini,..
tério da Saúde, na área de atuação dos agentes eo:
munitários. de saúde, principalmente no Nordeste, a··
taxa de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade foi reduzida em 28,4 por cento, do início de 1995
até agosto deste ano.
Pelo segundo, o governo está levando profis>
sionais de saúde e remédios às casas das famílias
carentes.
...

O médico da família é uma ~uiÍJe que fai medicina preventiva, "unia evoluÇão ·elO trabalho feito
pelo agénte comunitário", confoime · expressão do
MiniStro Adib Jatene. O resultado desse programa
foi a queda l1jl iricidência de doenças e n~ .dimin':'i.,ção-.da.11101t!ilidade infantil. O trabalho começou ert\
'"'1994. A base da açãi:J..{i a reestruturaçã'<> do modelo
assistencial ex~eilte•
no País. Nele trabalham
médicos, enfermeiros, ·assistentes- sociaiS e moradores da comunidade. · ·
. Cadà' equipe de sàúde tràta
mil fàmflias. A
integração entre médicos pacienie iftotal. E d serviço deve se adequar ~ necessidades da clientela,
com atenção médica periódica às pessoas carentes.
Entre as áreas que devem estar integradas às ações
do programa destacam-se s.an<;!arn'!!nto, educação,
habitação e segurança. O Programa de Saúde da
Famma é estadual.
·
É gratificante, Sr: Presidente, comentar .áções
governamentais voltadas para o social.
·

noje

e

de.

Tão gratificante e tão recomendável, como estímulo à intensificação dessas ações, que não hesitaria em alongar-me aindá mais, na descrição de tais
feitos.
Vejo, porém, que já começo a ultrapassar os iimiles do tempo que me é disponível.
Todavia, tantos são os programas que· ainda
me restariam comentar que, para não omiti'los de
todo, vou me Testringir a enumerá-los pura e simplesmente.
Assim sendo, aduzo o Programa de Combate
ao Trabalho Infantil; o Programa de Apoio a Colonos
Assentados; o Projeto Esporte Solidário, em apoio
ao qual o Exército abrirá os quartéis para crianç.as
carentes; o Programa Carta de Crédito {Pró-Cred),
para o qual o governo destinou neste ano R$ 1 ,4 bilhão, visando a reduzir o déficit habitacional. estimado em onze milhões de unidades.
Quanto ao Programa Comunidade Solidária,
seria o caso de se lhe conceder espec!a! C:astaque,
já que ele ganha, cada dia, maior amp!:tuc!0.
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Articu!ando-s·-·~ .·orr os demais SF.
~:s ... , r.-:;':r.;mo, suas · <es e os recursos r·x e:··. mo\_.. :::-:-.:a~;.:·1.:.:1 mostran1- :e eiicazmente ·presentes nas· pente-

,:.,..:;de todas as-cidades e nas áreas rurais rfl;:":.-:;; distantes e : ,_.1:;amp2rã.das, traduzindo luta abE··
•ela
ms;horia c;a qualidade de vida dos brasileirc:.: ,, ·~ integram os seg:r.~n!os mais carentes de r:o:~ó. :Jopü-

lação.
Tão dinâmico e tão eficaz vai se reve!aildo
esse Rrograrns que .::oncluí dever-lhe, ?a.;a ;)reve,
um pronun::iamanto e;r.r· .:sivO.
· Sr. Pres!dente7 os encõmios qu.9 2.cabo de faze; fo.s Ações Soc'ais do govamo, não foram provocados pela tentação de alagar o govemo.
PeJo contrário, eu os teci para fuzBf-lha sentir
que é preciso empreender murro m.ais, até que tenhamos quitado nossa1rresga:á.ve! dfvida sociaL
~o que penso, Sr. P;-ssidente.
O Si'l. i!'riESlDENTE (Lauro C , .iJOS) - A Presidência designa ·para Ordem do Dia ua sessão rie!l!:.e;·al!va ordinár:ici, a realiZar-se .arrtanhã, ~àS
1-~- ~~·Jmin, a seguinte
O~UEMDOi:.'

Às 15h30lr!in

OFÍCiO N 2 S!Si. DE ·j GSC
(Em ragima de Uígência, nos ~e;-rrh ;;::; do
ReqLarim&niD ni:! 862, üe i 9GL.
OEc!o 8/?i. r.1B i 99-S, at!'av:5s dn qual o Banco
en-':"..ê.minha solicitação da ?refenura Municipal de Sf:·~· 0 a!.1io referente ao par.Er.~o ch1 rit!ficação
da R-esol!! 4 ~1."" n~·sz. de ·]996. qüe al.!'to!i~"..:U aQuela
pr~fe!tur?.
çontr-B.~2r CP9r.?.~éo C--a c;,::§d!--·~ externo
jlJL~.:.., ::;,o '-· · '""-"' ~.--::·s•·-=;~m!'ic~··;;-:;. :!'-; ,-;~;~:!':'.:-!'1.'\mento
- 310, no '.!:~.-:.or de wn-::-:.;. e cJncüsrr~a m~~hêes·ae dólares no:te~?.m8rir:-:::.'l"":.-:";, cujcs ;.:?-;:;!Jt::::.r:t.;~ serão destiCer;~ra!

r.e.do.c uc ?ogr?-.NJ==< ...-Je

U/;.e.n~ze.çê.v ~·

"'-'-:rticalização

d-a F~'PJ>?.i?s -- ?R::~,_..ER:'C!...~',.[f?=APU;=::\, .:; autoriz:a a
Rep.úhl!CE' FB< ~r;;;~~ '· ::-:.-"1 Sr"?t:.~;; :7. ~~·-:-;;·:.::::;;:~rí8r gamrrJa
{Depan~ -~'''l.:io ela ·.J~Dc·.::; t-:;:;. (;_,:.missão de As-..:.• ;ntos Econõmlcrx·..:.)

--1:.:,

c=;-,"' {{~~;:~n-8 G·":::
~-:::~::-::-~ ~~.:.

. . :..:::;;·:.

':!:_.::":/-:',~,,

:)"'-:. 'i996

.;:,;~~:;':Gj3.,· ;:CSterrnos- do

~·::;.~-:. J.~mvt:s

Cen~;-;!i .?·~· ·)' ,:~.'·.:.: ·.:.-;.,;r.~~;:n:~::~-::;

-::o qual Banco
::-lo. Govemo do Esta-
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Finai'lceiraS dO Tesouro do Estado - LFTSC~ cujos
recursos serão destinados à liquidação da sétima e
oitava parcelas de precatôrfos JudiCíãi~ bem como
dos complementos da primeira à sexta parcelas.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos EconOmicos.}

-3SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RE'SOLUÇÃO
N' 63, DE 1995
DisCussão, em tumo suplementar, do Substitutivo ao Profeto de Resolução n 12 63, de 1995, de au-

torfa do Senador Lúcio Alcântara, que instituí duas
coleções a serem ·editadas pela Subsecreta~a de
~Qfç§es .T.~lr;.ls, lli!Ja sobre a história con.Stitucion~"do Pais e·outra ::.~bre.óS grandes vultos que honraram o Senado, tendei-· · ·
Parecer sob n11 531, de 1996, da Comissão
- Oiret-:.ra, oferecendo a redação do vencido~
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17h45min.)

Ata da 169!! Sessão Não Deliberativa
em 15 de outubro de 1996
2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 50ª LEGISLATURA
Presidência dos Srs.: José Samey, Renan Ca/heiros, Levy Dias
Emendes Amorim, Laoro Campos e Valmir Campe/o.
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE'
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
An~õnio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valactares - Bello Parga - Benedita da Silva - Beni Veras- Bemáfdo cabra!- Carlos Bezerrà- cartas Patroánió - Carias Wilson - CoutinhÕ .Jorge - Edison

Lobão - Eduart!i' Suplicy- É/cio Alvares - Emnia FerQ.Q..O®§ .:.EI'QNJ.éfes Amorim- Aaviano Meto·- Fran-· •
Cêtlno Pereira - Freitas Neto - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gi!W.n Bárges - Guilherme Palmeira
- Henrique Loyola. - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - frts Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Bonifácio - José Eduardo
- José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio
Ferreira -José Roberto Arruda- José Samey- Júlio
Campos - Júnia Marise - Laura Campos - Levy Dias
- Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho Marina Silva - Marfuce Pinto - Mauro. Miranda - Nabar Júnior- Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre
Ouinan ~ Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet
- Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu
Tuma - Sandra Guidi - Sebastião Rocha - Sérgio
Machado - Silva Júnior- Teotõnlo Vilela Filho - Va/mir Campelo - Waldeck. Omelas
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
lista de presença acusa o comparecimento de 69
Srs.. Senadores. Havendo número regimental; declaro aberta a sessão ..
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra-

balhos.
O Sr. 1° Secretário em exercrcio, Senador Gilberto Mhanda, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N" 543, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justt-

ça e Cidadania, sobre o Offcio "S" n 2 54,
de 1995 (n' 13!>-P/MC/95, na origem), do
Senhor Ministro Presidente do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando ao Presi-

dente do Senado FeOOra~ para os fins

previstos no art. 52, X, da ConstHulção
Federal, cópia do acórdão prolatado na
Ação Originária ~ 284-21320/SC, bem assim sobre os Ofícios nGs 55 e 58195, 15,
16 e 20196, ao primeiro anexados porconexão de matérias.
Relator: Senador Bernardo Cabral
I- Relatório
Através do OfCcio ·s· n 11 54, de 1995 (Of. nsz
139-P/MC, de 26-9-95, na origem), o Senhor Mrnlstro Presidente do Supremo Tribu·nal Federal enviou
ao Senado Federal, para os fins previstos no art. 52,
X, da Constituição .Federal, cópia das notas taquigráficas e do acórdão pro/atado pela Excelsa Corte
nos autos da Ação Originária n 11 284-2, do Estado de
Santa Catarina, que, dando provimento à apelação
para reformar a sentença de primeiro grau e, em
conseqüência, julgar improcedente a ação ordinária
promovida, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts. 2'1 e ~ da Lei n 11 6.747, de 12
de junho de 1986; do art. 22 da lei nv 7 .sãs, de 26
de maio de 1989; e do art. 1o da Lei n 2 7 .802, de 21
de novembro de 1989, todos diplomas legais doEstado em referência
De acordo com o relatório do Senhor Ministro
limar Gaivão - Relator da apelação (fls. 4 e 5), trata~
se de argüição de inconstitucionalidade de disposições cte leis do Estado de Santa Catarina, com fundamento nas quais sentença de primeiro grau reconheceu a servidores estaduais o direito a terem seus
-vencimentos e salários reajustados de acordo com
escala móvel ali estabelecida Alegou o Estado de
Santa Catarina, recorrente, haverem tais dispositivos
legais vinculado os vencimentos de servidores estaduais a índices intitufdos por lei federal e à arrecadação de tnbutos; não ter sido observado, na elaboração das normas, o princípio da iniciativa do Chefe do
Poder Executivo; e, mais, ausência de prevfsão orçamentária.
No Tribunal catarinense, foi suscitado incidente
de inconStitucionalidade perante o Órgão Especial,
acrescentand~ outros _aos dispostivos legais vi-
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ciados já alegados. O referido Órgão Especial, em
face do impedimento de mais da metade dos me~
bros da Corte, remeteu os autos à decisão do Supremo Tribunal Federal.
'· '
Naquela Corte Suprema, opinou o Ministério
Pffillico no sentido da declaração de inconstitucionalidade da legislação apontada.
O Supremo Tribunal Federal, em Sessão. Pie-.
nária do dia 2· de agosto de 1995, por unanimidade
de votos, conheceu, em parte, da. inconstitucionalidade argüida, declarando, por maioria de votos; inconstilúcionais os· dispo.stivos aporrtados na apelação, anteritirmente ~?feridos.
.
.O acórdão foi publicado em 25 de agosto de
1995 e, juntamente com as notas taquigrálicas do
julgamento, eflcaminhl!ndo ao Senado Fedéral por.
~de2!f'i!e setembro do mesmo ano, vindo à
Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania para
manif~stação, de acordo com o art. 101, III, do Regimento Interno desta Casa Parlamentar.
Nesta ·comissão, em virtude de requerimento.
fonhulado com base no art 258 do Regimento Interno, foram anexados, para tramitação conjunta em
razão de matéria coincidente, os Ofícios ·s• n"s
55195, 58/95, 15196, 16196 e 20/96, relativos, respectivamente, às Ações Originárias n•s 303-21320, 29401320, 324-5/320, 317-21320 é 296-61320, todas do
·
Estado de Santa Catarina.
Do cotejo dos aludidos processos legislativos,
restou constatado que.o Ofício ·s· n• 15196 contém
matéria 'estranha aos demais, razão pela qual necessário se faz o seu desentranhamento, trazendose à deliberação os demais procedimentos, todos
com idênticos conteúdos.
É o relatório.
li-Voto

Nos precisos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, compete privativamente, ao Senado
Federal "suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal".
Trata-se, no presente caso, de dispositivos das
Leis n• 6.747/86, 7.588/89 e 7.802189, do Estado de
Santa Catarina, declarados inconstitucionais, incidentalmente, por decisão da Suprema Corte, tomada por maioria de votos, transitada em julgado, estando observado o preceito contido no art. 97 da Lei
Maior.
A comunicação do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal se fez acompanhar de cópia
do acórdão, com relatório e votos, e do registro taquigráfico do julgamento. O parecer da Procurado-
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ria-Geral da República se encontra a fls. 14/18 do
presente processo legislativo. Para complementar as
exigências contidas no art. 387 do Regimento Interno do Senado. Federal, foi anexada cópia do texto do
diploma legal declarado inconstitucional, cuja execução se pretende suspender.
Ante. o exposto, observadas as nonnas constitucionais e regimentais pertinentes à matéria, atendendo, mais, à conveniência e oportunidade, impõese que se formule projeto de resolução, em obediência ao art 388 do Regimento Interno do Senado Federal. ·.·.'
Conseqüentemente restam prejudicados os
Ofícios
n•s 55195, 58195, 16196 e 20196, ao Of.
•s• n• 54, de 1995, anexos em virtude de tratarem
de idêntica matéria, devendo, assim, serem arquivados.
Quanto ao Ofício •s• n• 15196, por conter matéria estranha àquela que, pelo presente procedimento, se pretende suspender, impõe-se o seu desentranhamento, para tramitação em separado.

·s·

PROJETO DE RESOLUÇÃO
DO SENADO N 2 98, DE 1996
Suspende a execução dos arts. 2" e
3" da Lei n" 6.747, de 12 de junho de
1986; do arL 2" da Lei n" 7 588, de 26 de
maio de 1989, bem assim do arL 10 da Lei
n• 7.802, de 21 de novembro de 1989, todas do Estado de Santa Catarina.
O Senado Federal, considerando a deciaração
de inconstitucionalidade de dispositivos de diplomàs
legais constantes de decisão definitiva proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Originária n•
294-2/Santa Catarina, resolve:
Art 12 É suspensa a execução dos arts. 2" e 32
da Lei n• 6.747, de 12 de junho de 1986, bem assim
do art 2" da Lei n• 7 .588, de 26 de maio de 1989, e,
mais, o art. 1O da Lei n• 7 .802, de 21 de novembro
de 1989.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996. lris Rezende, Presidente- Bernardo Cabral, Relator- Beni Veras - Gilberto Miranda - José Fogaça - Elcio Alvares - Ramez Tebet- Romeu Tuma
- Jefferson Péres - Antonio Carlos Valadares Regina Assumpção - José Eduardo Outra - Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
expediente lido vai à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
Presidência lembra ao Plenário que o tempo desti"
nado aos ·oradores da Hora do Expediente das sessões ordinárias dos próximos dias 30 e 31 será des- ·.
tinada a hoinenage,.r o 50" aniversário da Confede- · ·
ração Nacional dos Trabalhadores na lndústria-CNTI
e os 3.000 anos da cidade de Jerusalém, de acordo,
respectivamente, com os Requerimentos n"s 947 e.,
872, de 1996, aprovados nos dias 8 do corrente ~ 29;.
de agosto último.
.,
As .inscrições já se encontram ~bestas.
Pàssa-se à lista de oradores. ·
. .
O SR; VALMIR CAMPELO: Sr. Presidente,
peço <;l palavra, como Líder, na fórnía regimentaL
. O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim). Concedo a palflvra ao nobre Senador Valmir Carn;
~';001ff6 trder, rnrforina regimental.
"
O SR. VALMIR .C).MPELO (PTB - DF. Como
Uder•. Pronuncia o. seguinte discurso.) - Sr. Presidente; Sr"s e Srs. Senadores, o calendário cívico nacional registra hoje uma data muito importante: o Dia
do Professor. O dia 15 de outubro é consagrado a
esse profissional de importância máxima no contexto
da educação e nos esforços de superação do subdesenvolvimento.
Ao cumprimentar os professores no dia em que
lhes são prestadas merecidas .homenagens, não
possó, no entanto, deixar de ressaltar que se trata
de uma de nossas mais sacrificadas categorias profissionais. Sem qualquer sombra de dúvida, os professores são hoje uma das categorias mais mal remuneradas do Pafs, em que pese a importância fundamental do seu trabalho.
Os reflexos dessa situação são desastrosos. A
baixíssima remuneração dos nossos professores
vem provocando um verdadeiro êxodo desses profissionais, a ponto de, nos dias de hoje, o magistério
figurar como última opção de emprego entre os jovens de escolaridade superior.
Exercendo uma atividade que requer pemnanente aperfeiçoamento, o professor brasileiro não
tem acesso a .cursos de reciclagem, não pode participar de eventos culturais que possam ampliar seus
conhecimentos, não pode nem mesmo comprar um
livro de vez em quando. Na verdade, o salário da
maioria dos professores brasileiros é insuficiente
para suprir as suas necessidades mais elementares
de moradia, alimentação, vestuário e transporte. É
triste dizer isto, mas a situação do professor brasileiro é uma autêntica vergonha nacional.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no Dia
do Professor, quero solidarizar-me integralmente
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com essa heróica e dedicada classe de trabalhadores brasileiros que, apesar de tudo, ou apesar de
nada, lutam diutumarnente nas Sa.las de aula deste
País, convivendo com toda sorte de dificuldades e
sacrifícios. O magistério no Brasil, não há como negar, é muito mais um ato de abnegação e diletantismo do que propriamente uma profissão.
Que bom seria, Sr. Presidente, se no próximo
ano pudéssemos comemorar o Dia do Professor
com um piso salarial de pelo menos R$1.500 para a
categoria. Sou um sonhador idealista e um otimista
incorrigível, Sr"s e Srs. Senadores. Mantenho acesa
com todo o vigor a chama de uma profunda confiança neste Brasil de tantas desigualdades•

Ao prestar minhas homenagens pessoais e as
homenagens do meu Partido, o Partido Trabalhista
Brasileiro-PTB, aos professores brasileiros, quero
reafirmar o meu compromisso de lutar incansavelmente pelo bem-estar da categoria. notadamente
em defesa de um salário digno para todos os que
atuam no magistério em nosso l;'aís. Minhas homenagens ao professor brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Emarides Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano Melo.
S. Ex" dispõe de 1O minutos.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB - AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, nunca subi à tribuna para comentar
as eleições municipais ou estadual do meu Estado,
o Acre. Entretanto, passadas as eleições de 03 de
outubro, várias críticas e denúncias foram lançadas
contra o PMDB no meu Estado. Como Presidente
estadual do Partido, gostaria de, a bem da verdade,
trazer algumas infomnações a esta Casa.
Inicialmente, quero parabenizar a feliz idéia do
TSE em implantar o voto eletrônico. A primeira vez
que ouvi falar destas máquinas eletrõnicas foi em
uma conversa que tive com o Ministro limar Gaivão,
que -era um entusiasta das mesmas. No primeiro
momento, fiquei cético, porque imaginava que uma
novidade dessa natureza iria dificuttar os eleitores,
principalmente os ana~abetos.
Entretanto, o testemunho que trago da Capital
do meu Estado, o Acre, é que nunca houve um comparecimento tão grande e uma quantidade de votos
brancos e nulos tão pequena como nessas eleições
municipais. Inclusive trago uma estatística do TSE tirada via Internet com os seguintes dados: em Rio
Branco, para prefeito, houve 0,87% de votos brancos e 5,27"/o de votos nulos; além disso, o eleitor
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também votou direitinho para vereador, com 2,6%
de votos brancos e 6,84% de votos nulos.

OUtubro 1996

vam elegendo seus sucessores ou colocando no
gundo turno, no mfnimo, em primeiro lugar.

se-

Depóis da campanha; o PMDB foi muito detraRealmente está de parabéns o TSE por ter institufdo o voto eletrônico em nossas capitais. Acredi~·. ' tado nesta Casa e em algúns jornais do Sul do Pars.
A teoria e a prática do PT foram completamente ãlfeto, inclusive, que o Acre, por ser um Estado pequ&no, com poucos municfpios, e pela quantidade de
rentes. Apesar de não estar acusando ninguém,
quero citar alguns exemplos ·no mfnimo intrigantes.
máquinas já existentes na Capital, com um pouco
A três meses da eleição, o Prefeito de Rio Branco
mais poderá se cobrir todo o Estado, o que gostaria
que acontecesse nas eleições de 98. Como a Capi'inaugurou um·terminal rodOviário, um ponto final de
tal possui 50% dos eleitores, pode0se perfeitamente
ônibus no centro da cidade; Nesse momento surgiram em Rio Branco imenSos outdooi's; que a poputransformar cada duas seções em uma, tal a rapidez
com que o eleitor votou no dia 03 de outubro. ·· ·
lação nunca tinha ·Viste> dàquele tipo, c:Om a propa,..-·
.
- '
'
. ganda da inauguração do terminal. É' um direito do
Antés de comentar as eleições do nosso Estaprefeito divulgar as sua$ obras, mas, se ele criticava
do, gostaria de fazer um pequeno histórico da suo
uso abusivo 'de recursOs públicos em propaganda,
cessão polll9 no Acre partir do momentC? em que
é pelo menos estranho. · · ·
,.~ÇQ_m~u.;;yllllllantar a democracia neste Pafs.
'
Para minha súl'(:iresa, passada a inauguração e
.,..."'. Em 1983, o pMqa ganhou as eleições para
iniciado
o processo eleitoral, esses outdoors transgovernador; em 1986;,ô 'PMDB, novamente, ganhou
formaram-se
em locais de propaganda do candidato
as eleições; em 1990, ganhou o hoje PPB; em 1994,
a prefeito .do PT junto com· o· aluai ·prefeito. Esses
ganhou o PPB. Houve alternância no poder, o que é
outdoors ainda continuam lá para quem quiser ver•.
tfpico · da democi'acia. Se analisarmos as eleições
Vejam bem, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senapara prefeito em nossa capital, veremos que o
dores,
mais surpreso fiquei, quando soube que a.
PMDB ganhou em 1985; em 1988, ganhou o PPB;
propaganda institucional da Prefeitura Municipal de
em 1982, ganhou o PT, e, em 1996, o PMDB volta
Rio Branco era paga pelo Sindicato dos Transportaao poder. É, também, um exemplo tfpico de que o
dores
Coletivos, ou seja, pelo Sindicato das Emprepovo acha salutar a aHemãncia no poder.
sas de Ónibus, que tem uma concessão pública.
Entrando especificamente rias eleições de· 03
Não sei se isso é legal, mas achei estranho e nunca
de outubro, primeiramente, quero tratar dos candidatinha
visto isso, pelo menos no meu Estado.
tos. Os partidos pequenos lançaram candidatos próMais um dado a respeito dessa questão de
prios como o PSDB e o PL, que são pequenos no
transporte coletivo: em dois anos, de setembro de
Acre, e outros partidos, com maior expressão, lança1994 a setembro de 1996, as passagens de ônibus
ram nomes conhecidos no Estado. O PCdoB lançou
subiram
361%. Tenho aqui um histórico que me foi
o seu Deputado Estadual, o PTB lançou um Deputapassado pela Bancada do PMDB na Câmara Municido Federal e o PT importou do PCdoB um vereador
pal de Rio Branco, mostrando a evolução do preço
eleito em 1992 pela coligação da Frente Popular e
dessas
passagens. Houve um aumento de 361% em
que tem a história de uma traição amplamente divuldois
anos
de Plano Real, enquanto a inflação, com
gada pelo PCdoB durante a campanha eleitoral. O
certeza, não atingiu esse patamar.
PMDB, entendendo a importância daquela eleição,
Nessas eleições, faço questão de frisar, o PT
lançou como candidatos a prefeito e vice-prefeito os
tinha
notoriamente a seu favor, a maioria dos órgãos
únicos Deputados Federais que o Partido tinha: o
de imprensa locais.
primeiro e o segundo mais votados na capital, onde
Gostaria ainda de alertar a Casa e o Governo
juntos, na eleição proporcional de 1994, tiveram em
Federal para a necessidade de as emendas aprovatomo de 18% dos votos na legenda de Deputado Federal.
das pelo PMDB, pela Bancada do Estado do Acre,
para a prefeitura de Rio Banco, serem muito bem fisSr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que
calizadas, porque destinavam verbas para obras
aconteceu no Acre foi a vitória da simplicidade e da
completas. E o que vemos é uma distribuição de
humildade contra a prepotência e a arrogância. Chaobras, um pouco aqui e um pouco lá, que em nada
mavam até os candidatos do PMDB a prefeito e vice
servem, que muitas vezes não atendem direito à pode dupla caipira Mas foi a dupla caipira, trabalhando
pulação. O maior exemplo disso é que o voto do
diutumamente, que conseguiu ganhar a eleição,
PMDB foi o voto da periferia, bairros que não têm a
contrariando a tendência do eleitorado brasileiro de
que os prefeitos bem colocados nas pesquisas estadevida assistência do Poder Público.

a
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E vejam, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que a. maioria dos corre5pondente5. de jornais
do Sul do Pafs são ligados ao PT. Tanto é.que, depois da eleição, os resultados diyulgados ·pell\ i!Pu:·. '
ração paralela do PT, que foi competente porque
não deu o resultado da nossa vitória mais oedo, divulgaram I! vitória dÇ> candidato do PT em seus jor-

nais.

.

..

·,.

. ·.~

E mais ainda, neste fim de semana, encontrei
um funcionário do Senador José Bjanco que, no vôo
de Po.rto Velho para Bras Ria, .cor'll escala em- Rio
Branco, vi!J muitos estrangeiros entrarem no avião.
Achou iriÍere5sante que isso oco~ dois ou três
dias i depois .das eleições e procurou saber o que
acontecia: disse· que .er:am vários· correspondentes
,$JQ!!Iªis_~~iros que esli!vam no Aére para
"faZer a divtllgação da ltitória do PL . . . .
Sr. Presidente, :·s~ e
Senadores, durante
essas eleições, aconteceu· um fato que oonsidero de
fundamental· importância para a vitória do· PMDB no
Acre: no momento etri que o lbope, em tomo do dia
20 de setembro, divulgou· o resultado de uma pesquisa colocando· o PMDB atrás por 9 pontos, o
PMDB, que lá estava coligado com o POT, foi para a
rua, mostrou a sua cara:, trabalhou, e· o PT,·nos dias
23 e 24, simplesmente parou a sua campanha: E o
PMDB continuou na luta. Continuou a sua campa. nha. Os ·nossos adversários esqueceram que havia
(iltiinos
ainda 15% de· indecisos; votos que;
sete a oito dias da divulgação da pesquisa do lbope,
o PMDB conquistou e, com isto, alcançou a vitória.
•Essa foi, sem d(ivida, a maior surpresa dentre as capitais do Pafs.

srs:

nesses

Quero ainda falar um pouco das crfticas feitas
ao PMDB. Disseram que o PMDB estava aliado ao
Governador do Estado, o qual muito criticamos aqui.
Em nenhum momento, em nenhum programa eleitoral, o PT criticou o Governo do Estado do Acre, enquanto que os programas do PMDB, todos eles, tinham uma cn'lica direta ao Governo do Estado, porque criticávamos a falta de água na cidade de Rio
Branco. Inclusive a nossa maior proposta era a municipalização do serviço de água, para restabelecer
o abastecimento da cidade. Evidentemente era uma
crítica clara ao Governador do Estado. Culpávamos
também o PT por não ter assumido a sua responsabilidade, prevista na Constituição.
·
A nossa maior proposta era municipalizar o
serviço de água em Rio Branco, porque é realmente
um caos uma cidade que tem hoje mais de 200 mil
habitantes, com problemas serifssimos de abastecimento de água.

481

A Senadora Marina Silva comentou que o
PMDB teria pago a um grupo de pessoas para trabalhar na eleição. "Ouvi dizer", dizia ela; eu também
ouvi dizer muitas coisas. como a de que vários taxistas, várias pessoas, disseram também terem recebido dinheiro do PT pa,ra participar de uma carreata
daquele partido.
Agora, uma coisa concreta eu tenho aqui: to. dos os secretários municipais, todos os ocupantes
de cargo DAS da Prefeitura passavam o dia na rua,
. fazendo campanha. Pudemos observar isso. nos noticiários das televisões locais, porque Rio Branco é
· uma cidade pequena e todos são conhecidos. Seria
'mais ético renunciarem a seus cargos e depois participarem da campanha.
· ··
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, goStaria
de repetir que o que aconteceu no Acre foi a vitória
· da simplicidade, da humildade contra a arro~ncia e
a prepotência.
· · ' ·.
. Vejam só que, em 1992, a aliança que l.evou o
. PT à Prefeitura de Rio Brancp .era composta pelo
·. PT, PCdoB, PSDB, PDT, PSTU,, PV. Nas (iltimas
eleições, o PCdoB apresentou candidato próprio; o
· .PSDB também teve candidatura própria; o PDT cõ~
• gotrse com o PMDB, e o PSTU saiu também da co1 ligação. Então vejam que alguma coisa aconteceu
durante essa administração .
Não estou acusando ninguém; estou aqui mostrando a realidade dos fatos sob o meu prisma, sob
meu ângulo de visão das eleições de Rio Branco.
Quero dizer, como Presidente do PMDB no Estado do Acre, que o Fundo Partidário que o PMDB
recebeu durante o ano de 1996 foi uma das coisas
mais importantes para fazermos essa campanha.
Gostaria muito que isso se ampliasse, porque essa é
a forma que considero legal para se enfrentarem os
problemas relativos à parte financeira de uma campanha. O PMDB do Acre recebeu, nos últimos repasses, em tomo de R$110 mil com o que conseguimos tocar a campanha politica em todo o Estado.
Ganhamos na capital, depois de vi rarrnos o prognóstico a 1O dias das eleições; ganhamos no segundo
maior colégio eleitoral; elegemos 8 Prefeitos no interior, de 21 candidatos a Prefeituras. Hoje, o PMDB
vai administrar no Acre 70% da sua população no
âmbito municipal. Acho que foi um desempenho excepcional, porque não tínhamos nem 10% da população sob a administração do PMDB. ~ bom que se
diga: o PMDB era Oposição à Prefeitura da capital e
ao Governo do Estado, era Oposição à maioria dos
Prefeitos do interior, porque apenas 1O% da população era administrada por nós.
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Isso é uma prova de que o PMDB tem sua militância, que o PMDB, no Aore, é um Partido aguerrido e, dessa forma, se fortalece novamente para os
próximos embates políticos. Muito obrigado, Sr. Pré:.
sidente.
·
Durante o discurso do Sr. Flaviano
Melo, o Sr. Emandes Amorim, 4~ Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.
· '·
O SR. PRESIDENTE (Valmir'·eampelo).- Concedo a palavra à nobre Senador;a Sandra Guidi. S.
Ex"-lfispõe de até 20 minutos pará. o seu pronunciamento.
.
_
A SRA. .SANDRA GUIOI (PPB - SC. pronunci~
~ntEr-discurso.) ·-,Sr. Presidente, Sr"s e $rs.
"'Senadores, "se eu nãó; tosse Imperador" - disse certa vez O. Pedro 11 ::_ •désejaria ser professor. Não conheço missão ffiaior e mais nobre que a de dirigir' as
inteligências juvenis e preparar os homens do futuro".
· O Imperador não estava.I;Jrincando. Nas horas
vagas, linha enorme satisfação de assistir às aulas
do Colégio Pedro 11 para acompanhar de perto o progresso dos alunos que ali estudavam.
Conta-se que certa vez, em visita a são Paulo,
ele manifestou o desejo de &isitar a Faculdade de
Direito do Largo do São FranciSco.' Avisados, os professores empenharam-se em preparar lições brilhantes. Leram obras atualizadas, ensaiaram a exposição em casa, buscaram situações novas e exemplos
criativos. No dia aprazado, lá estava o Imperador.
Sentado no fundo, como um aluno qualquer. A aula
- desnecessário dizer - mereceu o aplauso dos alunos e, claro, do ilustre visitante.
Um estudante, encantado com o aHo nível da
exposição, foi cumprimentar o professor. Entre elogios e reverências, pediu-lhe que mantivesse, dali
por diante, o mesmo nível de ensinamentos. "Essa
aula", respondeu-lhe o mestre, "foi aula de imperador".
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, brincadeira à parte, o exemplo de O. Pedro 11 conduz a
uma reflexão obrigatória. Se, durante os 107 anos
da República, tivesse sido mantido o entusiasmo do
imperador pela educação, nossa história teria sido
outra. Não estaríamos amargando a realidade que
nos constrange, envergonha e condena
Hoje, Sr. Presidente, no limiar de novo milênio,
20 milhões de brasileiros estão marginalizados pelo
analfabetismo. Dos alunos que ingressam na escola,
só 60% terminam a quarta série e 50%, a oitava.
Destes, 70% repetem pelo menos um ano, consumindo 59,8% do investido em matrículas.
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A repetência alia-se a dois outros grandes inimigos: a evasão escolar e baixa qualidade do ensinó. Comó resuHado, o Primeiro Grau passa a ser,
·para ;,··País, uin ·sorvedouro de investimentos. E,
· para os alunos mais necessitados, sinônimo de experiência frustrante, obrigados que são a abandonar
a única. chance de mudança que teoricamente lhes é
Posta .a'?_alçance.
··

a

·

O preço ·dessa realidade .indesejada é atto.
· Muito aHo.-E muito preocupante. A escolaridade média de nossa força de trabalho é de três anos e
.-,meio, .uma das mais baixas dos países em desenvol• .vimento. Ora, considerando .que 50% do conhecimento cientifico da humanidade foi produzido nos úl. limos dez a~-,- o que acarretou mudanças profundas nos modos de produção- uma pergunta se impõe: qual será o Muro do País, se a. escola não for
, çapaz_ de prepar;1r o -~flildor Para fazer frente
. ' aos desafios dos nossos temJ?Os? . , . ,.•..
. . Com os recursos .humanos que. estão sendo
. preparados, .Sr, .Presidente, não precisa de bola de
cristal para responder a pergunta formulada. O futu~
ro. nos reserva. uma certeza nE~~a era de incertezàS:
a condenação irremediável ao atraso e ao subde,senvolvimento.
Estudo recente do Banco Mundial concluiu que
· o .desenvolvimento assombroso dos países do leste
da Ásia se deve a dois fatores conjugados: baixos
índices de inflação e aHo nível de educação. Com
ênfase, claro, no ensino fundamental.
Sr. Presidente, preclaros Senadores, não é por
acaso que ocupo a tribuna para falar do ensino. Hoje
são 15 de outubro, Dia do Professor. Mais do que
oportunidade de merecidas homenagens, é momento de repetir uma verdade acaciana
A elevação do patamar da qualidade da escola
passa, necessariamente e irremediavelmente, pela
melhor qualificação do professor. Estou falando, Sr.
Presidente, de duas imposições: melhor preparação
intelectual e técnica por um lado e, por outro e principalmente, valorização financeira do trabalho no
magistério.
O salário médio do professor é de R$78,00,
menos que um salário mínimo. ·Há professores que
ganham por mês- pasmem - R$23,00. É claro, são
pessoas de baixa qualificação, que vão formar gerações de baixa qualificação.
Junto com o aperto do contracheque - eis outra verdade acaciana - estreita-se a qualidade do
ensino. Para ganhar mais, o professor precisa submeter-se à dupla ou tripla jornada de trabalho. Pas-
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sa o dia inteiro dentro da sala de aula ou do ônibus,
ao mesmo tempo, para concitar os presentes a algu·
.mas reflexões que se colocam oportunas.
indo de uma escola para outra.
...
É o malabarismo necessário à sobreviVência.
Como filho de professor da rede pública de
De onde tirar tempo. para estudar, preparar aulas:·. ,. :ensino - por 45 anos meu pai lecionou três expeatualizar-se? Isso neste final ·de milénio; em que o·
dientes na Paraiba, no ensino público, para susconhecimento é a maior fonte de riqueza do homem
tentar uma tamma de dez filhos - e sendo eu próe dó pais.
· ·
•
·prio professor, por formação - também fui profesO Ministro da EduéaÇão tem-se rel(_elçldo s~nsr~
sor da rede' pública em Campina Grande, em João
vel ao problema. Faz parte do seu discursei a afirrilai'
·Pessoa, no Rio de Janeiro, e sou professor até
hoje na Federal do Rio de Janeiro -, sinto-me perção de que·é ne<:essário·valorizar o professor do ensino b~ico,· fixando um piso salariâl que evite diStorfeitamente à vontade para tratar do tema, que me é
çõesacen~a:das.
· ·
· • -'
.._"' · ·: ·_.·:•:
· ·e:Xtremante familiar.É póuco. Mas· constitui um •P.aSso ·importante,
' · Em urna daS· minhas primeiras intervenções
:-i:Orrio·(irador neste Plenário, abOrdei a experiência
passó que não pode· esperar. Precisa ser dado já,
acompanhado,. ·claro,· de .medidas que possibilitem
japonesa e a dos tigres asiáticos, ao reescreverem
·· as suas histórias de desenvolvimento a partir da re,melho!..!!~ro,_ f!!9iclagem pennanente e·IÍaloriza~
. ·. volução educacionàl. ;
~o do magiSl:eno,
·r..,
· .. · ·
·
·... ,
· · · Já àquela épõCa preocupava-me a ausênéia de
Só assim se· Condenará ao deSa.pareeimentó o
· sensibilidade das nossas elites ecohõmicas para a
velho círculo' Vicioso que aprofunda; a ·cada dia, o
nosso verg_onhoso· gap social! Professares despre- • · vls(vel deterioração' ao ensino em nosso Pafs, e não
parados, que formain. ·a~unos despreparados, que
consegúia vislumbrar as tão deéantadas perspectiserão profissionais despreparados, que, por lhes fâl- ·
vas de inserção do Brasil na nÓva ordem econômica
tarem condições de competir no mercado de trabainternacional, justamente por entender como indislho, estão irremediavelmente condenados. a se dispensável a prévia cilpacitação dos recursos humanos que animariam· a revolução produtiva.
tanciar cada vez mais da única porta que lhes permite sair da pobreza e do atraso..
·
-; : · ·Três anos depois, tenho que reconhecer al. Neste dia do professor, vale lembrar que uma
·guns pequenos avanços, decorrentes de alterações
'legais tendentes a. dar suporte às melhorias preten:daS causas de nosso subdesenvolvimento é a ·baixa
. didas, como é o Cã.5o do piso sálaiial de R$300,00
·qualidade do ensino. Olhar para ela obriga encarar
para os professores e o dispêndio mínimo pór aluno
a realidade do professor. É pouco. Mas constitui um
procedimento importante neste Pais que só tem dedo ensino fundamental, recentemente aprovados.
Mas o fato é que em termos de investimentos
.negrido e humilhado os professores por meio de salários indignos, condições de trabalho desumanas e
na área de educação ainda se encontra o Brasil em
posiÇão constrangedora, seja em comparação com
total falta de respeito profissional.
os seus parceiros do Mercosul, seja em comparação
Neste dia do professor, quero cumprimentar todos os professores do Brasil, e quero cumprimentácom os demais páfses da América Latina, seja em
comparação com a maioria dos países do mundo.
los principalmente pela resistência que nos têm
mostrado, que é um exemplo que só engrandece a
O problema dos baixos salários dos professonossa Pátria.
res da rede pública não pode continuar a ser visto
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Secomo uma preocupação exclusivamente concernennadores.
te à categoria.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - ConRecente pesquisa JB/Petrobras, realizada no
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna,
Estado
do Rio de Janeiro, divulgada no caderno "Cipor permuta com o Senador Francelino Pereira.
dade",
do
Jornal do Brasil de hoje, sob o título "Um
S. Ex" dispõe de até 20 minutos para o seu
dia
sem
comemoração",
evidencia que a questão há
pronunciamento.
muito extrapOlOU O universo restrito dessa categoria
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PS. Pronunde profissionais e hoje constitui-se em matéria de incia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) teresse
primordial para a população.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, assomo a
Das
2.700 pessoas entrevistadas em 24 muniesta tribuna no dia de hoje, 15 de outubro, consagracípios, 50%, ou seja, 1.350 apontaram a péssima redo aos professores, para prestar-lhes a minha homuneração dos professores como fator determinante
menagem e a do povo da Paraiba pelo seu dia, e,
da baixa qualidade do ensino público.

a
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A Senadora Sandra Guidi, que me precedeu na
tribuna, mostrou que é de 70 e poucos reais a médià
salarial do professor no Brasil.
Em segundo lugar, ao lado da baixa remunera::. ·
ção, a falta de professores (16,9%), seguida pela fai·
ta de preparação dos educadores (16,6%) completam o elenco dos principais motivos identificados
pela população para justificar a falência do ~nsino
público. O que é urna pena!
>
Fui aluno do Colégio Estadual da Prata. Eu tinha orgulho de estudar numa esi;ola pública. para
ingresso existia um exame prepaiatório. A cor da
nossa fama era cáqui, com list~ verdes, por isso,
na cjdade, éramos carinhosainerite chamados de
papagaios; e as meninas, que usavam a mesma farda, com bordiS verdes, eram chamadas cte araras.
t,.~e honra.-simtfamos :~e usar ~q~la farda Hoje temos pena do aluno ~escola publica.
Ainda, de ·àcordo com a pesquisa, a escola pú·
bfica continua sendo a maior responsável pelo ensino, sendo que a maioria dos entrevistados (63%) fez
ou faz nela o curso primário.
·

O Sr. Romeu Tuma - V. Ex" me permite um
aparte?

O SR. NEY SUASSUN_I\. - Com muito prazer,
Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma- Agradeço a V. Ex". Hoje
é um dia importante na vida de todas as pessoas
que tiveram oportunidade de ir à escola, porque, in·
felizmente, há ainda brasileiros que não tiveram
oportunidade de terminar o primeiro grau. Todos tivemos as nossas professoras, sendo que a primeira
delas inclusive é sempre um marco em nossas vidas. Aproveito a oportunidade para, na pessoa de V.
Ex", que também é professor, homenagear aqueles
que cuidaram, na primeira linha da vida, da nossa
educação. Em casa tenho uma professora permanente, minha esposa, que teve a oportunidade, provavelmente até por bondade divina, de alfabetizar os
meus quatro filhos numa escola pública, o Grupo Escolar Romão Puigari, uma escola centenária em São
Paulo. Eles fiZeram o segundo grau no Colégio São
Paulo, também escola pública. E a minha senhoraeu a acompanhei - foi uma das que primeiro instituí·
ram o ensino municipal em São Paulo, criando e
construindo a escola, procurando os alunos de casa
em casa para fundar a classe de ensino primário em
São Paulo. Ela, como tantas outras professoras em
Sapopemba - Sapopemba é, hoje, um bairro populoso em São Paulo-, voltava no carro do lixo, porque, naquele bairro, não havia condução normal du-
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rante todo o dia. Isso ocorreu com várias professoras do interior de São Paulo, do interior do Estado
de V. Ex". Elas trabalhavam com um amor e uma
devoção que, ao poucos, foram acabando. A vocação do ensino, com as dHiculdades existentes, tomase penosa. Os professores têm de buscar outra profissão, porque o salário é mu~o baixo - V. Ex" que
acompanha de perto a área de ensino sabe que o
salário está sempre defasado. Em vez de haver uma
progressão ou urna melhora na remuneração do professor, ao longo dessas últimas décadas o seu salário foi perdendo o valor. Creio que esse fato está refletindo duramente na área da Educação, que é o
principal elemento para o progresso de um povo.
Quero, então, cumprimentar V. Ex", além de homenageá-lo, pelo dia de hoje, pela oportunidade do seu
discurso e do da Senadora que o antecedeu. Quero
fazer minhas as palavras de V. Ex" e que o seu discurso seja uma trincheira permanente, não apenas
um discurso no Dia do Professor. Se V. Ex" vier aqui
todas as semanas dar esse recado ao Governo estará prestando um grande serviço à educação nacio-.
na!. Muito obrigado.
. O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Senador
Romeu Tuma, recebe as palavras de V. Ex" com a
fnaior emoção. Peço-lhe que leve à sua senhora o
nosso àbraço, já que também a homenageio neste dia
Sei o que é a devoção de um professor. Vi meu
pai militando nessa área durante 45 anos, e eu também, desde os 16.
A escola particular, Sr. Presidente, aparece
com 15%. Quando a pesquisa aborda o antigo ginásio (SI a a• série do 12 Grau), 53% estudaram em
escolas públicas.
Nos cursos de 2" Grau, o perfil muda, com instituições públicas e privadas praticamente empatadas, com ligeira vantagem, pela primeira vez, para
as instituições privadas: 46% contra 41 o/o das escolas públicas.
.. Com relação aos cursos superiores, as faculdades privadas detêm quantitativamente a maior
percentagem: 56% contra 41% para as universidades públicas.

Os resultados alcançados no nível médio encontram razões, principalmente no fato de que grande parte da evasão escolar definitivamente acontece
exatamente nas camadas mais pobres da popula·
ção, o que explica a preponderância das entidades
privadas nesse estágio.
No tocante ao ensino superior, há um cresci·
menta no número de faculdades privadas até perfo-
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do recente. O rigoroso sistema de acesso às universtmente, até na minha Paraíba, o quadro não seria
melhor.
dades públicas explica' a supremacia das primeiras.
Por outro lado, o instituto GERP, que realizou a
Na outra face da moeda, os dramas humanos
pesquisa para o convênio JB!Petrobras, descobriu ·.. ' vividos por esse herói ou heroína anónimos, cujo
que, em que pesem todos os problemas, a escola·
dia se comemora - ou se lamenta - hoje neste
Plenário, em conseqüência do descaso histórico
pública permanece como opção preferencial para a
para com os formadores das primeiras gerações
maioria (64%) dos consultados, enquanto apenas
36% escolhem o ensino privado para os se'us filhos ... _,
de brasileiros, ilustram bem a falta de razões para
O Sr. Ramez Tebet -·Permite-me V. Ex" UIV
festas e celebrações.
Nesse ponto, eu gostaria de solicitar a transcriaparte?
.
·
.•
.•.
·.
O SR. NEY S~ASSUNA - Çoncedo-lhe, um
ção integral para os Anais desta Casa, a fim de com. porem o meu pronunciamento, de quatro depoimenaparte com muita satisfação, Senador Ramez Tebet
tos ao JB de hoje, cujos fragmentos coloco aqui à
o Ramez T~bet- Se~adp;·N~y SÚ~u11a,
reflexão das Sr"s é Srs. Senadores.
ontem, creio ter-me antecipado a todos os Colegas
Um deles: a professora de Português e Literadesta Casa ~ homenagem ao mestre. 1\olSS não
tura
Maria
Amélia Pimental da Silva, 56 anos, está
~~.me. ~r lulportunidade de aparteá~lo. Faço.
deixando
o
ensino público depois de 26 anos. A des15' pela admiração que-.tenho por V. Ex", admiração
pedida não poderia sêr mais triste. Decepcionada,
pelo homem, pelo 'ehete'de família, pela sua combatMaria Amélia não esconde a frustração de ter de
ividade e pelo Seu espírito e companheirismo aqui
·abandonar
a sua vocação. Diz ela: Durante todo
no Senado. Admiração que se amplia e muito, poresse tempo, nuncà ·éstive fora ela sala de aula. Mas
que V. Ex" ocupa esta tribuna hoje na dupla qualidanão posso mais agüentar ganhar R$360,00 líquidos
de de Senador e Professor. Portanto, no instante em
por
mês. Só vi desestímulo em todos os governos.
que V. Ex" presta a sua homenagem aos educadoNão
existe mais escola pública no Rio. Não existe·
res do Brasil, é justo que nós, os seus Colegas, que
mais
estímulo para trabalhar. Hoje, o professor é
conhecemos o seu trabalho dedicado em favor da
.
considerado
inimigo pelas Secretarias de Educação.
educação neste País, também lhe prestemos a nos'
Eles
fazem
tudo
o que podem para reprimir e agredir
sa homenagem. É por isso que·o·aparteio, para hoos
professores.
Por
que vou ficar suportando agresmenagear os educadores do Brasil, fazendo-o na
são?
Estou
com
56
anos e ainda me sinto capaz.
pessoa de V. Ex".
Mas só coleciono dissabor atrás de dissabor. As úniO SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, Secas alegrias me foram dadas pelos alunos. Aluno de
naEfor -Ramez ~lle-t )J..-E.x" me emociona com essa
escola pública é mllito- bom tle trabalhar. -Eles--são
homenagem. Uma homenagem com a qual, lamenmuito carentes de tudo. Tudo que se apresenta, eles
tavelmente, o Jornal do Brasil não concorda, quanse interessam. A minha tristeza só vem daí: ter que
do diz que o dia de hoje não tem comemoração!
deixá-los.
Outra séria vertente dos problemas educacioEm tempos de crise nas redes estadual e munais no Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pode
nicipal de ensino, ouvir a história da professora Maser avaliada quando a mesma pesquisa indica que
riângela Fernandes da Costa , 35 anos, é como avis87% dos entrevistados que mantêm seus filhos em
tar a luz no fim do túnel. Ela se encontra no pequeno
escolas particulares manifestaram a intenção de
Município de Angra dos Reis, e dá um depoimento
mudá-los para instituições públicas caso a qualidade
mais. alegre - aproveito para render minhas homedo ensino melhore. Somente 11% rejeitam a hipótenagens à Senadora Benedita da Silva, porque esse
se - aqueles que querem ensino religioso ou espeMunicípio é administrado pelo PT, que fez uma mocializado.
dificação radical: paga R$720,00 ao professor; laço
Logo, teríamos aí, Sr. Presidente, Srs. Senadoaqui justiça ao declinar esse lato. Com um piso salares, nesta corrida ao ensino público, um outro problerial de R$720 para o professor, o Município de Angra
ma a ser resolvido pelos prefeitos e governadores.
dos Reis mostra que um professor da rede pública
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a situapode ser plenamente realizado. Mariângela declara:
ção retratada nos números expostos pela pesquisa
"Tenho orgulho de ser professora. S_into que meu
no Estado do Rio de Janeiro pode ser perfeitamente
trabalho é valorizado: sou bem paga, laço cursos de
estendida aos demais Estados da Federação, assucapacitação a cada semestre, tenho uma boa biblimindo colorações mais tristes em Estados do Norte,
ografia à disposição na escola e ainda desfrutamos
do Nordeste e, talvez, até do Centro-Oeste. Certa-

si.'
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de grande autonomia dentro da rede para criação de
projetes".
A contrapartida do acerto das medidas gover·
namentais para a educação em Angra é invejável: à·. ·
repetência diminuiu de 47% para 23%, e a evasãó
escolar é de apenas a% (em 1988 era de 11%).
Lamento ter que declinar que esse não é um
.
exemplo nacional.
Já outra professora, Nilda Gardoso Fraricisci>
Góes, com 28 anos, que dá aula para a 31 série do
primário, resume numa frase a SU!I escolha piofissionai:'"Eu devo ser louca•. Esta é a síntese dá. definição delél: "Eu devo ser louca•. O atestado de insanidade chega às mãos de Nilda a cada final de mês:
com dois anos de magistério na rede municipal de
ensino, ela ~e o piso de R$121,00. "Págo alup r e arnilâ"nãocoiJ.segui comprar um telefone.
Como bons brasileiros, Vivemos do jeitinho".
Aávio de 'Alencar Moreira, 45 anos, equacionou o confl~o de precisar sustentar a famflia e prosseguir na opção do magistério recorrendo a urna
nova profissão: como opção, há dois anos ele tornou-se também piloto da aviação civil. Para ensinar
Física a alunos do segundo grau, ele recebe, líquida,
a irrisória quantia de R$31 0,00.
Diz ele: "Os professores-estão nessa situação
em função do desleixo do Poder Público para com a
educação. Não abandono a carreira de professor de
escola pública por urna questão de honra. O ensino
público tem tudo para dar certo, só é preciso ter von·
tade política", conclui Rávio.
Sr. Presidente, St"s e Srs. Senadores, acredito
que os depoimentos que apresentei, dos quais tirei
fragmentos, são eloqüentes por si só.
Portanto, para encerrar o meu pronunciamento
na tarde de hoje, Dia do Professor, gostaria apenas
de lembrar Shakespeare, que disse, certa feM, ser·
mos feitos da mesma matéria que compõe os sonhos.
São os mestres, nas escolas das comunidades, os primeiros agentes a despertarem nos nossos brasileirinhos a capacidade de sonhar. E um
país se constrói, em grande parte, Srs. Senadores,
de sonhos.
Até quando será possível aos nossos mestres
ensinar o sonho, compartilhar o sonho, diante do
que vimos e do que vemos?
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. NEY SUASSUNA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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"NÃO POSSO VIVER COM R$360 POR MÉS"

A professora de Portugu~ e Uteratura Maria AméJia Pimental da Silva.. 56 anos, está deixando o ensino público depois
de 26 anoS. A despedida nãO podia ser mais triste. Decepcionada

Maria Amélla não esconde a frustração de ter que abandonar sua
vocação. •ourante todo esse tempo nunca estive fora de sala de
aula. Mas não posso mais agüentár ganhar R$ 360 Jiquldos por

coilta a professora,. que entrou com peõido da aposentadoria no Estado. Com a experiência acumulada. Marta Amélia se

mês•,

sente à vontade para fazer um balanço do que aconteceu com o
ensino público ao longo das últimas décadas. •Só vi desestimulo

em todos os governos. Não existe mais escola pública no Rio.
Não existe mais estfmulo para se trabalhar. Hoje, o professor é

considerado Inimigo pelas secretarias de Educação. Eles fazem
tudo o que podem para reprimir e agredir os professores. Por que
que vou ficar suportando agr~ssãO? Estou com 56 anos mas ainda me sinto capaz. Só cotedonei dissabor atrás da dissabor. As
únicas alegrias me foram dadas pelos alunos. Aluno de escola pública é multo bom de trabalhar.· Eles são multo carentes de tudo.
Tudo que se apresenta, eles se Interessam. A minha tristeza

só

lllll'll dai: De ter que delxá·lo", ÕIZ. Ex-prófassora do Colégio Esta·
dual Otavo Bllac, em São Cristóvão (Zona Norte), Maria Amélia _
fala com amargura da ex-escora A Olavo BUac tem uma equipe
espetacular. Com aquilo você· poderia fazer um ótimo colégio de
2S! grau. Mas as pessoas estão indo embora", conta Maria Amélia
"Meu ideal de vida seria poder oontinuar meu trabalho. Aco extremamente biste, porque sinto que perdi a batalha. Eu não consigo
Imaginar como seria se a gente tivesse vencido. Essa. não é questão de idealismo ou de honra, á de sobrevivência. Eu não ma alimento de honra. não pago minhas contas com honra", desabafou
a professora
"TENHO ORGULHO DE SER PROFESSORA"
Em tempos de crise nas redes estadual e municipal de en-

sino, ouvi a história de Mariangela Fernandes da Costa, 35 anos,

é como avisar uma luz no fim do túnel. Professora da Escola Municipal COronel João Pedro de Almeida, em Ang_ra dos Reis, na
Região Sul Auminense, ela recebe R$ 1,4 mil líquido na.s duas
matriculas que tem no munJcfpio e assina embaixo de sua opção
profissional com todo o orgulho. "Descobri minha vocação profissional· dentro da sala de aula e posso dizer, do fundo do coração
que tenho orgulho de ser professora•, diz Mariángefa,- que leciona

Inglês para tunnas de s- a 81 série.
Com o piso de R$720 para o professor, o munlcfplo de Angra

dos Reis mostra que um professor da rede pública pode ser
é valorizado: sou
cada semestre, tenho

plenamente realizado. "Sinto que meu trabalho
bem paga, faço curso de capacftação a

uma boa bibliografia à disposição na escola e ainda desfrutamos
de grande autonomia dentro da rede para a criação de implanta-

ção de projetas". conta.
carioca e morando em Angra há 1o anos, Mariângela é casada com um ffslco - que ganha A$ 50 a menos que ela - e tem
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uma filha da nove anos, que estuda em escola. particular. •Só
coloquei porque perto da casa não tinha escola municipal, po-:
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Segundo Nilda, várias colegaS de profissão são obrigadas
a optar pelo bico para complementar a renda •e1as vendem rou-

rém confio muito mais no colégio em que ledono•, confessa. Se-

pas, produtos de beleza e bijoterias. Não tenho tempo por causa

gundo Mariângela, a idéia de morar no Rio e ser professor da··. ~

do filho pequeno mas bem que gostaria de 'fazer isso também•.

rede p(jblica é imcompatível: •É preciso ter ideaismo, mas niÕ~
guém vive apenas dissO•.
A ccintrapartidã: positiva -em Angra dos Reis - municfplo
que elegeu pela terceira vez um prefeito dO PT- pode ser• vista
pelos números. De 88 a 95,, o lndloe de reprovação de aJuílos di-

Nilda. fez concurso para o município no útümo governo de Marcello Alencar na prefeitura, mas só foi chamada em abril de 94. *Es-

tou em começo de carreira e já acho que a educação foi abandonada Os governantes só vivem brigando politicamente, ainda
mais em época de campanha•, acrescenta. Apesar dos proble-

minuiu de 47% para 23%. Com 15.527 alurtf?S ma~culados ac:n 54

mas e carências. Nilda não pensa em abandonar a profissão, pelo

escolas, .a e~ de alunos é d~ 8%- já eh~ a 11% em~-

menos por enquanto. ·o professor precisa ter, acima de qualquer
colsa, amor e Idealismo•, prega.

"AC\JLPA DISSO TUDO~ DO PODER PÚBUCO"

'

'

-AáviO d~ Alencar Moreira. 45 aOO~"àquacionou o confrrto
de precisar sustentar .a tamma e prosseguir sua opção pelo. magistério, mas ~u recO~r à uma nova profissão: Há dois

r.oos eiiiselõiiÍóls pllõ!õ,deaYião

cML "A

profissão do coração é

professor, mas' a aviaçãO é, Uma paixão nova•, revela Aávio, Que
há 19 anOs ensinà:·Ffsica 8 alooos do 2° Grau do COlégio Estadual Ofavo Bilac, erri São Cristóvão (Zona NomJ:). Casado, paí de
dois filhos rllorapor da
do Govem3dor' (Zona Suburbana),
Flávio agora pode 'se dedicar a ensinar se~ ter que se preocupar
com as contas a cada fim da mês. Depois de todo asse tempo
como professor, ~lávio recebe lfquidos. por mês, a irrisória quan-tia de R$ 310. •as professores estão nessa situação em função
de um desleixo do poder público com a educação. Nãp abandonO
a ca'!eira de professor de escola P,úb6ca por uma questão de
honfct, diz Aávio. Há algum tempo, o profeSsor resolveu engordar seus vencimentos ministrando autas de Física aplicada em
programas de treinamento de uma companhia de aviaÇão. Com o
passar do tempo, foi adquirindo gosto pelo universo no qua1 acabara de ingressar. •Sou um otimista por natureza. Por isso, fui capaz de dar uma virada na minha vida depois dos 40 anos. Tenho
esperanças de flcar antigo como professor e como piloto. o ensino público tem tudo para dar certo só precisa vontade política•.

e

Ilha

torce Rávio.
"A EDUCAÇÃO VIVE HOJE NO ABANDONO"
A professora primária Nilda Cardoso Francisco Góes, de
28 anos. que dá aulas para a terceira série da Escola Municipal
Alfredo de Paula Freitas, em trajá., na Zona Suburbana, resume
numa frase sua escolha profissional. •eu devo ser louca·. diz ela.
O atestado de insanidade chega às mãos de Nilda a cada fim de
mês: com dois anos de magistério na rede municipal de ensino,
ela recebe o piso de R$ 121, mais ajuda para a passagem e adicional de regência. •Ganho cerca de R$ 380 líquido·. afinna.
Moradora do bairro de Colégio, também na Zona Suburba-

na Nilda é casada com um desenhista e tem um filho. *Pago aluguel e ainda não consegui comprar um telefone. Graças a Deus
meu marido não é professor e tem condições de sustentar a faw

mília. Uso meu salário para comprar coisas para
mim e para o bebê. Sempre aperta, mas como bons
brasileiros damos um jeitinho• conta a professora.

Durante o discwso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy
Dias, 3• Secretário.
O SR. JOSÉ EDÓARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra,
como Líder, por cinco minutos, para comunicação
urgente, de interesse partidário, nos termos no art.
14, inciso 11, alínea a, do Regimento Interno.
·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - S~
Como Líder, para uma comunicação. Sem revisão
'do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
o Congresso Nacional se depara, mais uma vez,
com um pacote do Governo Federal, que tem algumas coisas em comum com os anteriores e a 1gumas
coisas em comum com a postura do Governo Federal em relação ao Congresso Nacional.
Em primeiro lugar, todos os membros desta
Casa são testemunhas de que, há mais de um ano,
tramitam nesta Casa projetes de lei e propostas de
emenda constitucional que visam a disciplinar a edição de medidas provisórias.
-O projeto do então Deputado Nelson Jobim já
veio ao plenário n vezes e requerimentos para que
ele volte ao plenário já foram rejeitados n vezes.
Propostas de emenda constitucional já vieram também -ao plenário, já foram objeto de uma comissão
especial que iria tentar chegar a um consenso das lideranças, mas, até agora, não se chegou a nenhum
consenso e as lideranças do Governo nesta Casa
continuam empurrando com a barriga essa questão,
porque interessa ao Executivo manter o atuai status
quo que tem, ou seja, o de continuar legislando através de medidas provisórias.
O segundo aspecto que é inerente a esse pacote, e a todos os outros, é o da escolha do servidor
público como o grande vilão do déficit público. E
nesse pacote, inclusive, continua a prática do "chu-

488

ANAIS DO SENADO FEDERAL

tõmetro•, que foi inaugurado pelo Ministro Kandir ao
dizer que a simples aprovação da reeleição geraria
um crescimento na economia da ordem de 9%. Ago-._
ra, se diz que esse pacote vai provocar uma econo-, ·
mia de 6,5 bilhões.
Desalio as Lideranças do Governo nesta Casa
a provarem, através de números, que esse pacote
que foi editado vai gerar essa economia. Na veida~·
de, é mais um "chutômetro• da equipe econõmica dó'
Governo.
..,
Devemos registrar que há algumas medidas
com a5 quais concordamos, como, por exemplo, a
de se acabà.r com a
da apose!].!àdoria de juízes
classistas, a questão das férias dos advogados e
uma série de questões que, no mérito, são favoráveis. Mas grarft:le parte. dos assuntos que são trata' ~eS"Se-Pa.êote, part(J;:clannente as questões relativas à Previdência::e a própria proposta de emenda
constitucional, que está nesta Casa, seriam depois
tratados através de lei ordinária ou lei complementar. Tambérri estão aí incluídas as questões da aposentadoria dos trabalhadores rurais e a possibilidade
de o servidor público - à qual sou contrário - ter um
aumento de 20%, segundo dizem, mas que, na média, atingirá 6% quando da sua votação.
Devo registrar que a proposta da Previdência
não andou nesta Casa porque o Partido do Presidente da República não indicou até hoje o Relator.
Assim, não é possível que Sua Excelência diga que,
mais uma vez, o Congresso não vota, não anda, não
trabalha, e, por isso, o Executivo precisa editar um
pacote com medidas provisórias para tratar de um
assunto que deveria ser tratado pelo Congresso.
Volto a registrar: a questão da Previdência sobre a qual já fiz um pronunciamento há dois meses, quando cobrava que pelo menos se iniciasse
um debate a seu respeito no Senado - não entrou
porque o Partido do Presidente da República não indicou o Relator.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, mais uma vez trata-se de um pacole eivado de
autoritarismo, porque o Presidente da República insiste em manter a posição cómoda de termos um
Presidencialismo com medidas provisórias, e a sua
Liderança nesta Casa não se dispõe a agilizar projetas que disciplinem a questão.
Há um outro aspeclo que não está explicitado
no pacote através de projeto de lei, decretos ou medidas provisórias, mas que faz parte da exposição
de motivos relativa à redução dos déficits públicos.
Lá está determinado que os recursos oriundos
da venda de todas - palavra lá escrita em negrito -

farra
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as empresas estatais seriam utilizados para abater a
dívida pública.
Já ouvi manifestação aqui, neste plenário, por
parte de· lideranças de partido da base governista,
em que se disse que quem propusesse a venda da
Vale do Rio Doce para abater a dMda pública deveria ser internado, e está aí a vontade do Governo de
que também a venda da Vale do Rio Doce seja utilizada para abater a dívida pública. Aliás, o Governo
adotou uma estratégia relativa à venda da Vale do
Rio Doce que visa, exatamente, a encontrar um melhor ambiente, onde as atenções da Nação e do
Congresso não estejam voltadas para essa questão.
O edital com o preço vai sair em dezembro,
época do Natal, em que nós e a sociedade brasileira, muito justamente, ~aremos mais preocupados
com o preço dos videógames, das bicicletas, das
viagens à Disneylândia, do que com o preço da
Companhia Vale do Rio Doce. E está previsto ser
leiloada a Companhia Vale do Rio Doce no mês de
fevereiro, em pleno Carnaval, -quando também o
Congresso e a sociedade vão estar mais preocupados com o rufar dos tamborins e do surdo do que com
a batida do martelo que vai vender a companhia
Assim, mais uma vez o Congresso Nacional vai
ficar olhando a banda passar, não só em relação à
privatização da Vale e à questão das medidas provisórias, como também em relação a todo e qualquer
pacote que o Governo imperial do Senhor Fernando
Henrique Cardoso adote.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é lamentável que, mais uma vez, às vésperas
de um feriado, em relação a matérias que o Congresso está discutindo, o Governo Federal, até para
tentar desviar a atenção do fato de estarem dizendo
que ele só se preocupa com a reeleição e para mostrar que está preo-cupado com outras coisas também, edita um pacote, mais uma vez, passando por
cima do Congresso Nacional.
Informo à Casa que vou apresentar um requerimento, mais um, para que a proposta de emenda
constitucional, que foi resullado daquela reunião,
composta por representantes de diversos Partidos,
apresentada pelo Senador Josaphat Marinho, e que,
depois, foi subscrita por mais de 27 Senadores e,
portanto, passou tramitar nesta Casa, volte para o
plenário. Sei que, mais uma vez, a Liderança do Governo vai dizer que é açodamento da Oposição que-

a:

rer votar essa matéria, mas vamos insistir para ver

se chegamos a um ponto em que pelo menos o
Congresso Nacional se disponha a acabar com a
farra das medidas provisórias.
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do Governo Federal, que já traz no seu bojo a disponibilidade de recursos por Região e por Estados.
TIVe oportunidade de examiná-lo, com cuidado, em
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT -.AP. Pro- ·.. 'cima de um relatório da Consulto ria de Orçamento
do Senado e da Câmara dos Deputados. Quero fanuncia o seguinle discurso. Sem revisão do orador.)
zer algumas observações que considero de extrema
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem já
importância, sobretudo para aqueles que vivem na
tive oportunidade, desta tribuna, de homenagear· os
Região
Norte - como eu vivo - e para aqueles que
professores pela passagem do seu dia Mas, diante .
do discurso proferido pelo Senador Ney Suassúna ;. moram em Estados pobres do nosso Pafs, corno o
meu Estado, o Amapá, como o Acre, Alagoas e ouhá pouco, gostaria de, mais uma vez, fazer uma bretros
Estados.
ve manifestação a respeito disso, comentando la!fl· O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nobre Sebém a pesguisa publicada pelo 'Jornal do Brasil
hoje, Pesqúisa JB-Petrobrás, realizada" P"IO lnstituti> ·
nador Sebastião Rocha, peço licença para interromGerp, Ónde o que mais me chamOu ate:,,~o- acrepê-lo, a fim de prorrogar a sessão, de oficio, por 15
minutos, para que V. Ex" possa concluir o seu prodito que foi cita~ pelo Senador Ney Suassuna, haja
"(ssa que. nãO.IjpC>r!JWlnhei a totalidade do seu dis- · - . nunciamento e para ouvinnos também os Senadores
'aliSo- é que· das 2.-700; pessoas entrevistadas em
Roberto Requião e Emília Fernandes.
24 municípios, 50%; mf seja, a metade, apontaram a
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Muito obrigado,
péssima remuneração dos professores como fator
sr. Presidente.
detenninante da baixa qualidade do ensino público.
Esse estudo das Consuitorias da Câmara e do
Temos aqu~ no Senado, falado bastante sobre
Senado demonstra claramente q~,~e o Governo Fedea questão da remuneração do servidor público, soral, ao contrário do que tem pregado o Presidente
bretudo na área de educação. Neste campo, temos
Fernando Henrique Cardoso sobre o seu comproque reconhecer que o Governo tem ensaiado alguns
misso em combater as desigualdades regionais, opassos no sentido de melhorar o salário dos profesProjeto de Lei do Orçamento da União caminha em
sores. Mas, mesmo assim, é importante frisar, neste
oUtro sentido, totalmente düerente, pois continua pemomento, que a própria população - não apenas os
nalizando as regiões mais pobres, os Estados mais
Parlamentares, não apenas nós, que estamos na
pobres da Federação.
Oposição e que poderíamos ser chamados de oposiTenho uma queixa particular a respeito do que
tores do Governo Fernando Henrique Cardoso e, por
tem sido atribuído no Orçamento da União ao meu
isso, estarmos fazendo essas críticas - reconhece
Estado, ao Estado do Amapá. Os burocratas do Goque a baixa remuneração dos professores é que
verno não conhecem a Região Norte do País, o Esleva, em grande parte, à má qualidade do ensino pútado do Amapá, inclusive, confundem Amapá com
blico no País.
Acre - é muito comum alguém dizer que é do AmaMuito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -cOncedo a
palavra ao Senador Sebastião Rocha

Eu queria também, nesta oportunidade, homenagear a minha classe, a dos médicos, que no dia
18 de outubro próximo vindouro comemora o seu
dia. Porque não estarei em Brasma nessa data, desde já gostaria de saudar todos os médicos do Brasil,
sobretudo aqueles que trabalham nas regiões mais
distantes do nosso País, em condições adversas e
que lutam para diminuir o sofrimento das pessoas,
sobretudo das mais humildes, de qualquer cidadão o que é importante -, independentemente de classe
social, de religião, de cor. A esses médicos que fazem da sua profissão um sacerdócio, que a ela se
dedicam com carinho e entusiasmo, eu os saúdo e
os parabenizo pelo seu dia
Mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
assunto que me traz à tribuna, especificamente na
tarde de hoje, é uma análise breve que pretendo fazer sobre o Orçamento da União, a propoSta original

pá e, em seguida, a pessoa que cumprimenta fazer
referência ao Acre; ou vice-versa - não diferenciam
o Norte do Nordeste e quando se diz que mora no
Ceará pensam que é do Norte. Então, do ponto de
vista regional, as pessoas que estão à frente sobretudo das áreas econômicas do Governo não têm
essa -sensibilidade, esse sentimento, e confundem
tudo. Talvez por esta razão, por não conhecerem a
beleza do Amapá e a generosidade do povo amapaense e de outros Estados da Região Norte, têm
penalizado esses Estados no Orçamento da União.
Os dados que vou citar aqui demonstram claramente que não estou fazendo aqui nenhuma dedução, nenhum discurso para querer satisfazer a população do meu Estado. Nada disso. O Amapá simplesmente é o último Estado - bem distante dos demais - em termos de distribuição de recursos na
Proposta do Orçamento deste ano. Obteve apenas,
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Faço um apelo aos Parlamentares aqui presendos técnicos do Governo, 0,35% de todo o Orçamento da União. O segundo Estado neste ranklng
tes, sobretudo aos da Região Amazónica e àqueles
que fazem parte da Comissão Mista de Planos, Ornegativo é o Acre, com O, 77%. Portanto, dois dos
Estados mais pobres do País e que deveriam mere- ·•. · çamentos Públicos e Fiscalização, em especial, ao
Relator Carlos Bezerra, que é do Estado de Mato
cer uma atenção maior do Governo FederaL Depois·
Grosso, o qual, pelo menos, pertence à Amazônia
vem Tocantins, com 1,28%; Roraima, com 1,48%;
Legal, no sentido de que, durante a apresentação
Rondônia, com 1,77%; Amazonas, com 1,82%, e o
das emendas parlamentares, das emendas coletivas
Pará, com 3,01 %.
- nós, dq, Amapá, temos trabalhado coletivamente
Indo mais a fundo na an1iJise da Propostà Or,.
çamentária, observa-se que a principal discriminanessa questão desde o ano passado -, o Relator
possa ser generoso com o Amapá e os relatores seção com relação à distribuição de répursos acontece
tonais também possam levar em consideração essa
num dos pontos mais importantes pára o desenvolvidesigualdade imensa e perversa na distribuição dos
mento de,qualquer Estado: a qu~tão das rodovias
federajs.
· ·
·
recursos na proposta original do Governo e possam
contribuir para um melhor equilíbrio nessa distribuiOs recursos çlo DNER mais uma vez prejudicação de ~rsos•.
ram imensamElllte o Estado do Amapá. Dentro da,
~gião--Norte:'-o Amapá .,ocupa à última colocação,
. Faço, aqui, na forina deste apelo,- uma manitom apenas R$4;, 143";014,00 para manutenção,
festação de contestação e de repúdio a essa atitude
construção ou pa,vimerítação de· suas rodovias. Para
do Governo Federal; não podelia ser diferente. Veque V. Ex"s tenham uma idéia, o segundo Estado,
jam as Sr"s e os Srs. Senadores que, para liberar os
em recebimento de recursos,· foi o Acre, com
recursos. da União, a dificuldade é ainda maior do
R$18.743.499,00. Só aqui, observa-se uma d~eren
que para alocar.
ça ·de R$14 milhões entre o orçamento do Acre e o
Para se ter uma idéia -já fiz essa denúncia an~..
do Amapá. Cresce ainda mais essa d~erença se letes,
na
tribuna do Senado -, somente no ano de
vaiTTlOs em consideração o màior orçamento do
1996,
o
DNER
excluiu do Amapá recursos da ordem
DNER para a Região Norte, que foi para o Estado
de R$5.200.000,00, que estavam assegurados no
de Roraima, ao qual foi atribuído B$48.324.301,00.
Orçamento. Com o pretexto de que o Amapá estava
bra, há que se perguntar: quais os critérios
inadimplente diante do Cadin e do Siafi, o que não
que orientam os técnicos do Governo na distribuição
era verdade, o DNER excluiu esses recursos do Ore na alocação desses recursos? São compromissos
çamento do nosso Estado.
políticos do Presidente da República Fernando HenNeste ano, o Amapá ainda não conseguiu liberique Cardoso? São critérios de densidade popularar um centavo de verbas do Orçamento da União,
cional? São critérios referentes à malha rodoviária
do que está previsto para o ano de 1996.
de cada Estado, por exemplo, nessa questão do
É de se perguntar: o que, afinal de contas,
DNER? Ou são critérios totalmente aleatórios? É
pesa
para que a Bancada ou o Governo consiga a liexatamente isso que entendo. Como o Governo se
beração desses recursos? É o peso político, a combaseia em critérios totalmente alea,tórios para deterposição, a densidade política de cada Bancada?
minar o uso, a distribuição dos recursos públicos no
Ora, é representante do Amapá o Presidente do
Orçamento-Geral da União?
Congresso Nacional, o Senador José Samey, que
Fica aqui o protesto deste representante da
tem _se empenhado e se dedicado na liberação desRegião Norte, que também não recebeu a devida
ses recursos, juntamente com toda a Bancada.
atenção do Governo Federal nessa proposta original
Há uma demonstração clara de que o que falta
da Presidência da República com relação ao Orçaao
Governo Federal, nessa questão, no tralamenhoje
mento. O Norte ficou apenas com 14,80% dos recurto
especffico
do Orçamento da União, são critérios.
sos, enquanto o Nordeste ficou com 38,06% e o SuParlamentar de oposição, por exemplo, nem
deste com 23,39%.
pode pensar que um dia irá liberar qualquer recurso,
Presidente Fernando Henrique Cardoso, despara qualquer emenda apresentada por esse Parlasa forma, dificilmente Vossa Excelência conseguimentar ao Orçamento da União. Isso é um desestirá reverter essa desigualdade regional, produzir
mulo para que nós, Parlamentares da oposição, parum equilíbrio maior entre as regiões e garantir meticipemos do Orçamento, porque, além de ser uma
lhor qualidade de vida para o povo das regiões
tarefa difícil incluir qualquer coisa na Lei Orçamentámais carentes.
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ria, muito mais difícil é liberar verbas do Governo referentes a essas emendas.
O que se deveria fazer no Congresso Nacional
era determinar-se, com antecedência, quais ·os Parlamentares, as Bancadas, os Partidos que podem
apresentar emenda ao Orçamento da União, sendo
depois liberados · os recursos referentes a essas
emendas, e quais os Parlamentares e os PartidOs .
polfticos que não têm esse direito - é esse· o tráta- "
mento do Governo Federal nos seus vários Ministérios, sobretudo· quando a questão depende da área
econOmica. Não se consegue liberàr, de forma nenhuma, ~rsós para os Estados, para os.Municfpíos.
Falo isso de cabeça erguida, porque as três
emendas que a&reSentei para o Orçamento d'! 1996
~IR de-el~o ak:ance social: duas, no setor de· ,
~de -· coristrução. da-eentros de saúde em dois
municípios carentes·-; "é' uma terceira, referente ao
saneamento básiéo para o Município que talvez seja
o mais carente do Pafs nesse selo r; Laranjal do Jari,
uma grande favela, onde vivem praticamente 30 mil
pessoas em, aproximadamente, seis mil moradias
em pala!~.assobreO-rlo-JarL ______ _ _
Porém, nada disso vai ser liberado, simplesmente porque sou um Senador do PDT e, sobretudo, do pequeno Estado do Arriapá.
·Especialmente com relação-à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, espero que os Parlamentares desta Casa que dela fazem parte dela sejam, como disse antes, mais generosos e possam atribuir um pouco mais de recursos
ao nosso Estado, seja na questão das rodovias ou
na área social, como na saúde e na educação, em
função da grande carência vivida por esses Estados
mais pobres da Região Norte.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra, por cinco minutos, ao nobre Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a minha intenção é colaborar para a idéia geral da reconstrução dos Partidos,
fazendo uma análise do processo de reconstrução
por meio da opinião pública, da opinião do eleitor.
Para isso, quero reproduzir, nesta sessão, um
artigo que escrevi e que a Folha de S.Paulo publicou na semana passada, com o seguinte título:
"O PMDB morreu. Viva o PMDB
Nesse 3 de outubro, sem glórias, lamentos ou saudades, morreu o PMDB. Dis-
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tante de suas origens, expatriado de seus
compromissos, apartado dos que lhe deram
vida ou a própria vida, morreu o PMDB."
Decrépito, decompôs-se ao calor da
realidade nacional. Cada voto, digitado ou
rabiscado, foi como um raio de sol abrasando e consumindo o velho Partido.
"Na verdade, uma morte anunciada.
Tudo dentro dos conformes. Do previsto, pesado e medido. De acordo com Constâncio:
"Segundo fizeres, assim te farão".
E o que fizemos?"Renegamos os nos. . sos princípios. Pisotearnos, como apóstatas
furiosos, "tudo o que construímos com sacriffcios, dores, renúncias e bravura. Atiramos
à fogueira o último resquício de vergonha.
De nossas bandeiras de ontem, não restam
farrapos. Do noSso programa, vagas e, ainda assim, retóricas lembranças com que alguns insistem em brindar o público em perarações de ocasião. Nada mais entediante. E
falso.
E o que nos fizeram? O justo, o combinado. Se apostatamos, se boa parte do..
PMDB decidiu-se pelas facilidades• - que
· são tantas e tão generosas - "da aliança
neoliberal, abjurando os compromissos de
sangue com os trabalhadores da cidade e
do campo, com os pequenos e médios empresários nacionais, com os estudantes e a
juventude, com os marginalizados e excluídos disso que chamam (supremo cinismo!)
"economia de mercado", se traímos todos
eles, o que esperar em retribuição? Rzemos
o rnaHeito. Fazeram o bem-feito.
Fustigados em quase todas as capitais
e grandes cidades, acuados cada vez mais
para os grotões, somos hoje a contraface da
Arena-PDS de ontem. Com uma diferença;
eles reciclaram-se, transformaram-se em
PFL, PPB, PTB, PDT.
E nós? Uma triste caricatura do que fomos••." O personagem de Thomas Mann em
Morte em Veneza. Amanhece, escorre a
maquilagem e já não somos nós nem uma
coisa e nem outra.
Eles reciclaram-se e, da simbiose de
apelos, gestos e trejeitos tipicamente fascistas com uma modernidade canalha nascem
os arremedos franquistas, vestidos com
saias da "dama de ferro". Com alguma pitada sociológica, é verdade.
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cluídos. De volta aos produtores e trabalha- ·-- ....
Reciclam-se e malbarateiam as espe- ·
ranças populares com acenos de empregos,
dores rurais. De volta, enfim, à essência e
de moradias, de saneamento, de cingapurazão de ser da nação.
ras, de leve-leite, de creches, de postos de·.. ·
De volta, também, ao conceito de nasaúde, de saneamento de comida - oh!'
ção, de brasilidade, de patriotismo, de nacioDeus -, tudo, exatamente tudo o que o catenalismo. Sem o ranço xenófobo dos que
cismo neoliberal (que eles praticam e rezam
nunca apreenderam tais conceitos e só os
usaram e, vez em quando, os sacam em deenquanto não estão no palanque) tem comofesa de cartórios, corporações e privilégios
heresia
'
Nessa competição de vantagens, nós
mesquinhos.
O PMDB morreu, viva o PMDB!
também entramos. Gong~ricos, retóricos,
·empastados desfilamos peleis palanqueS do
Quem se habilita à dura, mas viável,
BJl!Sil afora a mesma demagogia E foram
tarefa de reconstrui·lo? De suas pedras esraros, de contar nos dedÓs das mãos, os
palhadas ternos ainda rochas firmes para refazer suas fundações. Nos sonhos e espeque, do PMDB, foram às origens do desemprego, fdas falências, do sucateame'nto do.
ranças estilhaçadas dos brasileiros buscare·-E-stmiJ.(erpour cause, da saúde, da educamos o alento, à força e a inspiração. Esse
mesmo povo, que um dia nos deu as armas·
ção, do saneamento e mais).
e o ânimo para a luta, não há de negar o
Envelhecido e envilecido, o PMDB não
mesmo gesto. Basta uma coisa: que sejasoube (ou não quis?) contrapor-se à onda
conservadora, quando não, em alianças
.mos, de fato, os seus soldados. Por mais
longa que se anuncie a marcha da retomaoportunistas e repelentes, aderiu gostosada, há ainda em nós força suticiente pa~
mente à maré montante.
empreendê-la.
E, assim, o PMDB morreu.
Portanto, à estrada.·
Pois que viva o PMDB! Porque não
existe outro caminho. O PT afinou o-grito. O
Sr. Presidente, é uma contribuição para a dislobo bravio, o guarapuava da política brasicussão sobre a reconstrução dos Partidos; não mais
de cima para baixo, através de leis e discussões esleira uiva manso e desliza giácil no oportutéreis, mas a perspectiva da adaptação dos Partidos
nismo do discurso eleitoral. Do não ao sim;
e do sim ao sim, senhor!
aos interesses dos brasileiros.
Pois que também viva o PT! Porque
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
não existe outro caminho. Já que o PSDB ...
ora, o PSDB! E do PDT resta tão-somente a
palavra à nobre Senadora Emília Fernandes, para
dignidade de Leonel Brizola. Ao velho comuma comunicação inadiável.
batente o destino reserva ver o seu partido
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB - RS. Para
esfrangalhar-se e descaracterizar-se, toma·
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradodo de assalto por ex-validos do regime mili·
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero,
tar, por lideranças brotadas e cevadas às
neste momenrr,, oongratular-me, até de certa forma.
sombras da ditadura e que hoje se valem do
agradecer às Sr's Senadoras e aos Srs. Senadores
marketing, da mídia, do bom aprendizado
que ontem e hoje se manifestaram, fizeram inúmefascista para hipnotizar e coagir os eleitores;
ras ponderações a respeito da situação que vive
quando não se dizem inspirados pelo Espirihoje a educação no nosso País, a necessidade da
ta Santo.
valorização maior que merece o professor. Isso dá
Pois, então, que viva o PMDB e que
um sinal_ claro do oompromisso desta Casa com a
viva o PT.
educação e com o magistério e mostra a necessidade que existe para que o nosso apoio, as nossas
Um novo PMDB, um novo PT. De volta
manifestações se transformem em compromissos
às origens. De volta aos compromissos que
concretos
para a mudança e dias melhores. Isto não
nos deram a vida. De volta à casa e aos soé
o
que
apenas
queremos, é o que toda a sociedade
nhos dos trabalhadores. De volta às pequeestá
a
exigir.
nas e médias empresas nacionais. Aos escritórios, aos bancos, às lojas oomerciais. Às
escolas e igrejas. Aos marginalizados e ex-

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 15 de
outubro, Dia do Professor!
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Particularmente, este dia, para mim, está profundamente identificado com lembranças, compromisso, saudades, esperança, conscientização, acertos e erros, fé, utopia, realidade •••
Hoje, quero usar desta tribuna para falar com
os meus colegas professores de todo o nosso Pafs.
Aproyeitar este espaço para homenagear a cada
um, nesta data máxima, como retribuição do esfor- ·.•
ço, do compronússo e, até mesmo, do sacriffcio eom ~
que desempenham a profissão de. educar, apesar
das difiC!Jidades que enfrentam no di,a-a-dia das escolas e das .salas de aula, muitas vezes esquecidos
ou menosJ)fezados e desencantados, •
.P'orém, quero, acima de tudo, aproveitar para
fazer uma reflexão· sobre a situação dos trabalhado·.;W em _llQy~o. ~almente os professares, e- ,
-ra\11bém sobre a educação em geral.
É importante que;·.ríeste dia, em que as atenções estão centrafiZadas nessa categoria de profissionais, além do carinho dos alunos e do reconhecimento dos pais, os professores também tenham,
principalmente, a palavra de solidariedade, de valorização e do respeito profissional, especialmente por
parte das autoridades e da sociedade em geral.
É com esse espírito que, como professora com
23 anos de vivência com a educação em escola pública, com militância sindical e experiências de ensino, que vão desde alfabetização até administração e
supervisão escolar, ensino de Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação Moral e
Cívica, Educação Artística, enfim, quase todas as
disciplinas, tanto na zona rural como urbana, e hoje,
como Senadora da República e Vice-Presidente da
Comissão de Educação do Senado Federal, que
saúdo aos meus colegas de todo o Brasil, e em especial do Rio Grande do Sul, com os quais direta ou
indiretamente trabalhamos por uma educação de
qualidade e pela valorização de seus profissionais.
Todos esses anos de exercício do magistério
forjaram em mim a convicção de que a educação
brasileira não encontrará soluções adequadas e
operacionais enquanto não equacionar racionalmente e enfrentar decididamente os problemas específicos de cada nível de ensino, e enquanto o Pafs não
adotar em sua dimensão nacional a sua filosofia de
educação.
De nada adiantam reformas, atterações na
Constituição, tecnologia, propostas curriculares.•.
Urge, acima de tudo, definir para que tipo de sociedade devemos preparar as crianças - os jovens brasileiros que, sentados hoje nos bancos escolares, dirigirão o Pafs no alvorecer do novo século.
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Só um amplo trabalho, que há de incluir não só
educadores, mas também estudantes, cientistas políticos e sociais, poderá traçar, em prospectiva, os
parâmetros que devem orientar os rumos da escola
para este final de século.
Enquanto isso não se fizer, não é justo, pelo
menos, responsabilizar-se somente as escolas - os
professores .- pelas falhas do cidadão que está se
formando, já que ela reflete as perplexidades, as indecisões, os defeitos e os erros da sociedade em
que está inserida. Mesmo porque, a educação não é
tarefa da escola e dos professores apenas, mas é
uma responsabilidade solidária de toda a sociedade•
A cada dia aumenta mais o contingente de
pessoas que compreendem que as decisões devem
lhes pertencer e são elas, unidas a outras mais, as
que realmente têm o poder de decisão. Quando todas se derem conta deste fato, a educação universal
estará a caminho de sua completa concretização.
Há muito o que aprender: como cumprir sua parte,
como exigf-la, como cooperar cor,n outros em tarefas
que não podem ser feitas por um só. Mesmo que as
lições não sejam completamente aprendidas, quando cada um tiver sua oportunidade de entender e de ·
aplicar o que aprendeu, as engrenagens vão começar a mover-se.
A escola tem que dar ouvidos a todos e a todOs
servir. Assim agindo, será o teste de sua flexibilidade, da inteligência de sua organização, da competência dos seus servidores e do compromisso dos
governantes; e cada um honrando as responsabilidades que as circunstãncias lhe confia é que poderão
transformar a si mesmos, transformando a escola.
O professor hoje tem que usar a legenda do filósofo:
- "Nada que é humano é estranho."
- Tem que ser um estudioso dos mais embaraçosos problemas modernos; tem que ser estudioso
da civilização; tem que ser estudioso da sociedade e
da pessoa; tem que ser, enfim, filósofo •.•
. - "A simples indicação desses problemas demonstra que o educador não pode ser equiparado a
nenhum técnico, no sentido usual e restrito da palavra. Ao lado da informação e da técnica, deve possuir uma clara visão filosófica da vida humana, e
uma visão sEmsfvel e sensata da natureza da pessoa." (Anfsio Teixeira)
Não é possfvel fazer uma reflexão sobre o que
é educação sem refletir sobre o próprio homem.
-·o homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado momento, numa certa
realidade: é um ser na busca constante de ser mais,
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e, como pode fazer esta auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado que está em constante busca. Eis, aqui, a raiz da educação."(Paulo
Freire)
·.
A crescente modernização da sociedade tem
determinado um aumento das necessidades educacionais, necessidades essas ocasionadas não apenas pelo surgimento de novos procedimentos de tra:t
balho que exigem pessoal qualificado à altura de dfl.
sempenhá-los, mas, principalmente, em virtudé· do
crescill)ento das aspirações das populações em' termos de uma ascensão social. Neste sentido, a extensão dàS oportunidades educacionais a maiores
contingentes da população tem-se mostrado indispensável para,atender às exigências dos indivíduos
,..9,~! ~.Q!,l.\L~ mE!i§, se tomam consciel"ltes· de seuS'
•weítos.
•
'
·

umá:<ilás poucas grandes esperan-

Educação é
ças da nossa épOca..•.

Paralelamente a. essa confiança depositada na
educação, é generalizada, hoje em dia, a convicção
de que este não pode ser encarado como um sistema isolado no tempo e no espaço, a existir em uma
espécie de .vácuo social ou território neutro, alheio
às transformações sociais, económicas, políticas,
científicas, tecnológicas e cultÍJrais de cada pais e
do mundo.
Outros pontos que governantes, pensadores e
políticos devem ter muito presente dentro deste contexto de avaliação e análise é o crescente esvaziamento dos cursos de educação e de formação de
professores, pela fatta de perspectivas para a profissão do magistério e, acima de tudo, pela desvalorização salarial.
Dados vêm preocupando a todos os segmentos sociais comprometidos com a educação. Governantes precisam fazer uma leitura mais crítica da
realidade e apresentar soluções é fratámentos sérios.
Se, por um lado, nos preocupa a queda no ingresso de professores, por outro lado, é triste a expectativa de uma parcela de profissionais que oscila
entre o temor e o descrédito, a insegurança e a vontade de recorrer à aposentadoria, pela instabilidade
e constante pressão que exercem sobre suas atividades.
Ao longo deste último perfodo da vida nacional,
particularmente, nós ajudamos a construir uma história de luta cotidiana, de mobilização constante e
de compromisso renovado a cada momento. No âmbito do Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
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dos sindicatos, das associações, dos congressos,
das escolas e das salas de aula
Apesar de todas as dificuldades, dos baixos
salários, das ameaças que pairam sobre as suas cabeças. a cada novo pacote ou medida provisória, os
professores, principalmente aqueles da rede pública,
em todos os níveis, têm não apenas resistido mas
avançado em consciência, organização e disposição
de uttrapassar as barreiras.
Com determinação, a luta dos trabalhadores
em educação conseguiu imprimir melhorias, ainda
que· não suficientes, no Projeto da LOB, desrespeitado em sua forma original, aprovado pelo Senado Federal e agora tramitando na Câmara dos Deputados.
Da mesma forma, nos Municípios, nos Estados, nas escolas técnicas ou nas universidades, os
professores têm dado exemplo de bravura, enfrentando o arrocho económico, a fatta de incentivo e,
em muitos casos, a injustiça secular de salários que
afrontam a .Constituição Federal e a dignidade humana, sem deixar, em nenhum momento, de manter
a dedicação, o profiSSionalismo e o amor à educa- .
ção, ao ofício de ensinar e também, por que não dr-·
zer, às crianças e aos jovens deste País.

,
Os trabalhadores em educação têm mantido
sua perseverança, mesmo diante de discriminações
sofridas, como a recente exclusão dos professores
especialistas em educação, exatamente aqueles de
quem mais se exige a formação e a capacítação, do
Projeto de Valorização Salarial do Magistério, enviado pelo Governo Federal e aprovado nesta Casa.
Ou dos professores aposentados que, mesmo
depois de anos e anos de trabalho nas condições
em que todos conhecemos, também acabaram sendo ameaçados com a tentativa de alteração das regras de garantia de suas remunerações.
Acredito que o país está - como nunca esteve
em sua História - buscando um caminho para construir não só um sistema educacional à altura de nossas necessidades e de nosso futuro, mas também,
através desse salto que devemos e temos condições
de dar, um novo patamar de deserrvolvimento económico e social, em condições de superar as desigualdades, a concentração de renda, o desemprego
e a miséria que se alastra.
Concluo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dizendo que além desse projeto que entendemos precisa estar centralmente colocado na valorização dos professores, é necessário que neste Dia
dos Professores façamos uma profunda reflexão.
E lembro a inesquecível professora Thereza
Noronha, Já do Rio Grande do Sul, que afirmava:
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"Não é permitido a nenhum homem ou mulher, a nenhum educador permanecer indiferente às injustiças
que se cometem e ao abismo cada vez maior entre ricos e pobres, com o império do podér discriminatório,
dos grupos minoritários em detrimento da maioria que
não pode usufruir dos frutos do desenvolvimento."
Este é o grande desafio que está posto para, os
professores, os estudantes e, acima de tudo, para
os políticos e governantes.
' .;.•,.
Muito obrigada
_
<
O SR. EDISON LOBAO -$r. Presideme,. peço
a palavra como Uder.
·, .
.
'A SRA. JÚNIA MARISE· Sr. Presidente;. peço
a palavra. como Líder.
, O SR. PRESIDENTE (levY"Dias) - Concedo a
palavra ao nob~ Senador Eif1S011 Lobão, como l:,fder.
O SR._eDISON l:.OBAO (PFL ·MA. Pronuncia
-G-Seguinte5diSGUJSO;) - Sr•. Presidente, Sr"s· e·Srs•.
'Senadores, a Sudene: desde 1967, publica estudos
econômicos sobre" cÓ • Nordeste, divulgando dados
técnicos e elàborando análises de grande importância na área de planejamento regional.
Ainda agora, , publicou o estudo •Agregados
Eoonômicos Regionais.- Produto Interno,. Formação
de Capital e Consumo de Governo•, com um pano. rama da·economia da Região e a avaliação do crescimento do Nordeste de 1965 a 1995.
Este estudo traz dados confinnadores. das expectatiVas otimistas que envo)vem a eccinomia nordestina. As informações técnicaS demonstram ciaramente que os investimentos feitos no Nordeste, pelo
poder público ou pela iniciativa privada, são' altamente produtivos e de grande interesse para o País.
O dinheiro que ali se investe movimenta os
seus vários setores econõmicos, despertando a Região para a sua vocação desenvolvimentista.
Em relação ao Maranhão, verifica-se que, nos
vários períodos analisados pela Sudene, o crescimento do seu Produto Interno Bruto manteve-se
sempre acima do obtido pelo próprio Nordeste como
um todo e pelo Brasil.
No período 1970.1980, o Maranhão, com 9,3%
de taxa média anual de crescimento, esteve entre os
primeiros colocados. De 80 a 90, alcançou o primeiro lugar de crescimento do PIB entre os do Nordeste. De 1970 a 1995, com 7 ,6%, o crescimento do
Maranhão só foi superado pelo do Rio Grande do
Norte. De 1990 a 1995, esteve o meu Estado, novamente, entre os primeiros de crescimento mais significativo do Nordeste.
Ressalte-se que, em todos esses períodos, o
crescimento do Maranhão foi sempre superior ao do
Nordeste e ao do Brasil. De 1990 a 1995, por exemplo, o Maranhão cresceu 2,9% contra 2,6% do Nordeste e 2,7% do Brasil.
Vê-se, Sr. Presidente, como são procedentes
os inúmeros pronunciamentos que, das tribunas par-
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lamentares, pedem maior atenção para o Nordeste.
Por décadas e décadas praticamente esquecida dos
. poderes públicos, a região nordestina testemunhou,
compungida, a prioridade com que os recursos federais foram maciçamente alocados para o Su~ sem
se perceber que, igualmente no Nordeste, havia todas as condições para os saltos no futuro, caso lhe
garantissem a infra-estrutura necessária para a alavancagem dos grandes projetas.
A verdade é cristalina e salta aos olhos: os recursos destinados à Região Nordeste têm sido muito
bem aproveitados, deles resultando benefícios ines. limáveis para o Brasil.
· Sr. Presidente, incorporo ao meu discurso o informativo da Sudene sobre o referido estudo econô. mico referente ao Nordeste, cumprimentando esse órgão -e especial~ o coordenador do seu Departa·mento de lnfonnações para o Planejamento, o economista. HerOdoto de Sousa Moreira - pelo brilhantismo e
oportunidade do trabalho que realizaram•.
· Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDISON LOBÃO EM SEU DISCURSO:
Desempenho oconOmlco

SUDENE AVALIA CRESCIMENTO
DO NORDESTE DE 1965A 1995

. Um panorama da economia da Região Nordeste no pertodo da 1965 a 1995 acaba de ser traçado pela Superintendência
do OesenvoMmento do Nordeste {Sudene) no racém~publicado
•Agregados EconOmicos Regionais- Produto Interno, Fonnação
de Capital a Consumo de Govemo•. O desempenho obtido pela
economia regional vem comprovar o retomo dos investimentos
governamentais, que cresceram 435,9% nos últimos 30 anos. -o
setor público resolveu investir maciçamente na infra~estrutura da
Região (transportes, comunicações, energia, abastecimento) entre as décadas da 60 e 70 para dar suporte ao desenvolvimento
econOmico•, atesta o coordenador do Departamento de lnfonnações Para o Planejamento {IPL) da Sudene, economista HerOdoto
de Sousa Moreira.
-- Se o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) for avaliado no inteiValo entre 1965 e 1995, obseiVa-sa que a economia
nordestina evoluiu menos que a do País: 305,7% contra 351,4%..
•Contudo, ao analisarmos o período a partir dos anos 70, verificamos que houve maior a-escimento do Nordeste: 261,7% contra
205,7%, do Brasil•, oomenta Heródoto Moreira. argumentando
que esta mudança pode ser creditada à maturação dos investimentos feitos na década de 60. Segundo ele, é importailte destacar o salto no PIB da Região, que pulou de US$24,8 bilhões em
1965 pam US$1 00,6 bilhões em 1995.

A evolução do PIB regional teve reflexo dlreto na renda per
capita, equiValente a apenas US$108,10 em 1965. Trinta anos
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mais tarde. chegou a US$2,436.95 no Nordeste. As atMdades
economicas responsáveis pela alavancagem da ooonomia nor·
destina no perfodo foram energia elétrica e abastecimento dágua. oom crescimento de 1.492.2%, atMda.des ftnanceJras e
bens imóveis, constnlção ávil (576,7%) a cornén:lo (672,3%).

Ea1ralligla de Desenvolvimento
Abeflo a um voluma significativo de lnvasllmentos a partir .. ,
dos anos 70-lncicadorque cresceu 170,5% de 1970 a 1995·:-· o ?
Nordesle ragtstrou um rl1mo do crescimento diforanciado entra

seus Eslados..As posições da destaque roram·,oeupadas Po!Q l;llo

Gmnda do~ (568,0%), Maranhlio {52~). Coará.(474,8%)

o Plaul (401,2%). Da acordo com o coordona!k>rdo IPL.quasa to-
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Durante o discurso do Sr. Edison Lobão, o Sr. Levy Dias, 3" Secretário, deixa a
· cadeira da presldéncia, que é ocupada pelo
Sr. José Samey, Presidente.
A SRA. 'JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço
a·palavra. ' ·
·' . ·
.... ·o SR. PRESIDENTE (José' Samey) - Peço à
Senadora Júilia Marise que, em colaboração com a
Mesa, aguarde para fazer seu pronunciamento como
· primelra·oradora·após a àrdem.do Dia, uma Vez que
estamos bas1ante atrasados; ···
·
· · À. SRA. JÚNIA MAFIISE ·_: Pois não; Sr. Presidente.
.. . .
.. ..
'O SR~ PRESIDENTE (José'Samey)- Sobre a
·mesa; ailisOi;' qÚe
lld<is i>elo Sr. 1• Secretário
. senador Odacir Soares. .

dos os Esladoo montaJam uma astratégla de dosenvoMmento ba·
soada
potencialidades locaiS. a axamplo do Rio Granda do
Norte, que dalém liiJ Póio têxtil avançado a uma forte mcploração •
~-.~aJu!loumtitoa Região", reconhece. '
,. ...,.,. Quando compara a ~ação mal dos grandes satoras
...SãQ lidos .os seguintes:
economicos, o OO:kx:J q~ ~~o ritmo da crescimento em n{vel
. AVISO '
regional é o àgropecu!Írio. A taxa média !>nua~ da crescirl)ento do
sator nos quatro. Eslados .correspondeu a apenas 1.2% - RN,
DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA
2,9%:- MA, 2,6%- CE a .4.3%- PI, lato que demonstra, segundo
· · CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
HarOdoto Morulra, persistir a wlnarablidada quanto aos fatoras

nás

serão

s8

: . fli•

climáticos.
COnsldsrado lundaman1al na área de planojamento regio-

nal, o estudo sobre os agregados eco.nomicos do Nordeste tem
sido publicado anualmente pela SUdena·dasde 1967. Além de d~
wlgar a ~allzação
'cálrulo do Produto lntàmo Bruto e da Formação Bruta do C8pHaJ Fixo, a lllllma ocição baz osllmatlvas da
variável de Consumo do Governo no Nordeste. referentes aos perlodos 1965195, 1965193 o 1975193, raspecliVamento. O documento Inclui ainda um conjunto de tabelas derivadas, que permi-

tk.

tem estabelecer comparações entre as

mesmas variáveis para o

Nordeste, Estados da Região e Brasil.

1.009196; de 22 de agosto de 1996, referen- ·
. 'te ao Requerimento n• 95, de 1996, de infonnações,
. do, .Senador Eduardo Suplicy, infonnando a impossi. bilidade de prestar .as informações requeridas pelos
niothíos já expilstos no Aviso n• 795/96, de 3 de julho do conente, e reforçados pelo requerido pronun.ciamento da Advocacia·Geral da União, consubstanciado na Nota n• AGUILS-01196.
AVISO

\
\

DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS
ESTRATÉGICOS DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

BRASILJNORDESTE E ESTADOS.
Taxa média anual de. crescimento do PIB (%)

Eollldoo

70.50

110-90

70.95

9().95
2,9

Periodos
MA

9,3

S,3

7,6

PI

9,4

5.9

6,7

1,0

CE

10,5

4,7

7;2.

6,3

RN

10,3

7,4

7,9

4,1

PB
PE

6,5

5,8

6;2.

2,1

3,6

5,6

5,1

1,5

AI..

9,1

5,2

6,2,2,6

SE
BA

10;2.

4,4

5,9

0,7

8,8

3,7

5,4

2,2

Nordeste

8,7

3,3

6,8

2,6

Brasil

86

16

46

27

N° 123196, de 22 de agosto de 1996, referente
ao Requerimento n• 97, de 1996, de infonnações, do
Senador Eduardo Suplicy, informando a impossibilidade de prestar as infonnações requeridas pelos
motivos já expostos no Aviso 1'1°114/96, de 11 de julho do corrente, e reforçados pelo pronunciamento
da Advocacia-Geral da União, consubstanciado na
Nota n• AGUILS-01 196.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex"
tem a palavra para uma questão de ordem.
. O SR. EDUARDO SUPUCY (PT· SP. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, nos termos do art. 403 e em face do
disposto no § 1• do art. 216, ambos do Regimento
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Interno, formulo questão de ordem em razão dos
elementos a seguir.expostos:
Na sessão de 18 .de julho do corrente ano,
após ressaltar que a Mesa Diretora, ·no exercício i!ó·
juízo de admissibilidade, entendera .que os Requerimentos nOs 95 e 97/96, ambos de mínha autona,
eram absolutamente regulares, con~\gneimeus·prolestes por terem o Ministro-Chefe da Casa CMI e o
Secretário de Assuntos EstratégicoS da Presidêrtcia
da República se recusado a fornecer à MeSa' dó Senadq Federal as informa~ ~~ridas. . . . . . .
Naquela oportunidade, ·solicitei à. Presidência
que rérterasse às autoridàdes,friencionadas a. reméssa das informações, sob a advertência de que a
recusa-eicplllssa importaria em crime. de TesPonsabilida~~d~rordo com o disPosto no àit. sb, §'2",.da
• ConstituiÇão FederaL' ·
.
A Presidência/após a análise dos dispositivos

consoante o estabelecido no §1° do art. 216 do Regimento Interno.
·
Essa é a questão de· ordem, Sr. ·Presidente,
que encaminho à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A questão de ordem levantada pelo nobre Senador Eduardo Suplicy envolve assunto que já está em estudo
na douta Comissão de Constituição e JúStiça, em
virtude de consulta desta Presidência quando da
· · apresentação do Requerimento· n• 357', do corrente
ani:>, de autoria do nobre SenadOr Epitaci<i ·Cafeteira,
na sessão realizada dia 16 de 'alíril do corrente ano.
Em assim sendo, esta Presidência, a1Ímdendo
· a sofiCitação do Senador Eduàrdo Supliõy, uma vez
.. que o assunto envolve interpretação tle dispOsição
constitucional, determina o'enéaminhamento àquela
. Comissão dos avisos que v~m·de ·ser lidós, instruí· · dos com a argumentação 'elcpéndida por' S. Ex.•,

regimentais á.plicáveis, acolheu nossa questão de

para serem examinados em conjunto com· a ãudiên-

o

ordem e determinou que Ministro-Chefe da Casa
· cia."anteriormente solicitada' · ··· ·
· · · ' ··
Civil e ·o. Secretário de Assuntos Estratégicos da Pre· O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr.' Presidente,
·sidência fom~ .as· informa,~ _requeri.das, .. apenas gostaria· de mencionar que, como·o Relator
·desSa. matéria nà. Comissão de. Constitu'içãô,' Justiça
salierrtando que em caso de reiteração da recusa,
haveriam de responder por crime de resparisabilidae Cidadania, se não me engano, é o Senador Espede perante o Supremo Tribunal Federá!.
· ·
'ridiao Amin, que 5e encontrá Jicimcíado; dada a releEntretanto, em 22 de agosto próximo passado, , · vârteia de obtermos rapida!TlE!nte uma resposta para
S. Exls~ ·Ministro· Ronaldo· Sardenberg e o Ministro · essas questões,' seria importante que este· assunto
fo5se decidido o quanto antes pela Comissão ·de
Clóvis Canialho, e'nviaram avisos aoPrimeiro'Sei:retário do Senado Federal informando estarem imposCo'ristituição, Justiça e Cidadania - incluSive ho que
sibilitados de atender solicitaÇão 'coristaríie dos rediz respeito ao que foi levantado pelo Senador Epitacio Cafeteira, porque diverSos requerimentos encaquerimentos supracitados por motivos já ·arrolados
minhados, por exemplo, ao· Ministério da Fazenda,
em correspondências anteriores ao Senado Federal,
foram respondidos sem as ·informações requeridas
'refonçados pelo pronunciamento da Advocacia-Geral da União, conforme riota AGU-LS-01 /96'.
com a alegação de se encontrarem sob sigilo bancário.
Ante o exposto, indago:
Faço um apelo ao Presidente da Comissão de
a) entende a Comissão Diretora - não obstante
Const~uição, Jusliça e Cidadania, devido à ausência
as prerrogativas do art. 49, inciso x, e art. 50, § 2",
do Senador Esperidião Amin, para que sejam tomadas
da Constituição e em que pese à admissibilidade
as providências no sentido de que possamos ter a delidos requerimentos formulados, já reconhecida por
nição desse assunto o quanto antes, em benefício do
resguardo do que está na Constituição Federal.
este Colegiado - estar o Senado Federal impedido
de ter acesso aos documentos solicitados?
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está no
plenário o Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania que, naturalmente, levará em
b) diversamente, entende a Comissão Corretoconsideração a solicitação de V. Ex'.
ra que é prerrogativa do Senado Federal ter acesso
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
aos documentos, resguardadas as cautelas inerenmesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretes aos documentos de natureza sigilosa, conforme
tário Senador Odacir Soares.
o disposto no art. 144 do Regimento Interno?
c) concluindo a Comissão Diretora pela improÉ lido o seguinte:
cedência da recusa manifestada pelas autoridades
REQUERIMENTO N° 972, DE 1996
requeridas, queira a Presidência definir o procediSenhor Presidente,
mento a ser observado, para fim de declaração de
Requeiro, nos termos do artigo 119, do Regiocorrência do fato e adoção das providências decorrentes do disposto no art. 50, §2", da Constituição,
mento Interno do Senado Federal, que seja dispen-

a
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sacio o parecer da Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), cujo prazo para seu proferimento se encontra
esgotado, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 104,
de 1996, de minha autoria, que "dispõe sobre a inclusjio de Códigos de Identificação Tátil entre as características gerais das cédulas colocadas em circulação pelo Banco Central do Brasil".
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1996. Senador Lúcio Alcântara..
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O reque,
rimento lido será incluído em Ordem dp Dia oportuc
namente, nos tennos do arl 255, incisà 11, do .Regímanto lntem~·
Sob!e a mesa, requerimento que Será lido pelo
Sr. 1° Secretário, Sen;idor Odacir Soares.

/~·

· ~_:.É_Iig~ o

seguin~:

REQUERIMENTÓ'N" 973, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos nos tennos do art. 160, combinado com o 199, do Regimento Interno do Senado Federal que a realização da Homenagem Especial comemorativa aos três mil anos da Cidade de Jerusalém, prevista no Requerimento n• 872, de 1996, seja
transferida para o período destinado aos Oradores
da Hora do Expediente, da sessão ordinária do Senado Federal, do dia 28 de novembro de '1996. ·
Justificação
O adiamento solicitado pretende viabilizar o
comparecimento de autoridades judáicas, muçulmanas e cristãs, que são imprescindíveis ao objetivo
desta homenagem.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1996. Senador Coutinho Jorge - Benedita da Silva Ney Suassuna - Pedro Simon - Valmir Campelo
- Freitas Neto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requerimento será submetido à deliberação do Plenário,
após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário, Senador Odacir Soares.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 974, DE 1996
Requeiro, como Presidente da Comissão de
Assuntos Económicos, nos termos dos arts. 50,§ 2°,
da Constituição Federal, e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, cópia dos contratos
do Projeto Sivam, assinados entre as competentes
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autoridades brasileiras e o consórcio Rayteon Company.
Sala das Sessiões, 15 de outubro de 1996. ·.. Senador Gilberto Miranda, Presidente da Comissão
de Assuntos Económicos.

·(A Mesa Pára decisão.)
~,

'

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimento lido será despachado à Mesa, na forma do
art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a.mesa, ofrcio que será lido pelo Sr. 1•
Secretário, Senador Odacir Soares.
É lido o seguinte:
OF. N• 33196/CCJ
BrasQia, 1O de outubro de 1996
Senhor Presidente,
.Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizada no dia 9-10-96 esta Comissão
concluiu pelo Arquivamento dos Offcios •s• n•s 55 e
58 de ·1995 e, 16 e 20, de 1996; Pelo Desapensamento do Oficio ·s· 15, de 1996 para tramitação em
separado e, pela Aprovação do Oficio ·s· n• 54, de
1995, na forma do Projeto de Resolução que iipresenta.
' Cordialmente,. - Senador lris Rezende - p/
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O ofício
lido vai à publicação.
Com referência ao expediente que acaba de
ser lido, a Presidência comunica que:
- o Projeto de Resolução n• 98, de 1996, que
suspende a execução dos arts. 2° e 3" da Lei n•
6.747, de 12 de junho de 1986; do art. 2• da Lei
n• 7.588, de 26 de maio de 1989, bem assim do
art. 10 da Lei n• 7.802, de 21 de novembro de
1989, todas do Estado de Santa Catarina, cujo parecer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa,
nos termos do art. 91, §§ 3" a 5°, do Regimento lntemi:>, durante cinco dias úteis, para interposição
de recurso, por um décimo da composição da
Casa, a fim de que a matéria seja submetida ao
Plenário;
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.521 , adotada em
9 de outubro de 1996 e publicada no dia 1O do mesmo mês e ano, que "dispensa a comprovação de regularidade do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) para fins de financiamento ao amparo do Programa Nacional de Fortale-
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cimento da Agricuttura Familiar - PRONAF e dá oude que trata o § 2" do art. 1° da Lei n• 8.685, de 20
·
de julho de 1993, que cria mecanismos de fomento à
tras providências'.
atividade audiovisual, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art 2" da ReSolução n• ·•. '
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in- ·
nos termos dos §§ 4° e 5° do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a.l118.téria:
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: ·
SENADORES . . , ..
SENADORES
(
Suplentes
Titulares
Titulares
Suplentes
PMDB
Geison cainata ·.
PMDB
Jáder B.arbalho
Jáder Barbalho
Nabor Júnior
Carlos Bezerra
Gerson camata
Nabor Júnior
Carlos Bezerra
PFL
· Jonas Pinheiro
PFL
Francélino Pereira
Bello Parga· · · · ·
Bernardo Cabral
. Júlio Campos ·
Vilson Kleinübi~g ·
''
JoséBianco
Waldeck Omelas
PSDB
~~-.. ·-·~"l!Odio Coeltio
Geraldo Melo
PSDB
.. ·pm
Jefferson Peres
Artur da Távola
· ' ' · E'milia.Femandes
PPB
Regina AssumPÇã.CI
· Lucídio Portella
Epitácio cafeteira
PSB
Antônio Carlos Valadares·
PSL
Ademir Andrade
RomeuTuma
DEPUTADOS
DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Titulares
Suplentes
Paulo Bauer
Leal Varella
Bloco (PFL/PTB)
Rogério Silva · ·
Maluly Netto
Alfonso Camargo
Arolde de Oliveira
Bloco (PMDBIPSD/PSUPSCj
..
Antônio Joaquim Araújo
Álvaro Gaudêncio Neto
Michel Temer
Geddel Vieira Unia
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Bloco (PPB/PL) ..
Confúcio Moura
Marcelo Teixeira
Bloco (PPB/PL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Nárcio Rodrigues
- Adelson Ribeiro
PSDB
PT
- Alexandre Santos
Emanuel Fernandes
Sandra Starling
Nilmário Miranda
PSB
Sérgio Guerra
PDT
João Colaço
PCdoB
Carlos Cardinal
Airton Dipp
Sérgio Miranda
AldoRebelo
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramifica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
taçaõ da matéria:
Dia 15-1 0--96 - designação da Comissão Mista
Dia 15-10-96- designação da Comissão Mista
Dia 16-10-96- instalação da Comissão Mista
Dia 16-10-96 - instalação da Comissão Mista
Até 15-10-96 - prazo para recebimento de
Até 16-10-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
sobre a admissibilidade
Até 24-1 0-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 25-10--96 - prazo final da Comissão Mista
Até 8-11-96 - prazo no Congresso Nacional
Até 9-11-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao O:lngresso
Será feita a devida comunicação à Cãmara dos
Nacional a Medida Provisória n• 1.515-2, adotada
Deputados
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em sesem 1O de outubro de 1996 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que 'altera o limite de dedução
são anlerior foi lido o Requerimento n• 969, de 1996,
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do Senador Lúcio Alcântara e ·outros, solicitando,
nos termos regimentais, que a_ sessão especial pre- ·
vista para o dia 21 de novembro próximo, destinada
à comemoração dos 100 anos do início da Guerra
de CanudOs, seja transfEÍrida para o dia 26 do mas- ·
mo mês.
O Requerimento deixou de ser vetado naquela
oportunidade per tratar-se de sessão não deliberativa. .,
Passa-se à votação do requerimento.
·
,
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) ·,
Aprovado.
'
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O, SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em sessão anterior foi lido .o Requerimento n" 970, de 1996,
_do Senador ~ar Dias e outros, solicitandó, nos·.
J~_p.uos regi1'11i!tltais;-que·o.tempo destinado aos oradores da Hora do ExpedÍÉmte da sessão deliberativa
ordinária de 16 de outUbro seja destinado a comemorar o Dia Mundial da Alimentação.
·
O Requerimento deixou de ser votado naquela
oportunidade per tratar-se de sessão não deliberativa.
Passa-se à votação do requerimento.
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam quei-·· _____ _
ram permanecer sentados. (Pausa.) ·
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José·Saniey)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
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Nos termos do art. 140, alínea a do Regimento
Interno, designo o Senador José Bonifácio para proferir o parecer.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Antes de
dar a palavra a V. Ex", dou a palavra ao Relator.
Em seguida, V. Ex" poderá discutir a matéria
O SR. JOSE BONIFÁCIO (PPB-TO. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:

1- Relatório

·s•

Vem a esta casa o Ofício
n• 081/96 (Ofício
PRESI-96/2697, de 5-9-96, na origem), do Senhor
Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhan. do solicitação para que seja rerratificada a alínea g
do arl 2", da Resolução n• 52/96, do Senado Federal, que autorizou a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar operação de crédHo externo junto ao
Banco .lnteramericano de Desenvolvimento - BID
no valor de US$150,000,000.00, destinados ao P,;
grama de Urbanização e Verticalização de favelas PROVERICINGAPURA.
A solicHação decorre do estabelecido nas cláuSl!las 2.01 e 2.02 do.. Contrato de Empréstimo n•
938/0C-BR firmado, em 11-7-96, entre o Municfpio
de São Paulo (SP) e..o Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID.
É o relatório. ··. '·

ORDEM DO DIA
Item 1:
OFÍCIO N• S/81, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n• 962, de 1996)
Ofício n• S/81, de 1996, através do
qual o Banco Central encaminha solicitação
da PrefeHura Municipal de São Paulo referente a pedido de rerratificação da Resolução n• 52, de 1996, que autorizou aquela
prefeitura a contratar operação de crédito
externo junto ao Banco lnteramericano de
Desenvolvimento - BID, no valor de cento e
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, cujos recursos serão destinados ao
Programa de Urbanização e Verticalização
de Favelas - PROVER/CINGAPURA- e autoriza a Repúbfica Federativa do Brasil' a cooceder garantia referente à mesma operação.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos.)

li-Voto

As cláusulaS 2.01 e 2.02 do referido contrato
de empréstimo prevêem que a última prestação ·de
principal e juros deva ser paga até 11 de julho de
2021, o que exige a atteração da alínea g do art. 2"
da resolução em epigrafe.
Diante do exposto e dado o indiscutível mérito
da operação já submetida à deliberação desta Casa,
somos de parecer favorável à solicHação contida no
Ofício •s• n• 81/96, do Banco Central, na forma do
seguinte:
PROJETO DE RESOWÇÃO N° 99, DE 1996
Altera a alínea g do art 2" da Resolução
52196, do Senado Federal

no

O Senado Federal resolve:
Art 1° A alfnea g do art. 2° da Resolução n"
52/96, do Senado Federal, passa a ter a seguinte redação:
•Ar!. 2" ........................................... .
g) condições de pagamento:
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- do principal - o empréstimo deverá
ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto posslvel iguais. A !>W. '
meira prestação deverá ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros, uma· vez transcOrridos seis
meses contados a partir ·da ·data prevista
para o desembolso final do empréstimo,
conforme estabelecido n~ cláusula 3.~ do
contrato, e a última o mai~ tardar no dia 117-2021;
· · - dos juros - semestralmente venci,
dos, em 11-1 e 11-7 decàdaano, a partir de
·11-1-97:
.
.
Ar!. 2"resolução entra em viger na data
~
-.
'de sua publiCação.
•. ,
.
.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer conclui
apràsentação do Projeto de Resolução n" 99, de 1996, que altera o·art. 2", ·alfnea g, da
Resolução n• 52, de 1996, do Senado Federal.
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra, para discutir matéria.
O SR.. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT.SE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, quero, de antemão, antecipar
que vou votar a favor da matéria, mas não poderia
deixar de destacar alguns pontos· que inclusive foram objeto de debate quando essa matéria veio a
plenário. Eles, a meu ver, explicam a situação até
vexaminosa - a meu ver- a que este Senado da
República está sendo submetido para rerratificar uma
resolução em função da ação do Banco Central.
Quando essa matéria foi discutida aqui, no dia
27 de junho, ressaltamos que o pedido da prefeitura
recebeu tratamento VlP, pois foi feito no dia 24 de
junho e teve parecer favorável do Banco Central no
dia 25 de junho, sem que tivesse sido assinado pelo
Executivo, o que é ilegal, e sem a autorização legislativa da Câmara Municipal, que só foi publicada no
Diário Oficial do Município de São Paulo no dia 26
de junho; portanto, após o parecer favorável do Banco Central. Entretanto, aprovamos aqui esse empréstimo no dia 27 de junho.
Com esse tratamento por parte do Banco Central, não é de se surpreender que esta Casa tenha
que rerratificar a matéria.
Portanto, fazemos um apelo à Mesa do Senado no sentido de alertar à Diretoria do Banco Central
que não exponha, mais uma vez, esta Casa a situações vexatórias como esta, em função de procedimentos, no mínimo, obscuros por parte daquele órgão.
o

------·-··

'f::sta-
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Quanto ao mérito, como já fJZemos no dia 27
de junho, votamos a favor. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Osmar Dias, para discutir.
O SR. OSMAR DIAS ( -PR. Para discutir. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos votando o projeto intitulado "Programa de Urbanização e Verticalização de Favelas".
Parece-me que o favelamento é uma conseqüência
que tem nascedouro em uma causa principal, o êxodo rural.
No mesmo dia em que estamos votando empréstimo de US$150 milhões para São Paulo, vejo
uma notícia no jornal O Globo inacreditável, porque
J"!ão imagino que um Ministro de Estado possa ter
dito o que estou tendo aqui . .
Se o êxodo rural, é a causa da formação das favelas, de pouco vale - embora também adiante o
meu voto, que será favorável -. estarmos sempre
combatendo as conseqüências se. o Governo empurra
as causas para frente, como faz com essa afirmação.
o Ministro. da Agricultura diz que supersafra,
em 1997, traria problemas para a economia e limita .a
safra do ano que vem para, no máximo, 80 milhées
de toneladas, afirmando que, se chegar a 85 milhões
de toneladas, gerará problema para a economia.
O Governo quer um crescimento sustentado.
No entanto, nunca tinha ouvido uma definição de
crescimento sustentado como esta que estou lendo
aqui em O Globo, qual seja a de harmonizar inflação baixa com produção baixa. Tenho outra concepção a esse respeito. Não tinha lido um absurdo tão
grande, por isso faço referência a esse assunto, relacionando-o com o projeto que estames votando.
Diz o Ministro Arlindo Porto:
•A safra do ano que vem não pode fi·

car muito acima de 80 milhões de toneladas,
porque viraria supersafra, e o produtor poderá não ter o lucro desejado'.
· Tenho que chamar a atenção dos economistas
aqui presentes, para que eles me ensinem novamente tudo o que aprendi e que parece estar errado.
O mundo inteiro está aberto para as exportações, e o Ministro diz que não conseguimos exportar
porque não temos competitividade. Há poucas semanas, o Senado votou a desoneração do ICMS,
oferecendo uma margem de competitividade que
chega a 17"/o a mais para os produtos agrfcolas.
Sempre houve mercado para a soja e para o algodão. Hoje, não existe mercado para o algodão, porque o próprio Governo prefere importá-lo e irá fazê-
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lo com mais de 60% das necessidades de consumo
do próximo ano.
Sr. Presidente, no mesmo dia, uma outra matéria, assinada pelo economista Aloysio Biondi e cujo
titulo era 'O trigo jogado aos porcos•, foi publicada
num dos jornais de circulação nacional. Hoje, suinocultores estão comprando trigo e jogando-o aos porcos, porque não há mercado para esse produto.
Quem plantou e produziu trigo está sendo obrigado
a vendê-lo para os criadores de suínos, já que, no
meneado normal, não há aceitação ~ o seu produto. Há ·uma preferência explfcita pelo trigo importado, que, ii)Ciusive, está sendo utiliz;ido como estratégia para baixar o preço do trigo ·naciónal.
Sr. Presidente, vamos votar para que haja o
desfavelamento tle São Paulo. Vamos ajudar d PreJ~e São·l!'ablo no-seü~ntento de fazer algumas
'obras, como o Proje)!> Cíngapura, para amenizar o
drama de fammas;. que, um dia, tiveram casa, comõda e emprego e que, hoje, encontram o desalento, a
desesperança· e essa conseqüência inevitável que
virá com as palavras do Ministro, que precisa sair do
seu gabinete e olhar o que está acontecendo no
Brasil.
Temos potencial para produzir e para alimentar
melhor a população, que está mal alimentada, mas o
Ministro estabeleceu um limite pára nossa produção:
só 80 ·milhões de toneladas, Sr. Presidente, senão
vai matar a fome do povo, e ai ocorrerá um problema muito sério.
Voto a favor do projeto, mas lamento que, no
mesmo dia, tenhamos que ler notícia desse calibre,
do tamanho da tolice dessa afirmação de um Governo que deveria estar preocupado com a geração de
empregos. E a agricultura produzindo, Sr. Presidente, gera muitos empregos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra a Senadora Júnia Marise, para discutir.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, já encaminhei favoravelmente na
votação deste projeto.
Hoje vollamos a discuti-lo, por solicitação de
rerratificação encaminhada pelo Banco Central, para
que o Senado possa aprovar ou confirmar a aprovação desse empréstimo junto ao Banco Mundial para
o Projeto Cingapura, da Prefeitura Municipal de São
Paulo.
Gostaria apenas de ressaitar essa questão
que, vez por outra, tem ocorrido com as votações e
os processos que são encaminhados pelo Banco
Central para apreciação do Senado Federal.

·..

..,
;.
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Como relatora de vários processos, inclusive
antes mesmo que se estabelecesse o rito de aprovação por parte das comissões e que o processo che,. gasse ao Plenário, tive a oportunidade de indagar e
questionar do Banco Central todas as questões que
diziam respeito aos dados e informações, principalmente técnicas, fornecidas pelo Banco Central.
Portanto, está evidente a omissão, o lapso
ocorrido com relação ao processo que já foi aprovado por este Plenário e que agora retoma para se
proceder à rerratificação desse empréstimo junto ao
Banco Mundial.
Neste momento, Sr. Presidente, é importante
fazer um esclarecimento, em primeiro lugar, aos órgãos técnicos do Banco Central, bem como às próprias assessorias técnicas, à Consultoria do Senado,
para que tenhamos sempre condições de aprovar e
ãJSCutir pareceres como esses que á!Zem respeito a
investimentos internacionais, com os empréstimos
junto ao Banco Mundial e junto aos organismos internacionais e que, · necessariamente, devam ser
aprovados pelo Senado Federal.
Encaminho favoravelmente à aprovação desse
projeto, ·por entender que é uma questão social da
maior relevância para a população do Município de
Sãó Paulo. Todavia, faço esta ressalva da importância de o Banco Central, em processos como esse,
trazer à luz todas as informações absolutamente
corretas, para que o Senado Federal não tenha que
apreciar e votar pela segunda vez o mesmo processo e o mesmo pedido de empréstimo junto aos organismos internacionais.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua
em discussão.
Com a palavra o Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, algumas vezes as soluções apresentadas a nós, subdesenvolvidos, são emendas
piores que o soneto.
Realmente, não acredito que este socorro, que
a toda hora a nossa tendência a resolver com facilidade os nossos problemas nos leva a recorrer ao
aumento da dívida externa, ao endividamenlo crescente e gaiopante a que temos assistido, possa realmente constituir uma forma de solucionar seriamente a nossa problemática.
Talvez a maneira pela qual o Brasil tem tratado
a questão da agricultura tenha lançado milhares de
agricultores às favelas das grandes cidades, como
acaba de lembrar o nobre Senador pelo Paraná.
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Não tenho dúvidas também de que a maneira

pela qual o nosSo endividaltlento externo tem sido

503

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente. se V.
Ex& me permitir, gostaria de falar da tribuna para tentar trazer os nobres colegas ao debate.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Nobre
Senador Pedro Simon, será um grande prazer para

tratado constitui uma fonte de criação de novas ondaS de miséria, de novos problemas, de falta de ha-·,. ·
bnação, de maior intensidade para os nossos confl.:
a Casa.
tos e, portanto, de necessidade de socorro maior ao
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discuendividamento futuro. Essa falsa solução deve ser,
tir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e
de uma vez por todas, eliminada de nossa ~
Srs. Senadores, vivemos um momento muito imporpéla, porque se trata de uma solução falsa, de uma
tante, de imparcialidade deste Senado Federal, pelo
solução em que a emenda se apresenla muito· pior
do qúe. o soneto.
·
. - ,, .
gesto da Uderança do Governo, desta Casa, do Presidente José Samey, enfim, de todos nós.
Tenho absoluta certeza de. que, como diz Jean
Paul Sartre, é a consciência da realidade que nos
Em São Paulo, há um segundo turno, entre a
prodÚz a angústia Se não tivéssemos consciência
Luiza Erundina e o Celso Pitla, e aqui estamos apredos fatos, poljf3rlâmos continuar sorridentes ,do nasciando um projeto que diretamente interessa ao Pitta
•eimeAto-à mérte...mas ·a consciência que témos dós
e ao Sr. Maluf. Mas estamos apreciando-o.
'f"atôs nos Õc:asiona, nq$ proporciona esta angústia
Poderia-se fazer um pedido de verifiCaÇão de
quase que kierkejjaardlana que, a todo momento,
quorum e não votaríamos o projeto. Não! Ele está
nostoma.
·
sendo apreciado e será votado. Felicito o PT pelo seu
Portanto, tenho consciência perteita de que a
gesto de grandeza e toda a Casa, que vai vo1á-lo.
forma pela qual estamos aumentando o nosso endiSr. Presidente, no tempo em que eu era Govervidamento externo, para resolVer o problema de exnador, a aprovação no Banco Central demorava,
cesso de liquidez no mundo cêntrico, nos pafses camesmo com o despacho favorável de V. Ex&, à épopitalistas adiantados, fará resultar em novos favelaca, Presidente da República. Dizia V. Ex": •Atendam
dos, talvez em muito maior número do que esses
, ao Sr. Governador. • E a aprovação não saía, ou leque o Projeto Cingapura pOderá. socorrer com esses
vava tempo. Mas, agora, no dia 24 de junho, entrou
US$150 milhões que o.Banco lnteramericano de Deo pedido do Dr. Maluf, Prefeito de São Paulo, no
senvolvimento oferece ao Governo de São Paulo.
Banco Central. No dia 25, foi aprovado, e só no dia
Portanto, pronuncio-me contra esse acréscimo
26, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou
do endividamento externo e espero que o meu proga lei. Quando a Câmara de Vereadores aprovou a
nóstico· a respeito das conseqüências que advirão
lei, o Banco Central já tinha aprovado o pedido do
não se realize, como aquilo que decorreu no início
Sr. Maluf.
dos anos 80, quando os juros internacionais passaÓlimo! Vamos votar! O Governo é correto; não
ram para 21 ,5% ao ano.
é um governo de uma linha reta. Não, o Governo
Na hora de fazer os empréstimos, eles douram
tem de ter as suas flexões.
as pHulas, dão-nos prazo grande para pagamento,
Lembro-me de que o Governador Maluf esteve
prazos de carência e juros convidativos, mas, de· no gabinete do Senhor Presidente Fernando Henripois, como aconteceu no inicio dos anos 80, os juros
que hipotecando sua solidariedade. Então, no dia
disparam, e temos de pagar 21 ,5% ao ano, quando a
22, o Maluf esteve no gabinete do Presidente da Retaxa de juros normal é de cerca de 3% ou 4% ao ano.
pública. No dia 24, o Banco Central recebeu o seu
Quero alertar os nobres colegas para que,
pedidO e, no dia 25, aprovou.
cada vez que sejamos submetidos à aprovação desÉ verdade que depois os acontecimentos fose aumento do endividamento externo, tenhamos
ram outros, diferentes. Houve declarações do Minisconsciência segura e profunda do voto que daremos.
tro das Comunicações; o Banco Central tomou uma
É com a consciência tranqüila e angustiada
atitude, na minha opinião, muito feia, de impedir, de
que voto contra a aprovação deste e de qualquer ourepente, um negócio do Dr. Pitta de dois anos atrás,
tro aumento do endividamento externo que se aprevindo à tona na véspera da eleição. Mas mostra que,
sente como solução, como uma mão estendida para
neste Brasil, quando se quer, se faz.
a miséria a que nos submeteram os endividamentos
anteriores. Muito obrigado.
Quero voltar ao que disse o nobre Senador Osmar Dias do Paraná. Declaração da maior importânO SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
cia do Presidente da República:
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
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que vem dizer isso. Só que não adianta Sua Excelência mandar, se as coisas não se fazem. Não
. adianta Sua Excelência determinar, se as pessoas
Creio que essa seja a afinnativa mais séria,
não cumprem.
No Rio Grande do Sul ainda não chegou a vermais justa e correta que tenha ouvido de Sua Exceba destinada a financiar o plantio do ano que vem. O
lência. Aliás, V. Ex-, quando ocupava esse car!jo.
Secretário da Agricultura e Abastecimento, Sr. César
referiu-se a algo semelhante ao dizer que gostaria
Augusto Shirmer; tem proteslado veementemente
de ver o quanto de urna verba, destinada ao social,
chegava ao seu destino. Na verdade, ficava pelo c contra isso. O Presidente, o Governo disse que já
~~ lá, mas a verba não chega E a época do planmeio.
tio está passando •.• Por qúe é que não chega? Tal"Não adianta só o P~ldente querer,
vez por causa disto: o Governo não sabe ainda
um Qtupo de pessoas de iioa vontade quecomo vai ser a produção. ·
rer. E preciso mudar toda uma mentalidade",
· Ora; Sr. Presidente, vamos votar a proposla reâiz Fernando Henrique Cardoso.
lativa às casas populares do amigo Paulo Maluf. EnE continua: • .
.
trou no dia 24, saiu no dia 25, a Câmara de Verea'.:.: :;
.....--. -~ _.- .
.-. aores só aprovou a lei no 'dia 26, mas, como ele fez
/'"- •·
. " ' Brasil aincjà tem uma •massa de exurna visila ao Presidente da República, que garantiu
cluídos" 1)1Uito grahde. Precisamos reduzir
apoio
à idéia amplamente noticiada nos meios de
com energià o número desses excluídos.•
comunicação, a medida foi aprovada.
Essa é urna declaração que me emociona No
Creio que a afirmação do Presidente da Repúentanto, vem o seu braço direito, o Ministro da Agriblica, num ato socialdemocrata, foi aceita até pelo
cultura, dizer que o País não poderá produzir ano
Senador Antonio Carlos Magalhães. Penso que Sua
que vem mais de 80 milhões de toneladas, porquanExcelência conseguiu agradar a toda a sua base.
to não haverá compradores. Sabemos que há 40 miDiz ele que o Governo não foi feito para atender aos
lhões de pessoas famintas sem ter o que comer. É
pobres; é preciso mudar a estrutura do Governo
claro que nossa tradição - e fui Ministro da Agriculpara atender aos pobres. Ele está certo.
tura do Governo de V. Ex- - está em comprar estoVamos tentar chegar à sua parte. Temos de
ques reguladores quando, em casos especiais, há
atender aos pobres; eles têm prioridade sobre a
mais oferta do que procura. E o Ministro, com a
educação, sobre a saúde, sobre a moradia. Fundamaior tranquilidade, diz que pretende não comprar
mental é que se dê comida aos pobres. A primeira
nada. O Governo não vai interferir e, por isso, pede
das necessidades básicas - tirando o ar, sobre o
que não aumentem a produção mais do que em 80
qual, graças a Deus, ainda não se paga imposto -, é
milhões de toneladas. O máximo seria 85 milhões de
comer. Primeiro vem a alimentação, depois vem a
toneladas. Mais do que isso...azar de quem produz.
saúde, a educação,· a moradia.
Ora, Sr. Presidente, porque a produção tem
O Governo vem, por intermédio de seu Minisque ser coordenada com a capacidade da populatro, e diz que, por enquanto, não dá; por enquanto, só
ção de consumir os alimentos, a produção tem que
produzimos 80 milhões de toneladas de alimentos.
ser coordenada com a capacidade da população de
É verdade que o Brasil pode dobrar, triplicar
produzir alimentos. Temos mais de 100 milhões,
sua
produção;
é verdade que o País é a maior resermas como só' têm capacidade para consumir alimenva do mundo em áreas agricultáveis destinadas à
tos 120- 40 não têm-, não vão produzir. Poderiam
alimentação; e é verdade que o melhor investimento
pensar em produzir e distribuir! Poderiam pensar em
que podemos fazer é na agricultura, à qual não se
produzir e colocar nas ceslas alimentares do Presidá dinheiro; empresta-se. Quando dizemos que o
dente da RepiÍblica. Poderiam pensar em produzir, e
Governo deu dinheiro para o Banco Nacional, deu
a Conab faria urna distribuição! Mas não pode. Não,
mesmo, porque não vai voltar. Por outro lado, quanisso não pode. Tem que produzir de acordo com a
do o Governo diz que deu dinheiro para a agricultucapacidade de comer. Agora, como é a capacidade
ra, não o fez, porque o dinheiro volta. Houve investide comer? Se há 40 milhões sem dinheiro, não promento - diz bem o Senador Bernardo Cabral-, com
duzem e não consomem. Continuem não consumindo...
retomo rápido, porque se planta e, seis meses deNunca vi num mesmo jornal, Sr. Presidente,
pois, recolhe-se: Na indiÍstria, é preciso fazer um inurna coisa tão fantástica. Tem razão o Presidente da
vestimento em infra-estrutura, que leva dois, três,
República. Tem tanta razão, que é o seu Ministro
"Presidente diz que Estado não foi feito
para atender aos pobres."
·
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quatro anos, e às vezes o investimento nem retoma
antes de uma dezena de anos. Na agricultura, plan·
ta-se, e o investimento volta daf a seis meses.
Sr. Presidente, quero dizer que tenho o maior . ·
carinho pelo Ministro da Agricultura. o maior respeito
por ele, penso que é um homem competente, mas
foi infeliz. Deve ter sido um tecnocrata de terceira
categoria que fez essa nota para o querido Ministro. · '
Acredito que ainda dá tempo para desmenti-la/
Recebo com alegria o desmentido ~le, do ·teaióCiata, ou o Presidente da República vai 'ter que fálar,
porque h4 .uma questão que està no, ar hoje. VIVam
as fa11elas que váo terminar em São Paulo; viva o
Projeto Cingapura; viva o entendimentc 'lO Sr. Maluf;
viva o PT, quw téve a grandeza de del:ar passar;
~-Pr~ Re_púbfica, que diz qtie o Gó-·
vemo não pode continuar, como até aqui, não atendendo aos pobres.'· ..... ·
No entanto, no momento em que o Presidente
ãJZ isso e que diz que as suas oróens têm que ser
cumpridas, e que não está acontecendo isso porque
não cumprem suas ordens, desejo esclarecimentos.
No ano que vem, o Brasil deve produzir 80 ou, no
máximo, 85 milhões de toneladas de alimentos; se
tiVermos chances, podemos chegar a 100 ou 110
milhões. Essa é a questão~ Ao Presidente da República cabe respondê-la.
·
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua
em discussão a matéria
Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lamento as afirmações
do Senador Pedro Simon. A uma cerla altura, Sr.
Presidente, a eficiência por parte de uma administração é mal interpretada na tribuna do Senado. Realmente, a matéria chegou no Banco Central ao dia
24; no dia 25, o Banco Central aprovou-a; e, no dia
26, a Câmara dos Vereadores do Estado de São
Paulo complementou uma aprovação. A Câmara dos
Vereadores já havia concedido autorização para o financiamento. Faltava apenas a inclusão desta matéria nos planos de orçamento do ano.
A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, esteve
na Comissão de Economia dois meses antes da
aprovação, tratando da questão, visto que esta matéria tinha data fatal, tendo em vista as eleições, não
podendo 'passar do mês de julho. A Prefeitura fez
também gestões o tempo inteiro dentro do Ministério
da Fazenda, dentro da Procuradoria e dentro do
Banco Central.
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Lamentavelmente, houve erros em relação ao
que foi escrito, mas não com relação aos valores e à
tramitação. Comprometi-me, junto ao Banco Central,
que somente levaria essa matéria à votação na comissão e designaria relator depois que ela fosse
aprovada na Câmara dos Vereadores. E isso só
ocorreu depois de aprovada a matéria.
O Banco Central entrou em contato com a Comissão de Assuntos EconOmicos, com a Prefeitura
de São Paulo e com o designado relator. Em nenhum momento, essa matéria feriu absclutarnente a
não-votação porque foi levada à comissão depois de
votada na Câmara de Vereadores.
Não houve participação do Sr. Presidente da
Repúbfica, não teve a participação do Sr. Paulo Malu! e não teve troca alg!Jma Foi um assunto tratado
entre a administração do Banco Central e a Comissão de Assuntos EconOmicos.
Isso era que queria deixar claro para os Srs.
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua
em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra. encerro a discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador
Lauro Campos.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
Sobre a mesa, Parecer da Comissão Diretora
oferecendo a Redação Final da matéria, que será
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Renan Celheiros.
·

É lido o seguinte:
PARECER NO 544, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nO 99, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n° 99, de 1996, que altera o
art 2°, alfnea g, da Resolução n"" 52, de 1996, do
Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de outubro
de 1996. - Odaclr Soares, Presidente - Ney Suassuna, Relator - Emllla Fernandes - Levy Dias Antonio Carlos Valadares.
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ANEXO AO PARECER N° 544, DE 1996.

o

e

Faço saber que
Senado Federal aprovou,
eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N°, DE 1996
Altera o art 2", alínea g da Resolução n" 52, de 1996, do Senado Federal.: ·
O Senado Federal resolve:
Art 1• O art. 2", alfnea g, da Resolução n• S2,
de 1996•. do Senado Federal, passa tàr a seguinte
•
redação:

à

'

"Art. 2" ....................... :~:....................... .
g) condições de pagamento:
- eo principal - o empréstimo .deverá . '
seF a[flÓrlizado p'elo mutuário mediante o pa·
gamento de,.pre!;tações Semestrais, consecutivas e t;ilnto quanto possfvel iguais. A pri·
meira prestação deverá ser paga na primei·
ra data em que deva ser efetuado o pagamento de juros; uma vez transcorridos seis
meses contados a partir da data prevista
para o desembolso final do empréstimo,
conforme estabelecido na cláusula 3.04 do
contrato, e a última o mais tardar no dia 11
de julho de 2021.
- do juros - semestralmente vencidos,
em 11 de janeiro e 11 de julho de cada ano,
a partir de 11 de janeiro de 1997.•

Art 2" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em vota.ção~
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2:
OFICIO N° S/89, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n• 963, de 1996)
Offcio n" S/81, de 1996, através do qual
o Banco Central encaminha solicitação do Governo do Estado da Santa Catarina relativa à
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emissão da Letras Rnanceiras do Tesouro do
Estado- LFTSC, rujos recursos serão destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas da
precatórios judiciais, bem como dos compJe.
mantos da primeira à sexta parcelas.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos) .
Nos teímos do art. 140, a, do Regimento Interno, dasi!YIO o nobre Senador Nabor Júnior para proferir parecer pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O ·sR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC. Para emitir parecer.) .,.. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:
1. Com o Offcio
n• 89, de 1996, o Sr. Presidente. do Banco Central do Brasil encaminha a solicitação. do Governo do Estado de Santa Catarina,
para que possa emitir LelJas Rnanceiras do Tesouro
do Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos recursos serão destinados à liquidação da sétima e oitava
parcelas da precatórios judiciais, bem corno dos
complementos da primeira à sexta parcelas.
.2. Segundo o pleito do Senhor Governador, à
fi. 9 do processo, o Governo daquele Estado pretende liquidar seus débitos de precatórios judiciais, da ·
acordo com o art 33 do ADCT, obedecendo às disposições da Resolução n• 69, de 1995, deste SenadÓ Federal, para o que formaliza e documenta o pedido, encaminhado ao Banco Central do Brasil.
3. O Senhor Governador soi'ICita a competente autorização das!a Casa para emitir LFTSC, cujos recursos
serão destinados ao pagamento de saldo devedor de
complementos da 1• à 6" parcelas bem como o valor da
7" e 6" parcelas, atuar!Zadas até 31-5-96, totalizando
uma operação de crédilo no valor de R$552.152.994,66,
com as seguintes concjções financeiras:
a) quantidade: 552.152 LFTSC;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letrao> Rnanceiras
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n•
2.376, de 25-11-87;
· d) prazo: até 5 anos;
-e) valor nominal: R$1.000,00 (CETIP)
f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

·s·

Data-Base Vencimento Quantidade

Tipo

31-5-96

1°-8-1998

52.152

p

31-5-96.

1°-8-1999

100.000

31-5-96

1°-8-2000

150.000

p
p

31-5-96

1...5-2001

250.000

p

555.152

Outubro de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

g) fotma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79,
do Banco Central do Brasil;
.
h) autorização legislativa: Lei n• 1 0.168.;- '
de 11-7-96.
4. A possibilidade de emissão de tftulos públicos para a cobertura de precatórios judiciais pendentes de pagamentos até a promulgação da,Constituição Federal está disciplinada no próprio teXIo
Constitucional, em seu art. 33 do ·,ADCT e na Resolução · n" 69, de 1995, desta Càsa~ O dispósitivo
constituçional transitório permiiíu q!Je aqueles débitos fossem parcelados em até 6 ·prestações, a partir
de 1° de julho de 1969, nelas incluindo o remanescente de jun:w; e "correção monetária. Permitiu, ainda,
;:.a ,larutdaçleÍ<!as-entid~des devedoras emitirem "ém .
cada ano, no exato montante dos dispêndios, títulos
de dívida púbJicà' não éomputáveis para efeito do limite global de endividamento•, conforme parágralo
único do citado art. 33 do ADCT. As Resoluções do
Senado, que têm disciplinado o endividamento dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, tanto
a de n• 11, de 1994, como a vigente n• 69, de 1995,
em conformidade com o texto constitucional, não incluem os títulos destinados à liquidação dos precatórios nos limites de endividamento público ·estabelecidos pelo Senado(§ 3° do art. f6 da Res. n• 69/95).
5. Todavia, como o Banco Central ressalta
em seu Parecer Dedip-Diare-96/0913, de 2-1 096, que •a operação não se enquadra no limite
previsto no art. 3°••. •, convém tecer os seguintes
esclarecimentcs:

a) o disposto no art. 3" da Resolução n" 69, de
1995, reproduz, na verdade, o dispositivo constitucional que veda operações de crédito que excedam o
montante das despesas de capital (art. 167, III, da
Constituição Federal). Sobre esse tema, cabe esclarecer que o Governo do Estado de Santa Catarina, ao
aprovar a autorização legislativa correspondente à presente operação (Lei Estadual n°10.168, de 11 de julho
de 1996), autorizou a abertura do crédito adicional necessário à compatibilização dos orçamentos estaduais
com os acréscimos de despesas de capital por ela provocados. (Ar!. 5" do referido diploma);
b) o limite de endividamento acima referido não
se aplica ao caso dos precatórios judiciais enquadrados no art. 33 do ADCT já referido, uma vez que
aquele dispositivo constitucional transitório dispensou aos títulos de aludida dívida pública tratamento
especial, ao considerá-los "não computáveis para
efeito do limite global de endívidamento•. Em nosso
entendimento, o texto constitucional permanente re-
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fere-se, portanto, a operações de crédito e despesas
de capital não contempladas naquele dispositivo do
Ato Transit.ório da Carta Magna e que tem como fundamento a coibição de endividamento público para
financiamento de despesas de custeio. Ademais, a
lei estadual que autorizou a operação de crédito
criou a fonte de receita e especificou o destino preciso dos recursos, atendendo, dessa forma, o preceito
constitucional supracitado.
6. Observa, ainda, o referido Parecer, que •o
Município encontra-se cadastrado como inadimplente junto ao Sistema Financeiro Nacional, no Cadastro da Dívida Pública- CADIP". O registro deve-se a
débitos não liquidados junto a instituições bancárias
nacionais, que foram objeto de acordo já concretizado, conforme documentação apresentada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina,
no Ofício SEF/GABS n• 1.047, de 11 de outubro de
1996. Ademais, tal fato, à luz das disposições contidas na Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, não se constitui em ~o impeditiva para a
aprovação do pleito ora analisado, sendo somente
informação referencial para o discernimento e deliberação desta Casa.
7. Portanto, a nosso ver, o pleito satisfaz as
normas de endividamento público estabelecidas pelo
Senado Federal, assim como a instrução processual
satisfaz as exigências contidas nos art. 13 e 16 da
Resolução n• 69195, desta Casa. Assim, somos favoráveis ao pedido de autorização nos termos dos
seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°100, DE 1996

Autoriza o Gowmo do Estado de
Santa catarlna a emitir Letras Financeir-as
do Tesouro do Estado de Santa Catarina LFTSC, cujos recursos serão destinados à
liquidação da sétima e oitava parcelas de
precatórlos judiciais, bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas.
_ O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a emitir Letras Financeiras doTesouro
do Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos recur·
sos serão destinados à liquidação da sétima e oitava
parcelas de precatórios judiciais, bem como dos
complementos da primeira à sexta parcelas.
Art. 2" As emissões de títulos referidos no artigo anterior serão realizadas com as seguintes características e condições financeiras:
a) quantidade: 552.152 LFTSC;
b) modalidade: nominativa-transferfvel;
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c} rendimento: igual ao das Letras Rnanceiras
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n•
2.376, de 25-11-87;
d} prazo: até 5 anos;
e} valor nominal: R$1.000,00 (CETIP)
'f} previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos;
Data-Base Vencimento Quantidade
31-5-96

14-1998

52.152

31-5-96.

1"-8-1999

100.000 \

31-5-96

1"-8-2000

150.000

31-S.:96

1"-5-2001

250.000 "

.

npo
p
p

Parágrafo - As emissões autorizadas por esta
Resolução, referentes aos complementos serão etetivadas no exalo montante das despesas com o pa·. gamento dos débitos judiciais apurados em senten. · ças transitadas em julgado, observando-se ainda o
disposto no parágrafo 4° da Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal;
Saia das Sessões, 15 de outubro de 1996. , Sérgio Machado - Roberto Requião - Hugo Na-

poleão,
EMENDA N° 2-PLEN

p
p

555.152
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Ao Projeto de Resolução n 2 100, de 1996
..

Inclua-se, onde couber, corno dispositivos con-

------------~:1:.!~----...!--- . · ' dicionante$ da emissão dé!s LFTSC objeto da pre,)\;:9). forma· fli?-cotõêâ'tj_cr. atràvés de otertás púsente ResoluÇão, o seguihté:
clicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-.9-79,
do Banco Central do Brasil;
.
h} ·autorização· legislativa: Lei n• 10.168, de
11-7-96.
·
·
· Parágrafo único: As emissõeS'autorizadas por
esta Resolução somente serão regiStradas e colocadas nà mercado de· títulos no exalo montante das
despesas com o pagamento dos débitos judiciais
apurados em sentenças transitad~ em julgado, previamente apresentadas ao Banco Ce~ do Brasil,
observàndo-se ainda o disposto n.o parágrafo único
do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e no § 4° do art. 16 da Resolução n• 69,
de 1995, do Senado Federal.
Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n• 100, que acaba de ser lido.
Poderão ser oferecidas emendas à proposição
até o encerramento da discussão.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. F Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.
São lidas as seguintes:
EMENDA N°1"-PLEN
Ao Projeto de Resolução n•100, de 1996
Inclua-se, onde couber, como dispositivos condicionantes da emissão das LFTSC objeto da pre·
sente Resolução, o seguinte:

. Parágrafo. A emissão dos títulos correspondentes aos precatórios judiciais não transitados em
julgado, fica condicionada à comprovação da decisão judicial final, junto ao Banco Central, que autori·
zará 0 respectivo registro na Central de Custódia de
Títulos Privados CETIP, e instituirá controle das infonnações. prestadas pelo Governo do Estado, encaminhando-as ao Senado Federal, somente para conheéimento.
Saia das Sessões, 15 de outubro de 1996.Sérgio Machado - Roberto Requião - Hugo Na-

poleão.

o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço ao
nobre Senador Nabor Júnior o parecer sobre as
emendas que acabam de ser lidas.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, as duas emendas
apresentadas a esta proposição, n•s 1/96 e 2196, de
autoria dos Senadores Sérgio Machado, Roberto
Requião e Hugo Napoleão, já foram objeto de inclusão em projetas de resolução aprovados por esta

casa.

• No Projeto de Resolução n• 61/96, o Senado
Federal autorizou o Município de Goiânia a emitir
Letras Financeiras do Tesouro para pagamento de
precatórios, da mesma forma corno está procedendo
com relação ao pedido de autorização para emissão
de letras para o Estado de Santa Catarina.
O mesmo procedimento foi adotado em relação
à Resolução n• 65196 quando esta Casa autorizou o
Estado de São Paulo a emitir Letras Rnanceiras do
Tesouro para pagamento de precatórios.
Pelas razões expostas, a relatoria oferece parecer favorável às duas emendas apresentadas.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em discussão a matéria
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente•..
peço a palavra para discutir.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a
palavra V. Ex"
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pa~ discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,' peçô
a atenção do relator, Senador Nabor Jtínior, pqrquê,
não conhecendo toda a história de·.Santa Catarina, o
Senador Esperidião Amin chl!m<iu-ine a ateÍlção
para dois·fatos: primeiro, o Estado de Santa Catarina não emitiu letras para fins de Pagamento de precatórios judiciais, até hoje na sua história; segundo,
trata-se de ufna autorização para levantamento de
~ 'da~de' F.l$550 milhões, o qiie equM!7
le a quase 70"/o l;le ..tóc;lo o valor do endividamento
pllblico do Governo · de Santa Catarina Portanto,
uma soma de grande valor. '
·
· · · .
Como este assunto está sendo tratado em regime de urgência direiarnente no plenário do Senado,
pergunto ao Senador Nabor Jtínior se esses preocUpações, no caso do Senador Esperidião Amin, estão
sendo levadas na devida conta na hora de S. Ex" recomendar a aprovação desta autorização. . ·
O SR. NABOR JÚNIOR -:- Sr. Presidente, com
a anuência de V. Ex", informo ao nobre Senador
Eduardo Suplicy que a solicitação de empréstimo de
Santa Catarina está de acordo com a Resolução n•
69, de 1995, aprovada pelo Senado Federal. Com
base nessa resolução, o Senado Federal tem aprovado invariavelmente todas as solicitações de empréstimos, notadamente para pagamento de precatórios transitados em julgado.
É o caso de Santa Catarina que já pagou seis
parcelas desses precatórios, e a aluai solicitação
para emissão de letras Financeiras do Tesouro é
para pagamento da sétima e oitava parcelas desses
precatórios, que correspondem a dividas contraídas
em Governos anteriores que o aluai Governo está
procurando honrar.
. Sr. Presidente, a presente solicitação atende a
todos os requisttos previstos na Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, e, também, ao art 33 do
Ato das Disposições Constitucionais Transttórias da
nossa Constituição.
Portanto, o pedido está de acordo com as normas exigidas para a aprovação de matérias semelhantes a esta que já toram objeto de tramitação e
aprovação aqui no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Em votação o projeto, ressalvadas as emendas.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A SRA. SANDRA GUIDI (PPB-SC)- Sr. Presidente, peço verificação de votação, com o apoiamanto dos Senadores Osmar Dias, lucfdio Portella,
Roberto Requião e José Bonifácio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A nobre
Senadora Sandra Guidi pede verificação de votação.
Sendo regmental a solicitação, S. Ex" será atendida
.Peço aos Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes e em outras dependências da
CaSa que compareçam ao plenário, uma vez que
procederemos à verificação de votação do Item 2 da
pauta, Offcio n" S/89, de 1996, que trata de concessão de crédito para Santa Catarina (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Na
Casa, há 69 Semidores.
Há quorum legal
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. vamos proceder à votação.
Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr.
Presidente, a liderança do PMDB recomenda o voto
favorável, ou seja, o voto "sim". nos termos do parecer do relator, Senador Nabor Jtínior.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presidente, a riderança do PFL recomenda o voto favorável.
O SR. SERGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, a liderança do PSDB recomenda o voto
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr.
Presidente, a liderança do PTB também recomenda
ovoto•sim•.
A SRA. SANDRA GUIDI (PPB-SC) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o voto "não", contra a matéria
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT.SE) - Sr.
Presidente, entendemos que a votação de empréstimo
ou de rolagem de empréstimos para os Estados não
pode ficar subordinada aos humores do Plenário do
Senado Federal contra este ou aquele Governador.
- Matérias semelhantes passaram pela Comissão de Assuntos Econõmicos e foram analisadas
exaustivamente.
Como essa matéria está em regime de urgência e corno existe questionamento em relação à sessão da Assembléia legislativa que aprovou a resolução e como, inclusive, a bancada do nosso partido
entrou na Justiça contra esta sessão, a liderança do
PT encaminha abstenção.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A liderança do PT recomenda abstenção.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu~
gares.
·
·
·.
aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Em votação o projeto, ressalvadas as emendas
O Sr. Gilberto Miranda - Sr. Presidente, peço
·. que têm parecer favorável.
a palavra pela ordem.
·
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.
(Procede-se à votação.)
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi· ..•
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
dente, parece-me que, com o pedido de verificá- ;.
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
ção de quorum, V. Ex" primeiro teria que checá~
Valadares - Bello Parga - Beni Veras - Bernarlo, verificar a existência de quorum ~· depois, vo,
do Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocfnio lar a matéria. . .
• '
· ·
Carlos Wilson - Coutinho Jorge - Edison Lobão
Para ql!,e· não sejamos induzidos, a erro, lembro
- Elcio Alvares - Emandes Amorim - Freitas
que consJava no painel a presença de 68 Srs. Sena.·
Neto - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gildores.
van Borges - Henrique Loyola - Hugo Napoleão
Agora, v. Exl deveria verificar o quorum e'de· • -. Humberto Lucena - lris Rezende - Jader BarP!l\4õ goiGGBF a l!láléria-ern Vc!tação. · ·
balho - Jonas Pinheiro ·- Josaphat Marinho r-~b-SR. PRESIDE~_(José Samey)- V. Ex"
José Fogaça - José ignácio Ferreira - José Roestá equivocado. O qÜorilm é verificado pela preberto Arruda - Júlio Campos - Lúcio Alcântra sença dos Senadores na Casa. O número para votaLúdio Coelho-'- Marluce Pinto- Mauro Mirandação é feito pela aferição do plenário na hora da votaNabor Júnior - Ney Suassuana -"Onofre Quinan
ção. Não havendo quorum, a sessão é suspensa,
- Pedro Simon - Regina Assumpção - Renan
de acordo com o Regimento, por 1O minutos, a fim
Calheiros - Roberto Freire - Romeu Tuma:- Se.
de proceder a nova votação.
bastião Rocha- Sérgio Machado - Silva Junior
O assunto está previsto no Regimento Interno.
- V!ilmir Campelo.
A Sr" Júnla Marlse - Sr. Presidente, peço a
' VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
palavra para encaminhar a votação' . .
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
José Bonifácio - Lucidio Portella - Sandra
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise para orienGuidi.
tar a bancada, porque já passou a oportunidade de
ABST~ DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
encaminhamento de votação.
Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - JefferA SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Sem reson Péres- José Eduardo Dutla- Lauro Camposvisão da oradora.) - Sr. Presidente, neste plená-Osmar Dias- Roberto Requião.
·
rio temos discutido, em todas as oportunidades,
a emissão de Letras Financeiras do Tesouro
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
para a rolagem das dívidas dos Estados. Esses
SIM 43 Srs. Senadores; e NÃO 3.
processos têm sido discutidos pela Comissão de
Houve 7 abstenções.
Assuntos Econômicos e pelo Plenário do Senado
Total de votos: 53.
Federal.
O projeto foi aprovado.
Sempre tenho dito que nossa responsabilidade é decidir sobre a matéria. Não podemos nos
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos
omitir. Certamente, os Governos Estaduais precivota~ em globo as emendas que receberam parecer
sam de nossa decisão, pois - repito -, cabe-nos defavorável do relator.
cidir sobre os pedidos encaminhados a esta Casa
Os Srs. Senadores que aprovam as emendas
pelo Banco Central. Em todas essas ocasiões a
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
bancada do PDT tem-se manifestado favoravelmenAprovadas. ·
te à aprovação.
o projeto vai à Comissão Diretora para a redação finai. (Pausa).
Diante disso, Sr. Presidente, seguindo o rito da
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
apreciação dessas matérias e entendendo que não
oferecendo a redação final, que será lida pelo Sr. 1°
foi levantada nenhuma questão relevante de ordem
Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.
técnica, recomendamos à nossa bancada o voto ta-·
É lido o seguinte:
vorável.
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PARECER N• 545, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolu-.··. '
ção n2100, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 100, que 1996, que, autoriza o Estado de Santa Catarina a emitir Letras F'O,:'
nanceiras do Tesouro do Estado de Santa .Catarinà'
- LFTSC; cujos recursos serão deslin<\(los à liquidação da-sétima e oitava parcelas.. de'·precatórios judiciais, bem ·COmo dós complementos da primeira à
sexta _paréelas.
· "....
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de outubro
de 1996. - Odfelr Soares, Presidente - Nc!Y SU119:'
,,..ma, Qelatot.,- EmRia Fernandes- Levy Dias-.. 'lrntordo cãrios Valadaràs,
ANEXO Ao PARECER N• 545, DE 1996
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1996
Autoriza o Estado de Santa Catarina a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina . LFTSC, cu)os recursos serão destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas de precatórios Judiciais, bem
como dos complementos da primeira à
sexta parcelas.
O Senado Federal resolve:
Art 1° É o Estado de Santa Catarina autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Santa Catarina - LFTSC, cujos recursos serão
destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas
de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas.
Art 2" A emissão de títulos referida no artigo
anterior será realizada com as seguintes caracteristicas e condições financeiras:
a) quantidade: 552.152 Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFTSC;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n•
2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;
e) valor nominal: R$1.000,00 (um mil reais)
(CETIP);
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f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

Data-Base Vencimento Quantidade
31-5-96

1"-8-1998

52.152

31-5-96

1°-8-1999

100.000

31-5-96

1°-8-2000
1"-5-2001

150.000
250.000

31-5-96
Total

Tipo
p

p
p
p

555.152

g) forma de colocação: através de ofertas púbDca, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro e 1979, do Banco Central do Brasil;
h) autorização legislativa: Lei n• 10.168, de 11
de julho de 1996.
·
§ 1• A emissão dos titules correspondentes
aos precatórios judiciais não transcritos em julgado
fica condicionada à comprovação da decisão judicial
final junto ao Banco Central do Brasil, que autorizará
o respectivo registro na Central de Custódia de Títulos Privados CETIP, e instituirá controle das informações prestadas pelo Governo do Estado, encaminhando-as ao Senado Federal, somente para conhecimento.
§ 2" As emissões autorizadas por esta Resolução somente serão registradas e colocadas no mercado de trtulos no exalo montante das despesas
com o pagamento dos débitos judiciais apurados em
sentenças transitadas em julgado, previamente
apresentadas ao Banco Central do Brasil, observando-se ainda o disposto no art 33, parágrafo único,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e no art. 16, § 4°, da Resolução n• 69, de 1995, do
Senado Federal.
§ 3° As emissões autorizadas por esta Resolução referentes aos complementos serão efetivadas
no exalo montante das despesas com o pagamento
dos débitos judiciais apurados em sentenças trarsitadas em julgado, observando-se ainda o disposto
no ãrt 16, § 4°, da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal.
Art 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá. ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias contado a partir de sua publicação.
Art 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
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Não havendo qUE!m peça a palavra, encerro a
·
discussão.
Em votação.
Os Sts. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)·
Aprovada.
Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação.
1•
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item n".3. "

,do

Discussão, em turno $Upl_ementar,"
Substitutivo ao Projeto de Resolução n• 63,
de, 1995, de autoria do Senador Lúcio Alcãn' tara, que institui duas coleçÔes, a serem editadas pela.Subsecretaria de Edições Técr)icas, unia sobre a história constitucipnal do.
·Pafs:-&ooutra- sóbre os grandes vultos que '
honraram o ,$en~(!o, tendo
Parecer sbb n• 531, de 1996, da Comissão
·- Dlretora, oferecendo a redação do
vencido.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.
São lidas as seguintes:
· Emendas ao Substitutivo do Projeto de Resolução n• 63, de 1995
EMENDA N2 1-PLEN
Dê-se à emenda do substitutivo a seguinte redação:
"Institui as coleções "Grandes vultos
que honraram o Senado" e "História Constitucional do Brasil"
EMENDA N• 2-PLEN
Dê-se ao art 1° do substitutivo a seguinte redação:
•Art. 1• O Senado Federal fará publicar
duas coleções intituladas "Grandes Vultos
que Honraram o Senado" e "História Constitucional Brasileira".
§ 1• A coleção "Grandes Vu~os que
Honraram o Senado" destina-se a homenagear ex-senadores que tenham se destacado como personalidades marcantes da nossa história cu~ural, política e parlamentar.
§ 2" A coleção "História Constitucional
Brasileira" será composta por obras editadas
ou reeditadas, que sejam relevantes para a
compreensão da trajetória política do Pais.

§ 3° As coleções serão compostas de
séries seqrteneiãisde obras, de caráter permanente, enriquecidas a cada ano pelas novas edições autorizadas na forma desta Resolução."
EMENDA N° 3-PLEN
Acrescentem-se ao substitutivo artigos com a
seguinte redação:

•Ar!. 2• A publicação de que trata o §
1° do artigo anterior se dará post mortem,
como homenagem e agradecimento do Senado Federal ao parlamentar, pelo esforço
dispensado em favor da Democracia e, particularmente, do ,Poder Legislativo.
§ 1° Os homenageados serão escolhidos mediante proposta de qualquer um dos
membros do Senado Federal e decisão da
maioria dos integrantes da Mesa.
. § 2" A honraria
conferida a, no
máximo, três ex-senadores, em cada ano, a
fim de preservar seu caráter de distinção.
Arl 3° Da publicação de que trata o §
1° do art. 1°, constarão uma introdução contendo dados biográficos da vida pública e
particular do homenageado, que o fizeram
notório nos contextos históricos, polrtico, social e cultural de seu tempo, informações sobre sua formação intelectual, a partir dos primeiros estudos, bem como sobre suas proposições, discursos mais representativos e
outros feitos relevantes de sua atuação parlamentar.
§ 12 O texto será apresentado em linguagem clara e simples, de forma a favorecer e motivar a leitura
§ 2° Os dados e informações serão
dispostos na ordem cronológica dos fatos da
vida do homenageado e incluirão sua atuação pública nos três níveis administrativos e
nos Três Poderes, se for o caso.
§ 32 Entrevistas, reportagens, artigos
jornalísticos e outros documentos de relevância e ilustrações da atuação do homenageado poderão ser mencionados, com indicação das respectivas fontes e datas.
§ 4° Obras literárias ou técnicas de autoria do homenageado, quando houver, serão destacadas, logo após a introdução.
§ 5" O material selecionado para integrar a obra deverá ser identificado com ins-

será
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crição de título expressivo de seu conteúdo
e indicação de datas e fontes.
§ 6" A famma do homenageado será
convidada a indicar um de seus membros ·
para rever o texto da introdução e se pôr
qualquer motivo deixar de fazê-lo será substituída por Senador designado pela Mesa.~
EMENDA N° 4- PLEN.

'

Transforme-se o § 1• do art. ~ do substitutivo
em art. 5°, com a seguinte redação: ·. ·
· •
/ "Art. 5° A colação de que trata o § 2"
, do art. 1• será ci>mposta de' Obras selecionadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas, enl articulação com as Subsecretarias
: .~.. . de 'BibÍioteca e de Arquivo do senado Fede- "
ral, observadas ·quanto ao direito autoral as
disposições da Lei n• 5.988, de 1979.•
EMENDA N• 5- PLEN
Renumere para parágrafo único dO art. 5° o § 2"
dO art. 2" do substttutivo mantida a seguinte redação.
"Parágrafo único. Na programação orçamentária da Subsecretaria de Edições
Técnicas serão alocados recursos necessários à cobertura dos cUstos com o pagamento dos direitos autorais referentes às obras
selecionadas para edição no exereício subsequente.'
EMENDA N• 6- PLEN
No art. 4° do substitutivo onde se diz:
'art. 3° da Resolução n• 23 de 1994' e
"os termos do art. 2° desta Resolução'
diga-se, respectivamente:
'§ 1° do art. 2° desta Resolução" e 'os
termos do art. 5° desta Resolução'
EMENDA N° 7- PLEN
Dê-se ao art. 5° do substitutivo à numeração
de art. 6°, mantida a mesma redação.
EMENDA N° 8- PLEN
Acrescente-se ao substitutivo o seguinte artigo:
•Art. 7• As publicações das obras de
que trata esta Resolução obedecerão, no
que couber, às normas sobre publicações
técnicas a i:argo da Subsecretaria de Edições Técnicas e serão coordenadas pela Secretaria de Documentação e Informação.
Parágrafo único. As obras poderão ser
reproduzidas em CD-ROM.'
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EMENDA N° 9- PLEN
Acrescentem-se, no art. 7" do substitutivo, in
fine as expressões "em especial a Resolução n• 23,
de 1994, do Senado Federal'
Justificação

As emendas apresentadas objetivam tomar
mais abrangente o alcance do projeto, de maneira a
possibilitar que a pesquisa destinada à elaboração
da colação Grandes Vultos que Honraram o Senado
compreenda as personalidades do Senado desde a
sua instalação, em 6 de maio de 1826, e procuram
estabelecer parâmetros que irão nortear a elaboração da colação tendo por objetivo orientar os órgãos
técnicos do Senado que estarão envolvidos com sua
publicação.
,
Sala das sessões, em 15 de outubro de 1996.
- Lúcio Alcântara.
(As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e DiretoT<j.)
O SR. PRESIDENlE (José Sarney) - Em discussão o substitutivo,_ em turno_ suplementar. (Pausa) _
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
'
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao Senador Pedro Simon para discutir a
matéria.
V. Ex" dispõe de 1O minutos.
PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero felicitar o autor do
projeto, Senador Lúcio Alcântara. O projeto é muito
oportuno e attamente positivo para o Senado Federal. Ele possibilita que se faça uma coletãnea jurídica mais aperfeiçoada.
O projeto que apresentei, que foi aprovado e já
está em vigor, determina a publicação da biografia
dos Senadores que se destacaram na história do
Senado. S. Ex", com muita precisão, melhora a redação do projeto para "grandes vultos que honraram
o senado da República'.
É com satisfação que voto a favor desse projeto, pois ele já está sendo, inclusive, executado. A
primeira biografia a ser publicada, ainda este ano, é
a do Senador Teotõnio Vilela O trabalho já foi iniciado. Será uma grande publicação sobre a vida do Senador Teotõnio Vilela.
Votarei a favor do projeto e, mais uma vez, felicito o seu autor, porque, graças a S. Ex•, as Edições '
Técnicas do Senado Federal contribuirão para a divulgação da nossa história constitucional, pois
anualmente fará uma edição que levará para as nos-

00514

ANAIS DO SENADO FEDERAL

sas bibliotecas o estudo sobre o aperfeiçoamento
constitucional do Brasil. Além disso, a cada ano será
editada a biografia de um grande vulto que passou
·..
para a história do Senado.
Meus cumprimentos, Sr. Presidente. Fico feliz
em ver que o projeto que já existia está sendo aperfeiçoado. Fico feliz também em saber que está sendo cumprida a determinação da Casa e de V. Ex" a.
respeito da publicação da biografia do Senador Teo- ,
tônio Vilela, que já está sendo impressa e até o final
do ano será publicada
Multo obrigado, Sr. Presidente.
O SR;PRESIDENTE (José Samey)- Continua
··
a discussão.
Com a palavra o Senador ltlcio Alcântara, au'
t da ! . . •
-~~~_e_na..
. _
•
.•
•·'-"··O SR.Uki6""ALÇANTARA (PSDB-CE. Para
discutir. Sem revisão (!O· orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar a. comp'reensão e a colaboração do
Senador Pedro Simon, autor de uma proposta menos abrangente, relacionada também ao objetivo de
publicação de biografia de ex-senadores. S. Ex"
teve a grandeza e a generosidade de, compreendendo o alcanCe da proposta de minha iniciativa, colaborar para que ela fosse melhorada e, ao final, depois de tramitar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, recebesse o retoque final da Mesa.
Agora, a matéria vem ao plenário com essas
emendas que apresentei, para ser fiel tanto às idéias
do Senador Pedro Simon como também àquilo que a
Mesa Diretora havia deliberado, inclusive para atender
à conveniência da administração do Senado.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Não havendo mais oradores, está encerrada a discussão.
Com a apresentação de emendas, o substitutivo voila à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à Comissão Diretora
O Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Renan Ca/heiros, 2" Secretário.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço a palavra para urna comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE {Renan Calheiros) - Primeiro, Senador José Roberto Arruda, vamos concluir a Ordem do Dia e, em seguida, darei, com muito prazer, a palavra a V. Ex".
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Renan Calheiros) - Esgota a matéria constante da Ordem do Dia.
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Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 973, de 1996, lido no Expediente, de autoria do
Senador Coutinho Jorge e outros Senadores, solici• !ando que a realização da homenagem especial comemorativa aos três mH anos da cidade de Jerusalém, nos termos do Requerimento n• 872, de 1996,
seja transferida para o dia 28 de novembro próximo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.. Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A
Presidência propõe ao Plenário a indicação dos
Senadores José Samey, Antonio Carlos Magalhães e Hugo Napoleão para representar o Senado
no XXVII Jantar Anual çla Entrega do Prêmio Personalidade do Ano, promovido pela Câmara de
Comércio Brasil - Estados Unidos, a realizar-se
em Nova Iorque em 24 de outubro próximo, sem
· ônus para o Senado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovada
;
Ficam os Senadores José Samey, Antonio
Carlos Magalhães e Hugo Napoleão autorizados a
desempenhar a referida missão.
A SRA. JÚNJA MARISE- Sr. Presidente, peço
a palavra como líder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Inicialmente, vou conceder a palavra ao Senador José
Roberto Arruda e, em seguida, a V. Ex"
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA {PSDB.DF.
Para urna comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, gostaria de pedir a atenção dos Srs.
Senadores e particularmente dos Srs. líderes. Está
marcada, para as dezenove horas de hoje, uma sessão do Congresso Nacional.
O primeiro item da pauta é um projeto de lei
que permite a transferência para os Estados dos valores correspondentes às perdas, conseqüência da
desoneração do JCMS. Praticamente todos os Estados brasileiros já têm recursos devidos para serem
recebidos da União, em função do projeto de desoneração do ICMS aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo Presidente da República e já
em vigência.
Como há possibilidade de verificação de quorum e de votação nominal, eu pediria aos Srs. Lideres e aos Srs. Senadores que estivessem presentes
na sessão do Congresso Nacional hoje, às dezeno-
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ve horas, para que esses créditos dos Estados pudessem ser aprovados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, Lider do PDT, para uma comunicação inadiável. · ...•
A SR• JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lidw.
Para urna comunicação. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vários oradores se manifestaram neste plenáiio a respeito da
data quercertamente, hoje o professorado brasileiro
comE;mora com muita reflexão.· Céitamente, ele não
está pedindo hoiT)enagens, mas apenas que lhe faça
justiça, pois, ap longo de todos esses anos, ja teve-Q
·~apel ~-éontintla teQdo a sua missão na educa'Çãô e na formaçãq <fas:no5sas gerações.
·
Quando cl:teguei ao Congresso Nacional pela
primeira vez, eleita Deputada Federal pelo meu
Estado, tive oportunidade de aprovar, na Câmara
dos Deputados, umà emenda resgatando a aposentadoria aos 25 anos para os professores brasileiros. Era o resgate daquilo que considerávamos
uma dívida para com urna categoria que sempre
enfrentou dificuldades e o processo de omissão e
de discriminação por. parte de todos os nossos governantes.
Hoje, quando estamos comemorando o Dia do
Professor, certamente nos lembramos, cada um de
nós, daqueles que exerceram um papel importante
na nossa vida, desde as primeiras lições até o último
ano do nosso curso superior.
Neste momento, entre os sonhos e os ideais
de construir uma democracia e um pafs socialmente
justo, o Governo tem-se omitido, como de resto todas as nossas autoridades, diante do problema da
educação. Não se valorizam os profissionais da
área, desde o professor até os serviçais que contribuem de forma fundamental para o aperfeiçoamento
da educação brasileira. Não se dá importância ao
papel do professor, como não se valoriza nem se
propõe o resgate da dignidade salarial das professoras e dos professores brasileiros.
Neste momento, Sr. Presidente, temos um pacote defendido pelo Governo Federal e já execrado
pela sociedade brasileira, porque, certamente, esse
pacote não pretende atingir e não pretende colocar o
dedo na ferida dos problemas sociais do País. Na
medida que o Governo investe, através das medidas
que anunciou, em cima do servidor público, o que se
pretende não é apenas retirar privilégios, mas, acima de tudo, promover o sucateamento da administração pública em nosso País.
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Não será com a demissão de 55 mil servidores
públicos federais que o Governo vai sanar as finanças
públicas. Não será com o corte de direitos e garantias
de tantos e tantos anos dos nossos trabalhadores do
serviço púbtico que o Governo vai reduzir o déficit público e promover o saneamento das finanças públicas.
Atrás disso, na verdade, está aquilo que este
Governo sempre pretendeu: continuar promovendo,
através de urna política econõmica equivocada. que
não adotou no tempo e na hora certa, as cerrações
de rumo necessárias para evitar a quebradeira do
setor produtivo nacional e evitar o desemprego em
massa no País. Certamente, nesses setores da atividade social, o Governo não resgatará o nosso desenvolvimento, como não resgatará o emprego dos
trabalhadores e servidÓres públicos com esse pacote, que mais uma vez se transforma num ato de perplexidade por parte da sociedade brasileira e em
mais um engodo, na tentativa de abrir, cada vez
mais, estas chagas sociais com que a Nação convive hoje: o desemprego, a miséria e a fome.
Em vários ocasiões, tive aqui a oportunidade de
manifestar a nossa preocupação com as dificuldades
sociais por que passa o nosso País. Tenho cobrado as
metas mostradas à sociedade brasileira pelo candldalo
Fernando Henrique Cardoso, empunhadas nos cinco
dedos da sua mão, que prometiam educação, saúde,
reforma agrária. melhoria das conáiÇâes do povo brasileiro e, mais do que isso, um grande programa que pudesse eliminar a miséria e a fome.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje comemoramos o Dia do Professor, mas, certamente,
durante todos os dias do ano, o professor não tem o
que comemorar, porque está vendo cada vez mais
atingidos o seu salário, a sua sobrevivência e as
condições de sustentação de sua missão de educar
as nossas gerações.
Em Minas Gerais, nossos professores não tiveram aumento de salário nesses quase dois a.'1cs de
Governo. Estão recebendo salários atrasados devido à insensibilidade, a determinações e oiienmções
que ·promoveram o pagamento dos salários dos nosc
sos servidores e professores com aijemância de
dias, chegando até o 18° dia do mês.

É com todas essas dificuldades que o professorado brasileiro está convivendo hoje. Para ele,
não há valorização profissionaL Não existe um programa que lhe dê as condições reais de estímulo e
de aperfeiçoamento na sua carreira, escolhida a partir do ideal de educar as nossas crianças.
Onde estão õs programas e os projetes, anunciados várias vezes por este Governo, destinadas 2.
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promover a valorização profissional dos nossos
professores, com a implantação de cursos perrna- ·
nentes de reciclagem profissional, a fim de que sejam dados os passos decisivos para que a nossa .·.
educação alcance a modernidade e o aperfeiçoamento?
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a nossa
palavra ao professorado brasileiro é a da resistêncià, .,
da coragem, da determinação e, acima de tudo, do :r
encorajamento. Apesar das difiCUldades, da falta de
apoio e dos salários indignos, todo professorado
ainda continua na luta, sejam as professoras lá do
interior do rfÍeu Estado, Minas Gerai!;, 'daquelas localidadeS mais afastadas e que vão, no lombo do
cavalo, lecionar fa5 escofinhas mais distante!j dos
diit{itos e.dos..a,qaia.is..dos nossos municfpios, 'sejam · )ó5'$rofessores das n~cidades grandes, das capitais ou das cidadesmédias, que muitas vezes não
têm condições sequer de comprar. o seu próprio material para que possam dar continuidade ao seu
aperfeiçoamento cotidiano.
Os professores universitários também estão
hoje, praticamente, deixados à parte por uma ação
de omissão permanente do Ministério de Educação,
que relegou ao plano secundário o aperfeiçoamento
e a valorização dos nossos professores..
Sr. Presidente, desejo me dirigir especialmente
aos abnegados professores do nosso País, do meu
Estado Minas Gerais, que em todos os momentos tiveram a oportunidade de lutar pelos seus dire~os e
garantias e, acima de tudo, pelo resgate permanente
da dignidade salartal daquele que tem a missão de
educar em nosso País. Mas esta missão ainda não
foi reconhecida. Falta ao Governo, como falta às
nossas autoridades e aos nossos governantes, o reconhecimento para com uma categoria que nunca
deixou o seu trabalho, a não ser para ir às ruas lutar
pela sua dignidade salarial.

o.

Durante o discurso da s,a. Júnia Marise, o Sr. Renan Ca/heiros, 2" Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lauro Campos.

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- Tem a
palavra V. Ex".
O SR. RAMEZ TEBET (PMDBIMS. Pela .ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que faça consignar em Ata que, por
ocasião da votação do projeto de interesse do Estado de Santa Catarina, o meu voto não foi registrado.
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Parece-me que pedi a inclusão tardiamente. É
suficiente para mim apenas o registro em Ata.
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) -A Presidência registrará a manifestação de v. Ex".
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina
Silva, para uma comunicação inadiável, pelo prazo
de cinco minutos.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Como LIder. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como hoje é o Dia dos Professores, eu,
como professora, não poderia deixar de também
fazer minhas as palavras das Senadoras Emilia
Fernandes e Júnia Marise, que fizeram referência
aos batalhadores da educação. Compreendo que
muito há que se fazer para que tenhamos uma
educação de qualidade, em que haja a valorização
dos professores, com melhoria da qualidade de
ensino e condições de acesso ao ensino por parte
da maioria da população.
Lamentavelmente, não vou .,poder me ater a
esse tema em relação ao Dia dos Professores. Eu
não estava presente no momento em que o Senador
Aaviano Melo fez criticas ao processo eleitoral da ·
Capttal do Acre, mas sou obrigada, mais uma vez, a
faiar dessa polêmica.
Primeiro, para reiterar a denúncia, feita por
mim, de que houve abuso de poder econõmico nas
eleições municipais na capital do Estado do Acre,
onde contrataram mais de 15 mil pessoas para trabalhar no áta das eleições. Isso é uma afronta à democracia, que não poderia deixar de ser denunciada
pela Frente Popular, inclusive com a entrada de denúncia na Justiça Ele~oral para que se apurem e&
sas irregularidades.
Segundo, para dizer que realmente existiu uma
aliança espúria entre o Governador Orleir Cameli aquele que foi peça de inúmeras denúncias, aqui
desta Bancada, pela Senadora Marina Silva e pelos
Senadores do PMDB - e o PMDB para favorecer a
candidatura do Sr. Mau ri Sérgio, hoje Prefeito eleito
da capital. Lamentavelmente, houve até um silêncio
estranho com relação às denúncias que estão hoje
na Procuradoria-Geral da República feitas pela Bancada do PMDB.
Terceiro, quero dizer também, Sr"s e Srs. Senadores, que é muito difícil para nós fazermos política quando se quer apenas disputar projetas ou propostas. Tenho feito política dessa forma, mas, infelizmente, ainda não é essa a forma que a maioria
daqueles que compuseram as oligarquias do meu
Estado fazem a disputa política Nesta, vale tudo: a
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injúria,· a calúnia, a difamação mesmo de pessoas
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- Comuinocentes.
nico a nobre Senadora que o tempo de V. Ex" está
Dessa fonna, estamos colocando essa questão ·•. ' esgotado.
até por dever de ofício, porque eu não poderia dei-·
A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente,
xar que pessoas de bem fossem maculadas com deagradeço a V. Ex" e informo-lhe que já estou connúncias infundadas. Fiquei acompanhando, por meio
cluindo.
de notas taquigráficas, todos os pronunciamentos~
O Prefeito Jorge V~ana não tem, sob seu Gofeitos na tentativa de· responder à minha denúncia<'
verno, nenhum tipo de contas fantasmas como
de que houve abuso do poder econômico.
aconteceu em outros governos da conta Flávio NoQuero dizer que há urna i~da perversa
gueira. O Prefeito Jorge Viana não montou nenhum
contra a liderança do Prefeito Jorge VJana por parte
império de comunicação como aconteceu como oude alguns ,segmentos polrticos. O Prefeito Jorge Viatras administrações. Sai de cabeça erguida, apenas,
contando com o seu trabalho e com o apoio de mais
na esllí deixando o seu governo cóin 94% de aprovação, em algumas pesquisas, e 97%, em outras,
de 40% da população que, mesmo sem falsas propelo bom traballo que realizou. É um jovem ci:Jmpe-- ,
messas, sem mentiras, sem rios de dinheiro apostou
:~ um~heiro flÓrestal, considerado urna das
numa nova fonna de faier política que é o de atuar
. melhores lideranças: qué a Região Norte gerou nesna defesa dos interesses da população.
ses últimos anos, Com' muito orgulho, ele é do meu
Com estas palavras, gostaria que ficasse enpartido, o Partido dos Trabalhadores.
cerrada, de uma vez por todas, esta história de que
a Prefeitura de Rio Branco usou da máquina pública
Esse jovem é vítima de inúmeras calúnias. Há a
história de que a campanha do candidato do PT foi fipara fazer a campanha do seu candidato. Fizemos
nanciada por uma empresa de transportes coletivos. O
campanha de cabeça erguida em cima do trabalho.
que tenho algo a dizer é que isso é uma calúnia. Prique realizamos e não aceito qualquer acusação desmeiro, a lei proibe qualquer tipo de ajuda financeira por
sa natureza, até porque existem os meios de se fiscalizar e investigar toda e qualquer ação do poder
parte de empresas concessionárias de serviço público,
e a prestação de contas da Frénte Popular estará à
público municipal, P'Jrque era transparente. O mesdisposição a partir do dia 2, como manda a lei, para
mo não se pode afirmar de outros governos que têm
que qualquer pessoa tome conhecimento dela; depois,
em seus currfculos pesadas denúncias de envolviessa não é a nossa prática política.
mento em contas fantasmas, em desvio do dinheiro
Agora, não entendo a razão de tanto ódio e
público.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
ressentimento contra as lideranças do PT e, mais
particularmente, contra a figura do Prefeito Jorge
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Passo
Viana. Talvez, algumas explicações possam ser daa
palavra
ao Senador Coutinho Jorge, para uma codas: primeiro, esses ressentimentos, essas calúnias,
municação inadiável.
essas injúrias partem de pessoas que já tiveram a
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Para
oportunidade de estar à frente do poder e não conuma comunicação inadiável. Sem revisão do oraseguiram notabilizar-se, a não ser pelos escândalos.
dor.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a parJorge Viana sai da Prefeitura de Rio Branco, com
tir de quinta-feira, em Havana, Cuba, o Parlamento
um curriculum de fazer inveja a qualquer homem,
Latino-Americano, o Parlatino, realizará uma série
ou mulher, de bem. Inveja no bom sentido.
de reuniões dentro de sua programação anual.
Primeiro, porque é uma Prefeitura premiada,
- Serão realizadas reuniões de quatro Comissõestando colocada entre as 19 melhores experiências
es permanentes do Parlatino: a Comissão de Educadas 5 mil Prefeituras deste Pafs. Segundo, porque
ção, Ciência e Tecnologia, presidida pelo Brasil, por
recebeu uma premiação da Fundação Getúlio Vareste parlamentar; a Comissão .da Mulher; a Comisgas com duas experiências que são de conhecimensão de Defesa do Usuário e do Consumidor e a Coto público: a minirreforma agrária e a recuperação
missão de Saúde. Das 13 Comissões, 4 reunir-se-ão
de menores prostituídos.
no próximo dia 17, durante quatro dias, em Cuba.
Como falei anteriormente, Jorge Viana sai com
Quero lembrar que, conforme a Europa criou,
mais de 90% de aceitação por parte da população
em sua comunidade, o seu Parlamento Europeu
do Estado do Acre. O Prefeito não está saindo com
para apoiá-la politicamente; a América Latina também criou o seu em 1964, formalizando-o, através
o seu nome envolvido em contas fantasmas como
aconteceu em outros Governos.
de um tratado internacional, eni 1987. Essa organi-
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zação regional, pennanente e unicameml envolve toPinheiro, Júlio Campos, Mauro Miranda e Benedita
da Silva enviaram discursos à Mesa, para serem pudos os Parlamentos da América latina. Da mesma forblicados, na forma do disposto no arl 203 do Regima que já existem comunidades sub-regíonais como a
antiga ALALC e o Mercosul, o Parlatino visa, sobretu'mento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
do, criar a comunidade latil'10'alllericana abrangendo
todçls as nações da América Latina. Lembro que a reuO SR. ROBERTO FREIRE (PPs-PE) - Sr.
nião do próximo dia 17, na área da Comissão de EduPresidente, Sr"s e Srs. Senadores, de hoje até quarcação, Ciência, Tecnología e Cultura - que estames
ta-feira, a Universidade de São Paulo presta uma
presícindo - tratará, primordialmente, do Plane .:de :r emocionada e ao mesmo tempo instigante homenagem à cultura e ao humanismo brasileiros. Recaí soEducação para o DesenvoMmento e Integração da
América Latina, rios seus aspectos lígqdos à uníversibre a figura do professor Mílton Santos, 70 anos,
baiano por nascimento e fonnação e um dos mais
dade e à Cultura. Esta reunião vai colínÍar algumas decisões importantes deste plane de ín1egração que, por
importantes geógrafos de toda a história brasileira,
largamente conhecido em todo o mundo.
sua vez> é apoiado peia Unesco, um 6rgão das NaçõO seminário intitulado O Mundo do Cidadãoes Unidas voltado à educação. Destaco, também,. a
-@__rovação de Slhs linha$ básicas, na última rêunião • • um Cidadão no Mundo dá a exata dimensão da ho;·d&i'MiníSiiõS dê'EdliCãçãQ,-na Jamaica, onde foi apro·menagem, pois reunirá, {llém de brasileiros, intelecvado o plano de integração do setor educacional da · · tuaís de renome da França, Estados Unidos, CanaAmérica Latina ·
dá, México, Venezuela e Argentina.
Milton Santos, um brasileiro que ganhou os
Quero comunicar aos Srs. Senadores que,
após o nosso· retomo de Cuba, faremos um relatório
meios intelectuais de todos os continentes, tem
como principal característica
cosmopolita sem
detalhado sobre as decisões tomadas pela comissão
perder a identidade com o seu povo, o seu pafs.
que terei a honra de, em nome do Brasil, presidir no
Consegue ao mesmo tempo pensar as grandespróximo dia 17 em Cuba Essa comissão deverá totransfonnações do mundo, sem se descomprometer
mar decisões fundamentais em favor da integração
latino-americana
cx;>m o simples cidadão, com o ideal de justiça, com
Sr. Presidente, Srs. Senadores, era essa a ino princípio da solidariedade entre as pessoas.
Cttemos um comentário de Santos em matéria
formação que gostaria de trazer ao Senado. Muito
obrigado.
publicada domingo na Folha de S. Paulo, no cader0 SR. PRESIDEI'(TE (Lauro Campos)- Contino "Mais", acerca do processo de globalização. Diz
nuamos a convocar os oradores inscritos. Concedo
ele : •a vontade dessa globalização perversa a que
estamos assistindo é reduzir o papel do cidadão. É
a palavra ao Senador Ramez Tebet. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Emília Femantransfonnar todo mundo em consumidor, usuário e,
des. (Pausa)
se possível, em coisa, para mais facilmente se. inclíConcedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
nar diante de soluções antí-humanas. Essa globali(Pausa.)
zação- continua o geógrafo- por enquanto não leva
Concedo a palavra à Senadora Benedita da
em conta o homem. De modo que esse espaço do
Silva. (Pausa.)
cidadão tem que ser recriado.•... Não é o mundo que
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
vai criar o cidadão. O chamado mundo quer acabar
(Pausa.)
com as cidadanias, mas cada nação e cada espaço
e cada cidade é que vão ter a força de recriar esse
Concedo a palavra ao Senador José Roberto
Arruda. (Pausa.)
cidadão- que vai contribuir, creio eu, mais tarde,
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
para sugerir uma outra globalização".
o espímo irrequieto e brilhante de Milton San(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplitos nos é útil também para entender fenômenos no
cy. (Pausa.)
campo da política. Vem dele o alerta, por exemplo,
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
de que perigosamente os partidos , além de contaOutra. (Pausa.)
rem com poucos intelectuais, não querem ser mais
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
políticos mas, sim , meras legendas eleitorais.
(Pausa.)
Em relação às últimas eleições para prefeito, a
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Os
abordagem de Santos , também veiculada pela Folha de São Paulo, deve ser considerada. Afirma ele:
Senadores Roberto Freire, Lúcio Alcântara, Jonas

ser
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•as eleições se tomaram um ato de consumo ele~o
ral. Os candidatos são vendidos como produtos, e
os ele~ores processam a campanha eleitoral como
um conv~e a consumir o seu próprio voto - e é o
que fazem -, e isto está ligado ao tipo de regime que
temos no Brasil, a democracia de mercado".
Ou seja, Santos, do aHo de sua sabedoria, clama por aquilo que percebemos como candidatos nas
últimas eleições: mais debate e mais política. Em
outras palavras, menos administrativismo e melhorismo que contribuem somente para aprofundar a
exclusão e a injustiça no interior dos espaços urbanos.
Aproveitamos dessa tribuna para render também as nossas homenagens e também as do Partido Popular Socialista a esse grande brasileiro.
Santos nos dá uma certeza: enquanto houver
inteligência a esperança por um Brasil e um mundo
melhores nunca se dissipará.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mi)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupamos a tribuna
desta Casa para registrar, com muita satisfação, a
passagem, dia 12 de outubro, do Dia do EngenheiroAgrônomo e prestar a esses profissionais uma especial homenagem.
Uma homenagem que entendemos justa e que
esta Casa não pode deixar de prestar, pela importância e, sobretudo, pela valorosa e inquestionável
contribuição que os engenheiros-agrônomos têm
dado à nossa sociedade.
Ao longo de· toda a nossa vida profissional,
como técnico agrícola, como médico-veterinário,
como extensionista rural e como pa~amentar, tenho
a oportunidade de conviver e de trabalhar ao lado de
engenheiros-agrônomos e, por isso, podemos dar o
nosso testemunho da importáncia do trabalho que
desenvolvem em favor da agricuttura e dos produtores rurais e suas tammas.
A agricuttura está na base da vida e da sociedade. a agricuttura, assegura, não somente a alimentação, mas a matéria prima para a maioria dos
produtos de consumo, além de ser importante fonte
geradora de emprego e de renda em nosso país , já
que dela depende boa parte da indústria e do comércio.
E, não podemos esquecer que por trás dessa
atividade está sempre o trabalho, muitas vezes anônimo e, lamentavelmente, nem sempre reconhecido,
do Engenheiro-Agrônomo.

Os engenheiros-agrônomos dispõem de uma
ampla formação acadêmica e por isso vêm apoiando
os mais diversos segmentos de produção de alimen-
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tos e do complexo agroalimentar brasileiro. aluam,
de forma importantíssima, no processo de geração
de novas tecnologias agropecuárias, indispensáveis ao desenvolvimento e à modernização da
agricultura, no seu todo. Assistem, não somente o
produtor rural, mas toda a sua famllía - inclusive
mulheres e jovens - transmitindo-lhes, através de
metodologias educacionais específicas, informações sobre novas tecnologias de produção, de gerenciamento e de alimentação, de modo a se buscar o aumento de sua renda e a melhoria de suas
condições de vida. Nesse contexto, não se deve
esquecer a notável contribuição que os engenheiros-agrônomos vêm prestando à conservação do
solo e do meio ambiente.
Os engenheiros-agrônomos, por receberem no
seu processo de formação acadêmica conhecimentos
de sociologia rural, de comunicação e de extensão rural, são profissionais que têm amplas condições de conhecer e inlerpretar a realidade rural, sob o prisma humano, de entender de maneira mais clara a dinâmica
social no campo e, assim, apoiar suas formas associativas e melhor se inter-relacionar com os agricultores e
suas famflias.
Assim, os engenheiros-agrônomos estão presentes e dando sua colaboração nas atividades nos
diversos campos do conhecimento vinculados à agricultura e ao meio rural, quais sejam, na economia
rural, na administração rural, na extensão rural, na
sociologia rural, na informática, na tecnologia do processamento de alimentos, na engenharia rural, na
zootecnia e na fitotecnia.
Entretanto, Sr. Presidente, com preocupação,
constatamos que os engenheiros-agrônomos em
nosso país nem sempre vêm reeebeqpo o. r~
cimento devido pelos valiosos traballllos que desenvolvem e, acima de tudo, pelos trabalhos que podem
desenvolver.
Nos próprios órgãos públicos esseS' profissionais, na maioria das vezes, não vêm recebendo incent[vos, não vêm tendo as mínimas condições de
trabalho e chegando a perceber, em muitos casos,
.!Salários que são absolutamente irrisórios, incompatí, veis com as suas capacidades e suas amplas potencialidades produtivas.
Assim, como a agricuHura está na base e na
. vida da sociedade, os engenheiros-agrônomos, çer·. tamente não poderemos ampliar e consolidar a nossa agricuttura e, portanto, por analogia, consolidar a
base da nossa própria vida.
Ao prestarmos esta homenagem aos engenheiros-agrônomos gostaríamos de, desta tribuna, fazer
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um veamente apelo para que toda a sociedade busque lutar pela valorização dos. engenheiros-agrônomos.
Muito obrigado.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, há uma lenda sobre a memória do brasileiro. Dizem que ela é curta
Nem sempre. Políticos e jornalistas conseguery~' se."
lembrar de acontecimentos ocorridos no Brasil p()U-'
co mais de vinte ànos atrás. Refiro-me à cens'ura
que se abateu sobre os meios de eorriunicação ~de
pois de 19138 e só veio a "<!ir das "reda.ções durante o
governo do ex-presidente Ernesto Geisel.
· Foi um período muito diffcil em que havia 'uma
arte de ter jo~is~ As entrelinhas infonnavaJ)'I rriais
.~-l~rafo~. Ex~am l~stas dé_ assun>
tos proibidos e de pessças que Jamais podenam ser
citadas. Ningué(ll pretéride retomar a esse tempo,
mesmo porque a· imprensa livre é um dos pilares sobre o qual repousa a democracia.
Qualquer tipo, modo ou manifestação da censura é execrável. Todos têm a possibilidade e a
oportunidade de expor livremente suas idéias e seus
pontos de vistas. Os meios de comunicação se
constituem no ponto avançado da sociedade e no
instrumento pelo qual o cidadão se informa e passa
a ter noção do que ocorre em suá cidade, seu pais e
no mundo. A imprensa livre, soberana e responsável
é essencial para o sistema político em que vivemos.
Digo Isso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, para que ninguém imagine que estou propondo
a volta da censura ao criticar os excessos ultimamente cometidos pela televisão. O apresentador
Fausto Silva, o Faustão, mostrou em seu programa
de domingo um adolescente capixaba, de 15 anos,
chamado Rafael, que pesa dez quilos e mede apenas 87 centímetros. A doença e a deformidade do
rapaz foram os motivos que levaram o apresentador
a mostrá-lo em situação ridícula para todo o pafs.
Antes, em outro canal, o apresentador Gugu Uberato apresentou aos brasileiros os irmãos Fajaroo,
mexicanos que sofrem de uma doença rara, balizada de síndrome do lobisomem, que cobre de pelos
negros o rosto de uma pessoa. Os dois foram expostos à curiosidade pública, apenas em função da
deformidade. O programa conseguiu 16 pontos de
audiência, segundo o tbope. O do Faustão, que
apresentou o menino Rafael, chegou a 15 pontos de
audiência.
Trata-se de uma guerra pela audiência e pela
preferência do espectador. Em nome dessa feroz
disputa, as emissoras de televisão estão se colocan-
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do acima e além da ética, não respeitam os principias morais do brasileiro, nem os mínimos conceitos
educativos a que devem se submeter. Esses foram
os exemplos mais escandalosos da luta pela audiência. Mas todos os dias, em todos os horários, o mesmo fenômeno se manifesta.
Os programas infantis, normalmente wabidos
peta manhã, estão repletos de apelos à violência, de
sugestões sexuais e de forte conteúdo consumista.
A programação .notuma é dominada por cenas de
sexo explicito, por violência e o tratamento de assuntos polémicos do ângulo de certezas inabaláveis.
De liberdade completa ninguém desfruta, já lembrava Gracillano Ramos em seu genial texto de Memó. rias do Cároere. .
Todos nós somos prisioneiros da gramática,
dos bOns costumes, da história, da geografia, das
circunstâncias e de nosSas relações pessoais ou políticas. As emissoras de televisão, no entanto, querem desconhecer essa realidade. Pretendem viver
num mundo em que desconhecem as mais elementares regras de convivência ha1711Õnica numa sociedade desigual, afetada por problemas diferentes e
que vive num subcontinente com costumes e proce::-.·
dP1lentosdiversos.
.
O Brasil é diferente em cada uma de suas regiões. Os brasileiros tem seus costumes, suas práticas, suas ingenuidades e seus procedimentos. Não
se pode agredir a consciência nacional. Nem se
deve impor a crianças ou aduHos padrões de comportamento diferentes da nossa história e da nossa
tradição. A televisão também possui uma importante
missão educativa e de transmissão de conceitos civilizatórios.
·

o apelo à violência acaba se transformando
em incitamento a assaltos e outros práticas delituosas. O convite ao sexo banaliza o amor. As crianças
não possuem as condições necessárias para assistir
televisão com o necessário distanciamento crítico. O
convite ao consumo desenfreado é, assim, aoeito
come uma fatalidade da vida e um procedimento absolutamente conseqüente e normal. Essa liberdade
que não reconhece limites não existe na Europa,
nem nos Estados Unidos.
Poderia citar vários exemplos, mas vou ficar
com o da Fiança. Lá o presidente do Conselho Superior de Audiovisual, Hervé Bourges, só permitiu a
renovação das concessões de dois canais de televisão privados depois que estes aceitaram um código
de informação ao público. As emissoras são obrigadas a informar, antes de exibir o programa, numa
escala de um a cinco, o nível de violência ou de ape-
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nuem a ser expostas às cenas de violência, de apelo
los eróticos na prog·ramação que será colocada no
ar. As emissoras de televisão do sistema público
ao sexo ou persistam presas fáceis diante do convite
francês !ambém ado!aram o mesmo procedimento. ·.. ·
ao consumismo desenfreado. Em todos os pafses
desenvolvidos do mundo, há limites para o exercício
No Brasil, o sistema de classificação por faixa
dessas liberdades. E o principal limite é o respeito
etária para cinema, vfdeo, espetáculos públicos e
programação de rádio e televisão é execu!ado pelo
às tradições e aos costumes da sociedade.
Departamento de Classificação Indicativa do MinisA auto-regulamenteção parece ser o melhor
tério da Justiça. Mas, diante da avalanche de:.novos
caminho. Deve então ser implantado no menor prazo possfvel, permaneCendo o governo federal com o
meios de comunicação, da quantidade espantosa de
poder de fiscalizar e impor, quando necessário, as
filmes e vídeos em exibição e da, multiplicidat;~e de
meios de comunicação, o Departamento é• minúscuregras do acordo firmado entre as partes. É preciso
lo. É difícil exercer suas funções diante da enormidaproteger as crianças, as famRias, em síntese, o brade de programas, filmes e vídeos serem classificasileiro da ação impensada de alguns homens de tedos.
.
levisão que, em busca de mais espec!adores, esA Dire~ra de~ Departamento do·Ministé!io
quecem de seu dever primordial de melhor formar o
;:aã'JúS!iÇã,"'r.liar§iit DJ,rtra Schmidt, afirmou, em recidadão brasileiro;
cente artigo no COrreio BraziHense, que a sua poliMuito obrigado.
tica é a de repassar à responsabilidade da classificaO SR. JÚUO CAMPOS (PFL·MT) - Sr. Presição indicativa para os próprios setores e veículos de
dente,
Sr's e Srs. Senadores, promulgada pelo Concomunicação. Segundo ela, as redes de televisão já
gresso Nacional, no dia 15 'de agosto último, a
aceitaram a propos!a do Ministério e deverão apreEmenda Constitucional n• 12, que 'outorga compesen!ar em breve um esboço de. corno .funcionará
tência
à União para instituir Contribuição Provisória
esse serviço.
sobre
Movimen!ação
ou Transmissão de Valores e
As emissoras de televisão que distribuem o si. de Créditos e Direitos de Natureza Financeira', prenal por assinatura já praticam, em parte, esse siste. para-se o Senado Federal para discutir e votar a resma. Os canais HBO e Telecine-avisam o telespectapectiva regulamentação, tendo por base o Projeto de
dor do que vai ser mostrado em seguida. Mas, efetiLei da Câmara n• 62/96, do Poder Executivo, ora Ira'
vamente, as redes com sinal aberto até agora· não
mi!ando nesta Casa.
tomaram a mesma precaução. Apesar dos esclareciJustificando a iniciativa, o Ministério da Fazen·
mentos da ilustre Diretora, o fato é que o brasileiro
da,
pela
Exposição de Motivos n• 355, de 21 de
está exposto a um festival de traseiros, pernas, deagosto de 1996, refere-se ao fato de que 'a incidênformidades ffsicas e apelos à violência. Até agora,
cia da contribuição, por sua amplitude, atinge indisessa politica não funcionou.
tin!amente, exceto pelas isenções consideradas,
Há no Brasil, como recentemente lembrou o Sepessoas
físicas e jurídicas que interagem nos divernador Bernardo Cabral, além das diversidades de
sos setores da economia brasileira, mesmo em carácada região, o problema dos fusos horários. Ou seja,
ter informal'.
um programa exibido às 22 horas no Rio ou em São
Portanto, a Contribuição Provisória sobre a MoPaulo está sendo mostrado, em tempo real, às 20 hovimentação ou a Transmissão de Valores e de Créras no Acre. As audiências são diferentes. Crianças
ditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF,
podem estar vendo aquele filme, ou aquela atração,
atende ao princípio da universalidade, incidindo sosem que os pais tenham noção do que será exibido.
bre rodos os 'lançamentos a débito em conf > espeTodas essas circunstâncias levam à necessicificadas', sem embargo, como se acaba de ver, das
dade de haver um controle dessa auto-regulamentaisenções legalmente previstas.
ção, que até agora não funcionou. Sr. Presidente,
Por isso mesmo, o projeto, desde logo, consigSr's e Srs. Senadores, repito que a liberdade de imna as situações contempladas, 'no plano das excluprensa é um bem precioso que deve ser mantido em
sões', a par de definir, 'com nitidez', (" ~tenco de
nome das melhores práticas democráticas. Mas a licontribuintes.
berdade deve ser exercida para melhor servir e
Naquele caso, relaciona 'as transfer
3S reaatender ao povo brasileiro. Entre os dois extremos
lizadas à conta e ordem da União, dos f tados, do
deve recair o bom senso dos exibidores.
Distrito Federal, dos Municípios, das suas autarquias
e fundações, o pagamento da própria contribuição,
Não é razoável, Sr. Presidente, Sr's e Senhoos esternos relativos a operações não concluídas e
res Senadores, que as crianças de todo o país conti-
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o endosso em cheque, quando este tiVer por primeiCPMF, pois não será fácil obrigar as bolsas de valo. res e as instituições financeiras a fornecerem à Rero e único beneficiário o depositante ou o apresenceita Federal, a identificação dos investidores.
tante."
Recorda-se que, no passado, os bancos criaConcede, ademais, a redução, à alíquota zero,
da incidência de CPMF sobre "débitos referentes a
ram dificuldades para a fiscalização, informando o
valor dos depósitos sem identificar os aplicadores,
operações . perfeitamente nomeadas", objetivando
tendo por motivação e garantia do sigilo bancário, tal
inibir a dupla incidência do imposto nas transferências de numerário das contas de poupança e de de- .., como consagrada na Constituição.
.. ()utre _ponto discutível é o de não se ter conpósitos especiais remunerados para as contas .oo ;
depósitos à- vista e para crédito em contas de idênti-templado, no. terreno das isenções, o contribuinte de
ca natureza, do mesmo titular.
·.
. ..
impostos e de outros. tributos _federais, estaduais e
·Quer-se desonerar as operaçõe~ típicas de- in- ·
municipais. Dessa forma, o cidadão, ao pagar correlamente o Imposto de Renda, apenas como exemtermediação- financeira realizadas· pela instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco ·Central do 8ra"
plo, .terá .também de sati~er o débito da CPMF,
sil, com o- objetivó · de· "não permitir a elevação ·do ·
calculado .em _0,20. por cento da. quantia àquele título
recolhida•...
custO -do 'dinheifo", e· resguardai> a incidência de .
.~F: •os·saqtk; realizados direta:mente nas·contas '
Decerto, houve a ":certada lembrança de ex(vinculadas do FGTS.-e.di>. PIS/PASEP", como tamcepcionar os saques em conta, quando destinados
bém o. valor do beneficio' do segurp-desemprego.
ao:> pagamento da própria Contribuição. No entanto,
os formuladores do projeto permitiram a omissão do
Atribui "compen!!ações sociais à incidência. da
t~)llo legt;~l, naquilo que. se refere às retiradas, com a
contribuição na proteção de salários, proventos .e
finalidade especifica de recolhimehto dos demais tripequenos poupadores", compreendendo: a redução
bUtos:
·
·
da contribuição dps IÍ'abalhado~ para a PrevidênÀ falta de ressalva, quem cumpre o seu dever, .
cia, c;le _modo a com~O!!ar a CPMF incidente sobre
e paga impostos, é apenado pelo Poder Público, en-a remuneração de até três salários-mínimos;. o
quanto que, quem os sonega, não apenas deixa de
acréscimo aos proventos de inatiVos e de pensionispagar o tributo que deve, como se beneficia do nãotas, assim como a benefícios prêviçienciários, de _impagamento da CPMF que sobre ele normalmente inportância igual à da CPMF inciderite, de sorte a neucidiria.
tralizar os seus efeitos; e, o acréscimo de percentual
de caderneta de poupança, com prazo acima de noEm nosso entendimento, há necessidade de se
ver:ta dias.
·
promover a aHeração do Projeto de Lei da Câmara,
que regulamenta a Contribuição Provisória sobre
normas regulamentadoras da
Prosseguem
Movimentação Financeira, de modo a inscrever a
CPMF prevendo as formas de apuração; o prazo de
pagamento; a prestação de informações; as· penalisua não-incidência sobre os valores creditados à
conta da Administração Pública, quando proveniimdacies aplicáveis e o deferimento de competência ao
tes de pagamento de impostos, taxas e outras con8anco Central do Brasil e à SeCretaria da Receita
tribuições, federais, estaduais e municipais, que se
:=S<ieral, com vistas ao exercício das atribuições relacionadas à sistematização do processo de arrecavenham a exigir do cidadão.
Trata-se, Senhor Presidente, de medida deledação do novo tributo.
gítima justiça tributária, posto que, ao lado de não inInsere-se, também, disposição visando a reguvalidar a meritória destinação dos recursos da
i2r c mercado financeiro, a fim de garantir o controle
CPM( contorna a possibilidade de o contribuinte,
do tluxo de dinheiro, sobretudo da maior parcela dos
para solver uma exigênCia fiscal, ter de pagar outro
recursos que giram na economia informal, ensejandiferente tributo, numa ocorrência com todas as sedo a identificação da totalidade dos contribuintes,
melhanças de condenável bitributação.
muitos dos quais atualmente à margem das estrutuEra o que tínhamos a dizer.
ras e controles da administração tributária.
No mesmo sentido, de assegurar a realização da
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO} - Sr.
recefta estimada, exige-se que as aplicações financeiPresidente, Sr's e Srs. Senadores, venho hoje a
12s sejarn efetivadas tão-somente por intermédio de
esta Tribuna para dirigir um apelo ao espírito público
contas de depósito ou de cheques nominativos.
dos Ministros da Fazenda e da Educação. Um apelo
para que não deixem morrer de inanição o Programa
Nesse ponto, reside a primeira das polêmicas
despertadas pelo projeto de regulamentação da
Nacional de· Crédito Educativo, que está passando
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por uma fase de grandes dificuldades. É uma pena
ça geral afeta o lado emocional dos alunos matricuver o que está acontecendo, confonne relata a Rei-·
lados com o apoio do Programa. "Tal situação tem
tora Clélia Craveiro, da Universidade Católica de ··. ' implicações psico-pedagógicas, levando muitos à reGoiás, num retrato que se amplia por toda a rede de ·
provação". É o que informa a Reitora.
ensino superior não federalizada O universo dos esTenho recebido informações de que várias fatudantes que sofrem a ameaça de interromper o seu
culdades do interior do país estão ameaçadas de fecurso não é pequeno.
chamento, porque suas receitas dependem fortemente
do Programa de Crédito Educativo. Se isso
Basta lembrar, corno prova do alcance· social'
os reflexos serão enormes na demissão
acontecer,
do Programa, que em seus vinte anos de existência
de professores e na frustração de milhares de estuele já al}'lparou 800 mil alunos em todo t> País; e que
dantes que não têm outra forma de acesso ao ensio atual número de credenciados já chega a 100 mil,
superior. Hoje é urna data especialmente imporno·
embora ténha sido· institucionalizadq jJor lei apenas
tante
para motivar a atenção dos Ministros da Faem 1992. De um modo geral, os beneficiários são
zenda e da Educação. Comemora-se hoje o dia do
aqueles filhos~ famRias pobres que trabalh,am de
Professor, que já vive de baixos salários e sofrem to·?4fj!l paf;!.~!W ilJloite, ou não têm univetsidades '
dos
os tipos de dificuldades para realizar o seu tra·• j)Oblicas em suas cidadês. O Crédito Educativo é
balho
acadêmico. Especialmente por isso, torço para
também a opção adiciórial para a carência de vagas
ser ouvido pelos Ministros.
na rede oficial, p'ressionada cade vez mais pela falta
de recursos. e pela· incapacidade de atender a uma
demanda crescente. O Governo patrocina a fomiação universitária, e recebe de volta o que foi gasto
com o aluno, quando efe ingressar no mercado profissional de trabalho. É· um tipo de investimento no·
futuro que não pode fracassar por falta de recursos.
O principal impasse do Crédito Educativo vem
dos constantes atrasos no repasSe de recursos do
Ministério da Fazenda: para o MEC e a Caixa Econõmica Federal. Isso obriga as universidades a "esforços gigantescos na área financeira para que os alunos credenciados não ·sejam punidos pela falta de
pagamento. Os aditamenlos do primeiro semestre
desta ano ainda não foram efetivados•. Somente na
Universidade Católica de Goiás, a ameaça recai sobre 1.632 alunos que são amparados pelo Programa. Os problemas estão ficando crónicos. No primeiro semestre do ano passado e no mesmo período deste ano, as universidades já ficaram impedidas
de incluir novos candidatos. Na PUC de Goiás, o
fato levou a reprimir uma demanda de 800 alunos.
Concorre também para agravar a instabilidade
do programa a situação dos ex-alunos perante a
Caixa Econõmica Federal, que é a operadora de recuperação dos créditos. Muitos dos alunos que assinaram seus contratos depois de 1993 estão impossibilitados de pagar o financiamento, em função da
política de juros altos que foram aplicados sobre a
dívida acumulada durante o período do benefício.
Segundo diz a Reitora Clélia Craveiro, no d6cumento que peço fazer parte do meu pronunciamento, o
valor dessas mensalidades tem sido 30 a 40 por
cento a mais que os pagamentos cobrados aluaimente pela Universidade. Esse clima de inseguran-

Recentemente; ·o Senador Ademir Andrade
teve a preocupação de dirigir requerimento de informações ao Ministério da Educàção. As respostas,
no meu entender, ficaram longe de atender às expectativas de universidades e de estudantes. Pará
este ano, por exemplo, as previsões oficiais são de
104 mil aditamentos de contratos. Não sei como isso
vai ai:ontecer, pois não aconteceu nada no primeiro
Semestre e não há 'nenhuma providência em curso
de julho para cá. O Ministério fala vagamente em negociações para regularizar a liberação de recursos.
Também é vaga a promessa de examinar a ampliação e a relevância social do Programa Nacional de
Crédito Educativo.
Para encerrar, senhoras e senhores Senadores, quero reproduzir uma observação que foi feita
pelo professor Álvaro Antonio Zini Júnior, da Faculdade de Economia e Administração da USP, em artigo para a Folha de 5.Paulo no último domingo. Sob
o título ·o criticável do Real", ele lembra os conceitos emitidos pelo economista Joseph Stiglitz, da
equipe de assessoramento do presidente americano
Bill E:linton, sobre o sucesso das políticas públicas
integradas dos países asiáticos, que têm mostrado
ao mundo um grande exemplo de ascensão econõmica. Um dos grandes pilares da metamorfose experimentada pelos chamados tigres asiáticos é a acumulação do capital humano, isto é, o investimento
maciço em programas de educação. Depois de citar
outras questões fundamentais que vêm de experiências externas, o professor da USP conclui: "Nada
parecido com o Brasil de hoje". Torno emprestadas
as palavras do professor Zini para encerrar esta minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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OFÍCIO N° 370/96- GR
Goiânia, 20 de agosto de 1996

Exrno. Sr.
Senador Mauro.Mitanda
Senado Federal
Brasflia - DF
· Senhor Parlamentar,
· ·, ·
Com nossos cumprimentos, dirigimo-nos;a. '{,:'
~ com o objetivo de colocá-lo a par da problen)ática
vivenciada hoje pela Universidade Católica de GoiáS e
demais instituições de Ensino S!JJ)Eirior credenciadas
no P~ Nacional de Crédito Educativo.
p referido Programa tem vásto alcance social
desde · sua implantação em 1976, benefiCiando
800.000 aluoos ao .longo de sua trajetória, .contanqo
~~;diiielltercbm een::a· d_e 100.000 alunos credencia=
dos no Brasü.
,: .. ~;.
. . . Infelizmente tal programa tem sofrido .constantes soluções de continuidade, deixando cte atender a
expectativa de milhares de brasüeiros, que vêem
suas possiblidades ile ingresso e permanência no
Ensino Superior reduzidas.
Os impasses presentes caracterizam-se .
• por rião ter havido seleção para novos contratos no 1° Semestre de 1995 e nem para o 1° Semestre de 1996 {até o presen~e momentO não há
perspectiva de que haverá para este 2" semestre),
acarretando uma demanda reprimida da ordem. de
800 novos contratos somente para a UCG;
• pelos constantes atrasos no repasse de recursos do Ministério da Fazenda para o MEC e CEF,
obrigando as universidades a esforços gigantescos
na área financeira para que os alunos credenciados
não sejam punidos pela falta de pagamento. Os aditamentos do 1° Semestre de 1996, ainda não foram
efetivados e, portanto, os recursos dos 1.632 alunos
da UCG, que estão no Programa, ainda não foram
repassados na sua totalidade;
• pela insegurança vivida pelos acadêmicos
face a esse não-aditamento, colocando as IESs, na
situação de risco como 1992, quando muitos tiveram
seus contratos encerrados pelo não-repasse de recursos para o Programa. Tal situação tem implicações psico-pedagógicos, levando muitos à reprovação,
face a essa instabilidade.
Soma-se a esse grave quadro a situação dos
ex-alunos, cujos contratos junto à CEF foram assinados após 1993, e que vêem-se impossibilitados de
pagar o financiamento, dada a política de juros altos
aplicados sobre o montante da dívida acumulada durante o perfodo em que usufruíram do Creduc. Isto
tem significado mensalidades, junto a CEF, da or-
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dem de 30 a 40% superiores ao custo das mensali. dades cobradas hoje pela UCG.
Cremos que V. Ex" somará esforços conosco,
junto aos órgãos competentes, no sentido de agilizar
· o repasse de recursos para o Creduc, garantindo os
aditamentos passados ·e a possibilidade de novos
·contratos, bem como alterações ·na política de financiamento do Programa.
Contamos com a sua sensibilidade e esforço
junto ao Poder Público, para que possamos obter a
· ·regularização do Progiama Nacional de Crédito Educativ.<>, o mais breVe possível, de modo a reduzir Íls
impasses hoje· enfrentados por todos.
Antecipailamerite agradecemos,
··: · · · · ·Ate,nclóSameilte, - Prota. Clélia Brandão A.
Craveiro, Reitora.

'
A SRA. BENEDrrA DA SILVA {PT- RJ}- Sr.
Presidente, Sr"s Srs. -senadores, comemora-se hoje,
em todo o País, o. dia do professor. É data de aqui
prestarmos a nossa devida homenagem. aos mestres,
que,- em todos ós níveis de ensino, constituem, sem
dúvida, o instrumento· com que conta o Pafs para a
reaflzação do.verdadeiro progresso, com justiça social.'
E de, teimosamente, mais uma vez verberar
. o descaso de muitos governos em relação aos
'problemas educacionais; repetir a comum avaliação da inestimável importância do professor, -no
presente e no futuro da nacionalidade; e dizer de
sua sonhadora perspectiva de realização pessoal
e. profissional, em Nação onde a autoridade pública, seguramente, não tem tido a educação, assim
como outras questões sociais, no rol de suas imperativas prioridades.
O problema da educação, sob o enfoque da
opinião pública, enfatizado pelos meios de comunicação, é de máxima relevância Há um clamor unissono no sentido de integrar à sociedade o grande
contingente de brasileiros analfabetos, como condição inafastável de qualquer projeto de justiça social,
apontando-se a escola, e nela o professor, valorizado em sua missão, como o caminho único e insubstituível para alcançar esse objetivo.
Pois, na verdade, o professorado vê-se em
contínuo confronto com um quadro verdadeiramente
anárquico da educação, no qual pontificam, eritre
outras mazelas, a negação da cidadania; a falta de
preparação para o trabalho; a evasão escolar; a' repetência; o impedimento do acesso à escolarização
básica; a redução da qualidade dos cursos de formação e aperfeiçoamento do corpo docente; o aviltamento dos salários dos professores na generalidade dos cursos e graus de ensino.

e
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Significa dizer que, sobretudo em relação ao
ensino profissional, os governos, sem visão de futuro, comportaram-se de acordo com as circunstân- ·.
cias - e as verbas - do momento, abandonando, de· ·
vez, a idéia de que a educação é investimento, de
que o Pafs necessita preparar, desde os seus. Infantes, os recursos humanàs demandados pelo PI'OCElS-.
so de desenvolvimento. · · . · ·
.. ·. . . . ,'
Os exemplos externos, tão ao gosto dos 1)05sos governantes, prescrevem exatarne.n~ maCiças
aplicações no ensino básico,. a,.lon'go. prazo, corno
fonna de, sustentar os sistemas de, produção dos
palse~ desenvoMdos, ou no timiardo progresso•. ·
recente, os pafses asiáticos promovem
uma verdadeil'lll!reiÍolução de seiJs $!~ ~
~~!. asseg4,fài:ldo-&-leat~o das condições de pro-'
gresso econôníco, meJlirp,lanejada para este século.
.
Corno aqui. já 'foi 'enfaticamenle citado, o Brasil
prepara-se para dar. um salto tecnológico· •sem haver
solucionado o impasse de sua educação básica. Neste
exercíCio,. é evidente, venceram os tigres asiálicos"
Cingapura aplica em educação 300 dólares per· capt.
ta; Hong Kong, 166; e a Tailândia. ·190. E nós, .investindo tão-somente 90 dólares per capila no ·ensino,
tentamos nos convencer, em nfvel de decisão, da
possibifidade de vencer aquele ime!lSO desafio.
·Como vem asservando a esse respeito, o-Governador Cristóvam Buarque,

caso

"O Brasil tentou avançar na modernização, sem ter dado o seu primeiro passo: a
educação de sua população. Mesmo quando
tenta investir em educação, o Governo o faz
sob a forma de pacotes, preocupados com o
analfabetismo, com as· mensalidades ou com
as vagas ociosas nas universidades. Esquece
que o anatiabetismo de adultos é conseqüência da pobre educação de base das crianças e
jovens. Que o problema das mensalidades é
insuperável, se não houver uma escola pública gratuita de qualidade para todos. Que as
vagas das universidades não vêm do elitismo
destas, mas do baixo aproveitamento no ensino de segundo grau•.
Por sinal, pesquisa há pouco realizada pelo
Banco Mundial foi conclusiva no sentido de confirmar que os países do Lesle asiático apresentam baixos índices inflacionários e elevados níveis educacionais, principalmente no aspecto da qualidade do
ensino fundamental. Esse êxito pode frutificar no
Brasil, se for dada ao problema educacional a êntase que merece, e se for concedida prioridade à escola de primeiro grau, como vem sendo exigido.

Sabe-se que, apenas em casos raros e localizados, as escolas desatendem à demanda por vagas, como indica o fato de que, na década de selenta, 95 por cento dos brasileiros compreendidos na
faixa dos sete aos quatorze anos ocupavam os bancos escolares ou os haviam abandonado, após breve freqüência. Nesse caso, identificou-se que, para
a população carente, a escola de primeiro grau representou experiência negativa para todas as melhores expectativas do alunado.
·. ·. Mais recentemente, levantamento do Ministério
da Educação e do. Desporto identificou que mais de
setenta por cento dos alunos concluintes das séries
de primeiro e segundo graus abstiveram-se deresponder questões primárias de ma,lemática. No mesmo. e5\tJdo, revelou-se que apenas trinta e cinco por
. cento. desse grupo demonstraràiTi capacidade de formação de juízo pf!)prió, acerca. de terna de fácil
·
compreensão.
Some-se a isso a existência de dezenove milhões de anatiabetos; a- constatação de que apenas sessenta por cen1D das nossas criai'IÇ,3S concluem a quarta série; que apenas a metade dos alunos lerminam a
oitava série; que a. força de trabalho nacional apresen- ·
ta escolaridade média de apenas três anos e meio,
uma das mais baixas em todo o ll)Undo; e que os professores brasReiros. recebem o .saláriO médio de 78
reais, para se ter uma visão aproximada do quadro desanimador da educação em nosso Pais.
. O Pais invesle tão-somente· 3,7 por cen1D do
Produto Interno Bruto- PIB em educação, ao passo
que, nas nações desenvolvidas, aplica-se pelo menos o dobro. Aqui, a despesa é de 260 dólares para
cada aluno, enquanto nos Estados Unidos, por
exemplo, chega a 4·mil dólares. .
A esse propósito, devemos salientar que, numa
aplaudida e oportuna iniciativa, que mereceria adquirir abrangência nacional, a Deputada Lúcia Carvalho, da bancada do Partido dos Trabalhadores na
Câmara Legislativa da Capital da República, apresentou projeto de lei que •ena o incentivo à capacitação e formação profissional para o magistério na
rede pública de ensino do Distrito Federal. •
A proposição, já acolhida pelos Deputados Distlitais, concede às nonnalistas bolsa-auxilio no valor
de uma Unidade Padrão do Distrito Federal- UPDF.
Trata-se de beneffcio a quem, sobretudo nos dois últimos anos do curso, enfrenta as maiores dificuldades no dia-a-dia, pois, dedicando-se de modo intensivo à conclusão dos estudos, não pode, pelo eventual exercício de atividade remunerada, contribuir
para o orçamento familiar.
Recepcionando o projeto, dentro de uma proposta maior de •restauração da qualidade do ensino•, decidiu a Câmara, além disso, deferir auxmo
destinado a cobrir o cus10 do material didático, à razão de meia UPDF para os alunos do primeiro ano
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do curso normal; de 75 por cento de uma UPDF
para os de segundo ano, e de cem por cento para os
do terceiro ano.
Entenderam os Deputados Distritais, com acerto, que
·.
"valorizar o profissional do magistério é
principalmente ajudá-lo a se formar. Esse
profissional, que estuda por longo tempo, e.,
em seus dois últimos anos em perfodo Ínte-;.
gral, fazendo estágio com crianças, jovens e
adultos, sem qualquer remu~eraçãô, em sua
'maioria vem de fammas de' baixa rendâ e
precisa de incentivos", tal C!)mo o aprovadO.
/
Com isso, confirmou-Sé a tese de que
•a dignidade dos profissionais de ensi~
no é gfpasso inicial para a recuperação da ,
.:.l'!",-~
__
.,...•..--qua~e no ensino público em Brasflia e no
Brasil. Essa dignidade será conquistada no
momento em q"ue este profissional receber a
qualificação adequada e a remuneração
condizente com essa tarefa tão importante
para o desenvolvimento de uma nação.• ·
Ademais, há que se reverter as causas do desperdício de investimentos na escola de primeiro
grau, onde a repetência, na década 1978 ·a 1988,-alcançou a triste marca de setenta por cento dos· alunos, apesar de haver consumido cerca de sessenta
por cento dos recursos nela aplicados.
No mesmo rumo de valorizar a atuação do professor e de privilegiar a educação fundamental,
prospera no Congresso Nacional projeto de lei, de
autoria do Poder Executivo, regulamentado o Fundo
de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, que promete destinar doze bilhões de reais
à escola de primeiro grau.
Segundo as suas disposições, sessenta por
cento dos recursos, ou 7,2 bilhões de reais, serão diracionados para a retribuição dos professores. Assim, já a partir do primeiro dia do ano vindouro, espera-se que o professorado da primeira à oitava série da rede pública de todo o País passe a ser contemplado com o recebimento de salários dignos.
Os recursos do Fundo, correspondendo a
quinze por CE!nto da arrecadação de Estados e Municípios, serão, portanto, obrigatoriamente aplicados
em educação de primeiro grau, permitindo que os
professores da rede pública, nacionalmente considerada, percebam salário médio mensal de trezentos reais, com o que almeja o Ministério da Educação "virar a página dos salários indignos dos profes-

sores•.
Dessa forma, o professorado do Norte e do
Nordeste será o maior beneficiado, pois nessas regiões o salário médio não ultrapassa cem reais. No
geral, pretende-se que a lei beneficie diretamente
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vinte e oito milhões de alunos, da primeira à oitava
série, e cerca de um milhão e duzentos mil professores, mediante a distribuição das dotações reservadas para o ensino fundamental, se superado o vezo
dos contingenciamentos, retenções, adiamentos e
outras fórmulas de entesourar os recursos públicos.
Resta esperar que os apontados quinze por cento de toda a a~dação dos Estados e Municípios sejam efefivamente encaminhados àquelas Unidades,
observando-se, em cada cidade, a proporção de alunos matriculados nas escolas públicas de primeiro
· grau, cumprindo-se a promessa governamental de
que, "de Norte a Sul dO Pais, o dinheiro da educação
não vai mais ser desviadO para outros fins".
Como se vê, a nova polftica educacional acena
com a possibilidade. de instituição de um renovado
sistema escolar, que assegure a valorização do
mestre, a partir da garantia de condições mínimas e
mais justas de sua retribuição.
.
Conta reformular o ensino pela realocação das
dOtações e contenção dO desperdício, zelando para
· que os recursos destióados à educação sejam efetivamente nela aplicados, observando-se a prioridade ao
·ensino básico. Para tanto, será netessária a rígida distnbuição das verbas, disciplinando-se a responsabili.. ·
dade do Municfpio com a escola fundamental.
Ao mesmo tempo, adota por princípio que o
cálculo do salário do professor tenha como base o
"custo anual por aluno•, dispensado intermediações
desnecessárias e consumidoras de recursos, pois
hoje apenas vinte por cento das verbas destinadas
chegam efetivamente à sala de aula, de sorte a se
estabelecer, para o professorado, o salário médio
nacional de trezentos reais.
Ao consignarmos, mais uma vez, a nossa homenagem ao professorado pátrio, nesta data a ele
consagrada, estimamos que essa iniciativa governamental represente o reconhecimento definitivo de
que a valorização do professor, enfim, há de estar
compatibilizada com a relevância da função social
que exerce.
A ele, a quem incumbe a garantia da qualidade
do ensino das novas gerações de brasileiros, devese, em contrapartida, assegurar retribuição digna e
condições de usufruir de programas permanentes de
formação, capacitação e aperfeiçoamento, para que
a atividade pedagógica que exerce com louvor seja
de fato admirada e respeitada, e não somente plena
de exigências, de dedicação extremada e de renovação de sacriffcios.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (t.auro Campos} - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18h02min.)
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ATA DA16B• SESSÃO NÃO DI;UBERATIVA, REALIZADA EM 14 DE
OUTUBFIP DE 1996
(Publicada no DSF, de 15 de outubro de 1996)
RETIFICAÇÃO

No sumário da Ata; 'à pagina n• 16945, 1• coluna, no ítem 1.2.7 Ofício,

'

Onde se lê:
.-l

N2 37/96, de 10 de outubro de 1996, do Presidente da Comissão
de Constituição, JustiÇa e Cidadàiiia, comunicando a aprovação do Projeto de
Lei do Senado n• 253, de 1995, de autoria do Senador Emandes Amorim, que
v!jda' a criação e instalação de Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça
...dQ Trabalho em municípios com mehos.de duzentos mil habitantes, e dá outras
• providênci,às, em reunião realizada em 09.10.96, cujo parecer foi lido
anteriomiente.
Leia-se:
Nº 37/96, de 10 de outubro de 1996, do Presidente da Cemissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição do Projeto de Lei
do Senado n2 253, de 1995, de autoria do Senador Emandes Amorim, que
veda a criação e instalação de Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça
do Trabalho em municípios com menos de duzentos mil habitantes, e dá outras
providências, em reunião realizada em 09.1 0.96, cujo parecer foi lido
anteriormente.
·
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