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Ata da 170ª Sessão não Deliberativa,
em 16 de Outubro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Levy Dias, Ney Suassuna e Romeu Tuma.
{Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário em exercício. Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

OFICIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
N• 171196, de 16 do corrente, encaminhando
ao Senado Federal substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 158, de 1996 (n• 2.375196,
naquela Casa), de autoria do Senador José Samey,
que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde.
.,_
Encaminhamento à revisão do Senado autó~rafo da seguinte matéria:
SUBSTITU11VO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N• 158, DE 1996
(N• 2.375-AI96, naquela Casa)

Dispõe sobre a distribuição gratuita
de medicamentos aos portadores do HIV
e doentes de AIOS.

Dê-se ao projeto a seguinte redação:
Dispõe sobre a distribuição gratuita
de medicamentos no âmbito do Sistema
Único de Saúde.

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Os portàdores do vfrus da imunodeficiência humana - HIV receberão, gratuitamente, do
Sistema Único de Saúde, a medicação necessária a
seu tratamento, na forma do disposto nesta lei.
§ 1• O Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, padronizará as terapias para utilização dos medicamentos em cada estágio evolutivo
da infecção e da doença, com vistas a orientar a

aquisição dos mesmos pelos gestores do Sistema
Único de Saúde.
- - § 2" A padronização de terapias deverá ser revista e republicada anualmente, ou sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento
cientffico atualizado e à disponibilidade de novos
medicamentos no mercado.
§- 3° A distribuição gratuita dos medicamentos
observará critérios sócio-económicos, conforme regulamento, e dará prioridade aos pacientes em regime de internação hospHalar.
Art. 2° As despesas decorrentes da implementação desta lei serão financiadas com recursos do
orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme regulamento.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI DO
SENADO N" 158 DE 1996, APROVADO PELO
SENADO FEDERAL EM 12-9-95

Dispõe sobre a distribuição gratuita
portadores do
HIV e doentes de AIOS.

de medicamentos aos

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os portadores do HIV (Vírus da imunedeficiência humana) e doentes de AIOS (Síndrome
da lmunodeficiência Adquirida), receberão, gratuita·
mente, do Sistema Único de Saúde, toda medicação
necessária a seu tratamento.
§ 1• O Poder Executivo, através do Ministério
da Saúde padronizará os medicamentos a serem uti·
lizados em cada estágio evolutivo da infecção e de
doença, com vistas a orientar a aquisição dos mesmos pelos gestores do Sistema Único de Saúde.
§ 2" A padronização_ deverá ser revista e repuólicada anualmente, para se adequar ao conhecimento cientffico atualizado e à disponibilidade de
novos medicamentos no mercado.
Art. 2° As despesas decorrentes da implementação desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do Ministério da Saúde e das oriun-
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das da arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Rnanceira.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revogam-se a disposições em contrário.

(À Comissão de Assuntos Sociais.)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuana) - O
expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1• Secretário em exercício Valmir Campelo.
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a) a atividades, programas ou projetas federais, integradores do desenvolvimento nacional ou
de relevante interesse para o desenvolvimento da
atividade econômica nos Estados beneficiários;
b) a atividades, programas ou projetas financiados por organismos internacionais, em contrapartida com os governos federal ou estadual;
c) a projetas estaduais estruturantes e que
constem dos respectivos planos plurianuais.
Sala das SeSsões, 16 de ourubro de 1996. -

José Sarney.

São lidos os seguintes:

(À Mesa para decisão.) ·

REQUERIMENTO N2 975, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do disposto no § 2!'
do art. 50 da Constituição Federal, que a Comissão
Diretora do Programa de Desestatização, órgão diretarnente subordinado à Presidência da República,
nos termos do art. 5 2 da Lei n• 8.031, de 12 de abril
de 1990, no referente à privatização da Companhia
Vale do Rio Doce, bem como de suas subsidiárias,
controladora e coligadas, conforme: ..
.
I - a justificativa da privatização; indicando o
percenrual do capital social da empresa; :·. ·: ; , ,. • ~
11 - a data e o ato que determinaram a consti· ..
·· ·
.
. ..
tuição da empresa;
III-o passivo de curto_ e de longo prazo; .
. IV- o ativo depositado em insfifuições financeifaS;
V - a situação econõmico-financeira da empresa, nos cinco úHimos exercícios, especificando lucros ou prejuízos, endividarriento interno externo;
·
VI ..:. o pagamento de dividéndos à União Federal ou a sociedades por esta controladas, direta ou
indiretarnente e, aparte de recursós à conta capital,
providos direta ou indiretamente pela União Federal
nos últimos cinco anos; · ·
··
· ·
··
VIl - o sumário dos esbJdos de avaliação;
VIII - o critério de fixação do valor de afienação, com base nos esrudos de avaliação;
IX - o valor mínimo de participação a ser alienada;
· · · · '·
X- a incfiCSÇão, se for o caso, de que será criada
ação especial e os poderes nela compreendidos;
XI - os dados sobre modelagem do processo
de venda do controle acionário da Companhia; .
XII - a definição do percenbJal da aplicação
dos recursos provenientes da alienação, prioritáriamente nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Sergipe, Rio de Janeiro,
Mato Grosso do Sul e Tocantins;
XIII- o percentual dos recursos que serão destinados, especificamente:

e

REQUERIMENTO N2 976, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 50, § 2!', da
ConstibJição Federal; combinado com o previsto no
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
solicito sejam requeridas, ao Exm" Sr. Ministro do
·Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô..
nia Legal, as seguintes informações sobre o uso de
recursos da União pára financiar a ·ràalizáção da Sétima Semana da Amazônia, ocorrida em Nova York
.·
··
- EUA; em setembro último:
··
·a) justificativa formal, no âiTÍbito. do Góvemo,
para o patrocínio da Se~ pelo Poder Público;
b) razãô por que o ·evento •não foi promovido
pelo próprio··Govemo, em vez de se canalizar recursos públicos para uma entidade privada (no ·caso, a
.. organização não-governamental 1\manakaa);
c) justifiCativas para digpensa de licitação . na
escolha da entidade promotolã do evento; ·- · -- d) montante de recursos públicos gastos com
· esse evento·
.. · ·
·· · ·
e) principais compon~ntes da despesa; :
f) programa de · trabalho apresentado ·pela
Amanakaa, ao Governo Federal, para justificar o recebimento desses recursos.
,

•

-.

'

•

I

Justificação ·
São notórias as graves difiCUldades financeiras
com que se defronta o Estado brasileiro; Dentre outras conseqOências, tal fato tem refletido em sua incapacidade de atender;. de modo satisfatório, às
mais· elementares demandas da sociedade brasileira, mesmo em áreas vitais como saúde e educação.
Na realidade, a cada dia,. programas e projetas governamentais são extintos, sob a justificativa de ab. soluta falta de recursos financeiros.
Nessas circunstâncias, causa estranheza que
o Governo Federal desembolse tais recursos, que
poderiam ser utilizados no atendimento de urgentes
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necessidades sociais, para patrocinar um empreendimento de objetivos obscuros, realizado por uma
entidade não-governamental escolhida sem o necessári_o processo de licitação pública.
Entendemos ser imprescindível que sejam trazidos esclarecimentos, à sociedade brasileira, a respetto deste assunto.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Jeferson Péres.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N2 977, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 50, § 2", da
Constituição Federal, combinado com o previsto no
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
solicito sejam requeridas, ao Exm" Sr. Ministro do
Planejamento e Orçamento, as seguintes informações sobre o uso de recursos da União para financiar a
realização da Sétima Semana da Amazônia, ocorrida em Nova Iorque - EUA, em setembro último:
a) justifiCativa fonnal, rio âmbito do Governo,
para o patrocínio da Semana, pelo Poder Público;
b) razão por que o evento não foi promovido
pelo próprio Governo, em vez de se canalizar recursos públicos para uma entidade privada (no caso, a
organização não-governamental Amanakaa);
c) justificativas para dispensa de licitação na
escolha da entidade promotora do evento;
d) montante de recursos públicos gastos com
·
:-""
esse evento;
e) principais componentes da despesa;
f) programa de trabalho apresentado pela
Amanakaa, ao Governo Federal, para justificar o recebimento desses recursos.
Justificação
São notórias as graves difiCuldades financeiras
com que se defronta o Estado brasileiro. Dentre ou- ·
tras conseqüências, tal fato tem refletido em sua incapacidade de atender, de modo satisfatório, às
mais elementares demandas da sociedade brasileira, mesmo em áreas vitais como Saúde e Educação.
Na realidade, a cada dia, programas e projeto$ governamentais são extintos, sob a justificativa de absoluta falta de recursos financeiros.
Nessas circunstâncias, causa estranheza que
o Governo Federal desembolse tais recursos, que
poderiam ser utilizados no atendimento de urgentes
necessidades sociais, para patrocinar um empreendimento de objetivos obscuros, realizado por urna
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entidade não-governamental escolhida sem o necessário processo de licitação pública
Entendemos ser imprescindível que sejam trazidos esclarecimentos, à sociedade brasileira, a respetto deste assunto.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1996. $enador Jefferson Péres.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuana) - Os
requerimentos lidos serão despachados à Mesa
para decisão, nos termos do inciso III do art. 216, do
Regimento Interno desta Casa.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, SenadorValmirCampelo.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 978, DE 1996
Senhor Presidente
Requeiro nos termos do art 119, do regrnento lntemo, a cispensa do parecer da Comissão de Educação
sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 19, de 1996 {n"
4.205193, na Casa de origem), que altera o art 5" da lei
n" 8.313, de 23-12-91, que restabelece princfpios da lei
n" 7.505, de 2-7-86, que institui o Programa Nacional de
Apoio à cultura - PRONAC e dá Outras providências
ct.jo prazo já se encontra esgotado. ·, ·
··
· Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Roberto Requlão.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suai;Suna) .:. O re'querimento que acaba de ser lido seiá incluído em
Ordem do Dia oportunamente, nos termos do disposto no art. 255, inciso 11, alínea c tterri 5 ·do Regimento Interno. .
.
· .. . . :
· ..
Sobre a mesa, requerimentos que· serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir
Gampelo.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 979, DE 1996
Senhor Presidente,
Na .qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art. 172, iooiso I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n• 162, de 1996, de autoria do Senador Joel Hollanda; que •Autoriza o Poder Executivo a criar .a Unidade Descentralizada da
Escola Técnica Federal de Pernambuco, no Município de Caruaru, no Estado de Pernambuco·.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Roberto Requião, Presidente. ·

4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO N• 980, DE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n°109, de 1996, de autoria do Senador Gerson Camata, que ·"Dispõe sobre
a instituição do Dia Nacional do lmigmnte Italiano e
dá outras providências".
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Roberto Requião, Presidente.
REQUERIMENTO N2981, DE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso·!
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado 102, de 1996, de autoria do Senador Júlio Campos, que "Dispõe sobre a
exibição de filmes bmsileiros de curta-metragem e
dá outras providências. •
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Roberto Requlão, Presidente. ··

no

REaUERIMENTO N2 982; DE 1996
:

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão
de Educação, requeiro, nos tennos do art. 172,
inciso I do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 93,
de 1996, de autoria do Senador Carlos Bezerra,
que "Autoriza o Poder Executivo a criãr a Escola
Técnica Fedeml de Rondonópolis, no Estado de
Mato Grosso. •
.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Roberto Requlão, Presidente.
REQUERIMENTO N2 983, DE 1996

Senhor Presidente,
.
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso 1do
Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do
Projeto de Lei do Senado 92, de 1996, de autoria da
Senadom Marina Silva, que "Institui a meia-entrada
pam estudantes e idosos em espetáculos artísticos, e
culturais e esportivos e dá outms providências".
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Roberto Requlão, Presidente

no

REQUERIMENTO N• 984, DE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso I
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do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n• 91 , de 1996, de autoria do Senador Romero Jucá, que •Autoriza o Poder Executivo a criar a Esoola Agrotécnica Federal
de Macajaf, no Estado de Roraima".
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Roberto Requlão, Presidente.
REQUERIMENTO N2 985, OE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação requeiro, nos termos do art. 172, inciso I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n• 090, de 1996, de au·
toria do Senador Romero Jucá, que •Autoriza o Poder Executivo a criar a Esoola Agrotécnica de São
João da Baliza, no Estado de Roraima•
Sala das sessões, 16 de qutubro de 1996. Senador Roberto Requlão, Presidente.
REQUERIMENTO N2 986, DE 1996
Senhor Presidente,
:·. _,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art 172, incise 1
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado 073, de 1996, de autoria do Senador José lgnácio Ferreira, que "Institui
o Serviço Comunitário de Telecotnunicação.~Sala das Sessões, 16 de outubro de .1996. Senador Ruberto
F'reside;rte
'
. Requlão,
'
'• .
. ....,; ...

no

-

REQUERIMENTO N2 987, DE 1996 .

.-

--

Senhor Pfesidentê,
, > .. : ,,
Na qualidade de Presidente da .Comissão de
Educação, requeiro, nos tennos do art 172, inciso I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n• 70, de 1996; de autoria do Senador Edua(do Suplicy, que "Dispõe sobre a convocação de redes de mdiodifusão.•
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Roberto Requião- _Presidente ···
REQUERIMENTO N2988, DE 1996
Senhor Presidente,
., __ -c•" .,_ .. ,.,c;,.
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art: 172, dnciso 1
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do· Dia
do Projeto de Lei do Senado 109, de .1995, de au-toria do Senador PePro Simon, que "Dispõe sobre a
outorga e renovação de. concessão ou permissão
pam exploração de serviço radiotusão sonora e de
sons e imagens• e do Projeto de Lei da Cãmam n•
20, de 1993, de autoria do Deputado Sólon Borges

no
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dos Reis, que "Dá prioridade à concessão de canais
de emissoras às entidades educacionais." que tramitam em conjunto.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996 Senador Roberto Requião - Presidente.
REQUERIMENTO N• 989, DE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n• 304, de 1995, de autoria do Senador Emandes Amorim, que "Dispõe sobre o regime da bolsa de estudo em estabelecimento
público de ensino superior e dá outras providências•.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Roberto Requião, Presidente.
REQUERIMENTO N° 990, DE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação requeiro, nos termos do art. 172 inciso I
do Regimento Interno a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei da Câmara n• 044, de 1996, de autoria do Deputado Ronaldo Perim, que "Dispõe sobre a veiculaç!io de mensagem voltada à educação
para o trânsito".
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Roberto Requião, Presidente.
REQUERIMENTO N• 991, DE 1996
,•
.
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
·Educação; requeiro, nos termos do art 172, inciso I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei da Cãmaran°107, de 1994, de autoria do Deputado Jackson Pereira, que "Dispõe sobre a criação do Programa Empresarial de Alfabetização de Adultos e dá outras providências. •
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996 Senador Roberto Requlão, Presidente.
REQUERIMENTO N°992, DE 1996
Senhor Presidente,
· Nos termos do art 172, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro a inclusão, ·em Ordem do Dia,. do
PLS n• 97/96, que "Toma obrigatório o depósito da
multa de 40".-b sobre o valor do saldo do FGTS na
conta vinculada do trabalhador, no momento da rescisão do contrato de trabalho", cujo prazo na Comis.são de Assuntos Sociais já se encontra esgotado.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Júlio Campos.
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Os requerimentos lidos serão publicados e posteriormente
incluídos em Ordem do dia, nos termos do artigo n•
255, Inciso 11, alínea •c•, item 3, do Regimento Interno desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A
Presidência recebeu o Ofício n• 28/96, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, referente ao Processo Diversos n• 77, de 1996, comunicando que aquela Comissão manifestou-se
favoravelmente à participação do Senado F-ederal
na Cúpula Mundial da Alimentação, a realizar-se
em Roma, Itália, no período de 13 a 17 de novembro próximo.
A matéria será votada na próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- A Presidência recebeu manHestação do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa' Nacional,
sobre o Processo Diversos n• 88, de 1996, favorável
à participação do Senado Federal na Sexagésima
Quinta Sessão da Assembléia Geral da Organização
Internacional de Polícia Criminal- lnterpol, a realizar-se em Antalya -Turquia, no período de 23 a 29
do corrente.
A matéria será apreciada na próxima. sessão
deliberativa ordinária
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.522, adotada em
11 de outubro de 1996 e publicada no dia ·.14 do
mesmo mês e ano, que "altera dispositivos da Lei n•
8.112, de 11 de dezembro de 1990; e da Lei n•
8.460, de 17 de setembro de 1992, e dá outras pro·. . .. . . ' . . .•.
·· ·,.
vidências".
De acorda 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
Suplentes

Titulares
PMDB

Gerson Camata
canos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior
PFL
Bernardo Cabral
canos Patrocínio

. ' ..
JoséBianco
Edison Lobão
:•,~

PSDB
Sérgio Machado

Geraldo Melo
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PFL

PDT
Darcy Ribeiro

Sebastião Rocha
PT
José Eduardo Outra

BelloParga
José Agripino

RomeroJucá
José Alves
PSDB

Benedita da Silva
Sérgio Machado

DEPUTADOS

Geraldo Melo

PTB

Suplentes

Titulares
Maluly Netto
Sérgio Bart:ellos

Regina Assumpção

Emília Fernandes

Bloco (PFL/PTB)

PSB

Luiz Braga
Mauro Fecury

Antônio Carlos Valadares

Ademir Andrade

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC)

DEPUTADOS

Gecla:.: Vieira Urna

Michel Temer

Suplentes

Titulares

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLIPTB)

Gerson Peres

Odelmoleão

Eduardo Mascarenhas

Adroaldo Streck

··:· ,....__

PPS

:-, ,·

'

Augusto CarValho'

Sérgio Arouca

..

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Michel Temer
. .....
~-·-

Geddel Vieira Uma
Bloco (PPBIPL)

'

r. -' · -- Gerson Peres

· ---

·,''.,,r- --•..---.

Fernando Gabeira
·" -.;:_.,. ,-: 'T•'" ::'om ''~c . · ''L De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a llamitação da matéria:
.. .. , , , --·
. Dia 16-10-96 .:..designação da Comissão Mista
Dia 17-10-96-instalação da Comissão Mista
N.é 19-10-96- prazo para recebimentode emen- _
·daS e para a Comissão Mista emitir o-parecer sobre a
adrriSsibüidade '· . '
. . ' : .-.... '_ ~
N.é 28-10-96 -prazo final da Comissão Mista
N.é 12-11-96- prazo no Congresso Nacional
·o SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O .Senhor Presidente da República enviou ao ·Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.523, adotada em
11 de outubro de 1996 e publicada no-dia 14 do
mesmo mês e ano, que "aHera dispositivos das Leis
n"s 8.212 e 8213, ambas de 24 de julho de 1991; 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:· _,.
..
SENADORES

Suplentes

Titulares
PMDB
Jáder Barbalho
Nabcr Júnior

Lael Varella
Luiz Moreira '

Roland Lavigne
Murilo Pinheiro

PSDB

Geison Camata
Carlos Bezerra

Odelmoleão
. :•·: .;_.,: c;t;-.,_-..,-_d_:"-c

PSDB __ ,,,-;.,~.c-~:c.c;.-.'· ---·.

Ceci Cunha ' ..

Sebastião Madeira

(

~: .:.~--~ 2 '-:·.o=PMtf

Bo~-F~:·~r.E'=
-::· -:·.:-··

·_-:,·. (X.~_l.s

o• .

....

PT

Sandra- s~ii9 -~
2

,

__ _ _

=

NilmáÍioMirimcia

-

De acordo com a 'Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário . para a, tramitação da matéria:
... .
·
Dia 16-10-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-10-96- instalação da Comissão Mista
N.é 19-10-96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
lidrrissibifidÍlde -

'

. '

' ' "' --· .· .

Até 28-10-96 :.:. prazo final da Comissão Mista
·'
Aié12-11~96;.;. pra'Zõ iio Corígresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Ney _l3\lassuna) ~-0 Se.nhar Presidente da RepúbliCa eriviou ao Congresso
Nácional a Medida 'ProviSória ·n•1.§24, _adolada em
· -i 1 de oUtubro·~- 1996 é pübliCáda ·no dia 14 do
mês e ano, 'que «dispõe. sobre il eXtinção de
cargos no âmbito da Administraçã,o-:Pública Fede~
direta; autárquica e. fundacional,, .e ,clá .o~ PI'OVIdências". •·· · _.
··
·. · · · "'..
.
De acoido com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e ~do art 2• da Resolução n•

mesmo.

-
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Canos Bezerra
PFL

JoséBianco
Freitas Neto

José Agripino
Bernardo Cabral ·
PSDB

Sérgio Machado

Geraldo Melo
PPS

Roberto Freire
PPB
Epitácio Cafeteira

Lucídio Portella

DEPUTADOS
TitUlares

Suplentes
Bloco {PRJPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Magno Barcelar

, ··.

Raimundo Santos
Eliseu Moura

Bloco {PMDBIPSDIPSUPSC)
MicheiTemer

Geddel Vieira Uma
Bloco {PPB!PL)

Odelmo .Leão

Gerson Peres
PSDB

Danilo de Castro

Edson Silva
PDT

Matheus Schmidt

Silvio Abreu
PSB
,'

Nilson Gibson
Alexandre Cardoso
De acordo com a Resolução n•1, de 1989-CN,
fica eslabelecido o seguinte calendário para a trami.
tação da matéria:
Dia 16-10-96 -designação da Comissão Mista
Dia 17 -10-96 - instalação éJa Comissão Mista
Até19-10-96...: prazo pára recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
·· ·
admissibilidade
Até 28-10-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 12-11-96 - pràZo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.

----- -

------
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O tempo dos oradores da Hora do Expediente da presente
sessão será dedicado a comemorar o Dia Mundial
da Alimenlação, nos termos do Requerimento n'
970, de 1996, de autoria do nobre Senador Osmar
Dias e outros Srs. Senadores, aprovado na sessão
de ontem.
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias.
O SR. OSMAR DIAS { - PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pres~
dente, Srs. Senadores, Sr" Senadora, em 1974, em
Roma, durante a Conferência Mundial de Alimentos,
cento e trinta países assinaram a "Declaração sobre
a Eliminação Definitiva da Fome e da Desnutrição
no Mundo". Um dos trechos dessa declaração dizia
o seguinte:
"Cada homem, mulher, criaaça tem o
direito inalienável de ser libertado da fome e
da desnutrição.•
Naquela época, a FAO fazia uma previsão· de
que, para isso acontecer, a produção de alimentos
teria que crescer 4% ao ano.
Nessa declaração há também um trecho que ~
cou para a história apenas como mais um trecho escrito num documento oficial, que, de muito longe, deixou
de ser cumprido. Esse trecho dizia o seguinte:~....
"Daqui a dez anos nénhuma Criai1ça
deverá dormir com fome, nenhuma famflia
deverá viver no temor da falta de pão para o
dia seguinte e o futuro e a capacitação de
qualquer ser hui'Ílano não deve!ão ser comprometidos pela má nutrição".
· ·.
Era uma declaração assinada pelos governantes de todos os países do mundo praticamente.
Hoje, 22 anos depois, Srs. Senadores, a situação é muito mais grave. Naquela época, o mundo tinha SOO milhões de pessoas que viviam sem alimentação digna ou, pelo menos, não tinham alimentação
que correspondia às necessidades alimentares previstas pela Organização Mundial da Saúde•. Aluaimente, tem quase um bilhão. Portanto, dobrou o nú. mero de pessoas que, naquele ano; estavam subnutridas, desnutridas ou simplesmente não se alimenlavam de forma adequada. No Brasil, dados oficiais
apontam 9 milhões de famnias .ou 32 milhões de brasileiros que não comem de forma adequada.
Já estamos cansados de ouvir a repetição de
números e dados, inclusive na tribuna deste Senado
Federal. Na verdade, as pessoas estão muito mais
- -preocupadas em fazer diagnósticos do que em
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~ontar soluções para esse drama da fome e da miséria. São 70 milhões os órasileiros que não comem
o suficiente para alcançar as 2.420 calorias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. ISl?Q
corresponde a 50% das fammas brasileiras, que não
se alimentam de forma conveniente.
Temos 5 milhões de crianças menores de cinco anos que também não preenchem suas necessidades diárias. Se a capacitação Mura não poderia
ser comprometida pela desnutrição, o quadro é mais
alarmante quando verificamos que 95% das crianças
que ingressam no Primeiro Grau não concluem os
quatro primeiros anos sem· uma repetência; apenas
5% o fazem. A causa principal é desnutrição ou a
alimentação insuficiente.·
Sr. Presidente; eu disse aqui várias vezes que
já estamos repletos de diagnósticos e não precisamos mais deles. Devemos buscar as càusas desse
angustiante problema, não apenas para o Brasil,
mas também para os países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento, principalmente os pafses localiza- ·
dos mais ao sul. Sem dúvida nenhuma, quandci os
pafses do leste europeu, os países' que formam hoje
a União Européia, os Estados UnidoS. o Canadá e o
Japão se desenvolvemm,irataratn ·de ·estabélei:er
·estratégias, e a primeira delaS foi da 5eguránçà alimentar.·. - .; ·· ·. ' :··;;;:···. ~-''. ~. -:-"';:-.:.: ··-: : ___ .:-;:·:'n;;.::::: :r:.::-~~,~~
· ·Eu ine incluo entre ·aqueles qüe; ao longo·da
história deste· País,·· pregaram, ·equivocadaniente;'a
necessidade de se estabelecer úrna política agríoola
brasileira. Depois de estudar muito o assunto, cheguei à- conclusão que estávamos· errados ~ •mudei.
Não há como integrarmos os esforços no sentido de
buscarmos solução· para o problema da fome e da
miséria pensando isoladamente em promover ·ape..
nas a agricultura. Não dá mais para confundir fome
com falta de alimentos. Esse é; sem dúvida nenhuma. o principal equivoco que cómete.
. - ..

a

a

se

Temos hoje urna· oferta niuridiiil'per :C:aplt3 de
calorias suficiente para atender às, necessidade recomendadas pela Organização Mundial da Saúde;
no entanto, não temos uina distribuição ·adequada
dos alimentos e não temos uma distribuição· de renda que permita alcançar esses alimentoS .mesirlo
que estejam eventualmente perto' • : '
. ~ : ,..:~::;
Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os
planos econômicos recessivos foral!) causadores
da miséria no campo e na cidade •. Mas devemos
ter em conta que ainda há problemas estruturais
no País e não temos um programa de ação, · nenhum plano direcionado para alterar esses problemas estruturais.

Incluo entre as maiores causas do problema da
fome e da miséria em nosso País a concentração da
terra nas mãos de poucos. Temos números que nos
dão conta de que. 53% das propriedades agrícolas
em nosso País, hoje, perfazem urna área de apenas
2,7% da área agricultável em nosso País. Por outro
lado, 44% das terras cultivadas no Brasil se incluem
em 1,2"/o das propriedades. Essa concentração gera
dois graves problemas: desemprego e êxodo rural.
Uma propriedade de até 100 hectares gera um emprego para cada 9 hectares; uma propriedade maior
de 100 hectares necessita 60 hectares para gerar
um emprego. São· dados colhidos da realidade, são
fatos. ·, .. ' " ·· ... ·.'.. • ·": '
· ·
·. · · EsSeS · hurileros indicam que permitimos o
agravamento dessa situação porque as políticas que
não privilegiam a· pequena propriedade vão ao encontro do aumento de áreas em mãos d~ grandes
·proprietários. Não sómcis contra os grandes proprie•tários, màs. chegamos à conclusão de que, no mundo todO, as pequenas e médias propriedades são as
·mais produtivas é·empregam mais mão-de-obra.
p·•?e r O desemprego'e· subemprego são as causas
principais da subnutrição por causa da distância que
-se'éolociâ•eriire''o oonsliniidor desempregado ou su.ber'npregà(j() "'-"'l:ilirtantOi-'' um· consumidor marginal,
.Jonge· Qa comida. Béatarnente essas causas·do de·semprego;>ã''i::órlCeritraÇão da terra o êxodo rural,
·aewm·~r•'jlriõridadé 'riO·-COmbate' do Governo à

o

e

·fOme e'à misãriâ~ o:ec

c~~.:

. ·,:;:: :-:..~··:.::.~ -...

:,.:~-, l:

.,., ....... ,..-:• .......,/''· ;-:-•...... --:~~-· ·. ·.· .. - ".. ~..
;:.
:·..·~- _ Pf'Ójlratn~.~istenciais, muitos destes dema~gó9iêõs. ~ ~\tagq~;~~em .vésperas de eleições,
:podem signif~r'um lllêft'!tta.uma famma desempre_gada.Teh!Jo-::Cêrtézâileqüe não háum trabalhador
riesie PaÍsj:jÕe n!(o· apóie
política que gera em'p~o,:'Porqi.íe nãoJJá uni.trabalhador no Brasil que
queira siiS!en~(~uiflall)nia sei!). que seja com a força de seus.:braçOs; ·não..acredito ·que tenhamos tra. b;l!hàctores .que ~pr~fi.rarií ~ber um prato de sopa
-rio finiil do' dia· i!' chegiti' ein casá cansado do trabalho,' é_v~rdadé]'~}lignificado e, sobretudo, satis-f~iio, 'I!Orql:!e ,;iabe ,que ~~á. ievando para casa o fru.to do sel,l ~l)o, o sustento da sua tamma ..·
• .;:. ,; .. ~~..:-;<Gk~-.! 'li~·~-··-·~ .. .
. ''··.:..'
~
..., c·:~; p_,.~mp113QO"tem _,que .:ser. P.rioridade .para .todo
.gC?I(e[llQ.0~rjo~·~~~~s:npr~go,Jor prioridade serão
. prioritár@s: .tl!m!>é!ll:o:as ~.pequenas··. propriedades,
.. aquelas !5.2: fl'!ilhões .que :não ,conseguem se viabili•zar por falta de plal)ejamen,to .estratégico, de política
de desenvolvimento rural,. muito antes de política so.cial,·porqÍJe. (iüéin ~-no campo,. na pequena pio. priedade, não necessita de programas sociais assistencialistas; necessita,· sim, de programas de desen~~
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volvimento que possam lhe assegwar, sobretudo, a
garantia de plantar e vender pagando ·o custo de
produção.
·.·
·
o Sr. Jefferson Pénis -.Pennite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Concedo o aparte ao
Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres- Senador Osmar Dias,
meu aparte não se encaixa bem no ângulo pelo qual
V. Ex" está abordando a ques1ão. Mas é pertinente,
porque o tema é agricultura e alimentação. Trala·se,
na realidade, mais de um p8dido de eSclarecimento
a V. Ex", aproveitando sua presença na tribuna. OUvi
ontem, com muila atenção, dois. pronunciamentos,
um de V. Ex" e outro do Senador Pedro Simon, a
respeito de declaração atribuída ao Ministro da Agricultura, nosso colega Arlindo Porto. Teria S. Ex" dito
que uma supersafra de grãos seria um problema
para o Pafs. Tanto quanto 6, o Ministro Arlindo Porto
teria considerado uma supersafra problémática por·
que o País estaria no momento preparado para absorver até 80 milhões de toneladas. A safra deste
ano terá sido em tomo de 72 milhões de toneladas,
parece-me -se eu estiver errado, conija-me. Assim,
segundo o Ministro, uma safra de até SO:milllões poderia ser absorvida pela estrutura exislente no País,
.mas uma safra, por exemplo, de 85 milhões de tone-ladas de grãos geraria uma série de problemas. .S.
Ex" foi criticado por V. Ex" e pelo Senador Pedro Simon, se bem entendi, por isso. Ora, por mais que a
declaração do Ministro cause espanto às pessoas
·leigas oirªt~mo a especiafiSias,
Ex",
que está longe de ser um leigo- e11 é que sou um
leigo no assunto -. peço a V. Ex", Senador Osrriar
Dias, que me esclareça, por favor - sem que esse
pedido de esclarecimento contenha qualquer ironia , pois estou na minha visão de leigo, de pouco entendido em economia, mas não em agricultuta, especificamente: realmente, uma supersafra de, digamos, 85 milhões de tonell!.das de grãos nó País não
geraria problema na medida em· que sobrecarregaria, ultrapassaria, lalvez, a nosSa caPàCidade de armazenamento, de silagem? Já que ultrapassaria, talvez, a nossa capacidade, no ·IIIOI'I1ellto; de ·escoa.mento de grãos? Uma supersafra rião· criaria problema, uma vez que o Governo.teria·quecornprar o excedente e desembolsanecúrsos que talVez não tenha? Não criaria problema na 'médjda em' que a
existência de uma superoferta pleSSionaria os preços para baixo e criaria problemas na própria receita
da agricultura de um modo geral? O Ministro es1li.va
errado? Por que, Senador 0smar Dias? Eu não es-

c:omov.
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tou saindo em defesa propriamente do Ministro,
mas, parece-me, como leigo, que o Ministro tem razão. Aí eu discordaria um pouco de V. Ex" e, por
isso, solicito o esclarecimento, aduzindo que não estou aqui como advogado do Ministro, que nem meu
coneligionário é. Não sou Líder ou Vice-Uder do Governo também. É uma questão de ponto de vista.
Surpreendi-me com a colocação de V. Ex" e do Senador Pedro Simon, porque continuo entendendo corrij<~-rne. por favor - que uma supersafra cria problemas para o País.
O SR. OSMAR DIAS -Senador Jefferson Péres, o termo supersafra também está equivocado. A
área que plantamos, de quase 40 milhões de heclares, anualmente, é menor do que a área de 55 milhões de heclares que a China planla, na qual consegue colher 450 milhões de toneladas. Nós colhemos 70 milhões de toneladas de grãos no ,mo passado; e quando vamos atingir 80 milhões, fala-se
que 85 milhões de toneladas significam uma supersafra.
Vou responder a V. Ex", que não precisava dizer que não usa de ironia, porque sei que V. Ex" é
· um Senador sério e não !ralaria esse assunto sem
seriedade - e nisso o Senador Bernardo Cabral concorda comigo. Senador Jefferson Péres, o Brasil.tem
.uma população de 155 milhões de habitantes. Eu
.disse aqui que 70 milhões de habitantes, aproximadamente 50% das famOias, estão afaslados do mercado consumidor ou com o seu ingresso nele dificullado em função da baixa renda. Quando o Ministro
disse que a supersafra - e eu considero que está
muito longe de ser uma supersafra uma safra, no
Brasil, de 85 milhões de toneladas - causaria problema, para a economia, de escoamento, por exemplo, S. Ex" poderia pelo menos ter-se preocupado,
Senador Jefferson Péres, em analisar o que ocone
nos outros paí~es do mundo e no mercado internacional. Ora, temos a possibiHdade ímpar - que nuncativemos, aliás- ·de· exportar, por exemplo,.soja
para a China, que será importadora líquida, este
ano, de 25 milhões de toneladas- e 25 milhões de
toneladas, Senador Jefferson Péres, é. o que colhemos nos 13, 14 milhões de heclares que plantamos
todos os anos no Brasil. Se planlamOs 12, 13, 14 milhões, no máximo, de heolares de soja, para colher
24, 25 milhões de toneiadas, e .se a China abre um
mercado equivalente à safra inteira do Brasil, que é
o segundo maior exportador de soja, ficando atrás
apenas dos Estados Unidos -somos donos, praticamente, de 20"/o do mercado mundial de soja exportada -, por que não fazer políticas de apoio à produção
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de culturas que encontram, neste momento, no mercâdo internacional, amplos espaços, para que possamos
arrecadar dMsas, ao invés de mandarmos dMsas para
fora do Pafs, como estamos fazendo este ano?
Ministro diz que vai haver problemas se o
País produzir mais, mas estamos vergonhosamente
importando de 13 a 14 - e acho que vamos passar
de 14- milhões de toneladas, somando-se aí quase
5 milhões de toneladas de milho, quase 5 milhões
de toneladas de trigo, além de feijão e arroz. Vamos
imporiar um produto que exportávamos, o algodão;
a nossa imporiação vai chegar a 60% da nossa necessidade de consumo.
Então, há um equívoco enorme do Governo,
que está com uma visão urbana da agricuttura e que
não consegue ver aquilo que viram outros pafses,
que se desenvolveram baseando a sua economia,
ou, pelo menos, o inicio do seu desenvolvimento, na
conquista de mercados externos para os produtos
primários e, depois, para os produtos manutat_urados. Assim fizeram todos os pafses desenvolvidos
do mundo. Aqui, não. Produzimos quantidade equivalente ao tamanho do estômago do b~leiro: se só
há 70 milhões de brasileiros comendo, vamos produzir para 70 mijhões de pessoas•. : .. · :. ·
· ''.. · · ,;., ·
. Ora, não estamos pregando o aumento da produção de culturas· que se apresentam com excedentes no momento.. e que não têm espaço no mercado
internacional. O que estou propondo é que o Governo brasileiro tenha a coragem de ingressar de forma
competitiva no mem.ad() inteJ'!la?onal, viSIUJ'!l~~do,
com anteceãência de pelo rilenos um ano- na9 ~
mos exigir que seja ínu~o não~. aquilo que ós outros
pafses vislumbram.' A China, por exemplo, que é importadora hoje, já· chegou à conclusão de que, no
ano 2000, se não tiver uma produção interna de pelo
menos mais 50 milhões de toneladas, vai ter que imporiar mais 50 milhões de toneladas de grãos. · .
Ora, por mais competentes qúe sejam os· chineses há necessidade da utilização de áreas para a
produÇão de fibras, e não só de alimentos; E quando
eles tiram áreas da produção de fibras para a produção de alimentos, está na cara, Senador Jeff~_rson
Péres, que se abre um grande ·mercado para a cultura de algodão. E pàderfamos estar estimulando ~
cultura, que gera 600 mil empregos no Pafs. E ISSO
volta a se relacionar com o tema do meu pronunciamento, que é o combate à fome e a geração de empregos.
. ·~ . · · . . .
Porianto, se tivermos uma VISaO apenas arcunstancial da nossa agricuttura, vamos chegar a
esta conclusão: produzir mais baixa o preço. Ora,
mas por que não agimos com inteligência, por que

o

não-pro~vemos :çt"Cultura do alg_odão e esta~elece
mos aquilo que ()S •. Estados Umdos .têm fetto, por
exemplo, com o suco de laranja? Va~os colher uma
supersafra, o Bra~il_vai colher 360 md toneladas de
suco e os Estados Unidos, 220 mil toneladas. E o
que ~s Estados Unidos estão fazendo? Estão taxando o suco de laraníá·em US$500,00 a tonelada
Ora se temos a perspectiva de ter mercado
para o algodão -·teína inclusive de discurso aqui do
próprio Senador Lúcio ·Alcântara -, por que vamos
permitir a imporiação de 60% da nossa necessidade
de ·consumo? Nós;']Joderfamos voltar a exportar,
como fizemos historicamente. E temos aqui testemunhas ilustres áiSSO; ·como o Senador Iris Rezende,
pois à sua época como Ministro exportávamos; hoje,
imporíamos. Perdemos essa oportunidade, que, pro·
ximamente, rião teremos.
Combater a fome e a miséria, neste momento,
seria voltar a produzir algodão para expoltl.r, o que
geralia 600 mil empregos no campo. AI, sim, os trabalhadores vottariam a comer. Os trabalhadores das
indOstrias de fiação, de descaroçamento de algodão,
·de benefiCiamento ·e. das tecelagens também voltaliam a ter trabalho; voltariam a ser consumidores e a
.· ·
.
·. · . ·.
. . . .· .
comer. ·
A indOstria da soja, hoje ociosa em quase 55%
· da sua capacidade instalada, podelia também voltar
.a dar.· emprego a.os 1rabalhadores se pudéssemos
. promover um amplo plantio de soja no momento em
que os pafses lá fora são compradores, expandindo
a áleS no Centro-Oeste, criando inclusive mecanismos de. apoio·, não apenas de créárto, mas do calcário fundamental· para a produção nessa região . po~ue sem ele não.se :produz -,.com uma l~nha de
· crédoo-que calce
produtores. Estes podenam estar utilizando o calcário e produzindo, atirindo novas
·fronteiras, aprovOOando o momento em que estamos
vivendo no mercado internacional. ·
· Dizem que há comida no· mundo somente para
mais 50 dias; pois os estoques estão baixos.- O BraSil diz: "Não, não vamos produzir.- mas vamos impor·tart•
.
.:.·
.. ~·-.-..:.:.,.-:·-=:::-.·
;-.~ ..·--·
Não· há e~aço para a ·produção do trigo em
nosso Pafs? Hoje; os jornais publicam que o Brasil
.produziu 2 milhões e 600.mil toneladas desse produto para um consumo que.chega a 8 m~hões de ton~
!adas,. ou seja,: um terço da produçao · necessána
para o consumo. . . · · ·• · · · · · .. ·
· ... ·Temos um problema sériO em relação aos suinoculiores: Eles estão comprando trigo para dar aos
porcos, po~que o ·trigO, em nosso Paf~, não vale
nada, o que vale é ·o importado. Os mo1nhos se organizaram, sem nenhuma· ação efetiva do Governo,
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a fim de destruir esse cartel, que está esmagando o
produtor de trigo nesse momento. O produtor está
vendendo o seu produto a 60, 70% do custo de produção e implorando para que comprem esse trigo.
Nos jornais de hoje, há a notfcia de que não teremos mercado para um milhão de toneladas de trigo. Isso é uma falta de vergonha na cara e simplesmente não se trata apenas de um equívoco, mas de
incompetência das mais sérias, porque o gerenciamento da política de produção em nosso País não
está casado com o gerenciamento da política de
abastecimento. Esse desacordo está matando culturas fundamentais ao emprego - como no caso do trigo e do algodão - e, sobretudo, levando-nos ao vexame de importar quase 14 milhões de toneladas.
Quem importa 14 milhões de toneladas não tem moral nem autoridade para dizer que não podemos aumentar a nossa produção, porque, caso éontrário,
criaremos problemas em nossa economia.
O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex" me pennite
um aparte, nobre Senador?
.
.
O Sft OSMAR DIAS - Ouço, com muito prazer, o nobre Senador Bernardo Cabral. Em seguida,
concederei um· aparte ao Senador Lúcio Alcântara,
·
. que
.. ·~também
__.. . . o._ solicitou.
.
. . r.. · ': ,. ::: ~" · ·

O Sr. Bernardo Cabral - Tranqüilizo o eminente Senador Lúcio Alcântara, porque vou bancar
.. uma espécie de batedor, .anunciando a vinda da
· autoridade mais importante depois do meu aparte.
Senador Osmar Dias, quando V. Ex" fez o requerimento para esta sessão especial doj;lia.J:A~mdial
da Alimentação, tfve á êon\iicçãó de que '1'181!hum
. outro poderia fazê-lo com .tanta propriedade.
Quando .se joga uma semente em um terreno estéril, não há como ela produzir. Quando V. Ex" aborda o tema .agricultura, está sempre lançando sementes que genninam ·no conhecimento que V.
Ex" traz à Casa. É sempre um prazer ouvi-lo! O
assunto não~ fáci~-o assunto é daqueles-que se
poderia chamar de insulso. Mas V. Ex" o transforma, a fim de que os seus Colegas do Senado tenham a possibilidade de ouvi-lo. Ainda quando
condena, quando mostra o despreparo da agricultura neste País - e V. Ex" é um homem entendido
do assunto, o seu passado recomenda uma espécie de seta para o ftituro "• quero congratular-me
com V. Ex". Não lhe assisti desde o início, o que,
de logo, considero uma perda, mas vim às pressas
para, a partir do meio até o fim, ouvi-lo com o encantamento de sempre. Meus aplausos!
O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral.

II

É evidente que as palavras de V. Ex" não apenas me estimulam, mas, sobretudo, me dignilicam,
porque sabe V. Ex" o respeito que lhe dedico.
O SR. OSMAR DIAS - Ouço V. Ex", Senador
Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Osmar
Dias, não vou repetir os .justos e merecidos elogios
que V. Ex" recebeu hoje, como em outros dias, por
ser um profundo ronhecedor dessa matéria. Embora o tempo já esteja praticamente esgotado, eu
gostaria que V. Ex" respondesse às seguintes
questões: devemos tentar produzir tudo? A idéia
de especialização da produção, se houver vantagens comparativas, sejam de clima ou de solo, devem, por exemplo, fazer com que o Brasil deixe de
produzir ·detenninadas culturas? No caso do trigo,
por exemplo, temos realmente condições de produtividade, preço e qualidade, que façam com que
o Governo estimule essa cultura? Ou ·devemos
aceitar que há quem produza melhor, mais barato,
em grande quantidade e, portanto, não devemos
investir nesse produto? Não sei se V. Ex" percebeu bem qual é a minha preocupação, que é saber
se devemos realmente ser. abrangentes ou se devemos restringir-nos a certas culturas, a certos
produtos, para os quais temos tradição, solo, clima, tecnologia e, com isso -se o Governo quiser·, . poderfamos ter estímulo, recursos para que a
produção se realizasse em grande escala.
O SR. OSMAR DIAS - Nobre Senador Lúcio
Alcântara, agradeço a questão levantada por V. Ex".
O tema deve ser interpretado sob dois pontos
de vista, mas o mais importante é o estratégico para
o País. Se analisássemos assim, não esiarfamos,
por exemplo, produzindo álcool. O Governo o está
subsidiando em cerca de US$3 bilhões ao ano, mas
sabe que essa é uma decisão acertada em função
da questão estratégica para o País.
·· ---Kcuitum ao -fiigo-aeve ser ígillilmenfe tratada
como questão estratégica. Poderfamos até pensar
que importar é mais barato, mas os países mais desenvolvidos, que investem US$350 bilhões de subsídios, todos os anos, para apoiar os seus agricultores, retirando cerca de 7% de tributo de cada trabalhador.industrial, sabe que, no momento em que começaram a subsidiar a agricultura, a produtividade
cresceu 30%, os preços internacionais caíram 0,5%
ao ano, e a comida chegou cerca de 50"/o mais barata na mesa do consumidor. Custava 50% do orça·
mento doméstico e passou a custar apenas 25%.
É uma decisão que tem que ser tomada sob o
ponto de vista estratégico, e não pura e simplesmen-
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te sob uma análise imediatista, que tem norteado as
decisões do Governo brasileiro.
Eu iria continuar, Sr. Presidente, mas V. Ex" já
me avisou que o tempo se esgotou. Eu gostaria apenas de citar, para encerrar o meu pronunciamento, o
que eu iria propor como solução para a questão da
miséria e da fome.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A
Mesa pede desculpas, mas V. Ex" já se encontra na
tribuna há 40 minutos.
O SR. OSMAR DIAS - Penso que, em primeiro
lugar, o Governo brasileiro deve levar uma proposta
para a Conferência de Roma O pro1ecionismo nos
países da União Européia. nos Estados Unidos, no
Canadá e no Japão tem sido a maior causa e o grande
mal dos pafses em desenvolvimento. Não podendo
competir e exporiar, os pafses não têm divisas sequer
para cumprir com os serviços da dívida, promover o
desenvolvimento interno e, sobretudo, criar programas
de segurança alimentar. Eles fizeram, inclusive,· às
custas da destruição do meio ambiente, e agora cobram que preservemos o nosso meio ambiente.
Nesse documento que o Governo brasileiro
deve levar à Conferência de Roma, deveria constar
também a exigência de financiamentos a custos baixos para compensar o nosso esforço na preservação do maior património da biodiversidade do mundo, que é a nossa Amazônia · · ··
. ·- • '
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. acredito
que o Governo brasileiro poderia levar essa proposta, mas, sobretudo, 6Eweria preocupar-se em prorno:ver o desenvolvimenft\'~da nossa infra-estrutura.
Amanhã, se houver tempo, abordarei a questão do transporte que utilizamos - 70"k rodoviário -,
a precariedade das estradas, sem reformas, nem a
construção de novas rodovias, e o sistema precário
de armazenagem, que nos leva a perder 30% da ·safra, tomando-se difícil matar a fome de brasileiros
com a comida mais barata.
Tratam-se de problemas estruturais que precisam ser enfrentados já, porque, não se esqueçam,
daqui a 50 anos, teremos apenas a metade da área
disponfvel per cap1ta que temos hoje.
Precisamos trabalhar para compensar as perdas do passado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
.. , .
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva.
V. Ex" dispõe de até vinte minutos para o seu pronunciamento.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
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ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os dicionários traduzem e eu repito aqui: "Fome é urna
sensação desagradável provocada pela falta de alimentos no organismo•. Os estudiosos acrescentam: "A falta prolongada de nutrientes gera o enfraquecimento - inanição - e, nos casos mais graves~ a morte•.
Quando o organismo sobrevive, a falta de certos minerais e vitaminas causa as chamadas doenças carenciais: a falta de ferro, por exemplo, causa a
anemia; de vitamina A. a cegueira, e de vitamina O,
o raquitismo. São as chamadas doenças da fome.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos
reconhece que não padecer de fome é um dos "direitos iguais de todos os membros da tamma humana•. O direito a uma nutrição adequada é tão fundamental quanto o direito à própria vida, sendo, na realidade, o mais básico de todos eles, já que a debilidade causada pela fome impede o exercício do direito à vida, à liberdade e à segurança do ser humano.
Todos sabemos que a fome sempre afligiu a
humanidade ao longo dos séculos e que a pobreza é
lima ·de suas principais causas~ Segundo a publicação especial da FAO, divulgada neste ano, as pessOas que correm os maiores riscos de padecer de
f~ ou de desnutrição são os camponeses e a população urbana pobre (principalmente · os idosos,
criàriÇaS :e mulheres dessas famnias), e os refugiádos de ·guerra ou de catástrofes naturais. · ' ' ·'' ·
. . Drainaticamente, no Brasil, a, d6snutrição e a
fome se apresentam corno uma. epidemia Se por
um lado, e felizmente, não sofremos com
catãstrofes ou com a5 guerras, vivemos frente a frente
com a pobreza de dimensões epidêmic<ls e Suas
conseqüências nefastas.
Apesar de terem decrescido ~midamente, .os
números são assustadores! A cada 30 minutos morrem cerca de 15 crianças, tendo como causa básica,
ou associada, a desnutrição.'
·
Estudos da Unicef revelam que aproximadamente 340 mil crianças morrem por ano no Brasil, vítimas da desnutrição. Em São Paulo, pesquisas do
Governo Estadual na rede básica de saúde indicam
que cerca de 40% das crianças até dois anos de idade são anémicas. Imaginemos, então, nas regiões
mais pobres do País! Imaginemos a vida daqueles
seres humanos que habitam a caatinga,· a Amazônia, os fundões do Brasill
Por um momento, desconsiderando o número
de óbitos, talvez a mais grave repercussão da fome
no BrasH seja o rebaixamento existencial do sobrevivente. Se o desnutrido resistir à morte, terá, inevita-
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velmente, as suas capacidades físicas e mentais
comprometidas.
· Um jornal francês publicou, recentemente, matéria ilustrada sobre a geração· de brasileiros que sofrem a chamada •parada de crescimento•, que acomete cerca de um terço da população, devido à desnutrição. Diz o jornalista:

"Sabe-se que a agricultura do Brasil
poderia muito bem alimentar todo o seu
povo. Entretanto, é utilizada para cobrir dívidas tão vorazes quanto um glutão•.
As crianças que sobrevivem à fome sofrem de
carências nutricionais, apresentam retardo no seu
crescimento e desenvolvimento, com nefastas conseqüências para a vida escolar e para o seu desempenho futuro na vida profissional e adulta. São milhões de brasileiros fragilizados, donos de uma saúde precaríssima, limitados intelectualmente, desestimulados perante. a vida Num pais imenso e rico
como o nosso, como é possível que .tal pesadelo se
perpetue?
··
· ·. .
.
. . Tomemos çonsciência, de uma. vez po~ todas,
~. qu~ existem, .no Brasil, milhares. de pessoas cepor carência. de vitBmina. Que a tão conhecida
·defonnação d~ .ventres infantis· inchados não indica
a verminose, mas a má formação dos músculos.~
doíninais, por taltii. de al.irrJàr$ção adequada Que a
pérPa, dos del'\tes é menos por cáries e mais
deficiências de proteínas calorias. Que a baixa estatura de parte da PoPUlação adulta nordestina, corn:~Vel-a crilinças bem nutridas ·d~ JZ_<!fl_Oll·é-considerada inferior'ii .mínima preVista pela OMG, não
está relacionada a características· genétiéas,
sirri ao cardápio ali disponível: farinha com· carne de
lagarto (especialidade) ou farinha com água (uma
···'
·
raridade).
Hoje é o aniversário de fundação da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO, ocorrida em 1945, e o Dia Mundial da
Alimentação.· ·
·
··
·
·
Este evento, de nível internacional, visa combater a fome e a carência alimentar em todos os
continentes, além de sensibilizar a opinião pública
com relação aos problemas básiCos do flagelo da
fome, a qual atinge milhões 'de pessoas em nosso
Planeta, e está sendo lembrado, por iniciatiVa do Senador Osmar Dias, nesta sessão especial. Neste
ano, o tema escolhido para esta data é ·eombate à
Fome e à Desnutrição•.
Teoricamente, o mundo de hoje produz alimentos suficientes para todos os seres humanos. Esses
alimentos, porém, não estão ao alcance de milhões
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de pessoas, sendo estimado que nos países em desenvolvimento 800 milhões de seres humanos padecem de desnutrição crónica.
A fome é surda, camuflada, não provoca o impacto arrasador dos conflitos bélicos, mas é tão perversa, tão trágica, tão destruidora quanto uma guerra. Na verdade, a fome é a mais devastadora guerra
de nosso tempo e essa guerra, infelizmente, faz parte do cotidiano de uma signHicativa parcela da população brasileira.
É certo que obtivemos algumas melhoras, ainda que tímidas, reveladas pelas recentes estatísticas
da Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde,
realizada neste ano, no BrasiL
O relatório •Situação Mundial da· Infância 1996•, pubficado pelo Fundo das Nações Unidas para
a Infância - Unicef, em dezembro do ano passado, revelava índices piores, afirmando que a taxa _de mortalidade infantil no Brasil era semelhante à dos paises
mais pobres da América Latina e da África.
A melhora dos nossos índices de desnutrição e
de mortalidade infantil é alentadora•. Éla resulta da
grande luta empreendida pela· sociedade civil organizada e por algumas autoridadeS, unidas na Campanha de Combate à Fome e à Miséria e Pela Vida,
sob a liderança de Betinho e de Dom Mauro Morelli,
aos quais gostaria. de render minhas ·homenagens
neste momento, assim corno· a JoSué·dé Castro; pernambucano que desnudou a questãO da fome ·no
Brasil, pela publicação· do seu tão· conhecido livro
,•Geografia da Fome;, · · · .
· ·. ·:.
· ·
-..:~

--

-

.

Todos sabemos, porém, que ainda há muita
coisa a ser feita se quisermos que o Brasil se transforme no país rom qual sonhamos.
·
O problema· da fome é demasiado gi-àve e
complexo, e é urgente a implantação· de PolíticaS e
estratégias eficazes para atacar as causas .Profi,Jndas da fome e da desnutrição no Brasil.
_
A solução definitiva para o problema só virá
Com o fim das iníquas desigualdades sociais e regionais que. aqui existem, '<Om a reforma agrária, aredistribuição da renda (uma das mais concentradas
do mundo), e com a construção de uma sociedade
mais justa e democrática.
·
..
O Dia Mundial da Alimentação é, sem dúvida,
uma data que nos motiva a fazer uma profunda reflexão sobre a tragédia da fome no mundo. Existe
hoje, em todos os continentes, uma Rede •Dia Mundial da Alimentação• e é a segunda vez que o Brasil
participará dessa significativa comemoração, pois
passou a integrar a Rede em 1995, sendo registrada
a adesão de 102 instituições brasileiras, entre orga-

o
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nizações não-governamentais, universidades, escolas, igrejas, associações de classe, comitês de cidadania e outras.
O Sr. Lúcio Alcãntara - Pennite-me V. Ex"
um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço o aparte de v. Ex".
O Sr. Lúcio Alcântara - Senadora Benedita
da Silva, peço o aparte apenas para lembrar, e de
certa maneira também para reforçar os argumentos
de V. Ex", que no momento em que estamos aqui
comemorando, por iniciativa do Senador Osmar Dias
e outros colegas, o Dia Mundial da Alimentação, temos que recordar alguns fatos interessantes na evolução da história da humanidade, aquelas previsões
sombrias que Malthus fez, quando admitiu que para
a população mundial, crescendo como estava, dentro de algum tempo faltariam alimentos. A tecnologia, a chamada revolução verde, a descoberta de
sementes, o melhoramento genético das sementes,
das espécies, tudo isso fez com que Malthus fosse
desmentido. V. Ex" mesmo acabou de dizer que há
muito alimento, o que acontece é que eles não chil"gam para todos. TIVemos essa virtude, esSa. cajlacidade de promover nossa revolução verde, desenvolver·
tecnoiogia para prciduzir Çada vez mais alimentos de melhor qualidade com alta produtividade, mas, iünda assim, uma graiicle' parte da população mundial morre de fome, cronicamente· de fome;
corno V. Ex" diSse, 'é uma morte silenciosa, uma
morte anõninia. Quando vemos, por exemplo, 'nas
fotografias, na televisão, aquelas.populações inteiras
de parte da África morrendo de fome, aquilo é um intenso chamado à realidade que deve sacudir o coração das pessoas, dos estadistas, enfim, de todos
que tenham responsabilidades públicas. Conseguimos produzir muito mais alimentos, mas não conseguimos alimentar a todos. E isso ocorre não só pela
ausência de politicas pÚblicas, econômicas e sociais, pela falta de estímulo à produção - mercados
que se fecham levam países que produzem cada
vez mais a receber cada vez menos, porque os outros pafses ricos adotam polrticas protecionistas
para sua agricultura, como disse· o Senador Osmar
Dias -, mas também pelo desperdfcio que está muito
ligado àquela politica de segurança alimentar. V. Ex"
lembrou o Betinho e Dom Mauro Morelli, com tóda a
razão, para homenageá-los. Há, na imprensa, registros freqüentes de alimentos que apodrecem nos armazéns, nos estoques do Governo, tomando-se 1mprestáveis para o consumo humano, sem citar os
desperdícios existentes nas centrais de abasteci-
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mentos, nas feiras livres e até nas casas dos que
consomem bastante alimentos. Há, então, que se
analisar por outro ângulo o problema da alimentação
e da nutrição, que permanece ainda como um desafio para nós, mas que continua sendo uma questão
de sobrevivência, até porque, quando sobrevivem,
vão ser, como denunciava há dias um jornal paulista, aqueles homens gabirus, que não cresceram e
que também tiveram afetada a sua própria capacidade intelectual, porque faltou a proteína no momento
certo. V. Ex", com o seu discurso, que tem conteúdo
e que se reveste também, como sempre, de uma
grande dose de humanismo;faz um apelo candente,
para que o mundo, ·os governos, as sociedades revejam essas posturas. Há, também, gente morrendo
porque se alimenta mal e se alimenta muito: ·é· a 'hipertensão arterial, são as doenças cardiovàsculares
e outras que são próprias dos pafses onde as '(:iessoas consomem muito e consomem· mal. São pólos
opostos de um mesmo problema, sendo que ·o da
desnutrição e da fome é muito maior e exige ·providências efetivas, rápidas e de grande alcance. ·Congratulo-me com V. Ex", trazendo esses subsfdios,
além de também fazer a minha homenagem a Josué
de Castro, que foi um médico e um. Politico, perilirinbucano, que chamou muito a atenção para o protiléma da nutrição no Brasil, depois esteve na FAO, enfim, é um homem que tem a sua' Viela, a sua tiiS!óiia
ligada à discussão e à busca de Soluções
·o
problema da alimentação no BraSil.· · ·
·:
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o
aparte e a intervenção pertinente'de V. Ex", incorPorando-a ao meu pronunciamento.
···
Na verdade - muito bem colocado -pelo Senador Lúcio Alcãntara -, o desperdício existe neste
Pafs e por isso temos muita geirte morrendO: de
fome.
Mas quero resgatar que a Campanha de Combate à Fome e à Miséria e Peta Vida, a Campanha
da Cidadania, mobilizou a sociedade brasileira de tal
fonna que tivemos todos os Poderes envolvidos, quero fazer alguns destaques - assim como tivemos
também, e ainda não ooncretizamos, iniciativas, no
Congresso Nacional, quê poderiam ajudar, como,
por exemplo ::.. não por ser elo meu Partido -, o Projeto de Renda Mínima, do Senador Eduardo Suplicy,
que há muito já merece uma atenção muito especial,
uma vez que um dos elementos que estão contribuindo para a fome no nosso Pafs é a má distribuição de renda·
Ouvimos o Senador Osmar Dias colocar que é
preciso ter essa distribuição de renda, que não con-

para
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corda apenas no que diz respeito aos investimentos
agrícolas, porque, fazendo reforma agrária, estaríamos também democratizando a terra e, por conseguinte, democratizando a sua produção, produzindo
também para os brasileiros. O Senador Osmar Dias
também coloca que este País tem todas as condições de produzir, pode fazê-lo e está fazendo.
Tenho certeza que este meu pronunciamento
não se esgota nesta tribuna. tenho em mãos o perfil
da economia brasileira sobre o qual gostaria de tecer alguns comentários com relação à produção de
grãos no País. O que observamos é que este País
produz, e muito, não precisa importar nada e ainda
deixa morrer de fome um segmento expressivo da
população.
O Sr. Osmar Dias - V. Ex' me permite um
aparte?
A SRA. BENEDrrA DA SILVA - Concedo o
aparte a V. Ex".
O Sr- Osmar Dias- Senadora Benedita da Silva, também concordamos na questão da reforma
agrária Não tive tempo de conCluir as minhas propostas, mas uma delas está, efetivamente, na realização da reforma ·agrária, para a qual inclusive eu ia
apresentar alguns instrumentos, que neste aparte é
impossível fazê-lo em função do tempo, para agilizála e tomá-la efetiva. Em 30 anos, Senadora, este
Pars· assentou menos de 300 mil famOias; portanto,
não houve uma· reforma agrária efetiva - está muito
aquém das metas estabelecidas - e desassentou,
somente num Estado produtor,_este mesmo número
de famOias, isto é, no Paraná, nesse mesmo perfodo, safram do campo 300 mil famRias, o mesmo número que foi assentado no Pafs. Concordo também
na questão da reforma agrária como solução - e eu
dizia do extraio fundiário que concentra a terra como
um dos fatores causadores .da fome e da miséria no
País-, mas uma reforma agrária desenvoMmentista,
não apenas sob o ângulo social. É preciso dar a pequena propriedade, mas permitir que ela se viabilize
na mão daquele camponês. E mais, Senadora apenas uma observação para conbibuir com V. Ex', hoje temos insuficiência de alimentos no mundo,
mas a tendência é de que isso não ocorrerá dentro
de aproximadamente duas ou três décadas. Af é que
entra o Brasil, com o grande potencial de área e de
produtividade que pode crescer.
A SRA. BENEDrrA DA SILVA- Agradeço o
aparte de V. Ex". Sempre reconheci essa caracterfstica eminentemente agrfcola do nosso Pafs. Porém,
sem os incentivos necessários, jamais produziremos
como no sonho de José do Egito. E quando vier a
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fome no mundo, que possamos abastecer as nossas
despensas.
O Sr. Eduardo Supllcy - Permite-me V. Ex'
um aparte?
A SRA. BENEDrrA DA SILVA- Concedo o
aparte a V. Ex", Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senadora Benedita
da Silva, V. Ex' cqloca muito bem a preocupação
com a alimentação e de como seria perfeitamente
possível erradicarmos a fome no Brasil caso houvesse a vontade da Nação e dos Governos. Bem assinala que, para isso, faz-se necessária a realização
da reforma agrária com passos muito mais rápidos
do que os que têm sido empreendidos pelo atual
Governo. Também coloca a necessidade de logo se
adotar o Programa de Garantia de Renda Mínima.
Hoje, Senadora Benedita da Silva, completaram-se
sete semanas sem que a Bancada do Governo venha a dar quorum na Comissão de Rnanças e Tributação da Câmarà dos Deputados, perfodo inicia.do
no dia da apresentação do item 1 da paUta da referida Comissão, assim definido pelo seli Presideirte,
Deputado Delfim Netto: o projeto que institui .Programa de Garantia de Renda Mfnima;· que contem
parecer favorável do Deputado Germano .Rigotto.
Gostaria de informar que os Deputados Augusto Viveiros, Roberto Brartt e. José Fortunati pernrar:!1,vistas e estão llftimando eStUdOs para ctiegàr à'Viabilização desse projeto. No entanto, é tenípo de se
lerar isso, o que depende da finalização dos estudos
que o próprio"Goverrro ainda não. concluiu. AValiO,
que uni Governo capaz de Sér ião célere quandci 'ó
objetivo é salvar bancos, de criar medidas ~s como
as hoje anunciadas ~ créditos a taxa de juros ineilores para empresários realizarem investimentos -, pOderia estar acelerando o término dos seus estudos
para fazer a votação do projeto que institui o Programa de Garantia de Renda Mínima. Senadora Benédita da Silva, na segunda-feira passada, assisti a
uma palestra do Professor e Geógrafo Milton
tos, na Universidade de São Paulo, e .achei muito
bonita sua exposição, especialmente quando ressaltou que o conceito de nação. envolve, sobrétudo;.o
conceito de solidariedade; afirmou que as· açõe5 ;do
Governo deixam de levar em conta aquiiÓ que ;~m
uma 11ação deveria ser o fundamental: exatarnente, a
sqlidaiiedade; se esta fosse uma preocupaçí!o maior
do Executivo e do Congresso Nacional;-se\ia -suficiente para a erradicação da fome no BrasiL. . 'í, .
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agrad~ o
aparte de v. Ex'. Infelizmente, não poderei comentálo, pois o meu tempo já se encontra esgotado.

o.
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Peço ao Sr. Presidente que o meu pronunciamento seja transcrito na Integra, visto que o tempo
não me permite conclui-lo. Tenho aqui alguns exemplos que gostaria que ficassem registrados como os
da campanha de Combate à Fome e à Miséria e
pela Vida, onde ocorreram vários gestos altamente
significativos, por parte do Banco do Brasil, da Caixa
Económica, da Light, de prefeituras, de artistas, de
presidiários, enfim, de brasileiros que contribuíram
para o combate à fome e à miséria.
compor páginas 228.a 228/4

capacidade de engajamento e solidariedade, possamos todos juntos encontrar soluções concretas para
acabar com a miséria e com a fome que, vergonhosamente, ainda penalizam uma parcela tão significativa da população brasileira.
Só assim estaremos respeitando o mais básico
e fundamental dos direitos humanos, o direito à alimentação, e cumpriremos, em nosso Pais, a meta
da FAO: "alimentos para todos·.
Era o que tinha a dizer, muito obrigada!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU DisCURSO:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU DisCURSO:
Eu não poderia concluir meu pronunciamento
nessa data sem fazer uma especial referência a um
evento da maior importância: no próximo mê;; de novembro, entre os dias 13 e 17. Será realizado, na
sede da FAO, em Roma, a Cúpula Mundial sobre a
Alimentação, ocasião em que os mais altos dirigentes de países do mundo se reunirão para renovar o
compromisso mundial de alcançar a segurança alimentar universal e estabelecer planos concretos de
~o.com o objetivo maior de que haja, em todos os
continerrtes, segundo o lema da Conferência da
FAO, •Alimentos para todos•.
. ~ . ... Nessa Cúpula Mundial, os .chefes. de Estado e
.de Governo .deverão debater e aprovar uma Declai:ação de Politica Geral e um Plano de Ação cujo objetivo é atingir a segurança alimentar universal e duradoura para todos, assumindo o Compromisso politico de liberar o mundo da fome e da desnutrição. ·
·
Esperamos que a Cúpula Mundial da Fome
·.seia uma oportunidade histórica para que os governos, as organizações internacionais e todos. os !;eloias da sociedade civil organizada, no mundo inteiro,
juntem forças para uma ampla campanha em favor
.da segurança alimentar universal, segurança essa
que só estará garantida quando "todas as pessoas
tiverem os alimentos de que neoessitam para levar
uma vida ativa e sadia".
,.
Esperamos, também, que a Cúpula Mundial da
Fome conduza à adoção de polfticas e estratégias
apropriadas, tanto em nfvel nacional quanto internacional, assim como a um plano de ação que seja
executado por todas as partes envolvidas: governos,
instituições irrtemacionais e todos os setores da sociedade. ·
Esperamos, finalmente, que, em nosso Pais,
numa ação concertada entre os nossos governantes, os membros do Congresso Nacional e a sociedade civil organizada, que vem dando provas de sua
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Exemplos
•o Banco do Brasil, a caixa Econõmlca, Fumas, Embratel,

Pertrobras e outJas empresas estatais alaram o ComHê das Em·
presas Pllblicas e se tomaram parceiros conslantes da campa·
nha;

.
'na Iniciativa privada, um exemplo é o Instituto C&A!ie,De-

senvoMmento Social, que no ano passado destinoU-

cerca!, de

US$2 milhões a projetas de assisléncla a comunidades carenteS;-.
•a Ughl armcadou em doações feHas pelas contas de luz
cen:a de US$600 mD para o Fundo lnterellgioso. A quanDa foi
destinada a comHês da campanha e ao 1rabalho com crianças;
'"prefeitums, como as de Santos e Csmpinas.por ~P'?·
desenvolveram projetas. especffioos de combate à fomot e..dollÍ!>
mçãoderundejuntoacomHêsdacampanha;

·,-·

,: ..

::.c<

...._
t

•artiStas de todas ,as áreas prom9veram ~ triteressantes manHestaçõos cuHurals. Em setembro do1993,Soo artistas subiram no palco do Teatro Munlclpal.na Semana da Arte
Contra Fome. Nas riüislcas. nomes como Qlico Bumque. caetano Veloso e Gilberto Gil cantaram contm a fome e contra_ mf$éria
em Shows que se espalharam por t:>do Pafs; ,, ·
• -,
'dotentas do presidio Talavora Bruce. Foi idéia destas mulleres presas mobilizar cerca de 4.500 Internos em no~ presídios

8s

·.

diferentes no Rio de Janeiró e doarem para os comitês da-campa--

nha as refeições a que têm direito. Foram 2,5 tonela~ de afi..
mantos que garantiram a aHmentação de 200 femiias por duas
semanas de novembro do ano passado; .· ·
·
.._:
•brasltelros no exterior não deixaram passar esta chance
de se encontrarem com o Brasft e comitês da campanha foram

alados na França, surça, Itália, EUA, Japão, Finlândia, Austrália
eOlile;
Em duas pesquisas reaHzadas pelo lbope (dezembro/93 e
julho/94) ficou demostmdo que a opinião da população sobra a
Ação da Cidadania preticamente não se mod'dicou •. een:a de 90%
consideram a

""""""'ha necessáila e 30% contrlbtlfram do ·algu-

ma forma, sendo que 11% participam ativamente de comHês. AI.,.;
da de acordo com a pesquisa, 3% da população acha que o problema do desemPrego deve ser resolvido pelo governo, mas com
a ajude da soei-de. A região onde a participação na campanha

.
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é mais ativa é a SUdeste, com 34%, seguida petas regiões Sul,
com 29o/ao, o centro Oeste e Norte, com 24% cada uma
Devido ao seu caráter descentralizado, se toma impossrvel

rastrear dados gerais sobre a quantidade de alimentos arrecadados desde o início da campanha, mas através do •Natal sem
Fome•, realizado 001 dezembro de 94 em div0rsos estados, é
possl'vel ter uma amostra da força mobilizadora da campanha. Es-.
tima-se que em todo País cerca de 1.000.

Durante o discurso do Sra. Benedita da
Silva , o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 32 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- V. Ex" será
atendida, na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Senador Osmar .mas é alguém preocupado com a matéria que
passo a pronunciar. Porque tenho repetido que S.
Ex" foi extraordinário Secretário de Agricultura no
Governo do seu Estado, o Paraná, tendo marcado
presença no cargo. Se dependesse de mim, no Governo Itamar Franco, S. Ex" teria sido Ministro da
Agricultura. Essa talvez tenha sido a maior falha do
Governo do Sr. Itamar Franco, que trocou vários Ministros da Agricultura, o que não deu bom resuttado.
Teríamos vencido uma etapa importantíssima se o
Senador Osmar Dias, naquela oportunidade, tivesse
.
_
sido o Ministro da Agricultura.
Por isso, é compreensfvel que S. Ex" aqui esteja a pedir que hoje debatamos o Dia Mundial da
Alimentação. Perdoe-me, Senador Osmar Dias, mas
entendo que o Dia Mundial da Alimentação é semelhante ao que aconteoe em todas as cidades, e não
só em Porto Alegre, em que há o Dia do Almoço de
Natal das crianças pobres. Em um dia determinado,
às vésperas de Natal, todas as entidades caritativas
fazem um grande almoço, distribuem presentes e
todo mundo come bem; alguns até passam muito
mal, porque não estão acostumados a comer tanto e
comem muito, o que acaba por fazer mal ao seu organismo, que não está preparado para aquilo.
Mas é claro que entendo. Vamos, pelo menos,
falar hoje sobre alimentação.
O Dia da Alimentação, para alguns brasileiros,
é todo dia. Hoje vamos discut~lo nesta Casa. Já tomei café, almocei, vou jantar daqui a pouco. E venho
aqui discUtir o problema da alimentação. Hoje é o
Dia· Mundial da Alimentação -eu, Pedro Simon, estou aqui para falar sobre alimentação. E aqueles que
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não têm o que comer? E aqueles que não têm como
sobreviver? E aqueles que vão aos restos dos lixos
para buscarem o necessário para sobreviver? E
aqueles que se alimentam de ratos? E aqueles que
praticamente estão à margem da realidade?
Josué de Castro, num livro com que o Sr. Fernando Henrique, Presidente da República, festejou o
seu aniversário, A Geografia da Fome, antecipava o
que estava por vir, ao dizer que já se noticiava, naquela época, que ém lugares do Nordeste existiam
crianças que estavam nascendo menores e cresciam 'menores.
Recentemente, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul fez um estudo nas favelas
de Porto Alegre e chegou à conclusão de que lá
também já existe um grupo impressionante de jovens que' aprenderam a conviver com a fome, os
quais possuem, nos seus organismos, órgãos internos e externos menores, adaptados à convivência
com fatta de alimento.
O contrário ocorreu no Japão. Nesse país, antes, durante e logo após a Guerra, eram todos anõezinhos; de repente, vemos todos com dois metros de
altura.
·
·
· '' ··
Para nós, aconteceu o inverSo: NóS,"'do Rio
Grande do Sul, somos descendentes· de italianos.
de alemães. Nem todo 'mundo é baixinho por fome.
Sou baixinho, assim como o nobre representante do
Amazonas, .por .natureza:···Estou .. falandO '"dliquelã
que, realmente, tem essa realidade. ·
·· ·
·

a

e

A Folha de S.PauiÓ traz a seguinte reportagem: ."Bra;il moslla o 5eu caos social à ONU~, onde
noticia que aumentou a .distância entre ricos e pobres. O número de pobres chega a 41 ,9 mi)hões. O
Brasil é o primeiro país do mundo que possui a
maior distância entre os mais ricos e os mais pobres. Não há nenhum outro país, por mais atrasado
que seja, como os da África, por exemplo, onde a
distância entre os mais ricos e os mais pobres seja
igual ao nosso País. É o primeiro no mundo, e esse
.
·. ·
quadro tem aumentado. · ·
As manchetes dos jornais desta semana são as
seguintes: "Fome mata um milhão de crianças anualmente na América Latina". E o BrasR é o campeão dos
pafses da América Latina de ·morte de crianças por
fome. Não estou falando nas milhões de crianças que
morrem em conseqüência dos abortos, que são escandalosamente em grande número em nosso Pafs;
estou falando das que nascem, sobrevivem e depois
morrem de fome: um milhão, na \América Latina. E
desse um milhão, o Brasil está em 12 1ugar.
.

·o

I

Outra manchete:
Brasil é a 63" li!O ranklng
social da ONU". Se eu lesse os pafses que estão na
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nossa frente, meu Deus!... Malásia, Ilhas Fiji, Ilhas
Maurício, Cazaquistão, Emirados Árabes Unidos, e
lá se vão 62 países que estão na nossa frente no
ranking mundial. Na economia, estamos em g• lugar, no Produto Interno Bruto,. na área económica,
nós estamos na primeira linha, somos um dos primeiros; fora o Grupo dos Oito, está lá o Brasil. Mas,
na parte social, nós estamos lá atrás, na penúltima
linha.
O Sr. Francelina Pereira- Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com muito prazer.
O Sr. Francelina Pereira - Senador Pedro Simon, estou ouvindo V. Ex' com muita atenção, como
ouvi também a Senadora Benedita da Silva O Brasil
é, sem dúvida, o País da esperança, mas é também
o Pafs dos conflitos. Sabe V. Ex' muito bem que o
Brasil é hoje a s• ou 9" economia do mundo e a 48"
Nação em indicadores sociais negativos. Situação
pior do que a nossa, atualmente, talvez a de Honduras ou de algum outro país da África. A distribuição
de renda em nosso País é perversa e geradora de
todos os conflitos existentes na sociedade brasileira,
da violência e da inconformidade que existe entre. todos os segmentos da sociedade. A minha preocupação,· meu caro Senador gaúcho, é que todo esse. debate que hoje se. desenvolve no ..Brasil, simultaneamente com essa 'onda de informações tavoráveis à
globalização que corre em todo o País, onde :existem realmente fatos eJm.tos, contribua 'para ·jogar
uma sombra sobre a miSéria a)lsoluta que existe na
sOCiedade brasileira. Fala-se tanto em globãÍização,
fala-se tanto em economia, prova-se que a economia está ·se modificando no Brasil, e vamos aos poucos esquecendo e deixando em segundo plano o debate sobre aqueles que vivem na miséria absoluta
no Brasil. Na ocasião em que assumimos os nossos
mandatos neste Senado, o Brasil tinha 30 milhões
de pessoas vivendo em pobreza absoluta. De lá
para cá, de pesquisa em pesquisa, de levantamento
em levantamento, realizados inclusive pelo IBGE, ·
vem-se demonstrando que a distribuição de renda
melhorou e que alguns milhões, talvez 16 milhões
de brasileiros, já não vivem na miséria absoluta,
como se estivessem vivendo no começo da felicidade. É preciso olhar bem esta Nação; é preciso conhecer este Brasil por dentro; conhecer todas as
suas cidades, sabendo, inclusive, que em Porto Alegre existem favelas - no Brasil se imagina que não
existem favelas no Rio Grande do Sul. É preciso saber que na perileria de Belo Horizonte, nas várias cidades do meu Estado, no Rio de Janeiro, em São
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Paulo existe um estado de pobreza que inquieta a
Nação inteira. Quero, aqui, nesta hora, louvar a comemoração do Dia da Alimentação, chamando a
atenção não para o lado que parece estar se levantando no sentido da globalização .e, conseqüentemente, da melhoria do padrão de vida da sociedade
brasileira, mas para revelar que a pobreza no Brasil
ainda é uma realidade e, para erradicá-la, serão necessários ainda dois, três ou quatro governos, até
porque a distribuição de renda é absolutamente perversa neste Pafs. Muito obrigado..
.
O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o oportuno
aparte de V. Ex', com o qual me identifico. A sua
análise é absolutall}Elnte correia. O lamentável é que
a nossa atitude, a minha, da nossa sociedade, é
contemplativa Ontem, referi-me a uma frase ãrta
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e hoje
volto a fazê-lo: •o Estado não foi feito para atender
os pobres". Sua Excelência lamenta que; olhando
para os lados, mesmo que ele e alguns queiram, o
conjunto do Estado brasileiro, o. formato do Estado
brasileiro não é feito para atendê-los. Que ele gostaria de trazer para dentro da sociedade uma parcela
maior dos excluídos; mas.que ele não sabe. nem
como fazer isSo e apela ·Pa.m qtie'as·pessóaS:se
identifiquem com e5Sa i::àuSac • -· ~: :·- - ~::·. •<;';":
.. . Penso que esse pronunciamento-do Presidente
Fernando Henrique tãlvez seja o rilais importante de
iodo· o seu. Gove.rno;'E'esile pronurlâarnentó riãó é
apenas dele, é nos5o, · porque
digo· que o
Senado da República não tem condições, não está
~do -lL.começar por mim- reSolver~· questões sociais, as questões da pobreza Não podemos
cobrar do Presidente se nós tamtiém não fizermos. ··
Já estamos- chegando na segunda inetadé da
nossa Legislatura,· já estou no
ano do meu
mandato, e me interrogo o ·que votamOs aqui que
melhorou as condições desses que'estão passando
fome? Qual foi a nossa ação, qual foi o nosso trabalho? Cada um de nós, pessoalmente, o que fez? ·

sempre

sexto

Tem razão o P~esidente da RepOblica: o Biasil
é um país que tem uma estrirtura que rião foi feita
para atender pobre. Não foi feita para atender pobre!
Nos Estados Unidos, pafs rico mas qüe também tem
pobre, existe o salário-desemprego, uina impor1ância "x" paga ao cidadão deSempregado para que não
passe fome.
· ·
·
·
O Sr. Francelina Pereifa- Foi a elite brasileira que fez o Estado br1isileiro. Fez· o Estado brasileiro para a elite. Gonfesso a V. Ex' que as instituições
públicas brasileiras estão de certa forma caminhando para a falência, ou então há um equfvoco, porque
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hoje as organizações não-governamentais, as associações diversas, estão tendo muito mais valor e são
muito mais atendidas, muito mais ouvidas e muito
mais acreditadas do que as próprias instituições, entre as quais nos incluímos.
O SR. PEDRO SIMON - V. Ex" está sendo,
como sempre, muito feliz. Tem razão V. Ex": as elites brasileiras, dramática e cruelmente, são de uma
perversidade que dá dó.
Em primeiro lugar, já sabemos - isso é tão velho que apenas repito - que as dificuldades e os problemas para legislarmos neste País advêm do fato
de existirem vários "Brasis". Não podemos legislar
como nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na França, uma lei para todo o país. Aqui temos vários paises: há aquele para o qual temos que estender um
prato de comida, ainda que se diga que esse tipo de
caridade não resolve, porque seria melhor que
aprendesse a trabalhar para se sustentar. Acontece
que, se não lhe dermos o prato de comida hoje, ele
não sobreviverá até lá Existe ainda aquele que já
está muito bem, obrigado.
Mas, infelizmente, neste País, neste Congresso, nos nossos gabinetes, nos gabinetes ministeriais, dos Governadores, a classe mais humilde não
tem acesso. Diria até que, hoje, nas manifestações
promovidas pelos meus amigos do PT, participam
mais os trabalhadores do ABC, funcionários da Petrobrás ou da Eletrobrás, que são importantes, mas
constituem uma espécie de elite diante da miséria
da sociedade brasileira.
Dentro deste contexto, na verdade, quem defenderá os 40 milhões que estão à margem? Ninguém tomou conhecimento. Ninguém ficou sabendo
que a situação era dramática, que se não se assinasse o documento àquela hora, à 1 hora da madrugada de sábado, iria acontecer um desastre no sistema financeiro. Mas o Presidente assinou: foram 6
bilhões e tantos de reais para o Banco Nacional, 30
e tantos bilhões para o sistema financeiro. Não houve pressão, não houve uma notfcia de jornal, não
houve um discurso nesta tribuna, mas o Governo
considerou imPortante, era muito importante o sistema financeiro.
Enquanto isso, para os milhões de brasileiros
que passam fome, que morrem porque não têm o
que comer, vem o Ministério da Agricultura e diz
aquilo que o Senador Osmar Dias e eu falamos ontem nesta tribuna: não podemos produzir mais que
80 milhões de toneladas, ainda que estejamos importando 15 milhões. Mas não devemos produzir
mais do que 80, porque senão vai haver problema

19

na distribuição. Para que os 150 milhões comam seriam necessários 120 a 130 milhões de toneladas.
Para que todos os brasileiros pudessem comer seriam necessários 120 milhões de toneladas.
Ou eu não entendo nada ou a primeira coisa
que deveríamos dizer seria o sequinte: vamos produzir 120 milhões de toneladas, que é o necessário
para todos os brasileiros comerem; depois vamos
ver o que fazer. Parece-me que essa é a política
para quem considera que o cidadão tem uma alma,
tem um corpo e é uma criatura de Deus, que tem direitos inalienáveis, e o primeiro é comer. Mas vem o
Go11emo e diz que não: temos que primeiro fazer
com que ele tenha condições de comprar. E o coitadinho, cujo pai está na cadeia e a mãe é uma prostituta, está lá, não sei onde, e, como não tem condições de comprar, tem que morrer, porque o Brasil não
vai produzir para ele enquanto ele não tiver condições de comprar. É isso que está na nota do Ministério, não é Senador Osmar Dias? O Governo tem que
aumentar a produção gradativamente, na medida
em que aumenta o poder de consumo.
Então, tem razão o Presidente Fernando Henrique Cerdoso: o Brasil não está preparado para atender pobre, nem o Governo dele, 'nem nós, o Senado
Federal. Quando chega a época da safra, vêem-se
manchetes conio esta que dá contá que a batata é
jogada fora, no lixo, lá em lbiraiaras, no Rio Grande
do Sul. E, agora, na época do trigo, como não tem
preço, está-se pensando em colocar o trigo para os
animais, porque o Brasil está importando e não há
conáiÇôes de garantir eensumo para o próprio trigo
naCional. Dizem que produzimos 6 milhões e consumimos 6 milhões, importávamos 1 milhão e meio e,
hoje, estamos importando 6,5 milhões e pi'Oduzindo
1 ,9 milhão. E, mesmo assim, na hora, o Governo
não está bancando o preço.
A Sr" Marina Silva- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte à
Senadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador
Pedro Simon, o tempo de V. Ex" está esgotado.
Peço à Senadora Marina Silva que seja breve, por
gentileza.
A Sr" Marina Silva - Agradeço a V. Ex" pela
oportunidade do aparte. Vc Ex" foi muito feliz ao dizer que as pessoas que têm como se alimentar debatem o dia da fome e as pessoas que hoje estão na
faixa da miséria se debatem para tentar debelá-la. É
isso que acontece hoje com milhões de brasileiros e
bilhões de pessoas no mundo. O livro do Frei Leo-
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nardo 8oft, chamado Princípio Tima. A volta à lena
como pátria comum nos dá conta de dados surpreendentes com relação à problemática da fome no mundo
inteiro. Diz que 1 bilhão de pessoas vivem em estado
de pobreza absoluta e que, dentre essas pessoas, 14
milhões de jovens abaixo de 15 anos morrem de fome
anualmente. O Brasil aparece com uma cifra mu~o aHa
nessa contribuição perversa de pessoas que passam
fome no Planeta Não quero aqui falar dos famintos de
modo geral. Penso que se fizéssemos um grande es·
forço de solidariedade, com todas as iniciativas que já
ternos, somado ao empenho do Governo e da sociedade, poderfamos debelar a fome, pelo menos enquanto esforço nacional. As elnes brasileiras são perversas, pois não se contentam em ter, mas querem
mais do que isto: ter alguém para se firmar enquanto
ser que tem. Só é possível a supremacia quando se
tem o contraponto ao extremo e é isso que acontece
no Brasil: é o contraponto ao extremo da opulência.
Essa é uma realidade que precisa ser mudada. Em
que pese ser fundamental o esforço de governantes, é
importante um esforço que saia das entranhas da cultura brasileira. Refiro-me aqui, neste dia, àqueles que
passam fome na Amazônia Ttve oportunidade de ouvir o relato extraordinário de pessoas que foram em
caravana até o Vale do Juruá, que fez o coração sangrar. São milhares de famffias que, não tendo como
produzir devido à desarticulação do antigo sistema extrativista, estão morrendo de fome em plena floresta
amazõnica. Não estão em maior grau porque vivem da
caça e da pesca; se alimentam sem sal e, muitas vezes, não--rêm sequer iluminação erru;uas casas, fazendo clareiras para poderem assar o peixe ou a carne, vivem sem roupas, sem as mfnimas condições de &r
brevivência É um dado deplorável de fome e de miséria em plena opulência de uma Nação que tem um dos
patrimõnios mais ricos da humanidade, que é a Amazônia
O SR. PEDRO SIMON- Senadora Marina Silva, agradeço o aparte de V. Ex' . Em sua intervenção V.Ex". relata fato que contém enorme crueldade.
Diz V. Ex" que há uma elite brasileira, que somos
nós, para a qual não é suficiente comer bem, alimentar-se muito bem com o que há de melhor; que
para sentir-se bem, tem que comer bem, alimentarse bem e ver nos jornais e nas emissoras de televisão pessoas passando fome. Vendo os que passam
fome, diz a Senadora Marina, nos sentimos melhores. Não sei se se chega a esse ponto, mas pareceme que estamos perto disso.
O Sr. Osmar Dias - Permite-me V. Ex" um
aparte?
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O SR. PEDRO SIMON- Com prazer, ouço V.
Ex".
O Sr. Osmar Dias- Sei que o tempo é curto e
serei rápido. Em primeiro lugar, não poderia deixar
de agradecer a generosidade das palavras de V.
Ex", no inicio do pronunciamento. Não sei se sou
merecedor, mas posso dizer que, há muno tempo,
sou grande admirador de V. Ex". Somos diferentes
da China com relação a produção e importação. A
China, que já proâuz 450 milhões de toneladas, estabeleceu um programa que visa aumentar para 500
milhões de toneladas a produção de alimentos até o
ano 2000. Israel, que recebeu uma indenização de
guerra de US$6 bilhões dos alemães investiu tudo
em projeto de irrigação e produz alimentos para
auto-suficiência e para exportação; e nós dizemos
aqui qúe não podemos produzir porque vamos provocar problemas na economia. Senador pedro Simon, acho que isso se confunde com a história da
nossa infância. Eu fui criado na roça; quando crescia
e a calça ficava curta, minha mãe não me cortava as
pernas, alongava as calças. Acho que no Brasil devereamos agir da ·mesma forma: ·a população cresceu, a demanda por alimentos cresceu, e nós, em
vez de aumentarmos o abastecimento, eStamos cortando a produção para deixarmos '40 milhões totalmente marginalizados ·e SO"k das f<i!nnias brasileiras
comendo talvez uma vez por dia; quando qomem
duas vezes por dia é uma festa. :; ·:c·. '· '-'' ·'"·· · · ·
O SR. PEDRO SIMON -Tenho um projeto de
lei que desde o Governo Itamar Franco eu vinha di!r
cutindo com os Ministros· militares - e agora.p Governo o está adotando: defendo o serviç-<f~cha
mava de militar,· mas o Governo chama muito mais
apropriadamente de Serviço Civil Obrigatório; defendo-o para que homens e mulheres, durante um ano,
prestem serviços como no plano que havia anteriormente, do Marechal Rondon, que lamentavelmente
terminou, funcionando em cada cidade, em todos os
·
lugares.
Esse plano seria importante porque os pobres
teriam um ano para aprender a ler, escrever, a ser
gente, e os filhos dos ricos teriam um ano para conviver com a miséria, com a injustiça e conhecer o
outro lado.
Uma das deCisões que mais me sensibilizaram
foi de uma manchete. vinda da China Olhern, a China está dando exemplo!.· Enquanto nóS per\sávamos
que a Rússia era 'uma maravilha etc. e ia!, uma .potência, a China vem vindo devagar e já ·não é um
pafs que tem fome; é um pafs que está ·avançando.
A China tomou uma decisão: a limitação da natalida-

---------------------
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de. O limite é um filho por família; mais de um filho
significa pagarem impostos enormes. Com uma população em tomo de 1,2 bilhão de pessoas, é fácil
entender.
Todavia, uma decorrência da decisão que foi
tomada agora pela China, com essa história de cada
família, em vez de ter uma enormidade de filhos, ter
apenas um, é que esse filho está começando a ser
muito mimado pela família; ele se toma muito envaidecido, cuidado com muito carinho e com muito afeto como se fosse criado em uma redoma. O governo
chinês está baixando uma regulamentação, obrigando a que esses filhos únicos, em determinado tempo, ajudem, participem, trabalhem e vivam a realidade do povo chinês.
Entendo que se fizéssemos algo nesse sentido, se os nossos filhos convivessem com os mais
pobres, e pudessem conhecer que existe o outro
lado da vala, o da miséria, penso que seria um caminho.
Diz o Presidente da República que este País
não tem competência para olhar para a pobreza, e é
verdade. Eu diria que nós, Congresso Nacional, somos mais responsáveis que o Poder Executivo, porque somos mais omissos que o Poder Executivo,
porque lavamos mais as mãos que o Poder Executivo. O Executivo tenta fazer, faz mal, erra, desperdiça, deixa acontecerem mil dispersões com bolsas de
alimentos, mas tenta fazer. E nós, o que fizemos?
Em determinado momento do Governo Itamar
Franco - está ali o Senador Eduardo Suplicy como
testemunha - o Lula queria falar comigo e me apresentou um projeto que era uma proposta, uma idéia,
pedindo para eu marcar uma reunião dele com o Ministro da Fazenda. Era um plano contra a miséria.
Quando olhei o projeto, no gabinete do Senador
Eduardo Suplicy, vi que era tão sério que disse-lhe
que não era um assunto para ser tratado com Ministro, mas sim com o Presidente. O Lula não sabia o
que responder, mas marcamos a data. Fizemos três
reuniões no gabinete do Presidente da República,
com o Lula, sua equipe e todos os Ministros ligados
à área. Saiu o programa de combate à fome. O Governo fez questão de entregar a sua presidência,
coordenação, não para o Lula, porque não seria normal, mas para o Betinho, e a secretaria-geral foi entregue para o Bispo de Duque de Caxias. A maioria
do Conselho foi composta pelas entidades não-governamentais. Foi um passo importante.
Não vi, Sr. Presidente, durante todo o espaço
que durou aquele programa, uma atuação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O Presi-
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dente Fernando Henrique, na minha opinião, equivocadamente, assumiu para o Governo o programa
que estava com a sociedade. Mas, de qualquer maneira, ainda existe o programa do Governo, e justiça
seja feita à seriedade, à competência da PrimeiraDama, dedicada a esse programa.
O que fizemos até agora? Qual foi a nossa colaboração? Tivemos preocupação em .conhecer, em
fazer algo para o programa social do Governo Fernando. Henrique Cardoso? Parece-me .que não. O
Congresso Nacional está completamente omisso,
porque não fez absolutamente nada.
Meus amigos•. penso que não apenas no Dia
Mundial da Alimentação alguma coisa deve ser feita. ·
Tínhamos que, obrigatoriamente, estar presentes e
dar nossa colaboração. Porém, o .que fizemos?
Creio que devemos propor um debate, numa sextafeira, nos reunir aqui e ver o que pode ser feito. Podemos. solicitar à Sr" Primeira-Darna.que compareça
para lhe perguntarmos em que podemos ajudar?
Corno está? O que é que dá para fazermos?
Nós fizemos alguma coisa? Tem razão o Presidente. O Brasil é um País que nãq sabe atender ao
pobre. Nem o Governo de Sua Excelência nem o
nosso Congresso Nacional!
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon. o Sr. Levy Dias, 3• Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Júlio campos, 2• Vice-Pres/dente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Concedo a palavra ao eminente Senador lris Rezende, brilhante ex-Ministro da Agricultura do Brasil.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Muito
obrigado pela referência elogiosa de V. Ex", que
muito me honra, mas posso adiantàr que é generosidade de V. Ex" como companheiro do Centro-Oeste.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero,
em primeiro lugar, congratular-me com o ilustre Senador Osmar Dias pela iniciativa, que propiciou que
este horário da sessão de hoje fosse destinado ao
tema alimentação, uma vez que se comemora o Dia
Mundial da Alimentação.
Por outro lado, congratulo-me também com o
ilustre Senador, uma vez que tem S. Ex" aproveitado
todos os momentos, todas as datas em que se tome
pertinente o tema agricultura, para salientar a necessidade de o nosso Pafs dedicar mais atenção a esse
segmento da nossa economia, a agricultura. E o tem
feito com muita competência e com muita autoridade, no que secundo as palavras dos nossos colegas
que, desta tribuna, reconheceram no ilustre Senador
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Osmar Dias um dos mais ferrenhos defensores da
agricultura e um dos mais competentes nessa área
Acompanhei os seus passos quando eu era Ministro, quando eu era Governador. Por oito anos, na
Secretaria da Agricultura do Paraná, realizou S. Ex"
um dos mais belos trabalhos de que se tem notícia
neste País. Quando, por exemplo, lançamos o programa nacional de conservação do solo, em tempo
recorde, em pouco mais de dois anos, o ilustre Senador, então Secretário, nos convidava para participar do fechamento da última curva de nível em municípios daquele Estado. Como Secretário da Agricultura, não se dedicou apenas à produção imediata.
Dedicou-se à agricultura a longo prazo, com responsabilidade, com muita inteligência
Sr. Presidente, no Dia Mundial da Alimentação,
eu trago ao Senado uma boa notícia: Goiás é o Estado que, no Brasil, hoje, não tem nenhum faminto.
Cento e quarenta e sete mil fammas recebem, mensalmente, no meu Estado, uma cesta de alimentos
suficiente para a alimentação de 5,- 6 pessoas, uma
cesta farta, composta de tudo o que, se diz·necessário à boa alimentação de uma família. Goiás também
é o Estado onde todas as crian.ça.!; cujos pais não
têm condições financeira ..para isso recebem 1 litro
de leite e um pão todos os dias..BIJSÇal11;-nos.na panificadoramaispróxima •. São 94.mil.crianças.,-, c:
Isso tem custado um certo .saqriffcio .é!OS. cofres
públicos, mas foi uma proposta do nosso então candidato, hoje Governador Maguito Vilela, aceita. pelo
povo ,goiano, tanto é, que ele o.!'!legeu com uma boa
màrgem de votos. Essa foi .uma'das, principais metas
da sua proposta de canãadato ao_Govemo., .. , !·.,..:
Mas, Sr. Presidente, · Rão .. me, conformo. com
essa polftica de simples distribuição de alimentos.
Entendo que, a curto prazo, temos que fazê-lo, porque não é possível que, num ·País como o nosso,
presenciemos 34 milhões de criaturas .·passando
fome. O Senador Francelina Pereira trouxe,~
dados, distribuídos pelo IBGE, que representam
uma realidade cruel.
. ~ •. · . , .: ,
Como acabar com a fome no Brasil? Instituindo
programas e mais programain\a área social? Não.
Entendo que não é esse o caminho.'Fome se mata
com alimento, e alimento se obtém produzindo, porque contar com alimentos produzidos por outros povos, quando nem sempre temos certeza ou condições de dispor de recursos suficientes para buScar esses alimentos é governar com uma dosagem até de
irresponsabilidade.
··
· ··
· '· ·
O Brasil tem tudo para produzir o suficiente
para alimentar a população brasileira; tem tudo para

produzir o suficiente e ainda exportar o excedent•
da sua produção. O que acontece, Sr. Presidente
Sr"s e Srs. Senadores, é que até hoje os governo
brasileiros não encararam com a devida responsabi
!idade o problema da produção agrfcola no Brasil.
Sou de uma geração que pode dizer que c
maior Presidente que este País conheceu foi Jusce
tino Kubilschek. Ele próprio, ao deixar o Governo nunca me esqueço -, quando lançavam a sua candi
datura às eleições presidenciais seguintes, ou seja
'às de 1965, dizia: Estou pensando seriamente en
voltar a governar este País, para redimir-me de urrn
grande .talha administrativa; quero voltar a presidir<
País para pre51!giar a agricultura brasileira, e quen
fazer do Brasil um dos maiores produtores de ali
mentes do mundo.
Lamentavelmente, as circunstâncias política•
impediram que Juscelino voltasse a governar o Bra
sil, uma vez que, em 1964, o Brasil experimentou '
implantação de um regime ditatorial que afastou,· dE
uma vez por todas, a possibilidade de Juscelino vol·
'tara administrar o BrasiL ·
···
·
. . Mas verdade; Sr~ Pre5idente, é que se o pró
·prio Juscelino Kubitschek reconheceu a sua falha
pouco!l ~rarn.outros P.residentes -=poucos~ que en·
·xergaráln ·na ·agrícilltüra' ô caminho J)ara solucionai
ôs problemas naCionais.' .
'. ' ,.• c.E, diga-se de passagem,· temôs ·que· 'recôntie-cer· o ·grande ··interesse :do· aluai,. Presidente' desta
·Casa; Senador José Samey, que quando Presidente
:da República ·prestigiou á agricultura,- tanto é· qliE
:conseguiu .~r·de pouco mais de 50 milhões para
'72 milhões ~ôneladas de grãos a safra;·em apenas 5 anos de ,Governo, um aumento superior a
:30"/o; algo que ·nunca se viu em ·nenhum país .do
mundo. Ele aumentou, em 5 anos, mais de 30%·na
sua produção agrfcola. Mas ficou nisso!
·

'a

Até hoje, observamos que não existe no Bràsil
uma política agrfcola definida e duradoura: para
cada Ministro, ·uma politica.· Basta' dizer que,·levan·iando o núniero'dos Ministreis que ocuparam a Pasta
·da'Agricultu·ra, a média é de pouco mais de sete me.sés por Ministro, durante toda a história do Ministério
'da AgricultÚra. Como pode um País, qi.re não presti"gfá, qúe·'hão '<lá sustentação seus Ministros da
·Agliéültúm; produzir aquilo que realmente espera?
.. '':Entendo; Sr; Presidente, Sr"s e Srs. Senado'res;· ·que,· se a atual Legislatura e o Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso, conseguis·sem, nesse perfodo,'estabelecer uma política agrícola definitiva, boa e que atenda aos interesses nacionais em toda a sua extensão, já se justificaria um
Governo e uma legislatura do Congresso Nacional.

a
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Tenho observado que tem faltado pouco para
que isso ocorra, porque, toda a vez que se fala em
Agricultura neste plenário, os· Senadores são unânime~ em dar o seu apoio, a sua solidariedade a todos
aqueles que abordam o tema.
Vejo, por exemplo, no Jornal do Brasil, edição
de ontem, o seguinte:

·o

Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos {SAE), Ronaldo Sardenberg, a,nunciou ontem, na abertura do 3° Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, no
Rio, o plano do Governo para ocupação da
Amazônia e da região do Cerrado, no Centro-oeste. 'São áreas imensas - disse S.
Ex' -, pouco povoadas, onde até a presença
das Forças Armadas é tímida. A ocupação é
também importante para combater crimes
como o contrabando e o narcotráfico'.
O plano prevê a liberação de recursos
até 1998 para grandes obras nas duas
áreas, entre elas a implantação da hidrovia
do rio Madeira e a ampliação do porto de
ltaquatiara (AM), para escoamento da soja
·
produzida no Cerrado.
A região Centro-Oeste corresponde a
18,8% do Território nacional e abriga apenas 6% da população. •
Bem, acontece que, num determinado momen~·
to da história da agricultura brasileira, o Governo entendeu - e muito bem - que, através da pesquisa
agropecuária, a agricultura avançaria. Criou-se a
Embrapa; criou-se, em Goiás, a Emgopa e outras
empresas estaduais de pesquisa agropecuária.
o que a Embrapa e essas empresas estaduais
conseguiram criar, ao longo dos anos, já deu ao
País e aos EStados dez vezes mais do que a sociedade investiu na área da agropecuária. Mas ficou
nisso!
A pesquisa agropecuária permitiu ao Brasil,
mediante suas criações e invenções, que os cerrados, por exemplo, até então considerados inservíveis à agricultura, se tomassem as áreas mais disputadas para a produção agrícola. Antes não se admitia, sob qualquer hipótese, a produção de soja
fora dos climas temperados. Ela era produzida apenas no sul do País. Hoje, os cerrados brasileiros estão alcançando maior produtividade e um produto de
melhor qualidade.
Se antes estava apenas a agricultura de sequeiro sujeila às intempéries, às estiagens permanentes, hoje, além da agricuttura irrigada dos cerrados - sistemas simples constituídos pelos pivôs de
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irrigação -, temos já as variedades criadas pela Embrapa, pela Emgopa, pelas empresas estaduais de
pesquisa agropecuária; variedades resistentes a essas intempéries, o que nos dá a garantia de uma
produção freqüente, firme em todos os anos.
Hoje, já alcançamos uma produtividade muito
boa da soja, do milho, do arroz, do feijão e que compete com outros países cuja tecnologia já se encontrava um tanto avançada.
Bem, mas contamos então com uma tecnologia ·
de correção do solo, com variedades adaptáveis aos
nossos climas, as nossas terras, mas falta aos agricuttores uma política que lhes dê condições de trabalho.
O Brasil tem terras, um povo trabalhador com
vocação agrícola e até com experiência A nossa origem é agrícola Mas não entendemos a ausência de
uma polftica agrícola que realmente faça d~ Brasil o
·
maior produtor de alimentos do mundo.
É claro que um país como o Japão, sem área
suficiente para produzir alimentos para o seu povo,
estabeleça uma po!Rica de aquisição de importação
de alimentos. Mas estabelecer política econômica no
Brasil, contando com aquisição de produtos agrícolas em outros países, é como desrespeilar uma
consciência nacional. A própria Bíblia nos ensina
que nação prudente é aquela que mantém estoques
suficientes de alimentos para o seu povo, porque,
assim, não fica na dependência ou não abre a possibilidade de ser esta nação coagida por outras.
O nosso Senador Osmar Dias é testemunha
disto: bastou que se estabelecesse uma política
para a produção de trigo para que o País se tomasse, em pouco mais de uma safra, quase que autosuficiente, pois chegamos a mais de 6 milhões de toneladas, quando o consumo, àquela época, era de
apenas 7 milhões de toneladas.
Esse aumento de produção foi como provocar
um escândalo nacional. À época, fui chamado pelo
Ministério das Relações Exteriores, porque, com a
nossa ação de aumento da produção do trigo, estávamos criando problemas de relacionamento com a
Argentina e com o Canadá..
Sr. Presidente, Srs. Senadores, um País como
o nosso, em que o Ministério das Relações Exteriores vem interferir na produção agrícola para proteger
interesses de outros Países, é inaceitável!
É preciso que se crie a consciência de que a
fome se mata com alimentos e consegue-se alimentos produzindo-os. Com a sua produção, criaríamos empregos para milhões de brasileiros.
Além de matar a fome, criaríamos condições dignas de vida para milhões de pessoas.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, para isso, é
necessário que o Governo entenda que para produzir precisamos de estradas, de energia, de escola,
de assistência médica para aqueles que se dispõem
a buscar o interior do nosso Brasil, do nosso País.
Basta que o Governo faça isso e crie condições aos
agricultores para que o nosso Brasil realmente se
tome um dos maiores, senão o maior produtor de
alimentos.
Ora, temos 200 milhões de hectares de cerrado, dos quais mais da metade servíveis para a agricultura. Desses, apenas -23 milhões de hectares estão sendo aproveitados hoje com pastagens, com
agricultura temporária, e, em tomo de dois milhões,
com florestamento e reflorestamento.
O Sr. Levy Dias - Senador !ris Rezende, V.
Ex" me concede um aparte? .
.
O SR. JRIS REZENDE - Senador Levy Dias,
um instante. Posteriormente, terei todo o prazer de
buscar a sabedoria e a participação de V. Ex" neste
·~
.
. . . .. . . . . • . . • ... ·~
debate.
Mas, Sr. Presidente, aproveitando essa disposição do Goverrio,_ através da .SÍlcretaria de Assuntos
Estratégicos,. voltando a sua atenção para, o Centro-

Oeste e para. ;t .AJ:nazõnia, podemos .aproveitar esse
pretexto e !a;!:er c;om que realrner$. !lOSSa5 terrru:; do .
Centro-Oeste :sejam devidamente ap~das e utili- .
zadas para a produção de alimentos..... :. .·.•....; .,,·c ..•
..Incorporando. ao processo proçlutil(o qe nosso
País mais 50 mill:tões de hectares, podemos aumentar ·
a ~ssa produção_ em mais_de 100 milhões de toneladas.
70 ou aoliíilhões que sil!ão.Ji~dos agora, já
chegar quase à casa dos 200 lllilhões de
toneladas de alimentos. AI, sim, temos o suficiente
para abastecer nosso País, para distnbuir alilllElniOS,
criando empregos para milhões e buscar ãtvisas com a
exportação do nosso excedente.
• • O Sr. Jefferson Péres -.Senador I ris Rezende, V. Ex" me concede um aparte? .. ,..
O SR. JRIS REZENDE- Antes de V. Ex", Senador Jefferson Péres, concedo o aparte que vem
sendo soficitado há mais tempo pelo nosso também
digno Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias- Senador lris.Rezende, estou aparteando
Ex" apenas
relembrar alguns
fatos; um deles já foi relembrado no seu pronunciamento. Quando Ministro do Governo do ex.Presidente.José Samey, V. Ex' esteve na Embaixada doBrasil na Argentina tratando deste assunto do trigo; e eu
eslava presente. Assisti à luta de V. Ex" para convencer o embaixador brasileiro de que a política de
produção estava gerando empregos e ren.da em
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nosso País e de que o acordo com a Argentina poderia ser cumprido, mas sem o sacrifício dos produtores e dos trabalhadores brasileiros. Foi difícil convencê-lo, mas o Brasil produziu, naquele ano, praticamente para o seu consumo, quase alcançando a
auto-suficiência. Naquele tempo, o Ministro não se
preocupava apenas em administrar o crédito rural insuficiente - é histórico no Brasil o fato de o crédito
rural ser insuficiente e quase sempre chegar !ardiamente às mãos dós produtores-, mas também em
formar uma infra-estrutura do crédito. Os Estados
que souberam entender a sua orientação e a sua
mensagem estão hoje com essa estrutura. Saltou-se
da casa dos 50 milhões de toneladas para 70 milhões
de toneladas, màrca de 1988, portanto, há quase
dez anos. Retrocedemos a essa marca nos anos de
1995 e '1996, e ainda agora vamos retroceder mais
um pouco. 'Já se chegou à marca de 81 milhões de
tonel.adas, não apenas administrando o crédito rural
e a politica de comercialização, mas ·também formando uma infra-estrutura básica no campo e inves. ti rido no. património maior do agrict.(ltor, o solo, promovendo a conservação, programas de· calcário, investimentos que foram feitos com a pesquisa, aluando ao lado da extensão·e·dando assistência técnica.
Tudo aquilo formou tini· patrimõriio· 'que jamais será
· extinto em nosso País: As propriedades rurais estão
tecnificadas graças a urna gestão feliz de v; Ex" e
daqueles que souberam;· em seus respéctivOs Estados, entender a sua orientação. Nós a entendemos,
Senador !ris Rezende. O Paraná hoje se orgulha de
ter uma agricultura tecnificada Bons tempos aqueles! Além disso, quero dizer a V. Ex" que o Brasil, di·. ferenternente do que deveria estar fazendo, -ao limitar a· sua produção, poderia apoiar a prodUção de
culturas especificas pará o abastecimento interno,
sobretudo para a conquista de mercados externos,
que estão hoje abertoS, oferecidos a países que,
como o Brasil, têm potencial para produzir, mas pensam pequeno,' ou seja, em produzir apenas para o
mercado interno, esquecendo-se de que estamos,
apenas nesta safra, importando a um preço de R$5
.bilhões, dinheiro que poderia estar gerando empregos aqui, mas que eStá. gerando exatamente no pafs
de origem dêsses produtós. Obrigado, Senador !ris
Rezendà pela oportunidade de ter participado daquele grande programa e daquela grande gestão.
.

. . O SR. IRIS REZENDE- Senador~;mr Dias,
muito obrigado pelo aparte de V. Ex". Permifa"rne incorporá-lo ao meu pronunciamento, pela suà importância e pela profundidade das informações trazidas
a este debate.
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Mas gostaria de salientar que, acompanhado
de V. Ex", do Secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul do Governo do Senador Pedro Simon e do
Secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina, travamos a discussão com os Ministérios da Fazenda e de Relações Exteriores naquela época para
conseguir que se desse seqOência àquela produção
de trigo no Brasil. Com muito esforço, conseguimos
que houvesse financiamento apenas para os proprietários das áreas que produziram trigo na safra
anterior. Esse foi um meio de manter a situação daqueles que investiram na produção de trigo e, conseqüentemente, evitar prejuízos insanáveis, mas
com aquela limitação de produção.
. ..
Não sei se V. Ex' ainda se recorda de que uma
das argumentações levantadas era a de que ·esses
países, no futuro, poderiam não ter condição de
cumprir os seus compromissos com o Brasil - e eles
acharam graça. E, parece-me, para Urna lição àqueles responsáveis pela economia de então, no ano
seguinte, a Argentina e o Canadá experimentaram
intempéries que impedirarit, produção, de. trigo e
não tiveram uma .tonelada sequer para' entregar ao
Brasil. E se não fosse. aquele, estoque ·de inais .ou
menos 6 milhões de toneladaS .qu~ o Bras.il conSe. guiu nas duas safras, O povÓ biasileirO teria pàSSàdo
por momentos aflitivos,. ur:na vez que .faZ. parte da
sua mesa o pão, em últinia análise, o trigo•. ·:·"·.-···"
. Com muito prazer,· Senackir: Jeffêr.ióri' Péres,
concedo o aparte a V. Ex", que muito me honra: .
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sociedade japonesa não admitiria que ele cedesse,
já que é uma decisão coleliva do povo japonês ser
auto-suficiente na produção de arroz, não dependendo da importação do produto. Era esse o meu
aparte, Senador.

O SR. IRIS REZENDE - Muito obfigado pelo
aparte de V. Ex", que realmente •ei~.enriquecer o
nosso pronunciamento. Precisamos buscar o exempio de outros paíseS e vamos fazê-lo justamente no
Japão. Esse país não tem condições de produzir o
suficiente para a alimentação do seu povo, mas ele
se preocupa com a produção de alimentos, tanto é
que, se até então o. Governo brasileiro não se dedicou a uma política realmente eficiente para um aproveitamento, dos cerrados, o Japão, do outro lado do
globo terréstre, enxergou, nos cerrados, o potencial
para a produção de alimentos e diSpÔ~se a empres.tar ao Brasil recursos para o _aproveitamento dos
cerràdos.
Eu era candidato a governador em 1962 e obseiVei, nas Unil(ersidades de Goiás; Catóüca e Federal, um moVimento intenso contra a implantação
~do programà prodecer no Brasil, sob a alegação de
que ó Japão. estava. querendo tomar o. nos5o 'País•
' J;u J1~Ó CO,!Jheciá O_ problerna éín Íoda a sua,• e~n~-São; tão logo eleito; imediatamenlé proYidenciei úlna
Viagem ao Japão· pa!Q. c;ontieçer_q~ j1êíto .ó pl'ciQI';I, ma e buscar inforn'lações. · Ri:
seguintes indaga· ções: que percentual de japoneses os senhores que.
. ·> .. . . . . . . ..
.·rem para.~ programa? Nenhum.•Oue percÉlÍ1ti.Íal
O Sr. Jefferson Péres '- Seriado( lris _FiEil:en-.. ~ ·!la<,prçc!uÇão os senhores exigem .que seja vendido
de, receba o meu aparte como Úrna cóntiitiuição''ao -'P'âia o Jàpão? Nenhum. E pÓr que um dinheiro tão
seu discurso. V. Ex' se referiu; há pouco e'de passa:barato, a tão logo prazo? Eles disSeram que ·não
gem, ao Japão como exemplo.de país eom eondiçõ·_queriam ficar nas mãos de um só pafs fornecedor· de
es diametralmente opostas· às do BraSil,' porque, soalimentos. Quer dizer, o Japão empresta dinheiro ·ao
!rendo a angústia do espaço físicó, é uiri grande im· Brasil, e o Governo brasileiro pode vender a quem
portador de alimentos. Todil.Via, veja V. Ex". Senador
bem entender; preocupa-se erri que haja alimento
Iris Rezende, que mesmo <i japão dá uní<! proteção,
suficiente no mundo, para que o povo japonês àmaaté exagerada, ao únicq · eereal que ·produz, qual
nhã não passe fome. E estamos perdendo todó
seja, o arroz, item básico na afimentaÇão dos japopotencial.
'
. .
'
.
neses. Durante a Rodada Uruguaia de coOVersaçõ·..
.Veio o Prodecer I, que já está absolutamente
es do GATT, na qual foi negociada amplamente Uma
consolidado; em-seguida, o Prodecer 11, que está !lnredução das tarifas para produtos industriais ·e ·agrfcontrando dificuldades, deVido aos sucessivos piacolas, os Estados Unidos, a União Européia ·e mes.. nos.econômicos, que dificultaram a·Vida dos produmo os pafses asiáticos exerceram fortíssimas pre&,tores rurais. .-Aiiás, .Sr•. Presidente, Srs. Senadores,
sões sobre o governo japonês para 'que este redu. gostaria de advertir a área económica do Governo
zisse a tarifa de proteção para o seu arroz;'i'io qual é
. para que encontre Uma solução para os agricuHores
auto-suficiente. Ainda que se tr:ate, Senador .lris Reque integram o Prodecer 11, pois, dentro de póueos
zende, de um arroz produzido a ciJst9s elevadfssi. dias, estará no Bra5il o prfncipe japonêS, para .a.Ssimos, podendo mesmo o Japão importar o produto. a
nar a. extensão do .Prodecer III, quando o Brasil recepreços bem mais acessíveis. À época, o primeiro-miberá mais de US$500 milhões de dólares. Essa assinistro japonês resistiu às pressões, alegando que a
natura não será dada, se os nossos agricuHores do
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Prodecer 11 continuarem inadimplentes, como estão
todos os agricultores brasileiros. Os seus dêMos
são superiores a R$200 mil. Portanto, o Governo
terá de encontrar uma solução para eles.
Foi um plano que deu certo e ainda dará, mas
é preciso que o Governo encontre uma solução para
esses agricuHores e para o Prodecer 11, a fim de que
consolidemos o Prodecer III e o Prodecer III/Extensão.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, concluo
o meu pronunciamento mais uma vez.
O Sr. Levy Dias - Sr. Senador, continuo
aguardando para apartearv. Ex".
O SR. IRIS REZENDE - Desculpe-me, nobre
Senador. Eu voltaria à tribuna para ter a honra de
conceder a V. Ex" o aparte.
·
O Sr. Levy Dias - Agradeço ao nobre Senador. Nesta tarde, a contribuição que V. Ex" traz à
Casa é uma das mais importantes que já ouvimos,
como foi também a dos Senadores Osmar Dias e
Pedro Simon. Lamento que não haja repercussão. A
insensibilidade para o problema da produção de alimentos não é só do Governo; é praticamente de
toda a Nação brasileira. Quando V. Ex" falou do programa de Goiás, penso que aqui poucas pessoas
perceberam a seriedade do seu enfoque, dizendo
'que, no Estado de Goiás, não existe·um só faminto.
Será que observaram essa frase? Falo do programa
do seu Estado, Goiás, como modelo para o Pafs.
Busquei do Governador Maguito Vilela as informações sobre o Projeto Solidariedade, tte Goiás, e, com
v:~ informações sobre como funciona um programa num Estado brasileiro· onde .rião existe mais
fome, para_ provar a todo o Pafs que é possfvel implantá-lo, desde que haja decisão polftica. Primeiro,
tem que haver sensibilidade para a fome. As pes·soas que são contra a entrega de uma cesta básica,
·nas palavras do Betinho, certamente almoçaram e
jantaram; certamente os seus filhos almoçaram e
jantaram. Falei oom o Governador Magulto Vilela no
calor da campanha polftica, difundindo, copiando o
Projeto Solidariedade,. de Goiás, e S. Ex" me diSse o
mesmo que V. Ex" aqui afirma sobre o Solidariedade: •Antes que o sol raiasse no Estado de Goiás, 90
mil crianças haviam recebido pão e leite e 158 mil
·famfiias por mês recebem essa cesta· básicà". A
-fome não pode esperar. Não posso dizer a um faminto que aguarde até o final do mês, quando arrumar um emprego. O trabalho do. Governo tem de
atuar· em duas vertentes: uma de emergência, que
deve durar o menor. espaço de tempo possfvel da
doação de uma cesta básica, e a outra, da geração
de empregos, para que a pessoa não necessite
dela. De tudo que estudei, de que tornei conhecimento no Projeto do Estado de Goiás, algumas coi-
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sas me impressionaram m~ito. É um projeto sem
partido, sem cor política, que envolve praticamente
toda a sociedade goiana, oom 11 mil voluntários.
Isso é únioo no Brasil. Não conheço em todo o Brasil
nenhum programa dessa natureza. Ainda mais, a
beleza do cidadão que vem descadastrar-se porque
já arrumou oondições de vida, solicitando que aquela cesta seja dada a outro brasileiro. Para ele aquela
cesta básica é uma monlanha de dinheiro da qual
ele passa a abrir mão. Essa sensibilidade ao problema da fome é o que faHa à Nação brasileira. Creio
ser difícil falar nisso a quem está de barriga cheia. O
que foi dito pelo Senador Pedro Simon é uma grande verdade: hoje não deveria ser comemorado o Dia
da Alimentação; este deveria ocorrer em todos os
dias do ano. No entanto, não temes isso. O meu Estado, a minha capital, a cidade onde vivo têm 12 mil
famnias e 25 mil crianças em carência alimentar. V.
Ex", por ter sido um brilhante Ministro da Agricultura,
tem uma responsabilidade maior diante do Brasil, já
que· possui profundo conhecimento do problema. Sabemos todos de sua sensibilidade, de sua competência, de seu patriotismo, de seu amcr e dedicação
ao Pafs. Por essa razão, V. Ex" está ciente da necessidade de decisão. Hoje um jornal noticia que o
rombo do Banco Nacional chega a US$7,5 bilhões.
-Nunca pedimos esse valor para a agricultura ou para
a produção rural! Pedimos US$1,5, ·no ·máximo,
US$3 bilhões, sem que tenhamos qualquer sucesso.
FIZ um discurso nesta tribuna, ·quando assistimos a
um burocrata do Banco Central .segurar o dólar e,
para que isso fosse feito, ele lançava US$7 .bilhões
no mercado. Há uma inversão na atuação do Governo. Nosso problema é gerencial. É a faHa de sensibilidade na área da fome, é a insensibilidade para o
povo que produz. Não existe nenhum cidadão mais
importante em uma nação do que o agricultor. Não
existe nenhum produto mais estratégico em um país
do que o alimento. Se acabar o petróleo, arranjaremos fontes alternativas de energia, ou mesmo andaremos a pé, ou por qualquer meio de looomoção,
mas não iremos morrer. Se amanhã faltar comida,
morreremos. Não existe essa sensibilidade. Meu Estado como o de V. Ex" são Estados produtores. Nossos Estados, hoje, são Estados tristes. O homem no
campo vive muito nielhor do que o homem na cida·
de. O êxodo rural, ·a safda do homem do campo para
a cidade,. gerou problemas muito mais graves no
meio urbano, muito mais sérios, que são os grandes
bolsões de pobreza das periferias de todas as grandes cidades do Brasil. Nossa expectativa - a minha
expectativa e, tenho certeza, a expectativa deV. Ex"
- é de que haja sensibilidade e, conseqüentémente,
um tratamento mais sério para um problema tão g·rave como é .o problema da fome. Não se combate
fome sem comida. No Brasil, tenla-se fazer isso,
mas não há possibilidade de se· oombater a fome
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sem se produzir comida. Deixo registrado no proO SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Com a
nunciamento de V. Ex" a minha solidariedade a topalavra, o Senador Eduardo Suplicy.
das as pessoas que produzem nes1a Nação, que traO SR. EDUARDO SUPUCY (PT-5P. Pronuncia
balham, mesmo tristes, mesmo desprezadas; elas são
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Preas pessoas mais importantes, mesmo assim são dessidente, Srs. Senadores, no Dia Mundial da Alimentaprezadas. Elas fazem o trabalho patriótico da produção
ção,
seria de se esperar que tivéssemos medidas que,
de alimentos. Cumprimento V. Ex" pelo seu pronunciade fato, erradicassem a fome no Brasil
mento, pelo enriquecimento do nosso conhecimento
O Presidente Fernando Henrique Cardoso
por intermédio do seu conhecimento, pelo seu patrioanunciou
hoje, ao meio-dia, um pacote contra o detismo, pelo brilhantismo da sua fala Deixo também resemprego: são diversos programas que abrem ligistrada a minha solidariedade aos homens que trabalham neste Pais produzindo comida.
nhas de crédito contra o desemprego, tais como o
O SR. IRIS REZENDE- Muito obrigado, SenaCredrrat, o Projer, o Pronaf e o Programa de Crédito
Produtivo Popular, do BNDES.
dor Levy Dias. Agradecendo,· afirmo que o meu pronunciamento não teria o valor que tem agora sem o
Trata-se da destinação de recursos, inclusive
seu aparte, que veio realmente valorizá-lo, enriquedo Fundo de Amparo ao Trabalhador, a pessoas ffsicê-lo.
cas, trabalhadores aulônomos, prestadores de serviDiria mais: por mais fria que sejà a criatura . ços, artesãos, micro e pequenos empresários, pehumana, ela tem o seu lado sensível. Por mais fria
quenos negócios in!onnais, micro e pequenas emprella.S, agricuHor familiar, pessoas ffsicas' que busque seja a pessoa, as músicas natalinas normalmente tocam o seu coração, e é por ocasião do
cam o auto-emprego, empreendedores do setor inNatal que observamos que essa elite, muitas veformal e, formal e cooperativas. ,-< .."; ; , -. ~' : ; •.,<·.,
···:Sr.· Presidente; passados quase dois anos de
zes fria e até selvagem,. preparando -Sua meSa
com ricas bebidas e comidas, e talvez no seu subgoverno, esperava que .o Presidente Femanc;fo Henconsciente, envergonhada, ., prepara ,cestas ce,, vai
rique Cardoso _fosse olh.a):pará;~Joriiia~í'nais.efi~
para as periferias das cidades distribui-las .para as
.de se erradicar a pobreza e .a fome neste Pafs; ·mas
·ainda rião. é dessa ,vez que, o Presidente .eS1á,
pessoas famintas. No entanto, fazem isso uma vez
por ano, às vésperas do Natal, ·'como 'que· para
anunciar a instituição no Brasil de um programa .de
·garantia de renda tamiliar.mfnima ou .de renda mini·passarem aquela noite de comemciração·do'ha5cima" E, no entanto,"são·explosivãmente ·érescentes
mento de Nosso Senhor Jesus Cristo eorri à' Córisciência· mais tranqüila~· _.~- ··:...:.:.5. ·3 <·:::.;:: \.~;.:; ·. -'::; ·t· s::~:::..:;
·as iniciativas de governos municipais é"estaduais ria
Essa é a hipocrisia, é a falsi.dade, é·até.à.farta
direção de programas que guardll!:!!·relaçãó'Cóm''a
de vergonha. dEWJm segr:nento da
sooedacte, " ·propostà Cle garaiiliã í:!e'rendiínrnilli!t:· ·•• ~.· .,.. , . "
• :· . Sr. (>residente, ·a Póntiffcia .IJniversi~iliie ci.fólique pensa no seU semelhante sófi:;do ürríâ vez' por
·ca de.São'Paulo réalizÍliá 'amanhã e sextà.~feim;"pàr
ano. Precisamos, no Congresso Naci<lnál;nà Governo Federal, representando a sociedade bmsileira,
ocasião de seu aniversário de cinqüenta anós,: Um
estabelecer uma politica à aHura ·dos nossos destiseminário sobre o Projeto de Garil.ntia de Renda MInos, de tal modo que o Brasil passe a produzir mais,
.nirna e a .Exclusão Social. CÓnvidou ,alguns .dos
mas muito mais, porque não pode haver limite na
maiores especialistas no mundo, dentre os quais os
produção de alimentos num pais de 150 milhões de
.professores .Roberto· Castel, da França; e Philippe
habitantes.
· "'
.Van ·Parijs, da Universidade Católica de .Louvafn,
É preciso produzir mais, muito mais, a firn de
para virem debater as formas de projeto de garantia
de renda mfnima. . .
. ·... .. •·:.
..
. ..
que nos próximos anos comemoremos Ó. Dia. Internacional da Alimentação com .a. nossa :COQsciêricia
. .·,o Professar Philippe· Van, (>arijS; .tt.inélador''da
realmente tranqüila, consciência' do pever c.umprido,
,.rede européia da renda básica,
de _livros COmo
consciência de que conseguimos,. à' nOssá'.gàraÇão
.Argumentando em .Favor da Renda .Básica ou·da
conseguiu enContrar o caminho pará. esté.Pals"tão
Renda de Cidadania, da Uberrlade Real para Todos,
rico e de um povo tão trabalhador. ·. ., : .....: .,_, .,. .. : .
.é considerado um dos. maiores especialistas neste
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
assunto~
•'
·, '''·

a

nossa

:aütor

Dulal1te o discurso do Sr. lrlS

R&ende.

o sr. Júlio Campos, 2" \rJCe-Presidente, deixa
a cadeira da presídêncla, que é ocupada pelo
Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário.

o Presidente Femàndo H~nrique ea'rcióso"iri~~
eou audiência com· o Professor Philippe Van Parijs
·àS 16h da próxima terça-feira, ocasião
que terá a
oportunidade de dialogar sobre essa proposição.

em
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Na cerimônia de hoje no Palácio do Planalto,
perguntou o Presidente Fernando Henrique Cardoso
por que razão os Estados Unidos da América estariam com uma taxa de desemprego menor que a de
outros pafses, ou seja, uma taxa como 5,3% da população economicamente ativa, enquanto que a do
Brasil seria da ordem de 5,7%, segundo os dados do
IBGE, e outros pafses, o Japão com 3%, mas pafses
europeus com taxas acima de 1O% da força de trabalho.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a mencionar o Secretário de Trabalho americano, Robert Reich, a respeito de suas reflexões sobre
como diminuir o desemprego, mas não considerou o
instrumento mais importante existente nos Estados
Unidos da América há vinte anos, que justamente
tem contribufdo para que a taxa do desemprego
nesse pafs não seja tão elevada.
Qual é esse instrumento? É o crédtto fiscal
por remuneração recebida, uma forma de imposto
de renda negativo, que foi ampliado significativamente pelo Presidente Bill Clinton e que tem merecido a atenção dos mais diversos economistas.
·
Mesmo no que ·diz respeito à solução mais
eficaz do problema do desemprego, gostaria de ci- ·
lar o Prof. Paul Krugman, da Universidade de
Stanford, que, em artigo publicado na Foreign Affairs e na Gazeta Mercantil, de 11 de outubro
passado, explicitou sua sugestão para resolver o
problema, conseqüência, muitas vezes, do processo de transformação tecnológica que leva a situações de desemprego.
Quando procura responder à pergunta 'o que
fazer?', diz Paul Krugman:
'Suponhamos que a posição intermediária sobre o desemprego e a desigualdade
seja correta: a principal fonte desses problemas é um declfnio estrutural, ao invés de cfclico, da demanda interna por mão-de-obra
menos especializada nos pafses avançados.
Pode-se conciuir, então, que a resposta nem·
é uma simples politica de expansão de demanda geral, nem uma polftica de protecionismo contra as importações de produtos e
serviços do Terceiro Mundo. O que, então,
se pode fazer?
Essa pergunta não é tão difícil de responder quanto pode parecer. Nos Estados
Unidos, que relativamente conseguiram
manter o pleno emprego, mas registraram
uma desigualdade crescente, as rendas dos
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trabalhadores de baixo salário precisam de
sustentação, mas isso deve ser feito, na
medida do possfvel, sem elevar o custo
desses trabalhadores para os empregadores. A resposta óbvia é algo parecido com
uma versão muito mais ampla dos abatimentos do imposto de renda dos assalariados - um suplemento de renda para os trabalhadores de salário baixo que vai diminuindo à medida que a renda do trabalhador aumenta, mas não tão rapidamente a
ponto de neutralizar os aumentos salariais,
desincentivando o trabalho. Esse programa
estaria aberto a certo grau de abuso, mas o
mesmo acontece com todos os programas
governamentais.•
Ele aqui está falando exatamente da possibilidade de se expandir o crédito fiscal por reiTl!Jfleração recebida, uma forma de Imposto de Renda negativo. Mais avançado do que isso é a introdução de
uma renda de cidadania, como a que vem sendo
proposta pelo Prof. Phifippe Van Parijs, justamente
esse especialista que vem ao Brasil e que estará na
Pontifícia Universidade católica de São Paulo participando de palestra.
. .
Sr. Presidente, se quisermos fazer com que o
conceito de nação tenha um sentido real de solidariedade, se quisermos levar em conta a recomendação do Prof. Milton Santos, homenageado esta semana pela Universidade de São Paulo, no Encontro
Internacional: O Mundo do Cidadão - um Cidadão
no Mundo, extraordinário professo_r:_ de Geografia,
com 55 anos de magistério, que nasceu na Chapada
Diamantina, em Brotas de Macaúbas, e que iniciou
sua atividade intelectual aos 15 anos; .se quisermos
levar em conta as suas recomendações sobre os riscos de quem analisa a globalização sem vê-la de
forma crítica, então precisamos caminhar na direção
de projetes como o Programa de Garantia de Renda
Mfnima
Sr. Presidente, tão relevante considero a
contribuição do Prof. e geógrafo Milton Santos
que gostaria de requerer seja transcrita na fntegra a entrevista que concedeu ao caderno Mais!,
da Folha de S.Paulo <le domingo, em 13 de outubro passado, salientando a importância da sua
contribuição.
.,.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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Um lugar para o homem no mundo
Encontro internacional
homenàgeia ogeógrafo
MiltonS.antos eq~. São Paul.o
FERNANDO CONCEIÇÃO.:~-;·!'l .. ,
es~l~aFolha .~ .. :.: =..

j··

'' •'. '· ~ .u. '"
·. ·. •') '".
Aos 70 anOSj cOmpleta
.m·.
maio, o geógrnfo e profesàOr da·
USP Milton Almeida dos Santos é ..
o centro de uma ,.,a homenagejn, ·,
acadêmica no Brasil, país que trá~··
dicionaimente não cultiva o hábiiQ,,
de =onheaor quem.trabalh8,.co.,",
moelemesni.odiz.l Jj.\ ),:L~·-~~~~r.·~.
. De hoje até quarta-feüa, no cam-,
pus da Uruversidade de São Paulo;
lntelectuais da Frinça, dos Estadoa ·
Unidos, do Canadá, do México, da.
Venezuela, da: ArgentinA e do Br.i-•
sil reuniráô no erioontro mter.. ~
nacio.W "O Mun'do do Cidadão). .
um Cidadão' no Mundo~;· o~
zado para discutir as obnis de Sarii~
tos (leia tala nesta página).,.• --; ~
Durante.o evento,~ livros·~:
tarão sendo lan>"doo, 1im do prót •
prio Milton Santos, "A Naturezi,o
do Espaça.- Técnica e Tempa, Ra; '.
zão e Emoçio", e dois outros érd ·

se

sua homenagem, todos editadoa ~
pelaHucitec;..;.- ;:· .. · •-:_ ·., :, , •

Milton Santos é, hoje,
brasileiros

em

telectuais
tadN

todo

o~~~;~~

~~~~~~~~~no
mesmo. Í
em que foi aluno.: [·
Instituto Bahianat :

Cursou " faCuldade
.
por uma !questão· de prestígio,.,
"porque '!linha famllia decidi~t. ,
que devia ~e educar para ser um: .
doa homens de mando", conta..
Seus pais eram professoro$ primá- •
rios em cidades do interior.. Sua.,
avó, verdureira.. "Até hoje;. o chei· 1
ro de sa!sa.me t.z lembrar de mi-·,
nha avó, que· me visitava. no inter- .
nato, pé no chio, com .o balaio, de-

poisqueacabavadevender."
~

com o m.oviinento militar de 64,

Miltoll Santos•ficou:pteSO"por 90,'
dias num quartel do Exército em
~alvador. ~À épçca, éra secretário·,

-!'r""oEstadi>dos,pib!í;:M;~~~tJ~

pogO!J'~

vernador, Lomanto Júnior. 'l'reoMo
dia a Comissão de Planejamento'
Econõ,mico da Bahia e, com uma .
equipe de técnicos, tinha "algumas propostas correspondentes à
nossa posição. de h,omens de boa
vontade,•. como a aiação de um .
imposto sobre afortuna.
Ao sofrer um pré·infarto e um ..
derrame facial, Santas
da prisão para um hospital. A convite de .
colegas franceses, no Natal de 1964
deixou a Bahia direto para a França. No exílio peregrinou por vários.
países na Europa, África, América
doNorteeAméricaLatina. •• " ...
Aos 50 anos, quando·resol""' retomar ao Brasil, teve como justificativa o nascimento do.seu segundo filho. ,"Só mesmo um baiano
para querer. trocar a Europa ou os
Estados Unidos ,para ter,fi!ho na
Bahia", teria dito a ele Fernando
Henrique. Cardoso, quando soube
desuadec:ísão.em:Paris.._ ~~~!.-· ...
!Jepois .da. morte em agosto .passado de seu primogc!nito, que também era professor da Universidade
Federal da.Bahia, ..cancelou diversos compromissos pelo mundo•.
Leia a seguir trechos de sua entrevista à Folha,. no apartamento
em Alto de: Pinheiros, zona .•oeste
de São Paulct.onde·mora com ~u.a
segunda .mulher,; Marie Hélene,

saiu

queconheceuhá29ano~

*

Folha ·.Um d95tomas a.ser abordado nosse en~níru (nterrt4dJ>nai,
sobre a oua obra é a global!zoçã 0 e:
o espaço do ddadlo, Qual 4 o .,.:·
paço do ddadão num mundo que ·
se diz globalizado e de que tipo de ..
ddadáo se está falando?
Milton Santos '· A voniade d~·
sa globalização perversa a· que es- ·
tamos asaistin<io é reduzir o papel
do cidadão. É tr.insformar todo
m=do · OJD.,eon$Wllidor,, usuárip.•
e, se possível, em coisa, para mais c
facilmente se inçlinar diante de so-·.
luçõesanti-humanas.... ; ,.. ·.... ,
Essa globalização por Cnguanto'
não leva cm conta o homem. De

modo que esse espaço do adãdão .
ser recnadõa partir dos .
nívei

·

· criar o cidadão.
chamado mund uer a
mas
ana oe

m

cada espaç:o. e

a

e

que·

:vao têr itôiêã dê reêiiar esse cida-

dão que yai contnDuir, creio eu..
majs tarde. para suserir uma outra
·
'
globalização. .
Eu aêho que essa,~ a nossa tarefa
no começo do século 21, porque,

~~
· perdi<iõ:tàreãiaçãoãacidadanii''
mediante uma outra _globalização, .
horizontalizada e nãavettica!izada
como a atual, na quà!. a vida não
seja tributária do cálCulo; mas haja'
espaço para a em~o -(jue,~ o
que une as homeJIS,,.Mas .~"
união dos homens do.mundo in· ..
teiro passa pela produção de uma
idéia de mundo feit! em cada _lu-·
gar. . , ., ·~ =1·-··v··-~·~-:·:it. ·~
Folha • Um. mundo desse •. tipo
nio pormitiril o surgimentO de;.
disputas de grupos cada vez me-"

. nores, os acirramer;~to5 étnicos,
.aquilo' 'cjue Hobsba~. iípontan:
como gueRas tribais,,com o fim da:
. bipolaridade Lesto-O"te? ·.~i ..&·; ~
Santos - temos de ver ISSO ilí··
namicamente. Nuncã hoúve uma'
mistura de gente tão pde como:
a que se dá hoje ,nãj> nos países;·
mas nas cidades; A çidade obriga''
todo mimdo a vM'r junío,': por'
conseguinte,. ·a "discutir tOdos o$'
dias o seu futUro~

··: ·· .:": ·. __ .:.~ .. -·

Então, a visão pessüniSti iinagina que vai haver guerra. A outra
visão, que não é pessiniista nem é
otimista, que·é a visão dos fatos cOmo eles se dão, mostia essa produção de uma efervescência extrema-'
mente graJJde Po todas as ddadi:s.
do mundo ..:..Nova York,:·Paris,'
.Londres, SÍO }'àu!o e'ilimbém La;>
'gos ou Abidjã, 'que sio lugare& da·
crláÇio do outro mundo a partir
da presénça comum,,conjunta, de.
gente que Yem de todjt a parte., Isso
éum$aldeêsperança..
·
. I! evidente que o pensamento eú-.
ropeu é muito 8lTellio à: idéia dé:
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•futuro. Os europeuS_ tênl·, enCime~
difiçaldade de trabalhar com o fu.,,

•turo.. eé Qisso que os povos do Súb
.vão ajudai- a recriar Q mundo. Não:·

somOs.' paycw.Ientos,, somos·aPJl-::
rentemente .Iehtos, ,porque. não·
~os da, t6:nic8; mas na Mlli~<
· dade ~ dinamÍslllo !lo ponto de>
vista emocional que piste no Sul~'·
a garantia da produção do futuro •.:;·
Folha .... O sr~ poderia fazer uma~

sfntese do seu pe~fftento sobre 1 ~
lnserçio do Brasil no .mundo e.a ln-<
flutncia do111undo no Braslll AI~:
disso, o que diferendarfa • sua po--·~

. slçio da do governo de 'Fernando'
Henrique cardosol ' , ..,. •i < ......;
Santos -De inícioi miDhà P.,:.,'
• •ção é muito próxima da de Cei.o
Furtado. A. chamada moderniza··
Ção não é algo apenaS unilateraL O
mundo descobre coisas. novas,·
vem fazendo isso há séçalos, des-'
cobertaincessante,queseacelerou

a

coma~ansãodaciênciaedatéc-

·~~'1M15 c:àda"páís,êiii liinçto"do
que ele pensa ser seu deStiiio na• cional, toma o que quer desses da
1 modernização
correspondente
àquele época.
li .a primeira vez que alguns paises,, entre os quais o Brasil, decidetJ) se alienar completamente da
condução do seu próprio destino.
Historicamente, nunca wn país
de(;idiu fazer:o de maneira tão aberta ~ escancarada, a· alienação à
condução do seu próprio destino.

r

o
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de Estado brasileiro hoje, corno na
discussão da Previdência Social,
por exemplo, na qual nós decidi-

Neôhuin pais accita -esse tipo de
at'l'lamento a uma condllção exterp!l. Sobretudo quando ninguém
sabe exatamente, como é o nosso
~hoje, o que significa·tal mercacjp global, o que significa compt!titividade. ·São palavras extremf'Dente fortes, porque repetidas.
mllito barulhentamente pelas mí- ·
diaS, mas que não tênl um conteú-· ·
do, Esse processo de entrega total,
de(~sa a ter um ~o~-.
na) passou a ser algo tão grossell"ll- .
m.:nte impostq aos palses, que to~,.u·peasoãs que não pensam

Fo!ha- Como o sr. vê a posição

de outros intelectuais, não apenas
Fernando Henrique Cardoso, mas,
por exemplo, Alain Touraine, que
de certa forma têm justificado algumas medidas do atual governo
apeJando para a idéia da necessl·
dade de se inserir o país·· na nova
ordem econ6mfca mundial?
Santos - Só para a sua informa,ção, parece que o Totiraine mudou
um pouco, recentemente. Eu não
vi, mas alguém me disse ·que em
um artigo recente ele coineça a rever sua posição, debaixo da pressão mllito foJ;te feita por colegas
delenaFr.uxa.

[ igDjll_tetiamquesersuprimidas.

Folha • O sr. acha que o presidente Fernando Henrique tem "alienAdo'~Gs~sllaessesinteressesl •' ·
SÕntos. - Não diria nesses. ter. moa,por<jnenlÕseioquesepassa
pela,Plbeça dele; Mas o governo
· dele,.aim. As medidas tomadas já
· no $ln do gov<mo Itamar, possivelm"'te sob a ·inspi!ação dele,..

,m~isso.·,
.·
: Folha • Que medldu? · .· ·.•

·

.
· S..ntos • Há duas fomiaa de trabalhai- a questão. Uma ~ voe! pegar. medida por medida,. e dizer:.
·"Bem, tal medida isso, tal medida
aqnilob: ·Eu prefiro pensar, 'por
'exemplo, no conjwlto da política ·
económica do BrasiL g melhor jogar dezenas de milhões de brasileiros na pobreza do que dizer não ao
Consenso de Washington,que é o
f ponto d~ ~ :ent~ do aparelho

.
I

."

·.•.

Quanto aos intelectnais, a gente
sabe que nunca honve uma aise
~-grande dos intelectuais como
hoji O que eu adio muito grave

no Brasil ~.que uma boa parte dos.
clwnados inteleàllais decidiu ser
-bli$hment. E vod não pode ser.
ao mesmo tempo elitablishment e
intelectual. Uma das doenças da
_ in~lectuali$1ade b~eira é. esse
_gosto por serestabli$hment•..

I O intelectual é a classe que elitá

~Ehcriiiír~~cbhte:çâ··hoje
r'··~claRedaca0·

.

:~~,·:·.;

nos Sassia'Sasken e Richard

::}~'6 "ii.,.;,~~'; ~~~~w· · ~~çaii::Jã~deeM~J~~

,,;:.-O'Mrindo do·'adadãn·- um •· Santos{quarta-feira).
••~Cidadão do Mundob,
ho- ·
Haverá também uma série
'·imenageia o' geógrat:o Milton · comunicações livres e mesas
:-':Santos, acontece; de hoje a ' · redondas, de que participarão, .· •
~\W"IIl-feira,,no departamento· , entre outros, Marilena Challi e
:·:~g~daUSP.· :·.·• ,. ·,. · OlivierDollffus{França). .
• 1: fi~urante o encontró; 'Coorde'- . O encontro deve reunir mais
: ~iDI!do por Mlíria Adélia de Sou-. . de600 participantes.
'"'llai-serill' proferidas .conferén,. O departamento de geografia
·. <cias de Octávio lanni {hoje); do · fica na av. Prof Lineu Prestes,·
' •>'-espanhoL. Joaquim .... Bosque
338, na Cidade Universitária.
,.Maurel e· do franc!ol .. jacques
Informações
pelos
tels.
· ·:- ~ {ainanhA); dos ilmerica-. Ol!/818-3772ou818-3775).

que

pennanéntemente 'biti.~d~· de 1

alto a baixo, a sociedade', O intelec- ·
tual não bajula os podetósos do dinheiro, os poderosos do poder e ·
também não bajula ·os pobres. O
intelectual está disposto a critié::ar
o intelectual, coisa que no Brasil é
muito raro. E o intelectual está
sempre criticando a si mesmo, está .
buscando. Os últimos governos
brasileiros, e este governo atual,
mataram as condições para esse ti-.
po de comportamento. Quanda,se
olh(\ o panorama das universidades brasileiras, a gente tem, total
! clareza desse processo eficaz ·"de
I apagamento do intelectual,, que.
tem muita dificuldade de "sobrexistir" no Brasil de hojC:.

l
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Folha- Como a chamadi globalização afeta as universídad~sl ,.
Santos - Creio que o processo
de globalização, sobretudo para as
universidades periféricas. (se não
tomarem cuidado), podelser fatal
para as universidades. Não .estou
dizendo com isso que. elas deixem

ro-professores que se reprpdiUZ<'m;

e só pensam nisso, e cuJ•:•:prc•.~u-í
ção é iridependente

de que produz, tra'baO~
sa. Esse divórcio
uma universidade

de parecer grandes, .de. ter uma
grande produção chamada científica. Estou me,referindo ao papel
de 'conhecimento do presente e de
vontade·. de penetrar. no futuro,
que deveria ser o tral:!alho da uni-·

verSidade. . · .. . .·.:

'"Y. •.. ' •.

·

.• .,:

Nos países do .Tereeiio Mundo
quase· não há universidades gla-.
bais.A USP,queéamaiordaAmét,ca Latina, não é propriamente
globaL Porque as ,idéias criadas
aqui não se imBõem ao resto do
mundo. O prgcesso de globaliza·
ção, dando: enorme força ao. mer.,
cada global; que tem um comand,o
sobre .a- .atividade. acadêmica: no·
muncÍÓ inteiro, atrela os pesquisa-·
dores a um modelo chamado glo-: .
bal, mas que é global para algumas
empresas e, por.col:jSeguinte,.en.••
fraquece a capacidade de desco- ;
berta· e de crítica dos ·que partichi;
pam da univer~id.ade.,:j~~. ,;.,..!.""r..._~· ~.!J,~

Acredito que uma~~I.~iHdades para as un ·
· ~ se .
abrirem a idéias m
ásr:•
estaria em que os p. . s puâessem ter intelectuais.~ digo so-·
mente os de esquer~·- mas também os partidos de di~ o qu~é
delicado
·e na
uca o
rasil é u

1

'r

ais ser

No caso brasileiroaéoisa~ niuitoa

grave,· porquc .. ·as,· universi~

pelos seus corpos dfrigentes, encOT:.f
rajam esse processo de subniissão;;
A própria forma de avaliação da:.•
atividade acadêmica, o convite re. •
petido e a· pressão. para parecer ,
Norte, a começar pelo teor dos re''
latórios, podem levar a universi,;,
. dade a um processo de destruição ;
a partir de dentro;, Hoje a gente,,
discute as ameaças ~ernas à uni. ·
versidade e discute pouco as arnea- ·
ças internas, que são muito gravesFolha - Essas am•aças partlõam
dos setores que dlrjgem • uníversl-.
dadel
.... ·- ....

ca de rixas menores. que não teq;;t
.}malqper papei eduratlVO e pà
conseguinte atrasam o processo. A
esquerda tem essa enorme dívida
com o prus. ~or~ue ela nao [em sabidO fazer o eh re n arional
:-.. ~

As eíeições se tornaram um ato!
de consumo eleitoral. Os candida,;-J
tos são vendidos co~o produtos, ~
os eleitores processam a campa·
nha eleitoral como um convite a·
consumir o seu próprin voto -<; 11'.
o que fazem-, e isto está ligado aà)
tipo de regime que temos no Bn~-·!
sil, a democracia de mercado.
· ~

Santos • Eles não têm Consciência disso, o que também é grave.
Essa falta de consciência vem ~
fato de as universidades estarem.
_criando uma espécie de grupo diri-!,..
gente permanente, espécie ~e bu-;

Folha - Recentemente o senho..Í

recebeu em sua casa a visita de
Gilberto Gil, que o entrevistou. P~?:-~
deriã falar sobre o que tratou a
conversa?
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Santos • A conversa foi sobre-.
tudo em torno de como melhorar"'·
da parte dos intelectuais orgâni-,
cos, como é. Gilberto Gil e, apesar_,1
de ser universitário, imagino q\Lt;j~
eu também seja, a capacidade an~-f.
lítica para produzir um discur~q;.
que possa ser base de um discur~Q:
político. Mesmo sem esse nome:Jr:;.
que todo discurso .intelectual tail)r·•
bém é um discurso político•. Â.~
idéia, que· eu havia exposto numa .
conferência na Câmara Municipal
de Salvador, quando Gil era verea:'
dor, é de que depois da era da tec:,
nologia vamos entrar na era de-:·:
mográfica.·
Folha- O que seria Isso?
..' ·
' Santos • A era do homem, P.!l:
população, das pessoas_ E eu achO..
que nós já esrarnos entrando n~:
,era demográfica.
_;;;,
Folha - Mas sem jogar fora l> •
conquistas da tecnologiaI
: .,;,
Santos ' Ah, é impossível, as,
conquistas da tecnologia são irr~;
versíveis, como existência. O qu•• a·:
gente tem de reverter é a forma <O~.•
mo elas são usadas. Nós vivemoshoje a era do dinheiro em estada.
puro, logo, a tecnologia toda é ~u
da a serviço do dinheiro em estas\91
puro. A idéia, então, é que toda '!ti.
sa parafemália . tecnológica e>;,.,
· traordinária seja utilizada a servi,,_
ço do homem. E"?b o comando d<(,
homem e não nuus sob, o comandq,

das finanças..-'': •.:

·"i L.tf:l'!":

1·•

o.: , ·')r

· Folha -Isto depancl4<!. >'111;2, !I!
Santos- Vai dep=
~,a,
universidade preen
_qi!IU
deaejamos que ela t
de <N:'"l'ir
· governantes redeSCJ!.bram a ~SIJ.
e acreditem nas
próprias nail·
ções, vai depender Sa amplif\Çiq_
da moralidade int~maJii~IJfldj(nr,.
fim. Nesse partiCuJMdfi!;'IO'l'!hle a,
produção do disCWifl?lSI# õe'í~·
papel extraordináriotBVutb õiS ,;:

suar

Fernoodo c...-... '1<>!·~--Jii-~;-.;:
d t.JSPê' pro-"'

n11 Escol& de CCimuniCJç6a •

fessor di Faculcl.ldt dt CorÍ!tWII
((!Nvtr'~
sldadt Feder•l da hhiL ui:m5il1:sf: :~:;
. E·maU;ferconfPusp.br
c:; ioi asõ~q( ~'!t
~: ~- · ··
. .sbfu:utl ;. ..i:t
A entrevista feftl por GU~ .oteca~BlYilteJ\•
Santos estatá dlsponfv.- brw~
,slte'
hhtp;/twww.gubenogu.com.w "'..~.'":~
• ·•

at
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -V. Ex'
será atendido na forma do nosso Regimenlo.
Encerrada a fase da comemoração do Dia da
Alimentação, passamos à lista de oradores.
O SR. HENRIQUE LOYOLA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem
V. Ex' a palavra por cinco minutos.
O SR. HENRIQUE LOYOLA (PMDB - SC.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, tenho alguns artigos dos
jornais de Santa Catarina e Paraná em com manchetes sobre incidente ocorrido na divisa dos dois
Estados.
Na última sexta-feira, dia 11 de out:Jbro, vivenciei com minha tamma e centenas de outras pessoas
cenas típicas do filme: Um dia de fúria. Quem tentou
cruzar a divisa de Santa Catarina com o Paraná pela
BR-376 (BR-1 01 do lado catarinense) enfrentou
transtornos desagradáveis.
Na véspera, quando eu partia de Brasflia para
o meu Estado, às 23 horas de quinta-feira, presenciei uma fila de quilômetros. Pensei que se tratava
de algum acidente rodoviário. No entanlo, no dia seguinte, cheguei con\ minha familia em São Paulo às
13 horas e 50 minutos e apenas às 16 horas e 20
minutos consegui libera-me do tráfego. · · ..· '. •· · "
-c~ :"''Depois de enfrentar esse desagradável episódio,. tenlei remover das pessoas envolvidas' no p~
cedimento aquele problema que estava sendo criado
com a retenção de todas as viaturas na BR-376, lndistintamente; veículos, ônibu~minhões ou o.,que
quer que fosse eram "revistados; numa ação de fiscalízação de animais vivos, sementes, mudas, ·madeiras, gatos, sapatos, ou seja, tudo o que fosse
possível "fiscalízar", apenas com o intuito de conseguir espaço na mídia nacional, em detrimento do
bem-estar da população, provocando um engarrafamento de seis quilômetros. Fala-se que o engarrafamento chegou a vinle quilômetros.
. .- ..
. , O episódio, em verdade, foi uma ação do Governo paranaense em represália ao meu Estado
de Santa Catarina, que, há cerca de_um mês, proibiu .a entrada de animais no Estado para evitar a
contaminação dos rebanhos catarinenses com fe:· : ,
bre aflosa.
· Se nos conscientizannos de que estamos ingressando em pleno século XXI com a supremacia
da irracionalidade sobre o bom senso, e com o agravante de tratar-se de uma autoridade constitufda e
responsável pelo destino de outras pessoas, tomase um fato preocupante.

eutui>J:o 1996

Na oportunidade, encareço aos nobres Lfdere~
do Governo no Senado e no Congresso que inter·
medeiem a solução desse problema, que, segunde
informações, deve perdurar por mais dez dias.
Neste nosso regime democrata, trata-se de urr
fato dHerente e grave a retenção de pessoas nulllê
estrada de rodagem, em virtude de um decreto de
Governo do Estado do Paraná, em detrimento d€
toda uma população que nada tem a ver com ·a briga
dos porcos.
Obrigado pela atenção.

SEGUE,. NA. iim:GRA, PRONUNCIA
MENTODOSENADOR HENRIC/UELOYOLA.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Na sexta-feira última, dia 11 de outubro, viven·
ciei,' com minha famma; e centenas de outras pes·
sca.S, cenas üpicas do filme: Um dia de fúria.·
Sob sol escaldante, pais nervosos por compromisses perdidos; filhos chorando de fome .e sede,
mercadorias., perecíveis 'foram jogadas na' rua ·em
protesto, ameaças de agressão aos fiscais; buzinaços, enfim, um pandemôriio que durou mais de duas
horas de paralisação nun\à'-rodovià federal:''"'':
•.:,.o•;. . :auem·tentou ·cruzar· a divisa de Santa Catarià
com ·a·Paiànã através"da BR-376 (BR-1 01 pelo lado
catarinense) ·.,enfrentou "i'tranStomõs" desagradáveis.
Tratava-se de uma liscalização·de -animais vivos; se=mentes; mudas, madeiras; gatos; sapatos,· ·ou seja,
tudQ o que fosse possfvel "fiscalizar", apenas com o
4nfuito 'ele 'COnseguir- ei;paçcfná·•mfdia' na"ciónar, "-em
detrimento do ·bem-estar da popúlação; provocando
um engamitan\enlo de-Seis quilômetros, '" ~·· =
": ·" O episódio em ve·rdade foi uma ação do governo ·paranaense em represália ao meu Estado de
8anla Catarina, que há ·cerca de um mês proibiu a
entrada de -animais no estado para evitar a contaminação dos rebanhos catarinenses côm febre aftosa.
· , ... Senhor Presidenle e·nobres eolegas; ·
· -· ' ·Seria tolerável se ó ·movimeniO fosse i'eMndicatório de alguma classe trabalhadora se· indispondo
contra -o Estado ou ccir\tra o Governo Federal. ·PO'rém; é lneoncebível ·quando constatamos· ique foi
uma ordem emanada por uma autoridade em represália à medidaS comerciais de outro estado. ·
· · •.-:·.se· nos oonscientizarrnos que estamos ingressando em pleno ·século XXI com a supremacia da irracionalidade ·sobre· o bom senso;- e com agravante
de tratar-se de autoridade constitufda e responsável
pelo destino de outras pessoas, toma-se um fato
preocupante.
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Na oportunidade encareço aos nobres lfderes
do governo no Senado e no Congresso que intermediem a solução deste probler:m que, segundo informações, deve perdurar por mais 1O dias.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Henrique
Loyola, o Sr. Ney Suassuna, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - ConCedo a palavra ào nobre l:)enador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a delicada relação entre o Executivo e o Legislativo vem sendo
ameaçada dia-a-dia pelo advento das medidas provisórias.
Lembro a este Plenário e a todos os que ouvem este pronunciamento que as medidas provisórias foram criadas porque íamos ter, ao que tudo indicava, um sistema parlamentarista, que não ocorreu. No plebiscito, ganhou o presidencialismo e ficamos com as medidas provisórias colocadas em nossa legislação de modo muito forte.
Tenho dito desta tribuna que este é o único
Pafs do mundo onde o Presidente pode imaginar
uma lei, publicá-la durante a noite no Diário Oficial,
e, no dia seguinte, 150. milhões de habitantes são
obrigados a cumpri-la.
Agora mesmo houve mais um evento: o Governo cuidou da administração pública mediante a
emissão das Medidas Provisórias n"s 1.522, 1.523 e
1.524 e dos decretos que as regulamentam.
Essa é uma situação difícil, Sr. Presidente, pois
está tramitando no Congresso quase uma centena
de medidas provisórias. No ano passado recebemos
402 medidas provisórias. Dessas, 67 foram debatidas em reuniões; 32 Comissões foram instaladas
além deSSilS 67, e as Comissões que deveriam
apreciar outras 370 MPs não chegaram a ser instaladas. Das medidas apreciadas, 14 foram aprovadas
e 31 foram revogadas. Se tivesse havido reuniões
para debater todas as 402 MPs, não teria sido possível realizar sessão no Senado nem na Câmara dos
Deputados, portanto, as duas Casas estariam inteiramente paralisadas.
Lembro o caso específico do Proer, que completará um ano no próximo mês-convido todos para
a comemoração do aniversário do Proer- e será extinto, pois foi criado com a duração de um ano. Vejam bem: decorreu um ano inteiro, e nós não conseguimos votá-lo no Congresso Nacional.
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Outras duas medidas completam três anos.
São as medidas provisórias mais definitivas que cOnhecemos. Uma dispõe sobre Letra do Tesouro e
. . .
.
.
outra, sobre privatização.
No caso específico da medida que trata do funcionalismo público, o choque foi muito maior, porque
ela se sobrepõe em alguns aspectos a pontos contemplados no Projeto da Reforma da Previdência, já
aprovado na Câmara dos Deputados e em tramita-'
ção no Senado Federal.
Tenho sempre buscado "empatiza!" a situação
do Presidente Fernando Henrique CardoS(). Sabem
o Sr. Presidente e os S.rs. Senadores que •empatiza!" significa entrar no pêlo, na pele de outrem. Pois
bem; "empatizando" o Presidente, não sei se não faria o que Sua Excelência tem feito, já que o Con-gresso nem sempre tem agido com a velocidade que
a Nação espera. o Congresso não tem um alto conceito.- e com justa razão - na avaliação áos eleito- .
res e dos cidadãos deste Pafs.
·
Ainda hoje, ao analisar a reforma polflica a ser
efetuada no País, espantei-me ao verifiCar que, nos
quinze primeiros meses desta Legislatura, 95 parlamentares mudaram de parlido; que, nos três últimos
meses da última Legislatura, 236 parlamentares mudaram de partido, sendo que um deles chegou a mudar de partido sete vezes.
Temos, ainda, problemas sérios de representação: um eleitor de Roraima vale vinte .eleitores
paulistas. Há, dessa forma, muito a ser feito. Talvez
nós, parlamentares, tenhamos de fazer uma reforma
antes de qualquer outra, qual seja, a da regulamentação das medidas provisórias. Temos de reformar isso
já E por quê, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores?
O Presidente da República tem pressa e age; e,
às vezes, ao fazê-lo, no bojo de uma medida saem algumas incoerências, como nesta de que tratamos - e,
ainda assim, penso que agiria da mesma forma.
Ao mesmo tempo em que aplaudo a coragem
de Sua Excelência, pois nunca vi um Presidente tão
corajoso a ponto de editar uma medida como essa
às vésperas de um segundo turno, principalmente
quando, em capitais imporlantes, o seu partido está
concorrendo, gostaria de registrar um aspecto lastimável dessas medidas provisórias. Refiro-me ao
caso dos funcionários públicos aposentados, que,
por via de procedimentos lfcitos e à luz da ordem
institucional vigente, retomaram ao serviço público,
e cuja situação funcional foi objeto de duas emendas
aprovadas pela Cãmata dos Deputados, em dois turnos de votação, com quorum qualificado, no âmbito
da Reforma que ota tramita nesta Casa.
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Na realidade, a situação funcional de que estamos tratando pôde ser introduzida a partir da promulgação da Constituição de 1988- uma vez que,
nas Constituições anteriores, havia a vedação expressa. Isso ocorreu mediante emenda oferecida
pelo saudoso Nelson Carneiro e acatada pelo eminente Relator, o nobre colega Bernardo Gabral.
Ainda no Governo Samey, a Advocacia-Geral
da União, ao ser provocada pela matéria, exarou parecer favorável à manutenção do status quo sob o
entendimento de não haver óbice constitucional à
acumulação de proventos de aposentadoria com
vencimentos, porquanto não havia vedação expressa no texto constitucional em vigor. Desde então,
esse tem sido o entendimento esposado pelos maiores nomes do Direito brasileiro. Aliás foi, com base
no referido parecer, que o próprio Senado Federal, a
Procuradoria da República, a Câmara dos Deputados, entre· outros passaram a dar posse aos aprovados egressos do serviço público na condição de
aposentados.
Em artigo publicado na 'coluna de Janio· de
Freitas, no jornal Folha de S.Paulo, de hoje, dia 16
de outubro, intitulado Os fora da lei, com muita pro- •
priedade, o articulista denuncia· a violação do EstadÓ'
de Direito no caso em pauta, já que o· pacote de me"·
ã!das provisórias editado no dià 14 desrespeita'direi- •
tos adquiridos,. ao atropelar o vitorioso processo negociado na Câmara dos· Deputados, 'mediante •a·,in-"'
trodução do mecanismo de opção voluntária, que de.
voluntário tem apenas o nome.•·•' -· · ,, 1 · · · ''· '·• c
. Esse niecariisi'I'IÓ, Ott nieihor;
êiétennlíia-''
ção da medida provisória vein também ferir o•princr~ ·
pio do meu Partido de que direitos adquiridos têm
de ser mantidos.· Que se faça a regra para os no- ·
vos, mas quem já prestou concurso e teve consoli-··:
dado o seu direito não pode perdê-lo de uma hora
para outra.
··
.•.•· ·.

eSSa:

No pacote, estabeleceu-se que, até o dia '14 de
novembro, os funcionários devem abrir mão da aposentadoria conquistada como direito legrtimo ·oú do
cargo legalmente exercido como direito legítii'I'IÓ.
Ora, na prática, será criada uma situação· es-'
drúxula, uma vez que, se optar pelós proyentós~ o·.
servidor trabalhará de graça, 'o que é exj:>r'essa"·
mente vetado pela Lei n• 8.112, de 1991 (é proibido o trabalho não remunerado), Se 'optar pelos
vencimentos, o Estado estará impedido de proc~
der ao indispensável pagamento dos ·serviÇos; pro"·
cedendo à imediata suspensão do pagamento pela
atividade atual. Dessa forma, está estabelecido o
impasse.

A opção voluntária, no caso, não é voluntária,
nem é opção: é a cassação de um direito protegido pela lei e pela Constituição.
Logo, é a violação das garantias que caracteriza e define a quebra do Estado de Direito e, com
isso, põe o próprio Governo fora da lei e do regime
constitucional democrático.
Sensível às múltiplas interfaces da questão e
zelosa por dever de ofício no que tange ao Estado
de Direito, entendeu a Câmara dos Deputados de
preservar os direitos adquiridos, mediante a introdução de emenda reconhecendo a situação jurídica perfeita daqueles que se submeteram a concurso público, ao abrigo da aluai Constituição, por
ocasião da votação da reforma da Previdência.
Por outro lado, igualmente sensível às razões
do Governo para coibir a continuação da prática,
cuidou ainda aquela Casa de adicionar outra
eme"'da ao projeto retromencionado, estabelecendo expressa vedação da conduta após a promulgação da .emenda constitucional que trata da Pre-

yidê~ià.·: . ~::·;::,,:~..:··-~~<":::~~;:·-~--···:

: .. ·-

.

Entretanto, sr:- (>residente,. Sr"s e Srs. Senadores, não pretendemos· exaurir a questão nesta
oportürii~e·; mesmo ·::porque · eritendim10s ser o
mérito ,. objetó. ~ser'? éliscutidÕ, .. àpropiiadamente,'
quando· estivermos 'trátándo 'da refónna· da Previdência o qual deverá c:xx>n-Elr logo após a eleição de

a

15:...de"hóvembro~'r.~~-· B~-7:-t~ ~ • .~ &~-;~ -~··sç~

'(.>,i::;.:.-.:·';. · _.:

. . O. <:)bjetivÔ ·princ_ipal.. de termoS 'oé:upado esta .
tribuna,' na tarde de hoje, diz respeito à necessidade ·oo 'acu~armos. O-duro _golpe ..(;iestechado, pelo
Executivo .no :Congresso. Nacional'ê: pri~cipalme~
te no Senado Federal. ao atropelar o processo legisÍativo iniciado cóm' â ·recepção 'do texto iniciado
· na Câmara dos Deputados, desqualificando, inclusive, o .longo trabalho por aquela Casa e frustrando qualquer possibilidade de tratamento mais sério
dos pontos já aprovados, em análise no Senado
Federal e àgora objeto das .referidas medidas prOvisórias. : > ·... :. :, :
·
'• · Penso; 'Sr.· Presidente; Sr"s e Srs. Senadores
que é chegada a hora de regulamentarmos as medidas provisórias.· Oito Senadores elaboraram projeto'dé le'i a respeito. Túdo foi consolidado numa
Comissão de onde urri relatório foi retii'ado pelo
Senador· Josáphat Marinho e encaminhado às Udeianças. · ·. '· · ''"
· ....., :..
·,·..
·
· · · Na Comissão de Constituição Justiça e Cidadania o nobre Senador José Fogaça foi encarregado de estudar a matéria e, inclusive, já fez o relatório. Precisamos votar essa matéria. Não adiante
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ficarmos acusando o Presidente da República
disso ou daquilo. O Presidente tem de administrar. Quem faz, comete erros, e, nesse aspecto, esse foi um. No bojo de muitas medidas
com muitas ações, destaco apenas uma ação,
porque fere a legislação, que deveria ser retirada quando da reedição, pois não acredito que
vamos conseguir votá-la em· tempo hábil, até
porque temos o segundo turno das eleições municipais.
De qualquer modo, não se pode culpar a
Presidência da República. Temos de culpar a
nós mesmos, pois ainda não tivemos a coragem
de votar essa matéria. Temos de votá-la e deixar
o Presidente com os instrumentos necessários
para casos de extrema necessidade e de grande
importância, não para coisas rotineiras.
O País, sei, clama por pressa. A globalização, não só do Pafs, em termos de seus Municípios e Estados, mas em termos de todos os parses do mundo, com o grande progresso da comunicação, clama por urgentes modificações·tributárias, administrativas, políticas etc.
. Hoje mesmo o-Governo eiiVioú ao.Congres~
so Nacional-sei- que o Senador. Romeu Tuma vai
falar desse tema daqui a pouco .,-.uma legislação
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. É
um desafio para nós. Temos que votá-la antes
do final do ano, até 31 de .dezembro, para que
passe a vigorar já a partir .de 1• de janeiro de
.1~99.~e o .Congresso não for. 'ágil~ dará um tes~
temU!Itiõ de. que as medidas provisórias precisam continuar a existir. Se .isso (Ião mudar, o
Congresso Nacional será sempre um Poder menor, de pouca importância, uma vez que a nacionalidade e as suas várias facções .não estarão
aqui representadas. Então, precisamos tomar
uma decisão.
Ao encerrar, deixo meu apelo ao Presidente
da República, caso essa matéria não seja votada
em tempo hábil, para que sane o problema quando da sua reedição, pois esse aspecto fere a
Constituição quando retira um direito já consolidado, claro e antigo. Isso não,pode .acontecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. · ·
.. .·. _
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nobre Senador Ney Suassuna, gostaria que V.· Ex",
caso lhe seja possível, reassumisse a Presidência.
O SR. NEY SUASSUNA - Certamente, Senador Romeu Tuma.
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O Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney ·
Suassuna, suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente Ney Suassuna, Sr's e Srs. Senadores,
durante a reunião da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decorrência de uma questão de ordem levantada pelo Senador Antonio Carlos Valadares, foi consultada a Presidência da Comissão sobre o processo das medidas provisórias.
O Senador José Fogaça teve a oportunidade de es·
clarecer o assunto a todos os presentes. Hoje, felizmente, tivemos a presença de 22 Senadores na Comissão; praticamente todos os titulares lá estiveram, e se discutiram assuntos importantes e• aprovaram matérias que necessitam de presss, como v.
Ex" pediu.
O Senador José Fogaça, rápido naquilo que
lhe é dado a providenciar, em dez dias fez o relatório e devolveu a matéria. à Comissão, e o
Presidente Iris Rezende ·.informou que na próxima reunião a· colocará entre as matérias importantes -a serem discutidas. · ·. ·.
Sei da importância .da matéria. As medidas
provisórias têm ficado por aqui, como diz V. Ex",
por um, dois, três anos. A responsabilidade não é
do Executivo, é nossa, que .não tomamos a necessária cautela para tentar aprová-las em tempo hábil ou limitarmos a sua edição•.
Hoje, como V. Ex" fez referência, estivemos
pela manhã no gabinete do Ministro da Fazenda,
Pedro Malan, e lá, na presença do Secretário Pedro Parente e do Secretário da Receita, Everardo
Maciel, foi apresentada a exposição de motivos
encaminhando a matéria ao Presidente da República. São 58 itens esclarecendo os artigos, em
número de 81.
·
As modificações são importantes e dizem respeito à modernização que a Receita procura dar à
apuração e cobrança dos impostos e à fiscalizaçã"
inclusive controle dos paraísos fiscais. Quanto a is: ·
não vou entrar no mérito, porque com uma simples
leitura· não podemos analisar dados impottant.;s,
principalmente no que diz respeito à pessoa jur'dica.
A matéria foi encaminhada hoje à Câmara, ex..,'" foi
comunicado pelo Ministro Pedro Malan.
A reunião, da qual V. Ex" participou, Sr. Presidente, . Ji bastante tranquila, aberta, e procurou-
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se responder a todas as perguntas. Além disso, o
Secretário Everardo Maciel deverá comparecer a
reuniões com todos os partidos, segundo compromisso assumido no Ministério, pam esclarecer toda
e qualquer dúvida.
Com isso, acredito que haverá tempo hábil
para a aprovação da medida até o final do presente
exercício, pam que passe a vigomr em janeiro do
próximo ano.
Eu já vinha me preocupando com fatos que a
Receita vem procumndo coibir, e pam isso é necessário embasamento jurídico e legal, tanto pam o
Banco Centml, corno pam a Receita.
Serei breve, porque sei que o Senador Freitas
Neto tem um assunto importantfssirno a tmtar. Queria apenas fazer referência aos empréstimos externos pela antiga conta cc-5. registmdos até agosto
deste ano, Sr. Presidente, que demonstr:am uma redução de cerca de US$762 milhões.
O controle dessa conta cc-5, hoje feito pelo
Banco Centml, por pressão de uma série de segmentos importantes, permite verificar capitais clandestinos que entmvarn no Pafs apenas pam a lavagem de dinheiro. Com esse controle e com a identificação dos pamísos·fiscais pela Receitaf'edel'lll, se
essa legislação for aprovada, após ,discussão e modificação daquilo que for importante, acredito que a
atuação da Receita. Federal . melhQ!Wá.-.1=, já,,se,vê
um pequeno resultado com as providências do. Banco Centml.
···-. - ,, .:c·- ·
. A Folha de S.Paulo .traz .o mstreamento dos
paraísos fiscais, on~ a alfquota do Imposto .de Renda é menor, e lucros de brasileiros são transferidos
apenas com o objelivo de diminuir a carga tributária
nesses paraísos. , .
.
Outm coisa que também é importante e ine assusta, Sr. Presidente, é a matéria que o jornal O
Globo publicou esta semana, trazendo a manchete:
Portas Abertas para as Armas no .Rio. V. Ex" é representante da Paraíba, mas tem _uma _parcela da sua
vida, seus filhos, morando no Rio de Janeiro, conforme V. Ex", por várias -vezes, tem-se pronunciado
com inteligência neste Plenário. .
·
Diz o jornal O Globo que a ~policia rodoviária
detenninou que os ônibus coletivos vindos do Pamguai não poderiam mais ser. revistados"' devido .às
denúncias de corrupção junto aos .sacoleiros, ·pOis
muito do contrabando de armas vem por essa forma
A relataria do projeto que cria o Sistema Nacional de Controle de Annas, que tmta da criminalização do porte ilegal de annas, do tráfico de annas. e
de todas as matérias que se referem ao processo do
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controle de armas, fará, em breve, alguns pronunciamentos a respeito.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já conversei com o Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional sobre a possibilidade
de convidar-se o Ministro-Chefe do EMFA pam tmzer ao conhecimento desta Casa matérias relacionadas à defesa do País. Dificilmente se discute no Senado essas questões, que contêm, no seu bojo, vários assuntos ·de interesse nacional, como, por
exemplo, a divisão do Estado do Amazonas.
Recentemente, em reunião realizada com a cúpula dos exércitos do continente americano, foi discutida uma série de providências a serem tomadas
em matéria de defesa, envolvendo, inclusive, um
tema importantíssimo: o tráfico de drogas. As cúpulas do Brasil, da Argentina e de outros países do
continente sul-americano rejeitam a pro~a americana de envolvimento do Exército na luta contm o
narcotráfico. Essas são, sem dúvida, matérias irnportantfssimas.
· .O ·senador Antonio Carlos Magalhães já me
disse ser favorável a esse convite. Creio que esta
Casa tem a obrigação de acompanhar e de discutir
esses temas.' •. . - . - -~·-. •.
~ ".' · Desculpé.rríe~ sériadÓr Freitas Neto, se avancei um pouco no meu tempo.
·
_,,.•.•Muito obrigado.
. . ·
.. · "]) ..SR:· PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas Neto.
: .. :~ O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Pronuncia
SE:Qilinte discurso. Com "revisão do Olfldor.) - Sr.
· PleSidente, Sr"s e Srs. ·senadores, agmcjeço ao Senador Romeu Tuma, que estava inscrito antes de
mim, pela gentileza de abreviar o seu pronunciamento, bastante importante, nesta tarde.
.
. O Governo Federal acaba de tomar um conjunto de providências destinadas a reduzir o déficit público, buscando aproximar-se do equilíbrio orçamentário. São medidas fortes que visam, de acordo com
o· próprio Governo, proporcionar economia de aproximadamente R$6,5 bilhõeS. ..
Compreendemos, como todo o País já compreende, a necessidade de se procumr esse equilíbrio. Um progmma sério de contenção do processo
inflacionário dificilmente poderia conviver com défiCits crescentes. Sem fugir à regm, o Plano Real inclui iniciativas bem-sucedidas de combate à inflação.
· Seria supérfluo insistinnos nos méritos do Plano Real. Mais do que um programa económico, o
Real conseguiu não apenas conter a inflação, mas
devolver a espemnça ao povo brasileiro. VIVendo

o
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hoje com as menores taxas de inflação em quase 40
anos, a população deste País ganhou novo alento.
O Brasil teve em setembro uma inflação de
0,07 por cento, o que não via desde dezembro de
1958. Esse índice não constitui algo isolado, pois a
alta do custo de vida tem-se mantido abaixo de 1%.
Tudo isso faz prever que se feche o ano com a infla·
ção pouco superior a 10%, havendo até quem espere sua queda para apenas um dígito.
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A partir daí, os brasileiros voltam a acreditar
em um crescimento sustentado. Eliminadas as distorções decorrentes da inflação elevada, já começam a se delinear as condições para uma nova era
de progresso, com a elevação dos padrões de vida e
redução da pobreza endêmica.
Entretanto, em nenhum país se procedeu a um
programa dessa natureza sem que se arcasse com
um custo social. Há sempre uma conta a pagar,
como preço pela retomada do equilíbrio que não virá
sem uma reorganização das forças económicas.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se é
compreensível que se deva fazer frente ao custo da
política antiinllacionária, não é aceitável que ele se
distribua de forma desigual entre os diversos segmentos da sociedade. Infelizmente, desde o início
da execução do Plano Real esse desequilíbrio vem
ocorrendo.
O pacote anunciado na última sexta-feira constitui mais um passo nesse sentido. Seu principal alvo
é o funcionalismo público, que se vê privado de uma
série de conquistas, embora algumas delas sejam
efetivamente abusivas. Os tecnocratas preferem ai·
cunhar indiscriminadamente essas conquistas de
"privilégios", como se fossem incompatíveis com a
justiça social. Nem todas são. Ao lado dos excessos,
há entre elas algumas vantagens que constituem a
forma encontrada para se corrigir injustiças feitas
freqüentemente ao funcionalismo público.
Neste mesmo momento, é possível a qualquer
um constatar que os servidores amargam gravíssimas perdas salariais. Estão sem qualquer tipo de
reajuste há nada menos de 22 meses, desde janeiro
de 1995. Nenhuma outra categoria profissional passa por algo semelhante.

A inflação acumulada desde janeiro de 1995
está em tomo dos 40%, de acordo com os fndioes
apurados por dHerentes instituições. Isso significa
que os salários vigentes naquela época perderam
40% de seu poder de compra.
Trata-se de tremenda injustiça contra os funcionários públicos. Nenhum outro segmento da sociedade brasileira perdeu tanto com a estabilização
da economia. E, agora, a essas perdas vem somarse o corte de diversas conquistas. Nem discuto, no
momento, os efeitos desse corte sobre as contas públicas. Registro, apenas, que o funcionalismo vem
arcando com a maior parte do custo da polrtica de
··
·
combate à inflação.
As conseqüências dessa injustiça que se pratica
contra o funcionalismo público vão além de suas perdas salariais. Criou-se um clima extremamente negativo na administração federal. Os funcionários passaram
a viver inquietos. É inevitável que sua insegurariça ten- {
da a refletir-se na qualidade dos serviços prestados.
Em última análise, portanto, o usuário dos serviços públicos acaba pagando indiretamente pelos õnus impostos ao prestador desses serviços.
O processo não se esgota por ar. A pressão dirigida pelo Governo Federal contra seus funcionários
tende a estender-se aos demais níveis de poder.
Vêem-se hoje governadores e prefeitos a fazer o
mesmo, aumentando o clima de insegurança e esti·
mulando a deterioração dos serviços públicos em todos os níveis.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cabe· efetivamente ao Governo Federal defender a todo· custo a
estabilidade da economia, preservando o Plano
Real.
O País deseja a continuidade do plano. No entanto, cabe também ao próprio Governo a busca da
justiça social. Não se conseguirá justiça quando se
coloca sobre alguns poucos segmentos da socieda·
de todo o õnus decorrente do combate à inflação.·
O servidor público virou, de repente, o grande
vilão do déficit público. Um exame das contas nacionais mostra que não é tanto assim. A conta dos juros, por exemplo, tem peso bem mais expressivo na
formação do déficit

A legislação que deu forma ao Plano Real reconheceu aos demais trabalhadores ao menos a
reposição de uma parte das perdas decorrentes da
inflação. Criou-se até um índice para se medir essas perdas, o IPC-r, aplicado durante certo período aos salários. Apenas os trabalhadores do setor
público foram expressamente excluídos dessa cor·
reção.

Além de tudo, contando o Presidente Fernando
Henrique Cardoso com ampla maioria no Congresso,·poderia o Governo ter encaminhado essas providências ao Legislativo sob fomna de projeto de lei.
Haveria para isso a razão adicional de tramitar na
Câmara a emenda constitucional da refomna administrativa mais uma vez o ExecutiVo abusa do instituto da medida provisória, diminuindo a importância
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do Congresso Nacional, que tem colaborado - conforme reconhece o Presidente - na condução dos
programas de sua administração.
Espero que no início do ano, período em que até
há pouco se costumava corrigir os vencimentos do
funcionalismo, o Governo faça justiça a seus servidores. "Mesmo admitindo-se a necessidade de urna desindexação e, portanto, da correção dos salários nos
estrítos parâmetros da inflação passada, a remuneração do funcionalismo deve, por todas as razões, garantir ao menos a manutenção de seu padrão de vida
Sr. Presidente, .era o registro que eu gostaria
de fazer na tarde de hoje. Muito obrigado.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1° São inclufdos, no n(Jcleo comum dos
currículos de ensino fundamental e médio, conte(Jdos sobre direitos da criança e do adolescente e sobre violência sexual.
Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Ar!. 3" 'Esta lei entra em vigor na data de sua
. .
publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em centrário.

Durante o discurso do Sr. Freitas Neto,
o Sr. Ney Suassuna, SUplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.

O Brasil e o mundo têm adquirido consciência das amplas dimensões que hoje assume o
abuso sexual de crianças e adolescentes, envolvendo alto faturamento do lenocínio e da pomografia Segundo documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vivem em situação de pobreza mais de 70 por cento das vítimas encontradas em boates, casas notumas e outros estabelecimentos. Cerca de 40 por cento das vítimas não
têm pai nem mãe e 30 por cento das famfiias são
chefiadas por mulheres. Isso significa que o abuso
recai especialmente sobre as camadas menos privilegiadas da sociedade, embora não isente as demais. Como uma das medidas para combater
este grave problema, o Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente propôs re:centemente que uma lei obrigue as escolas a incluírem nos seus currículos, em todos os níveis,
noções sobre direitos da criança e dos adolecentes e sobre violência sexual. Sem dúvida, a escola - em especial a obrigatória, ao· nível do ensino fundamental - não pode se afastar da vida
da comunidade ·e da sociedade. Ao contrário
deve trazer para dentro do seu âmbito os problemas vividos pelos alunos ou à sua volta, permitindo que se tornem conscientes e se protejam
na medidas dos seus limites. Por isso, acolhemos sem demora esta proposta e apresentamos
o presente Projeto de Lei.
cabe esclarecer que esta Proposição legislativa não cria mais um componente curricular, o
que teria conseqüências negativas dos pontos de
vista pedagógico ·e econõmico. Conforme recomendação da Unesco, para evitar a sobrecarga de
currículos e programas, deve-se integrar os conte(Jdos do ensino segundo uma perspectiva interdisciplinar, incluindo o estudo de temas que constituem problemas da vida cotidiana por meio de
centros de interesse e da apresentação de concei-

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo 1° Secretário
em exercício, Sr. Ney Suassuna.
REQUERIMENTO N• 993, DE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do arl 172, inciso
I do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do
Dia do Projeto de Lei da Câmara n• 1 02, de 1995
de autoria do Deputado Álvaro Valle, que "Institui
a Residência Odontoró_gi~locria a Comissão Nacional de Residência Odontológica e determina outras providências. •
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Roberto Requião, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - O requerimento lido será publicado e, posteriormente
incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
inciso 11, alínea c, item 3, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) '-Sobre
a mesa, projetas que serão'lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Sr. Ney Suassuna.

255:

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 230, DE 1996
Inclui conteúdos sobre direitos da
criança e do adolescente e sobre violência sexual nos currículos do ensino fundamenwl e médio.

Justificação
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tos e métodos operatórios em situações dependentes
de várias disciplinas. Com isso, evita-se a fragmentação dos currículos, a perda da unidade do
conhecimento e, em decorrência, o fracasso escolar, já tão alto no Brasil, particularmente no ensino
fundamental.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Flaviano Melo.

(A Comissão de Educação - decisão
terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 231, DE 1996
Dispõe sobre a criação da Câmara
Setorial de Turismo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criada no âmbüo do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, a Câmara Setonal de Turismo, órgão integrante do Sistema Nacional de Turismo, com o objetivo de subsidiar a formulação da Política de Turismo.
Art. 2 2 Compõem a Câmara Setorial de Turismo:
I - o Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do TuriSI11<?, na qualidade de Presidente;
11 - o Secretário de Turismo e Serviços, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, na
qualidade de Secretário-Executivo; .
III - o Presidente do lnstüuto B~üeiro de .Tu-

rismo;

- .

IV- um representante de cada um dos seguintes Ministérios e Órgãos: ·
. .
·.
a) Casa Civil da Presidência da República;
b) Justiça;
c) Relações Exteriores;
d) Fazenda;
e) Transportes;
f) Trabalho;
g) Cultura;
h) lnstituio Brasileiro do Meio Ambiente e dos
·
Recursos Naturais Renováveis;
i) Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária;
·
· ·

V - um representante de cada região geográfica, indicados pelo Fórum de Secretários de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo;
VI - oito representantes paritários da iniciativa privada e dos trabalhadores do setor turístico,
indicados por suas respectivas entidades nacio-
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nais de classe e nomeadas pelo Ministério do Traba
lho.
§ 12 Considera-se a participação na Cârnar<
como serviço público relevante, não implicandc
qualquer forma de remuneração a seus membro!
pelo desempenho da atividade.
§ 2° Os representantes de que tratam os inci·
sos IV a VI terão um mandato de dois anos, permiti·
da uma recondução.
Art. 3 2 No deseinpenho de suas atribuições, c
órgã~ levará em conta, principalmente:

a) a democratização do acesso ao turismo na·
ciori8J;
b) a ampliação do mercado de trabalho no setor,
c) a municipalização do turismo;
d) o incremento do fluxo turfstico interno, pela
ampliação de ofertas junto ao mercado internacional
e, em especial, no âmbito do Mercosul;
e) a criação, a consolidação e a difusão dos
pólos turísticos, visando, em especial, ao desenvol·
vimento regional;
f) a ampliação e a diversificação dos equipamentos e serviços turísticos;
g) o estímulo ao aproveitamento dos recursos
naturais e culturais, tendo em vista a valorização, a
conservação e a preservação do patrirnônio histórico, cultural, artístico e paisagístico;
h) o estímulo à competitividade dos agentes
privados e governamentais do setor;
i) o estímulo às micro, pequenas e médias empresaS ~de .mo. tendo em vista a melhoria na
qualidade e na efiCiêricia de seus serviços;
D o estímulo na captação de eventos internacionais;
I) a valorização de programas de capacitação
profissional.
Art. 4 2 As reuniões, o funcionamento e o pro-

cesso decisório da Câmara serão regulados por seu
regimento interno.
Art. 5" Esta lei enlrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6 2 Regovam-se as disposições em contrário.
Justificação
De acordo com dados do Departamento
de Policia Feder<!l, utilizados pela Ernbratur
para a elaboração do Anuário Estatfstico
1994-1995, desta entrada no Brasil, entre
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1990 a 1994, por todas as fronteiras, 7.030.551
turistas, correspondendo a uma média anual
de 1.406.11 O pessoas e a um incremento de
55,85%, no perfodo.
Informações preliminares referentes a 1995,
coletadas pela World Tourism Organization-WTO,
sediada em Madri, que congrega 133 pafses visando à promoção e ao desenvolvimento do turismo, estimam que cerca de 1.800.000 visitantes estiveram em nosso Pafs naquele ano, e que, em
1999, esse número chegará a dobrar (Internet
http:l/www.world-tourism.org/braztour.htm).
Isso não quer dizer que o nosso País, a par
da realidade e de todo o seu potencial, venha
explorando convenientemente essa fonte fmpar
de captação de divisas de geração de empregos
e de distribuição de renda
A tabela abaixo reflete o quanto falta para
atingir o patamar aproximado de outros pafses,
economicamente mais desenvolvidos do que o
Brasil, mas que nada oferecem de superior ao que
aqui existe como atrativo arquitetônico, paisagfstico, histórico ou cultural.
·TABELA1,.
Auxo de turistas (1.000 visitantes),
em 1995, e em relação a 1994 (%). ·; · ·· ·
,,._ :. ,.''.:'- ~- --:- ,.. '
,. ,· .. .
;" ..~---..:

1

Fonte: wro (hup: www, wortd-tourtsm, org, 1rends 95,h1m) .
"Fonte: Embratur, Politica Nacional de Turismo. Diretrizes e Pro-

gramas, 1996-1999.

A atividade turística se constitui, em diversos
pafses, numa expressiva fonte de receita, como se
observa na tabela a seguir. No caso brasileiro, .ela
gerou em tomo de 1.950 milhões de dólares para
a economia nacional, em 1995, representando um
incremento de 8,33% em relação ao ano precedente.
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TABELA2.
Receitas com turismo receptivo (US$ 1 milhão),
em 1995, e em relação a 1994 (%)
Pais visitado

Receita

15,69

7,34

1Fonte: wro (http: www, world-tourtsm, org.lrends 95.htrn)

2
Fonte:,Embratur. Política Nacional de Turlsmo. Diretriies e Pfo.

gramas,1996-1999.

Os dados mostram não apenas a tendência de
crescimento desse mercado, no Brasil, mas também
o quanto falta para que se alcancem níveis compatr. veis com o potencial existente. Para tanto, é necessário, sobretudo, diagnosticar e planejar, como for. ma de atrair investimentos.
A propàsta de se criar uma. Câmara Setorial de
"Turismo vem nesse sentido.
Quando se tala em turismo, está-se referindo, a um só tempo, em inversões, em publicidade,
em subsídios. Mas, também, em renda, em emprego, .em distribuição de riqueza, em atração de capital a ser canalizado, inclusive, para os demais
setores.
Ao se criar esse fórum, o que se pretende é
. reunir todos os segmentos envoMdos, com o propósito de oferecer elementos concretos para a formulação de uma po!Hica consistente para o desenvolvimento do turismo nacional.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996. Senador Júlio campos, PFL-MT

(A Comiss$o de Constituição, Justiça
e Cidadania -decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 232, DE 1996

Denomina "Rodovia Governador Hé-

lio Campos" trecho da BR-174.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica denominada "Rodovia Governador
Hélio Campos" o trecho da Rodovia BR-174 compreendido entre o Marco BV-8 e a ãlvisa dos Estados do Amazonas e Roraima.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
·
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

estranha ao órgão da Administração Pública cujos cargos serão objeto desse
concurso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 11 da Lei n• 8.112, de 1990, passa a vigorar com. a seguinte redação:
"Ar!. 11 •• ;•••.••....••...•• - ...........................
§ 1° O concurso será realizado por entidade estranha ao órgão público a que se
vinculam os cargos cujo preenchimento se
fará mediante essa forma de seleção.
§ 2" O descumprimento do estabelecido no§ 1° implica a nulidade do concurso."

Hélio Campos exerceu, por duas vezes, o car7
go de Governador do Tenitório Federal de Roraima,
nos períodos de 1967 a 1969 e de 1970 a 1974.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
Como Governador do Tenitório implantou as
publicação.bases para transformação de Roraima em Estado,
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrácriando a Companhia de Água e Esgoto, a Compario.
nhia de Eletricidade e o Banco de Rorairria.
Foi Deputado Federal por duas legislaturas,
Justificação
tendo sido Presidente da Comissão de Segurança
A obrigatoriedade do concurso público para o
Nacional, membro da Comissão de Finanças e da
provimento dos cargos públicos efetivos, estabeleciComissão Especial da Amazônia
dá péia Constituição Federal de 1988, foi um passo
Eleüo Senador em 1991, sendo o mais votado, ·· importantfssimo na diftcil luta pela moralização e deveio a falecer no infcio de seu mandato.
mocratização do Estado brasileiro. Hoje, felizmente,
Por tudo que fez por Roraima, em todos os carestabeleceu-se amplo consenso na sociedade brasigos exercidos com dignidade e honradez, Hélio
leira no sentido de que essa conquista não pode ser
campos faz por merecer honraria maior que um
· desprezada. Ao contrário, devemos valorizá-la e torbusto no jardim, um nome de praça ou uma placa de
ná-la mais efetiva, conscientes de que os seus frutos
rua.
serão cada vez mais expressivos.
Tal foi a largueza dos serviços prestados à ter..
O objelivo deste p~jeto de lei é .P9ntr!Q!!ir para
aprimbrar o ínstituto do eooourso público.· Sallemos
ra qu~H!J110u como pou~s. qu~ tão-Somente urna
rodovia com seu nome, cortando todo o território
que -hoje muitas vezes o próprio órgão interessado
em contratar servidores, valendo-se do concurso, orraimense, teria significado correspondente à grandéza da sua vida e da sua obra.
·
ganiza e promove o certame. A nosso jufzo, tal proRodovia Governador Hélio Campos: . não . .:.,c8dimento não oolabpra para a necessária transpaexiste melhor forma de congelar sempre viVa,' no
rência, essencial à moralidade, que o processo seletempo e no espaço, a memória de um nome que
Wo deV-e ter..
Roraima deve reverenciar com gratidão e'sauda-:,-...; ,_::~:-": ·''ÁcredifaJ:ri~.-q~ não basta à Administração
de.
.
' ' ,~, . 'Sér te guiar càrieía,' 6 necessário que assim pareça
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1996•. para a sociedade. A respeitabilidade do processo de
_seleçao de servidores é essencial para que se reforSenador Romero Jucá.
(A comissão de Educação- deciSão
ce a autoridade da Administração, requisito de sua
·
... ef)ciência_. ,Este projeto, vi~ a que os ~ncursos púterminativa.)
,, flllcos sejam Sé!!l.P!e.reaiJZados por entidade estra' illla'é.ó i5rgão f~·cujos cargos serão preenchiPROJETO DE LEI DO SENADO NO 233, DE 1~.
.· do5rnediarite éSSàfôima de seleção. Busca-se, com
isso, contnbuir para ·qué esta importante conquista
Altera o art11 da Lei nR-8.112, de 11 . . da carta de 1988 ganhe consistência e efetividade,
de dezembro de 1990 - Regime Jurfdlco · 'aPerfeiçoando assim o funcionamento do aparelho
do Estado.
·
Único dos Servidores CMs da União -,
·.-.. :...--Sala--das SesSões, 16 de outubro de 1996. para determinar a obrigatoriedade da reaSenador Jeffersàn Péres.
lização de concurso púbUco por entlda'de
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LEGISLAÇÃO CfTADA

LEI8.112DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União.

SEÇÃO III
Do Concurso Público
Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas
conforme dispuseram a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira.
(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania- decisáo terminativa.) . ·

. O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) ~.Os piójetos lidos serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
. ,
. . . . , ., ., .· .•••.
O SR. PRESIDENTE (RomeÜjúmaf,-, A Presidência recetieu do Presidente do COnseiho .Federal
de Contabilidade o' Offcio n• 1.90~. de._1996, de 10
do corrente, solicitando a)ndieaÇão de um repre:sentante ·desta· caSa.;- a·fim ·de''participar da·•sàléni~
dade de instalação do XV C01igré8So Brasileiro de
Contabilidade, a realízar-se no dia 20 do corrente,
em Fortaleza, Ceará., .-· . .:_, -~ •. ·::.~ :;:~:,:: ·,
Nesse sentido, a Pres1dênc1a comumca ao
Plenário que designou Senâdcir.l.llció Alcântaia
para representar o Senàdó ~ãq~_elà'~vel)to~·._-, ...
O SR. PRESIDENTE . (Romeu, Tuma). - Em
aditàmento à convocação .da sesSão' COnjunta <jUe
será realizada terça-feira, dia .22 do corrente, às
19 horas, a Presidência comunica aos .. Srs •.Senadores que a mesma será, fumbém, destinada à
apreciação de medidas provisóriaS.
. .
.
.. Concedo a palavra como Lrder, ao Senador
Romero Jucá. ·
·
v. Ex" dispõe de 2o' minutos~ .
i~-.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como LIder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há alguns dias vim a esta tribÍ.Úla registrar a
ida do Ministro da Justiça, Nelson Jobim, e do
Chefe do Gabinete Militar, General Nelson Cardoso, a Roraima, para tratar especificamente de vistoria ln loco e de entendimentos sobre a demarca-

o·
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ção, ou sobre a proposta de demarcação da área indígena Raposa e Serra do Sol, no norte do Estado
de Roraima.
Essa proposta daFunai, apesar de atender a
quatro etnias indígenas, ou seja, as comunidades
indígenas Macuxi, lngarikó, Tuaurepang e Wapixana, em um total de cerca de 1O mil índios. É uma
proposta polémica, porque prevê a demarcação de
quase 1 milhão e 700 mil hectares de terras indígenas no norte do Estado de Roraima .
.. Se formos comparar esse espaço, por exemplo, poderíamos - só comparando a nível de território - dizer que esse espaço novo a ser demarcado é quase do tamanho do Estado de Sergipe. O
Estado de Sergipe tem dois milhões de hectares e
a proposta Raposa/Serra do Sol, cerca de 1 milhão e ·700 mil hectares.
O Ministro teve a oportunidade de vistoriar as
questões e o problema que se agrava com a disputa de terras entre indíos e não índios.
,. _ . Não estivemos com o Ministro depois de sua
volta de Roraima, mas preocupados com a repercussão dessa questão, preocupados e vigilantes
com os desdobramentos sqciais, políticos.~ econõ:mic6s q·ue eSsa. proposta: dà. Funai pode gerar para
o.· Estado .de Roraima, tivemos· o cuidado, Sr.
Presidente, eu coma·· Senador do Estado, bem
cõmo):is deputa~osJElderais. Salomão .Cruz, El"ton Rohnelt e Luciano Castro, de apresentar ao
Ministro. da Justiça e. à Funai uma proposta alter:':'ativa;_'para 9(Jé hajà efetivamente uma demar- .
cação' e, 'conseqüentemente, a garantia das ter-ra.s indígenas, mas de uma forma possível e pallitável para o Estado de Roraima •.
.
Queremos os índios com as terras garantidas,. mas queremos o Estado de Roraima pacifica'do; queremos o Estado de Roraima com progresso; queremos umà convivência pacífica e constru-

tiva entré índios e não índios.
. . . Portanto, apresentamos ao Sr. Ministro da
Justiça, na data de hoje, uma proposta que prevê
·não ·a demarcação contínua da área Raposa e
. Serra do Sol, mas a demarcação das áreas por etnia, ou seja: a área lngarikó demarcada como área
indígena lngarikó; a área Wapixana, demarcada
como área indígena Wapixana; a área Macuxi de:marcada como área indígena Macuxi: Por quê?
Porque, dessa forma, é possível, primeiro, que
·càda comunidade indígena gerencie o seu· próprio
espaço, haja .vista se tratar de culturas diferenciadas, de formas de viver diferenciadas, de momentos culturais diferentes; em segundo lugar, com a
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nias, garantindo às comunidades a sua efetiva gesdemarcação por área indígena, teremos não a área
tão sobre cada área.
contínua, acabando com dois municípios de Roraima - Normandia e Uiramutã -, mas, sim, a demar3 - O levantamento da necessidade efetiva da
cação por áreas indígenas, resguardando-se esparemoção de fazendas e ocupação de não indios,
ços entre essas áreas, onde poderá continuar a vimesmo quando for o caso, com a indenização justa
ver a população branca e onde poderão se integrar
das referidas benfeitorias. É bom lembrar que exisnormalmente, inclusive em atividades económicas e
tem, em Roraima, pendências anteriores de indenina geração de empregos, índios e não fndios.
zação de benleitorias de outras áreas indígenas, já
Tivemos o cuidado, então, de encaminhar ao
com mais de 1o anos de atraso.
Sr. Ministro da Justiça a proposta de demarcação da
4 - A implantação de um processo de desenárea indígena lngarikó, bem como a de demarcação
volvimento para a região, com apoio na melhoria de
da área indígena Raposa Maturuca.
qualidade de vida, tanto para a comunidade indfgeDessa forma, entendemos que, infelizmente,
na
quanto para as· comunidades não indias, com a
suprimos uma lacuna. Já que o Governo do Estado
participação do Governo Federal por meio de prode Roraima não se preocupou em apresentar uma
gramas, como o Comunidade Solidária.
proposta attemativa, nós, Parlamentares Federais,
estamos entregando ao Ministro da Justiça uma pro5 - Definição de um novo perfil produtivo e
posta baseada no estudo técnico feito pelo Profeseconõmico para a região norte do Estado de Roraisor Alcir Gursen de Miranda Estamos anexando
ma, que será majoritariamente composta de áreas
também a essa proposta um relatório detalhado pela
indígenas, ocorrendo a demarcação proposta. Esse
Comissão da Câmara dos Deputados, destinada a
fato
é de fundamental i!"Jlportância, já que as áreas
acompanhar os procedimentos relativos à demarcade Normandia e .Uiramutã eram.tradicionais setores
ção das terras indígenas e às questões decorrentes
as pendênprodutivos foram"
desse processo. Essa Comissão, presidida pelo Decias
em
questão.
,
·
·
·
·
·
····
···
·•··
putado Samey Filho, foi ao Estado de Roraima
. Portanto, .Sr. Presid(lnte, gostaria de .soliCitar
Queremos registrar, por fim, que não somos
qUe
fizessi Pa:rte deste meu pronunciillnento o o!fcio
contra a demarcação das áreàs indfgenas, pelo conencaminhlldo
ao MiniStro i!
relatórios anexos. ·
trário, como ex-Presidente da Funai, como Senador
. .. ~.Por fim, já que estou traiandóda
indide Roraima, como conhecedor e defensor da quesgena, góStaria élê "regiStrar que éSta.mos na perspectão indígena, somos favoráveis à demarcação das
tiva de um 'noli'l). éoriflilo nà área do Xiilgu. Os fndios
áreas indígenas, mas, vottamos a repetir, não podeestão protestandQ .oontra a invasão daquele parque.
mos, por conta de uma disputa, jogar índios e não
índios na vala do conflito, na vala da violência, inclu- _ .Jllão só.OS TxUi::a~ihãe:'ciuE! iloifuwniénte são mais
belicosos, mas também outros iridiÕs que· São consisive com mortes, como tem acontecido em Roraima.
derados mais paclfiCÔs-estãó. ooirieçahdo a se revolEsperamos, portanto, que o Ministro Nelson
Jobim e a equipe técnica da Funai avaliem essa protar. Cito os ·rndicis Calabi wém de oútros qúe ocuposta. Com a visita que o Ministro fez em campo, S.
pam diferentes. á~ :do paique, que. questionam a
Ex" tem a consciência de que é preciso um processo
demarcação e a con<:epção da formação do Parque
de entendimento e de pacificação para demarcar as
·
lndigena do Xingu.
áreas indígenas de Roraima. Não é palatável, não é
Faço uni alerta: a Funài e o. MiniStério da JuStipossível, não é prudente a demarcação integral da
ça precisam estar atentos à qu~o indfgena brasiárea indígena Raposa e Senra do Sol. Se isso ocorleira. Infelizmente; em vários pontqs começam a surrer, estamos alertando, na nossa proposta, que se
gir fooos de agressões; de disputas,· de invasões de
aprofundará um fosso tremendo entre as populações
terras indfgenas, eilfim, de vioÍência, o que nos
indígenas e as não indígenas.
·
preocupa coino ex-Presidente da Furiai. .
Estamos também propondo ao Ministro alguns
pontos que eu gostaria de relatar por serem imporApelo ao PreSideirte, dá. Funai âo 'Ministro da
tantes:
Jusliça para que dotem aquele órgão de condições
1 -A necessidade de uma decisão rápida sopara proteger o fndio, derilaroar o restante das tenras
bre a questão, já que a população envolvida não
indigenas e, enfim, resgatar a dfvida brasileira com os
agüenta mais o clima de disputa e de pré-conflito,
povos indfgena5. Muito obrigado, Sr. Presidente.
que só agudiza a relação entre a comunidade india
'
' .. .
. ' . '• .
e não índia e entre os próprios indios.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN2 - A definição das áreas de atuação indígena
e a conseqüente demarcação das reservas por etCIAMENTO:

e

êlereStri.itümdaS com

as

questão

e

'
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Brasília, 16 de outubro de 1996

Senhor Ministro,

Nós, abaixo· assinados, parlamentares federais· pelo Estado de
Roraima, estamos vigilantes e preocupados com os desdÓbramentos do processo de
demarcação da área indígena Raposa e Serra do Sol, que pretende, segundo laudo da
FUNAI, a demarcação contínua das áreas indígenas onde se encontram índios da etnia.,
Macuxi, lngarikó, Taurepang e Wapixana, num total de 1.678.800 ha, para uma
·
população de cerca de I O. 000 índios.
Como parlamentares e representantes . de toda a população de
Roraima, inclusive as comunidades indígenas, entendemos e apoiamos a necessidade 'de
uma solução de demarcação para garantia das terras de ocupação dos índios, mas
entendemos também, e gostaríamos de expor esta questão, que o processo de garantia de
terras indígenas precisa ser cónduzido dentro de um espírito de negoCiação e pacificação
do Estado de Roraima. · · ·
.
. , . . . ~ .. Essas. terrliS devem signifi~ar para .os~nos'sÇ>s (ndios. progresso,
respeito e. a possibili~adeAe u.m futuro em harmonia com toda a população de Roraima e
não a di~puta, a violência e a morte.
.. .. ·
", ..
;

·'

.

. '~

'· ...

'-~~

'

·-

·:;. .

.
· · Infelizmente, estes fatos lamentáveis têm ocorrido, pela falta de
proposta ede atuaçã(), principalmente do governo estadual.
.. · Entendemos que a demarcação pura e simples da área continua
Raposa e Serra do Sol, será um fator de conflito e de ampliação do desequilíbrio na
·
relação entre os índios e não índios de Roraima.
A permanecer o laudo e a demarcação proposta pela FUNAI,
estariam inviabilizados, inclusive, dois municípios de Roraima, que são os de NoriJJ.andlit
e Uiramut~_.......,
·
·
.
1'. I .. À.
Portanto, para uma solução viável, permanente e pacificadora há
de se levar em conta:

Exm• Sr.
Dr NELSON JOBIM
DD. Ministro de Estado da Justiça
Brasília - DF
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I - A necessidade de uma decisão rápida sobre a questão, já que a
população envolvida não agüenta mais o clima de disputa e de pré-conflito, que só
agudiza a relação éntre a comunidade índia e não índia, e até entre os próprios índios.
2 - A definição das áreas efetivamente de atuação indígena e a
conseqüente demarcação das reservas por etnias, garantindo às comunidades a sua
·
efetiva gestão sobre cada área.
3 - O levantamento da necessidade efetiva da· remoção de fazendas
e Cicupação de não índios, inclusive quando for o caso, com a indenização justa das
referidas benfeitorias. É bom lembrar que existem pendências anteriores de indenização
de benfeitorias de outras áreas indígenas, já com mais de lO anos de atraso.
4 - A implantação de um processo de desenvolvimento para a
região, com apoio na melhoria de qualidade de vida, tanto para a comunidade indígena
quanto para as comunidades não índias, inclusive com a participação do Governo Federal
através de programas como a Comunidade Solidária.
5 - Definição de um novo perfil produtivo e econômico para a
região norte do Estado de Roraima que será, I!Jajoritariamente composta de ··áreás
indígenas, ocorrendo a demarcação proposta. Este fato é de fundamental importância já
que a área de Normandia e Uirarnutã ·eràm tradicionais- setores produtivos e foram
desestruturadas com as pendências em questão.
.. ·
Isto posto, tomamos a liberdade de anexar, para avaliação de
V. Ex', proposta do Deputado "Salomão Cruz em decorrênci~ de estudos técnicos
realizados na área; que propõe a solução para a demarcação referida região; atravéS· das'·
áreas indígenas.
· · · ··
, "~· .. ·c· ..
1-INGARIKÓ
· .· II- RAPOSA MATURUCA
Vale salientar que os estudõs técnicos, ~ue tratam desta-propostll, · ·
detalhados pelo professor Gursen de Miranda, encontram-se à disposição do Mirústério .
da Justiça.
.
.
.
..
. ,.. , ..
Certo da atenção de V. Ex", nos colocamos à disposição para
quaisquer outros esclarecimentos necessários, ao tempo em que renovamos protestos de
consideração e apreçp:
·

•. <

ELTON ROHNELT
Deputado

LUCIANO CASTRO
Deputado.
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Gabinete do Deputado SALOMÃO CRUZ
I3rasília-DF, 20 de março de 1996.
Senhor Deputado,
Considerando o relatório parcial apresentado por Vossa .
Excelência na Comissão Especial Sobre a. Demarcação de Áreas Indígenas,
pernrita-me oferecer alternativa sobre demarcação da Área Indígena Raposa
Serra do Sol, no Estado de Roraima.
A proposta que estou apresentando, fundàmenta-se em
estudos já realizados pela FUNAI e cientistas da área social, observando-se,
principalmente, uma visão étno-histórica dos indígenas no extremo norte de
Roraima
·
Cabe ressaltar que a Área RapoSa. Serra do ·'Sol,
defmida por muitos de forma contínua, é habitada· por várias ·etnias; com
diferentes usos, costwnes, crenças e tradições;:peeuliares d<rcada Grupo;ccomo
por exemplo, os Ingarlkós, uma tribo ainda em vias de integração que
veneram ~ G~nde Pai~c~.~m,~,;,~f~~\~c>:~':>~~~i!~t~~""SslJ~osas
das· demats etmas. Além destes;' eXIS~em ·pouqUissliilos_~Q.repangs;:-ppucos
wapixanas e um número razoável de·mâcwdS,''todo~ ííidios"mtegrados,
ou seja, incorporados à cornungão.riaêionai:iteconhe_çid<;;$.:nQ"pl~g9"~~i,\rcício.
dos direitos civis, embõrâ: ainda, conservem alguns usõs, costumes e tradições,
característicos da sua cultura primitiva:;:;;,w..;;rii$!~-~'1!-~i:.'jW~;,;l if!Wii'f;~':':>1~.
Por estas e oün-aS·'miõ68,;;"Dãó!~él>d:d~~ri.~.~s:ê';.~ey~; por
uma questão de justiça social, abStrafr~se·ruf'réàlidâde.:-regiõ~al-ê~CJl}er:~f.~Iicar
o mesmo critério, já aplicado aos Ianom !.Y!Jis; 'íD.díós isolãdos'que vivem no
Nordeste do Estado de Roraima, ·com. os indígenas, que. habitam a região
Nordeste do Estado. As problemáticas desses; grupos indígenas são.díferentes
· ·
. .. ...
entre si, logo, a solução não deve ser a mesma • : . ·
Os estudos realizados ' pelo :;:Professor. ::Gursen de
Miranda, Mestre em ·Direito "Agrário, "-Professor ·-e< :;:;pe5quisador da
Universidade Federal de Roraima, at.Ítor de várias obras sobre·ô âriíbito agrário,
onde se incluem O Direito e o Índio,· fruto -de pesquiSa pela'UFRR e PAIO
Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico R,ofaime~e~IHQERR, · além da
obra O Instituto Jurídico da Posse Agrária, rua dissertação· de mestrado. do
singular Compêndio Teoria de Direito Agrário, adotado nos cur5os de Direito
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no BrasiL onde se ensina o Direito Agrário, e na vanguarda no escrito sobre A
Figura Juríãica do Posseiro, são anexados à esta proposta para melhor
subsidiar o entendimento dos parlamentares componentes da Comissão.
presidida com nobreza por Vossa Excelência
Cordialmente,

CRUZ

Excelentíssimo Senhor
Deputado SARNEY.FII,HO
'.
Presidente da Comissão . Externa Destinada
. Acompanhar os Procedimentos
..
'

·Relativos à Demarcação de Terras .Indígenas
2- ~... \ ; :-:.

. _,

.•·.

.

..

. ....
. :.·

-~,-~

•'•

..,

~-

...•-

,

.....

,.
.. ,

.....

· ·No nosso entendimento, a área ocupada pelos índi~s Ingarikó
em tomo,_da :serra do. Sol, deve ser demarcada de forma continua,.
ünediatamente. Existe, inclusive, a Portaria lntenninisterial n°. 154, de ~4 de .
junho de 1989, ,que ."declara como de posse pennanente indígena, para efeito
de demarcação a,Terra Indígena Ingarikó, com superficie aproxiD:ia.damente ..
de 90.000 hectares perímetro. também aproximado de 150 km", assinada .
pelos IÍlinistros do Interior,· da· Agricultura e Secretário-Geral da Secretaria de
·
··
· · · ·
Assessoramento da Defesa Nacional.

e

O estudo da área indígena Ingarikó foi realizado por um grupo
de trabalho intenninisterial, com representantes da FUNAI, SADEM,
MINTER E INCRA, e concluiu que estes índios, pertencentes à família
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Karib, habitantes da região do alto rio Cotingo, terão suas terras demarcadas
de acordo com proposta formulada pela FUNAI e atendendo reivindicação do
próprio grupo indígena Os Ingarikós não aceitam nenhuma vinculação com
os índios Taurepang, Macuxi ou Wapicbana.
O limite da área indígena lngarikó, proposto pela própria
ComtlilÍdade Indígena, em retlilÍão realizada no dia 2 I de abril de I 989
aprovada pela FUNAI, tem a seguinte delimitação:

N: rio Cotfngo, no trecho Leste/Oeste;
S: igarapé Cumaipá;
L: igarapé Pipi;
W: sopé da Serra do Sol

Todos em Roraima reconhecem a proposta coerente, porque os
índíos Ingarikós necessitam desse espaço para proteger sua gente, seus
costumes, crenças e tradições. Éntre os Ingarikós não existe missigenação.
com não-índios, e nem membros das . etnias Taurepang, Macuxi ou
Wapichana e mesmo assim a FUNAI quer enquadra-los em llilll!.. única.
reserva Na área proposta não existem fazendas, garimpos,. comércios e nem
estradas, mas tão somente algumas pistas de pouso de pequenas aeronaves.
· Entendemos que, a demarcação da Área Indígena Ingarikó, é o
iníêio de solução da problemática indígena do Estado de Roraima, portanto de
grande relevância no interesse público,. de >maneira ··gerai;~ ·e ·no·: interesse
·
indígena, de maneira particular.
"'':=--.~

-"~

A área ocupada pelos índios Macuxi, por alguns Taurepang ao
Norte e alguns outros Wapicbana ao Sul, não pode ter a mesma solução em
área continua, como a sugerida para área dos Ingarikó.
Na área em tela existem pelo menos 08 (oito) lugarejos de não- indíos, estabelecidos a quase um século: Vila Surumú, Vila Socá, Vila Mutum;
Vila Uiramutã; Vila Água; Vila do Cajú, Vila Vida! de Negreiios, Vila Placa
interligadas por rodovias estaduais, nas quais existe toda uma estrurura
administrativa como escolas, postos de saúde, energia elétrica, telefõnia etc....
Estão nesta área, também, mais de 350 ocupações rurais
perfeitamente instaladas e de posse continua, instaladas, na sua maioria, antes
da chegada dos índios Macuxis à região. Nessa área pretendida, para a
reserva Raposa Serra do Sol os índios e os não-índios vivem integrados,
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não havendo nenhmna distinção entre a atividade econônúca desenvolvida
pelos indígenas e pelos não-indígenas, inclusive suas relações comerciais no
excedente da produção.
Culturalmente os Macuxis, que desde a época dos holandeses já
usam anr.a de fogo, vivem corno qualquer nativo da região Amazônica,
cultuando a dança do Parlxara. e os hábitos de fazerem para consmno
próprio o c:axirí, o pajuarú e a damurida. No aspecto religioso é lastimável
que mesmo no atual estágio cultural dos Macux:is, estes estejam divididos
por imposição dos religiosos, em 02 (dois) grupos: os apoiados pela lgreja
Católica (Diocese de Roraima), que orienta o Conselho lndigenista de Roraima
- CIR., que discrimina o outro grupo de índios, evangélicos, ligados á lgreja
Protestante.
Considerando estes fatos e a realidadé regional, não retratado em
vários éstudos realizados pelas "Conússões", equipes e antropólogos da
FUNAI, que omitem, propositalmente ou não, dados essenciais ~obre a,
história da gente e da Terra de Macuoaima, para chegarem à conclusões
absurdas, totalmente à margem da verdade etno-histórica do vale do Rio
Branco, sugiro a· demarcação . de uma área que denomino Raposa
Maturuca, em que se considere e respeite aqueles pioneiros e desbravadores
do sententrião pátrio, que tão bem atenderam ao chamado para povoar aquelas
terras com sacrificio pessoal e de suas famílias, e que souberam defender o
território hoje brasileiro, porque esse ,era o objetivo, quando para ali foram
·
·
· -···
mandados os seus antepassados.
-

··~

-··~

. ·.

-·

Brasília-DF, 15 de março de 1996.

SALOMÃO
DE SOUZA CRUZ
Deputado Federal

Exelentíssimo Senhor
Deputdao SARNEY FILHO
Presidente da Comissão Externa destinda acompanhar os procedimentos relativos

à· Demarcação das Terras Indígenas
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ESTE RELATÓRIO AINDA NÃO FOI VOTADO
COMISS.~O EXTERJ'\A DESTI:'\ADA A ACO:\<IPA:'\HAR OS PROCE-

DIME:'\TOS RELATIVOS A DE:\IARCAÇÃO DAS TERRAS 1:'\DÍGE:"<AS E AS QCESTÕES DECORRE:'\TES DESTE PROCESSO

Relatório Parcial
Pelo Ato da Presidência da Câmara dos Deputados, de 23 de junho de
1995, constituiu-se esta Comissão Externa, para cuja coordenação tive a honra
de ser indicado.
A Comissão realizou onze reuniões para tratar dos assuntos internos notadamente quanto às diversas propostas de atividades a serem realizadas, inclusive viagens - e uma audiência pública. Na audiência, ocorrida em 6 de dezembro de 1995, ouviram-se lideranças indígenas de Roraima, Bahia e Amazonas ..
A Comissão realizou duas viagens para verificar in loco as questões relativas à demarcação das terras indígenas.
A primeira viagem, de 19 a 21 de setembro. de 1995, consistiu em visita
ao Estado de Roraima e à área que se propõe seja demarcada como terra indígena Raposa I Serra do .Sol, habita~ajoritariamente por índios Macuxi .
.· A segunda \Íagem. em I 1 ê ii""de dezembro de 1995, foi ao Estado do
Mato Grosso do. Sul, a áreas ocupadas por índios Guarani-Kaiowà, que se tornaram tristemente conhecidos pelo alto índice de suicídios ocorrente entre eles.
O objetivo destas \iagens.conforme acordado entre os membros da Comissão, foi o de fazer anàlises de caso. Para isto, elegeram-se situações complexas que ilustram as dificuldades enfrentadas no procedimento de demarcação
das terras indígenas.
O presente Relatório Parcial contempla a primeira \<Íagem. a audiência
pública e respectivas conclusões.
I.

Viagem a Roraima

1.1 A viagem a Roraima destinou-se a examinar a situação criada com a proposta de demarcação da chamada área indígena Raposa I Serra do Sol. localizada no extremo nordeste do Estado:
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A terra indígena
Raposa I Serra do Sol
teve sua identificação
concluída pela Funai em
maio de 1993 (cf. despacho n° 9,DOU de 21
rruii 93), propondo-se a
demarcação de urna
área
contínua
de
1.678.800 hectares.
Os dados disponíveis indicam que
nesta área vivem cerca
de dez mil indígenas,
majoritariamente da etnía Macuxi e minoritariamente dos grupos Ingarikó, · Taurepang e
Wapixana, distribuídos
·em 95 aldeias.

Segundo se colhe
do ~Aviso- n° 1949/M.J, de I P d~zembro de 1995, endereçado pelo. Senhor
Ministro da Justiça ao Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, os autos
relativos à demarcação da área se encontram presentemente de volta àquele
Minístério, depois de emitido parecer pela Advocacia-Geral da União.
A dimensão da área e o fato de se localizar na faixa de fronteira determinaram uma série de diligências específicas. Ao que se sabe, porém. embora o
Estado Maior das Forças Armadas se tenha pronunciado contrariamente à demarcação da área contínua, ou áre·a ·única, esta forma é a que obteve endosso da
Advocacia-Geral da União e corresponde à reivindicação da maior parte das lideranças indígenas locais.
Por outro lado, opõem-se à demarca.ção da área única expressivas lideranças políticas de Roraima e os não índios que serão atingidos pela demarcação. Estes, secundados por algumas lideranças índígenas, advogam a demarcação de uma série de áreas menores, circunscritas ao· perímetro das aldeias.
Questionam, igualmente, o caráter indígena da gleba, entendendo que a Funai
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extrapolou na identificação dos limites, e por último discutem os critérios para a
avaliação das benfeitorias indenizáveis.
Este é o contexto em que a Comissão. arravés de seu coordenador e dos
ilustres Deputados Salomão Cruz, Gilney Viana. Nan Souza e Silas Brasileiro.
realizou sua visita à região.
1.2 A Comissão visitou, no perimetro da área proposta, as aldeias de Matúruca, Raposa e Vila Pereira. Visitou também a sede do município de Normandia, encravado no seu extremo leste.
Em Boa Vista, a Comissão reuniu~se com os produtores que foram, ou
serão, retirados da área na hipótese da sua demarcação. Foi também recebida
em jantar pelo Excelentíssimo Senhor Gove~ador do Estado, e participou de
encontro com representantes do Conselho Indígena de Roraima.
Há que se consiêJar a extrema cordialidade com que os membros da
Comissão foram recebidos nestes lugares. tanto pelas comunidades)ndígenas
quanto pelos não índios. Houve, assim, clima propício e ordeiro para serem vocalizadas as distintas opiniões existentes sobre a matéria; não obstante, às ve.zes, a emoção que matizou os depoimentos. ·
. .. · · ··•: :. ~ · .
•· • Finalmente; de. volta .a Brasília. a Comissão ouviu em audiência pública
dois líderes indígenas da aldeia do Contão, localizada no perimetro proposto,
que se. manifestaram
contrariamente
à demarcação
da .área- única.
" ..
,.
.
.
.
'

",,,,.

'

'•

. -·-·--·: . . ··-

'

. I ;3 ... ~ Sabe~se que é relativamente recente, em Roraima, a demanda organizada
·daS corffiü!tidades'indígenas pela demarcação das suas terras. Não vem ao caso
·investigar as causas do fenômeno, tal como se apresenta hoje, porque acima de
quaisquer outras considerações impõe-se lembrar que a demarcação das terras
dos índios é um imperativo constitucional.
: · Adotando construções jurisprudenciais ·que se ·vinham repetindo, a
Constituição de 1988 incluiu um conceito sobre ..terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.. (§ 1° do art. 231) cuja aplicação. se acaso encontra problemas
de subsunção, por nenhum motivo pode ser i!,.'OOrada OU retardada. ·.
· Por' outro lado, a Constituição ressalvou os direitos dos ocupantes de boa
fé à indeni~ação pelas benfeitorias que tenham le\rantado. Não se'cogita de indenização pela terra, e~quanto t<ll, porq~e a natureza Indígena de. uma àrea tradicionalmente ocupada pelos índios é constitucionalmente reconhecida como
originária. Ademais, tais terras penencem ao domínio da União, segundo s..:
estabeleceu desde a Carta de 1967, e ponanto a União não pode sequer cogitar
em indenizar o que já é seu por força de expressa detenninaçào constitucional.
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1.4 Assim, os problemas como os que existem em tomo da demarcação da
área indígena Raposa í Serra do .Sol, atem-se a dois aspectos.
O primeiro deles é que ocupantes não índios que se encontram na região
há décadas. ou mesmo há mais de século. se considerada a cadeia dominial.
sentem-se surpreendidos com a proposta de demarcação. Parecia-lhes - e as
circunstâncias histórias. até este momemo. legitimou-lhes tal emendimemo que jamais haveria tal demarcação ou. pelo menos, que nunca se cogitaria de
demarcar uma área contínua de tais dimensões. Anos de trabalho, sofrimento e
esperança de gerações de trabalhadores não índios são subitamente relegados.
Naturalmente, não se poderia esperar destas pessoas uma receptividade pacific;:a
ao fato. A eventual impositividade dos agentes da Administração Federal contribui para o acirramento dos ânimos, deteriorando-se ainda mais o clim<! em
função do segmtdo aspecto, que abordaremos a seguir.
.
·
O exemplo mais cabal do que se acaba de dizer é a existência de todo um
município, Normandia,.encravado nos limites propostos. É evidente que, independentemente das causas que contribuíram para a consolidação desta situação,
resta obrigatório. assegurar . aos· habitantes de. Normandia perpectivas. reais de
futuro.
·· .. ::·;:..
. -'···· .· ...• -_.
.. · ,,_
........ .
'.

o segmtd~

'

. ...

com os

.

'

aspectó di:Z
critérios, bastante . criticados, utilizados
_para '!. av;iliação"_das, p~nfeitq_rias_ indeniz.á.~eis...:Em princí~, todos. se julgam
ocupantes de boa fé:~ e, no caso ero .tela, pode~se presumir que a omissão do
Estado Federal realmente. !h~s fez supor inexistirem obstÍículos ou vícios que
lhes impediriam, finalmente,_aaquisição das terras que exploravam. Aplica-selhes a noção de boa fé estampada no art. 490 do. Código Civil. Superada esta
questão, resta ainda a do cálculo do valor das benfeitorias, por todos denunciado como incorreto e intensamente lesivo aos seus direitos.
1.5 Tais são as çircunstâncias que determinam, em Roraima, uma forte oposição à demarcaÇão âa.área indígena Raposa I Serra do Sol. Por fim, a Comissão verificou. que o' desgaste enorme-sofrido petas partes envolvidas, hoje as une
na rei\indicàçãó unfutinie por uni desfeého imediato para o impasse.
-

.

...

-

Esta é. em síntese. à descrição objetiva do quadro. Tudo o mais. que a
Comissão sabe ser seu dever escutar, são desdobramentos emocionais' que dizem com a an~:,rústia das pessoas, mas nada acrescentam de concreto nem ao diagnóstico, nem à solução.
·
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1.6 Os atas da Administração Pública, no exercício dos deveres legais e
constitucionais, gozam da presunção de legitimidade, legalidade e correção. A
mera desconformidade com a atuaçào administrativa não tem o condão de autorizar suspeitas. E se eventualmente a Administração se equivoca num aspecic.
nem por isso é lícito supor que todo um procedimento fica, por tal motivo. comprometido.

É notório que na vigência do prazo do im. 65 da Lei 11° 6.001/73, e depois na do art. 6 7 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. omitiuse o Estado no dever, que a lei e a Constituição lhe cometeram. de demarcar todas as terras indígenas- inclusive a área Raposa; Serra do Sol.
Os sucessi\·os adiamentos. $C algum hc"neticio trouxeram. foi sem dúvida
o de que a proposta de demarcação da area Raposa ,. Serra do Sol pôde ser
exaustivamente estudada, acumulando-se op1mões, pareceres e trabalhos de
campo. Todas as resistências à demarcação tiveram ensejo;çie se. fazer ~ntir.
U1timamente, a par da inconformidade loca!, manifestou st.iaS preocupaÇões o
próprio Estado Maior das Forças. Armadas. No final, a Advocacia Geral da
.União termina por espancar -ãs dúvidas juridicas porventura ainda .remanescentes, reafumando IneXistência de óbices· legais à demarcaÇão da área, nos. ter·
-·
mos da proposta da Funai.

a

.
·.Enquanto aos lirrútes, e ao fato de ser área única ou-descontinua. prevale- .
· ce abalizàdo relatório do antropólogo Paulo José Brando Santill( cohfirmand(}.
que, de fato", os lirrútes propostos atendem à definiçãó estampada
1° do a"rt.
231 da Constituição Federal. Diante da autoridade do cientista especializado, e
.do aval dos juristas que se pronunciaram, não pode a Comissão supor-se detentora de melhores conhecimentos.

o

no§

..

Há, sem dúvida, discordância entre os próprios índios. Mas o fato não
espanta, em se tratando de uma etnia numerosa, que se distribui extensamente
pelo território, organizada em dezenas de aldeias com suas respectivas chefias.
Não seria lícito supor que deve vir de fora a garantia de que, internamente, inexistirão problemas de convívio.
Além de tudo isto, e em arremate à longa tramitação que a matéria· sofreu.
tem-se agora o advento do Decreto no I. 77 5/96, que inovou ao dispor sobre o
_procedimento administrativo de demarcação das tei.Tas indígenas. É.que o novo
regulamento proporcionou, além de todas as oportunidades formais e infonnais
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já ocorridas, novo prazo para que os interessados se manifestem perante a Administração Pública, verbalizando suas criticas, pretensões e direitos.
Esta será, sem dúvida, a chance para que os· interessados objetivem suas
inconformidades. Com isto, dar-se-á à Administração novos e concretos elementos para que se corrijam as falhas, aperfeiçóándo-se ·e, finalmente, consumando-se, a demarcação da área indígena Raposa·/ SeiTa do SoL
l. 7

Em conclusão, este Relatório:

-endossa o clamor por uma decisão rápida sobre a demarcação da área
Raposa I Serra do Sol;
-apóia a demarcação nos termos propostos~. na forma de áreà'única, garantindo-se aos ocupantes não índios ultla indenização justa pêíáS benfeitorias de boa fé:
'
· .·. · · ·
..
. .
. •" ...
~'"

-~·:

\

- pleiteia uma solução justa pará os habitantes do munidpíó'd.~ NórmarÍ:·~ :·

dia:

_,

':7'· -'-·' -~ -~:--'

.

·-·.. '

.. -··· ··.·

.
-indica a necessidade çle se avaliarem, em ~onjuntÓ com à G~vemo do. "'
Estado de Roraima, as-eventuais responsabilidades da" AdniinistraÇão "pifblica..
Federal e Estadual, pela ocupação da área·indígena.por não índios e pelas iri4enizações que, por este motivo, a estes sejam devidas.

Sala da Comissão, em

!J~ ./!t{\

DeputadJ rnry Filho,
Coorden
r. í
'

i

de

de 1996.
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OESTADO DE S. PAULO

Desprotegidos,
índios podem ir à
guerra no Xingu
Líderes indígenas protestam contro invasão da reserva
por "um grande grupo de homens armados •, pintam
seus .cmpos de negro - a cor da guerra - e dizem que
não aguentarão essa provocação por muito tempo
UUSSES CAPOZOLI

.e ITAMAR MIRANDA
E..riMaac.~

P

. .. .~ ' ,' . ..
ARQUE SACIONAL. DO
XINGU- o Xlngu, duran-

te multo 'tempo um ·abrlllO
de lncllos que pen1eram suas
terras para a conquista ·e -al:u~
pação do Brasl.l Central, Já não
oferece a mesma protcção do
passado. Um eol\lunto de situa·
ç6es, cada uma com seu teor ex-

plosivo próprio;
está,... combinando. na região, p:a."

ra produZir uma

··

., '
·· · ·

.'

bomba prestes a
explodir. Ela terá
n efeito de reviver
os tempos em que
contUtcs .entre os
donós naturais
dessa$ terras e os

!!t~:!s ~~~~~

Leste, eram resol·
'idos com mortos
e feridos. ··•
Há tres· semanas, lideres indí·
genou reunidos no Posto Dlauarum, uma elas três unidades ad·
mlnlstratlvas da reserva, en,ia•
ram uma mensagem dura e urgente à Fundação !l:aclonal do
Índio (Funal), em Brs.silia. o
ncliograma pede que ,. agência
in<:ligena tom" •medidas urgen·

tes" para coibir provocações de
invasores do parque; que ameaçam a integridade tísica. tanto
da resen-a quanto de seus OC:Il·
. p:mtes: 4 mil índios di,ididn•
em 16 dif.,rentes etnias. O dot'll.... mc:nto cn,iado à· Funai, o mais
.,recente de uma longa série, re·
fe........, especialmente à inva.•ã"
. ,: de- .•um grande grupo de h<>·
.,., -11\ena armados, ncupantes de
, seote bareos que, •indo5 di! :\{ar.
,, . cO!Iil)dia,. um dos municlpoos
·: . que O!nvolvem a reserva, trans·
.<":;redlram os limites. do parque _
, ..,numa atitude ostcnsfvam<!nt~
, pro•'Ocatlva". No mesmo dia en-

Gosrooe
ESPETAR
CABEÇA DE
·BRANCO EM
ESTACAS E
ÀNfMARAS
FESTAS

viaram tzm.a caru
~ _prefeitura mu·
nicipal de Marc:e·
lãnd.ia pedindc
que o p're!eito lo·
cal tome as medidas ·ncccssá.r1as.
ad\·ertindc; "Não

,-amos aguentar
este tipo de pro·
· vocação por mu>·
te tempo".
Os mais irrita·
dos. com a situa
· çãc atual do Xing\1 são· asollderanças· caiabls, nação
numerosa até
melo século atrás, ·lnh hoje re·
dU2ida a uma popuhz.ção estim~<da em 1.200 índios. Os caia·
bi5 dividiram com outras nações, .como os jurunas e os crin·
catires, conhecidos como ~uiá.s,
as terT"'.s.~ que integram ou envolvem hoje a reserva.
Os repórteres do Estado
&companharam, hâ. duas semanas. uma .reunião tensa. no posto Oiauarum entre as lideranças lnd!genas. Os participant~
®. e!\~tro chega= ao poste
durante• a madrugada ~ ~om ·..,
nascer do Sol. Tinham seus {'()r·
_pos parcial cu Inteiramente
pintados de preto, a cor da
guerra. Ioromu, llder eaiabi de
70 anos. mergulhou no passado
de suas memórias reVivendo as
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"conquist.as do~ brancos•. Co~
moveu os mais jovotn!t e di! próprio ficou alte~ado- com SU::iS
lembrnnça.~. Com 1:!:.~ arma!oi. de.-·
positadas sobrf' <! mi!'s.a <:- deco-

rado com um C'ocar dt.~ penas l'!f'lt!zldias de IiHH.u:n, lorornu
dis:::se a.n~ mais jovens que mio
vê ms.is rszõcs parn. to. espE-ra~
~cnd ...m··..ando~os i Se prr;pare.r
para. a luta.
~rss

õs !>raneos, no longo relato
de ioromu. •s() -::rouxeram dor e
sofri~ento• aos indio$. Ele rememorou os primeiros contatos
com os brancos, quando os .. za.-

r!m:poeiros c seringueiros e.scravizar.tm nosso povo e t..io.tentaram no~sas mulheres•. Expressando-se cm <Ua !fngua - do
tronco tupi-~uarani, (l>mborz. !a·
lr o português- lorornu d~sst"'
pausadamente o que, da mesma

maneira foi repetido por seu
tradutor, Atur! Kayabl: "Eu gosto muitn de cabeça de br.anco,
para espetar em estal'"as e ani-

mar nossas !estas"'.
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Parque. por exemplo, está levando ã rP-tirada de areia do leito do
rio Xíngu, junto a BR 080, que
corta. a resen.ra ao meio. no sen·
tiáo leste-oe~te. Esta é uma. ai·
tu;1çáo preocupante e capaz de
c-nar uma fonte df' atritos a

qualquer llora, analisa o chefe .
dn Diaurum e funcionário da Fu·
nai. Y.airawe Ka..vabi."
São .José do Xingu ê n nome
oficial da cidade organizada em
torno de uma serraria, nos anos
11170, e que, por causa do grande
nüm~ro de mortos em brigas. no
passado recente, foi popul:u•
mente batizada de B&ng-Bang.
Hoje. no parque.. todos se. reterem a ela simplesmente como
Ban'- Outros problemas sio os 4!3ilotos urbanos de
.· Man:llndta, ·lan·
Çàd:ç>s em rios que
· cortam. o parque.
. ':·Vivendo nc> li. mlie · leste ·da re·

,.,

'aeM,;em·terruJi

· '· ocüpâdas:·• por
:; '·seu& 'antepassaHomens-livro - Ps.ra qu~m
. dos Junto ao· rio
acha exagerado n relato d<' lo·suli·Mlsau,- os
romu talvez seja C"nnveni~ntto
· · • crlncatlres; ou
con~idera.r dois fatos bá~ic-o!lõ: · ·· : ·· : -. -''-'-' 'suit, 'são osjjue
que os lndtos <án povos til'm tra-.
,, c . ,.. ·~mais. sofrem··em
diçã.o escnta C' por r!llso '"os \'t-·
· · '· · · ·• · .rela\:âo aos' 'seus
lho~ são nM nos~us li\70S ... ("C"Jmo
· · -·· ''vizlnhos·:':tJmt
disse na rrunião Takt•J.J<"inl
fonte incômoda de amtos do.s
Kayabi. um do~ jnvcns. ·
suiás e a fazenda Roftcador-Jaú.,
O st-gundo atgurn("n~n f:. qu(•
um dos maiores empreendimentos
agro-pecu:lr!os na bacia do
eles consideram a pP'b!.ll.!l!d~
Xingu. Seu propriet!r!o decidiu
de extinção de seus
o·~ eomu
abrir canais de-dr&nagem de até
u.m fato r.-"'éf.i ~ não cômo uma
40 quilômetros •nas ternr.s que
metáfora de linguagem: Exemocupa ·e, com isso, sujou o rio
plos dlsso não faltam. O primeique abastece os sulás de águ& e
ro deles é que os indios eram
peixes.
·
· ·
·
pelo menos 5 milhões- à éppea
em que Cabral aportciil na costa
Os ~epõrteres· dn Eslac!o subida Rahia com sua eequadrá dt)
ram o Suyá-Missu numa vi"-!iem
13 caravela.~ e hoje estão reduque a. remo duraria três dias e
zidos a 250 mil. Naçõ<is inteiras
numa lancha voadora consome
dc•apan,ceram abatil!as P!!las
duas horas,
viver três dias
armas e doenças, enquanto·,
com esses índios. Como os txu-

para

a!!r!ora mcsmo, outras agonizam.

ca,ramA~S.

os m:cis ·"·ariado!: efeitos na. re·
serva. A construção aeelerada de
moradi<?.S em São José do Xingu,

de madeira no lábio inferior e
nas orelhas, dando-lhes, á prlmeJra vista. um a.~pecto um tan-

na cztremidzde nordeste do

to assustador.

·eles usam botoque
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A viagem foi Ceita sob uma da.s
tempestades tlpicas que a esta
época desabam no Alto Xingu.
Encharcados e congelados pela
Clluva fomos recebidos pelo caclque Ku~'Ussi $uyã, que no• ofereceu o calor

de seu

fogo, no

abrigo de sua :Própria família.
ante• de nos •transferir para a
maioca ampla, fresca. e aconche·
gante que serve de escola para
as criancas da aldeia.

·Rastro de pneus...;.. Em dois bar·cos a motor subimos com o cacique e 18 guerreiros suiás até o
Alto Suyá-Missu onde grupns
·~creScentes, vindos·a.té d.e Santa
Ca.tarina., vem pescar. matar ja. càrés, pacas e ·anta.. Na versão
dos lndioa. tamoém pintados de
preto e armados para um possivel ·confronto/os pescadores e
. ~çadoréS recôlhem do rio e aba-~ .!)as .mat,ss mais do que po. dem levar. Por isso, ·até antas_já
,.toram deixaáaa apedreceníio 'na
1 )>eira.i:to· r!O. jÚnto ao ,rastro .de
_pne~ dos..yéic:ulos .que· e~uam
.,.,na ;irea. pel& fazenda .São J<>;lóé.
. ·de um f"zende!ro de Sertáozi·
-nho; interior de .São Paulo.. ".,.
·' . A ma!Aria e a dÍsénteii·a,~
muri$ com a& ,priineiràS .c.ti~as
~da primavera ·no -Xingu, P~,~u
. p&m Pichanha,Juruna, ·_agel\te
lndio de sailde que a. Fun;tl m1llltém no Diau.arum. Como .algumas !~endas estão atirando nos
rio& o gado qué morre em suas
terras, para Impedir a propl'g&·
çáo de doenças no reatant" do
rebanho, Pichanha teme, qu" os
desarranjos intestinais venl);m
a aumentar.
·. '. .
O cacique Kuyussi aponta irritado para o rio e para dua.< p.icapes de pescadores estaeionada.•
à sua margem, alem das Arvores
calcinadas da fazenda para. preverur.:
· :, · ·
"0. fazendeil'9 .vai reagir
in~-adirmos. suas terru "· roubar
.uma ú..nica cabeça de gado" .·E :oe
pergunta: •Mas por que. acham
que têm o direito de invadir assim as terras que nos pertencem
hã séculos"? •Por que· os brancos
fazem isso com a gente?•. (l.!.C.)

'eo-

se
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"Por que os brancos fazem isso con1 a gente??~
No Xingu, e não só entre os caiabis, cameça a ·
Í.J'r'e!mlecer a idéia de que eles foram

"enganados~ pelos

innàos Villas-Boas: Orlando, Alvaro, Leonardo e

Clá:udio, responsáveis pela criação da Tl'.Serva

E

ssa agonia também c! () <:a·
ao. por f!Xt'Jnplo. dos a.vá·
canoeiros. dt• rala do trun-

cc tupi-guarani, reduzidos a
meia dúzia de

pe$50&t; acu:td:a.~

lá e se mudado pua o abrigo do

úngu --cOntOu que só viu de~·
"Uiçio. X o lugar da floresta
~a

e mi.!\tcriosa estão troncos

·i nados de árvores abatid~

f:'

por um& nova hidrelêtrica nu·
Incendiadas 'para dar espaço ã..
Mato Gro95o. Ou dos juma.. dn
pastagens. Na reg!Ao do Xfngu, a
no Açuá. afluente do Puru•. nn
· nova <::pita! do Boi Gordo, Já s~
Amazonas. que hoje nto passam
reún<' quase I milhto de cabeças
de dois casai~ de velho~ r trf.s
d~ ttado. () único rnac:acu que n
Oianças. O índio Kare. eon•id.~·
\'Piho. c:&iabi c:on•ellulu abater
rado o único ~m eondições de
"tinha só pelt! e,~· e talvez es
procriar e :aL<IIiegurar a sobrevi·
tives,;c ·~as:iiando ·tome, cnmo
ve.,!lcia de seu p!)vo, foi ma~·u;;;.:.~·. · il~s '=Y'n::ti!i~~ ~.r!# de pas•ar·
por uma onça, em janeiro ·d~ ,,. :. advcrtiq.. •· ·' ,...
Os lndios são Sl$tcmáticos em
1992.
, A reivindicaçãO urgente de lo•
seus· pronunciamentos. Um nunriimu e do povo caiabi, refugiaca Interrompe a fala do outro e
(/.~s na reserva do Xlngu, eapreas h!stbrie,s cóíneç&rn' !lempr~
~ de parte das Qorestas
num passado distante, <> mais
do •eu antigo territário,.em.ter• lon11e que pode rec11ar a memóiÜ qlie hoje integram ddades
ria doa màls mlioS.'
recém-nascidas como Alta f'lo- '.; · 'No·'.'Xin~ e nto' s6 entre os
r'est&, Colider,
:c· .• ''
calabts," com• &'prnalecer a
~iudia, Vera e
· id§.&dequeeles'foram•eng!!ftll-·
J~ Nessas mados• pelo$.. tnnios·'VIU~Bõas:
~ é que eles enOrl~n~o, A,tvar~, I.!l'nardo e
9!1lltram material
.;Chiucj!o.• re.Po~\,. ~a .cria·
~ a construção
Ç'..., "~ ."r'eserva o1!éiâ11Zada por
i!j: seus arcos e os
.::,
·JinioQuadrosem.196l. Velhoae
àJJmentos que
,loveni'diZein<!uihoJe'itiwaban·
s.lmtpre inte&radOI\ÜÍ&II\ ··uas terrall em troca
sua dieta, code i>ieaentlls e reftlSio seguro, os
llj:o a carne de ma·
aeenos dos lnnio5 Vlllas-floas
~o e uma ampla
ni> pu~~p_, ~· ·.·· ·· . "
variedade de !ru •
·
·
ia&.
Recuperação - Xisao podem
~ •sem nossato
e~tar encanados. Qs 3,27 m.i·
matas não temo~
. lhões d.e..hectare& da .........rva, de
COmO preservar
·-,.·.~ -Um& oil, 'outf& ·m&neira, podem
nossos valores e
. ·..... " ter permitíêln 1Ôbt#\1vêricta fi·
sem eles estaremos mortos•, raSlea'e'uma'.posslvel recuperaçàó
ciocina com lógica cristalina <o
cultural .das J 6. etrilas que ali
velho lfder eaiabi. !\o ano paua·
conVi\-em, .muitas delas antigas
cfo ele retornou ao seu antigo
rivais, caso dos sulás e jurunu.
território. Aos mais jovens A demonstração dessa tese pode
que não conhecem essas terras,
e•tar sendo feita pelos crenaca· ·
embora muitos tenh&m nascid.o.
· roreS Ou .Piftarás, ·os famosos fn ..

P.

a

dios gigantes, última atraçào
reita pelos irmãos Villas-Boas.
em !973. Não ambientados ac
Xingu e em choque com os bran ·
cos, com monos, como aconte·
ceu em abril de' l99l. eles resol·
veram rctorna.r às suas terra~.
200 quilómetros a noroeste d•
Diauarum, no ano passado.
derrubada~C"resC(lnf(

Não !:Ó a

das fiore•t&S para formação d<
pastagens. mas a ~"<>btça de ma
deira nobre pur genttl' a.trâ~ d<
lucro rápidu, a corrida do ourt
nos anos 10 .:.. qu(' mch,)u pn·

\'oados e produziu no\"a.< c:idad~:
para melhor xerenciar Os wntc··
resses de' grupos- eo. em certo~
casos;o puro dC.PJ<> d" ehminat
os inciius, tidos comu úni ]u)\"(.\
indesej.ávt-1.

~o

outrO=" comJIO·

nentesdo c:onfitto a ponto d~ ~x·
pJodir no Xingu ~áreas viz.inha~.
como as terras caus.pós. ao norte
do parque. jã nu !'ar&.
·A explosão demõgrãfica das
nava:s:

cidade!~>

e5tá nroduzmdo

SeM NOSSAS
MATAS NÃO
PODEREMOS
PRESERVAR
NOSSOS
VALORES:
MORREREMOS
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -A solici- ·
pouco guarnecida. Isso traz àquela região uma enortação de V. Ex" para anexação de toda a documenme insegurança.
tação juntada ao seu pronunciamento será atendida
Há centenas de brasileiros delinqüentes, chena forma regimental.
fiados por bolivianos, que se aproveitam dessa siConcedo a palavra ao nobre Senador Júlio
tuação. Só nesse período várias vidas foram perdiCampos, por 20 minutos.
das e mais de 100 fazendas foram saqueadas.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o
Isso é mutto triste para nós que fazemos fronseguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
teira com a Bolívia e que queremos a integração do
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
continente latino-americano. Além disso, uma das
do Senado nesta tarde a fim de abordar dois assungrandes saídas para o nosso desenvolvimento é justos importantes para o meu estado.
tamente pelo Pacífico, passando por Cuiabá, CáceO primeiro deles é o protesto, iniciado no final
res, San Mathias, Santa Cruz de La Sierra, com
duas opões de saída: o Porto de Arica, no Chile, ou
da semana passada e com prosseguimento nesta,
o Porto de llo, no Peru.
promovido pelos fazendeiros da região da grande
Cáceres, fronteira com San Mathias, cidade boliviaO Sr. Romero Jucá - Permite V. Ex" um aparte?
na ao extremo oeste do meu Estado, hoje zona de liO SR JÚUO CAMPOS- Ouço V. Ex" com prazer.
vre comércio.
O Sr. Romero Jucá - Senador Júlio Campos,
Nos últimos dois anos, mais de 100 fazendas
V. Ex" faz uma denúncia grave e extremamente imforam assaltadas por maus brasileiros e maus boliportante para a população do Mato Grossó. Gostaria
vianos, que usam o poder da força para atemorizar
de àpoiar as palavras de V. Ex" e sugerir que essa
os produtores rurais daquela região e roubar-lhes
denúncia seja encaminhada pela Mesa à Polícia Feequipamentos e veículos, chegando, às vezes, a
deral, ao ltarnaraty - ao Ministro das Relações Extematar funcionários das fazendas.
riores - e também ao Ministro do Exército•. Não é
Nos últimos dias, a tensão chegou ao ponto
possível que as autoridades federais se omitam num
máximo, ocasionando o fechamento da BR-070, que
momento desses e deixem, como V. Ex" relata, a
liga Cáceres a San Mathias, na Bolívia. Todos os fa· população da fronteira ·entregue à própria sorte em
zendeiros fizeram um cordão de isolamento naquela
meio ao contrabando e o narootrálico. Quero aplaurodovia internacional, impedindo qualquer circulação ··
dir V. Ex" pela preocupação com a população do seu
·· Estado dizer que, em nome do PFL, éstamos solide veículos com destino à Bolívia ou ao Brasil. Isso
ocasionou protestos brasileiros e bolivianos, porque ·
dários não só com a denúncia, mas também com o peuma das medidas tomadas foi o corte . de energia.. . dido de prov[dências que V. Ex" está encaminhando.
elétrica da Cidade de San Mathias e de outras pe- . . ·. . · O SR. JÚUO CAMPOS - Mutto grato fi~: ~o
quenas vilas bolivianas abastecidas pelas Centrais
Senador Romero Jucá, líder em exercício do GoverElétricas de Mato Grosso - Cemat
no nesta Casa e da nossa Bancada, o PFL: Tenho,
realmente, que lamentar a situação difícil em que viOs proprietários brasileiros tomaram essa atituvem as cidades fronteiriças de Mato Grosso, princide para que houvesse uma reação das autoridades .
palmente a região da grande Cáceres, que faz fronbolivianas. Essas, infelizmente, não tomaram conhe. !eira em linha seca com o território bortviano.
cimento. Pelo contrário, o subprefeito do Município
de San Mathias, Sr. Fausto Achava! Salvatierra, e inO nosso grande sonho de integração está indo
tegrantes da Guarda Nacional da Bolívia têm dado
· abaixo, porque a rodovia que serviria para integrar
cobertura aos assaltantes e assassinos, favorecenMato Grosso com o resto da América do Sul hoje
do a recepção desses equipamentos e veículos rouestá servindo de rota para os narootraficantes que
bados que, em sua maioria, são trocados por tóxicos
têm dela usado e abusado.
(mormente cocaína) que passam a ser transporta· Por ·exemplo, o jornal Folha do Estado, .de
.·Mato Grosso, editado em Cuiabá, diz que os morados para o Brasil.
dores do vilarejo próximo ao posto da Guarda NacioHá uma luta desigual. A polícia matogrossense .
nal disseram ter visto alguns fazendeiros, acompada guarnição do 6° BPM, sediada em Cáceres, usa
nhados de funcionários da Cerna!, cortando.•. Ora, é
revólveres calibre 38; enquanto os bandidos usam
o último recurso que tinham. Dessa forma, estão
armas de grosso calibre, com tecnologia mais avandando um alerta para o governo boliviano. Se não
çada O Exérctto Brasileiro praticamente abandonou
houver uma segurança mínima, não será possível
nossas fronteiras. Os cortes que ocorreram deixafornecer energia elétrica para aquela cidade. Além
disso, há o problema da rota.
ram a linha seca que há entre os dois países muito

e
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A Polícia Federal, lamentavelmente, tem um
pequeno posto na cidade de Cáceres, que conta
com menos de trinta policiais. Não é possível . que
uma fronteira com mais de SOO quilômetros de linha
seca esteja a cargo de apenas trinta homens.
Neste instante, faço um apelo para que o ltamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores,
inter\tenha com urgência junto ao governo boliviano.
Já houve, inclusive, ameaças por parte dos
narcotraficantes, quando a polícia de Mato Grosso,
uma pequena guarnição do Exército brasileiro naquela região, policias federais e mais a Polícia Rodoviária resolveram interferir. Eles disseram que, se
for construído o gasoduto Brasil-Bolívia, eles o explodirão. Antes da obra ser iniciada já há ameaças,
porque eles acham que aquela fronteira tem que estar livre para que possam fazer os absurdos contrabandos e assaltos que têm feito.
O segundo assunto que vou abordar na tarde
de hoje, Sr. Presidente, é um artigo muito bem produzido pelo Dr. Roberto Rodrigues, que é ex-Secre-·
tário da Agricuttura de São Paulo e presidente da
Aliança Cooperativista Internacional para as Américas. Ele aborda o genocídio na cotonicuttura do Brasil e os erros sucessivos· do Governo com relação a
esse assunto.
. , ·, , ,.. ·
Quero apenas realçar alguns trechos desse artigo, o qual vou pedir para ser incluso no meu discurso:
Poucas atividades forám Íão 'dianiáticàmente prejudicadas por políticas públicas
fastas como a cotonicuttura. Sucessivos· erros
_ nas ações govemarnenta.[s, frutos até da Visão
estreita e de-curto prazo
alguns segmentos
da área têxtil, transformaram Brasil, de grande exportador mundial de tíbia de algodão, em
segundo maior importador. Isso ocorreu em
pouco mais de cinco anos.
Este assunto traz à baila uma questão maior: deve ou não deve o Estado interferir na política agrícola? Em caso positivo, qual é o seu papel? A resposta é óbvia: as políticas públicas, no que diz respeito ao setor agropecuário e agroindustrial, devem-se restringir a dar aos agentes
econômicos igualdade de condições para
competir - com concorrentes de outros
pafses. Ninguém pleiteia nenhum tipo de
privilégio que mascare ineficiência ou des·
vantagens cooperativas.
Quanto a isso, ele ressalta o seguinte:
Em 1982, tínhamos 3,6 milhões de
hectares cultivados com algodão. Em 1996,

ne-
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serão 970 mil hectares, quatro vezes menos. Para um consumo interno de 850 mil
toneladas, teremos no próximo ano uma colheita máxima de 400 mil toneladas de algodão em pluma.
Vamos ter que importar o dobro do que
produzimos.
Continua o Dr. Roberto Rodrigues:
·.Com isto, gastaremos US$1,15 milhão
para importar algodão, óleo, farelo e línter. Vamos perder oportunidade de conquistar mercados externos, que já tivemos. Em 1990, exportamos 47 mil toneladas de fio de algodão
e, em 1996, este número caiu para o desprezível séis mil toneladas, oito vezes menos
Pior ainda Neste perfodo (1991 a
1996), calcula-se que mais de 200 mil pessoas ficaram desempregadas em toda a cadeia produtiva do algodão. Ora, sé um dos
grandes problemas aluais do Brasil é o desemprego - já denunciei desta tribuna -,
como · deixar acontecer, soltando rojões,
quando se instala uma fábrica de autopeças
criadora de mil empregos?
Comemora-se uma grande vitória. No entanto,
s6 no setor do'. algodão, 200 mil pessoas estão desempregadas. ' :.
· ·
·
. Há poucós dias, no Palácio Laranjeiras, no Rio
de Janeiro, coni as presenças. do. GoveiT!ador Marcelo Alencar, de todo o Governo brasileiro, de Ministros de Estado e especialmente do Ministro da Indústria e Comércio, comemorou-se a instalação de
Uma fábrica: de ·caminhões-VolkswagêQ;_.~geraria
mil empregos. Ocupei a tribuna na oportunidade
para elogiar essa decisão.
Entretanto, o setor de algodão eStá desempregando 200 mil pessoas. Ora, ·meu Deus, temos que
repensar este Brasil! ·
·
·
·
Hoje mesmo, vi pela televisão, no programa
Aqui e Agora, que uma firma de São Paulo resolveu
abrir vaga para 15 ou 20 pessoas trabalharem e havia 5.000 pessoas na fila, principalmente jovens.
Há poucos dias, a TELEMAT - Telefônica
Mato-Grossense, empresa da Telebrás, fez um concurso em Cuiabá para 50 vagas de Agente Administrativo e teve 7 200 candidatos para 50 vagas.
· Com toda essa crise de desemprego, o setor
do algodão neste País está abandonado. Aqui diz: ·
.

'

'

'

I

'É surpreendente a cegueira . geral
quanto a este assunto. A indústria têxtil brasile.ira se modernizou, o País tem mercado
promissor e grandes possibilidades no mer-
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cado externo. Temos novas variedades com
ótima produtividade e boa qualidade de fibra. A cotonicultura dá origem a empregos,
ajuda na balança comercial e garante a estabilidade social no interior do País. •
Isso ocorre principalmente em Estados como
São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Goiás e os do
Nordeste, que já foram grandes produtores de algodão. Todavia, nenhum incentivo tem dado mais a
esse seta r de importância vital para o País.
Portanto, quero registrar, nos Anais desta
Casa, esse artigo mutto bem feito, mutto bém colocado por parte do Engenheiro Agrônomo e Professor
Roberto Rodrigues, que é hoje Presidente da Aliança Cooperativista Internacional para as Américas.
Ele conclui o seu artigo dizendo:

"É preciso um pouquinho só de bom
senso para resolver tudo isto, sem nenhum
custo para a Nação e com geral benefício
para o povo.•
Neste instante, faço um apelo ao Exrn• Sr. Ministro da Agricultura, nosso eminente colega Senador Ariindo Porto, ao Sr. Ministro da Indústria e do
Comércio, Deputado Francisco Dom.elles, e aos próprios Ministros da área econômica, Dr. Pedro Malan,
Dr. Antônio Kandir, para que sensibilizem o Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso no sentido de não deixar um selar tão importante para o
País, como é o setor algodoeiro, perecer da maneira
...que vem perecendo. Vamos reerguer a agricultura e
..!a indústria algodoeira neste País, para evttar essa
história de importarmos roupas da China a preço de
vintém, matando a indústria nacional.
Quero dizer ao Senhor Presidente Fernando
Henrique Cardoso que é necessário que seu Governo se volte para esse importante selar deste País.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuina) - O Senador Odacir Soares enviou discurso à Mesa para
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Ex" será atendido.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o recente e controvertido pacote fiscal do Governo teve a estigmatiiálo, várias conotações extremamente negativas.
Para comprovar, basta a enumeração das mais
gritantes.
Edição do pacote com fundamento em instru-.
mentes normativos notoriamente napoleônicos
medidas provisórias, decretos, resoluções.
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Anúncio retardado para a tarde de uma sextafeira, vale dizer, para um horário sabidamente de
lusco-fusco político e administrativo, não só em Brasflia, mas em todas as grandes cidades do País.
Sua divulgação conincidiu com o regresso ao
país, dos ministros da área econômica, após terem
participado da reunião anual do FMI, onde lhes foram feitos acenos inconfundíveis, a reclamar mais
arrocho fiscal e medidas corajosas voltadas para a
oclusão dos rombos nas contas públicas.
Para os fins a que se propõe, o pacote arrola
medidas seguramente polêmicas, quando não falaciosas e inócuas.
· Rnalmente, ele constitui. em seu todo, um instrumento que reincide de forma odiosa, no trato discriminatório, grosseiro e desmoralizante da figura do
servidor público.
Senhor Presidente, tenho um comentário a fazer .sobre cada uma dessas conotações; mas me
alargarei, de preferência, nas considerações concernentes ao tratamento iníquo infligido ao funcionalismo, mesmo porque até as pedras já começam a clamar em seu favor.
A opção preferencial do Governo pelo recurso
ao decreto e à medida provisória, inquieta-me, de
forma cada vez mais aguda seja como democrata,
seja como parlamentar que sou.
.
É que utilizada excessiva e abusivamente,
como vem acontecendo, ela confere ao Presidente
prerrogativas de monarca absolutista. O que os legisladores tardam a votar ou recusam-se a aprovar,
como está sendo o caso da reforma administrátiva,
ou como foi o caso do tributo de 12% extorquido se
proventos dos aposentados, o Governo o faz a revelia do Congresso, editando ou reeditando medidas
provisórias, nas quais são atropelados os pressupostos constitucionais ditados pelo artigo 62 e respectivo parágrafo único da Constituição Federal, os
quais adstrigem o uso desse instiMo ao caráter excepcional de urgência e relevância requiridas pela
matéria a ser normalizada
Por tudo isso, é que receio, Senhor Presidente,
que, com o instituto da medida provisória, tenhamos
aberto o caminho para a capitis. diminutio do Congresso e tenhamos, paralelamente, provido o Chefe do
Executivo com um incidioso instrumento de arbítrio.
O anúncio do pacote em hora quase crepuscular, de uma sexta-feira, produziu entre outros os seguintes efeitos desastrosos:
Privou o Congresso e as lideranças classistas
da tomada de conhecimento prévio das medidas
adotadas.
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A análise aprofundada de seu conteúdo e a
sondagem da opinião dos representantes desses
segmentos foi considerada dispensável e irrelevante
pelos donos do Poder, decididos, de resto, a impingir o indigesto pacote, a qualquer custo.
Já para os inditosos servidores de Brasma e do
resto do Pais, o pacote veio envenenar-lhes o fimde-semana
Ao invés do repouso, o stresS.
Ao invés da piscina, o mergulho na angústia e
na incerteza.
Ao invés da cerveja, o tranqüilizante, o antidepressivo, o vasodilatador•.•
E em meio a tudo isso, as horas perdidas na
avaliação anciosa dos danos e avarias infligidos ao
orçamento doméstico, dia-a-dia amesquinhado pelas
medidas restritivas do Mare e por seus inefáveis assessores.
Os condimentos eleitoreiros infiltrados na medida transparecem em dois momentos.
Na inabilidade da Secretária Executiva e de outros assessores do Mare, que reiteradas vezes,
anunciaram para a imprensa, os preparatiws de um
elenco de medidas contrárias aos interesses do funcionalismo público e tão impopulares que sua edição
só se daria depoi$ das eleições, para evitar impactos
negativos na campanha de . candidatos ..apoiados
· -~·,;·-~·-.. · --~ .:O?·n·:Y.·
pelo governo.·
. .··: Ora, ~nhor Presidente, antecipar à massacrada classe dos servidores, ativos e inativos, que o governo iria golpeá-la sem dó nem piedade, mas só iria
fazê-lo depois das eleições, afim de não vê-la bandear para o lado dos adversários, é coisa de ..neófitos, própria da incompetência de quem imagina a
esclarecida classe dos servidores constituida de
.•caipiras• e •beócios•..
Tanto não o é que o discurso bifronte dos tucanos não produziu bons resultados nos grandes redutos eleitorais do Rio, São Paulo e Belo Horizonte.
Ingredientes semelhantes também revelam-se
presentes nas especulações feitas por polfticos go· ., ·
vernistas e por analistas da imprensa '."
Esgotado o apelo do Real, é .com o discurso da
retomada do crescimento, tomado possfvel pela
contenção dos gastos públicos, pela racionalização
da máquina administrativa, pelo despojamento do
aparato do Estado e pela nova atratividade propiciada aos investimentos de capital interno e externo,
que FHC pretende assegurar-se um now mandato
·
presidencial.
É isso que andam propalando assessores diretos do Planalto e fervorosos auxiliares da área econômica

Ou!Ubro !996

É, também, o que parece pensar destacado
jornalista, tomado, ao que parece, de incontida arroubo eleitoral:
·A campanha do candidato à reeleição
Fernando Henrique Cardoso, começou ontem. Na verdade, ele nunca deixou de ser
candidato, de comportar-se como candidato
e de estar em campanha."
Só falta quem lembre ao Presidente que os milhares de servidores públicos, somados a outros tantos milhares de aposentados, por sua vez, multiplicados por seus familiares e pelos injustiçados de
todo o Pais, podem .constituir o peso diferencial que
fàça pender a balança das preferências para outro
candidato.
As conotações interligando o pacote aos acenos do FMI e às pressões da globalização não fui eu
quem as identifiCOu.
· Foram assessores do Planalto e dos Ministérios da área econômica que permitiram induzi-las
com vazamentos de informações que culminaram
na publicação da· matéria intitulada "Pacote Fiscal
para estrageiro ver", Correio Braziliense, 14-10-96,
onde se lê;
,·.. . .
, •. ,c . . ,. · ..~ ,pacote de medidas anunciadas na
.:. ," , . sexta-feira pelo Governo, com objetivo de re. , , , , •. duzir o déficit público, teve um endereço certo:
" "·".. ,ll)ei'CBdO ~iro_i,ntemaciOnal. ,É _o que se
.. '.. · , !)U11e, à boca-pequena no Palácio llp Planalto,
se asses·sores muito próximos do Presidente
FernandO Henrique cardoso•. "Foi nlais uma
·"~o de contas do que uma ce~ de
que realmente o ·pacote resultará em uma
economima de R$6,5 bilhões no próximo artq•
afirma um 'dos assessores".
'
Na mesma matéria, toma-se conhecimento de
outros vazamentos como este:
•A preocupação do mercado financeiro
,., · · internacional com a demora do Governo em
. · equilibrar receitas com despesas foi, por sinal, o tema principal de muitos banqueiros e
economistas na reunião do Fundo Monetário
. Internacional (FMI), em· Washington, há
duas semanas com os Ministros da Fazen. ·" · da, Pedro Malan, e do Planejamento, Antônio Kandir. ·
· Os questionamentos foram tan!os, que
Kandir não. se intimidou em antecipar boa
parte do pacote fiscal anunciado pelo Governo na última sexta-feira e em fazer projeções mais do que otimistas (crescimento do
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PIB de 9% e juros de 10% ao ano, em 1997)
caso a reeleição do Presidente Fernando
Henrique seja aprovada. •
Sem comentários, Senhor Presidente, ou corrigindo-me, um único comentário:
Começo a suspeüar que essa tão propalada
"globalização" não passa de um tremendo rolo compressor, a compactar os anseios e os interesses
dos pequenos, e a desempedir o trânsüo triunfante
dos que prosperam na macroeconomia dos pafses
do primeiro mundo.
Não se infira, Senhor Presidente, das críticas
que venho fazendo ao pacote fiscal e à reforma administrativa, que eu me oponha a tudo quanto nelas concorre efetivamente, para o ·.aperfeiçoamento
da máquina administrativa e para: eliminação das
distorções que nelas se infiltraram.·
Minha denúncia, pelo contrá'Fio, volta-se para
os aspectos polêmioos, inócuos, falaciosos e até infquos, contidos em tais medidas. · ·
Polêmioo, repüo, é tributar-· os proventos da
aposentadoria, como, contribuição ·compulsória de
quem já pagou para obtê-la.
Foi Rui Barbosa quem o disse:.

a:

•o cidadão que lei Si:>osentou, jubilou ou reformou... não recebe esse beneffcio
esteja prestana paga de seus serviços
" do, mas-a 'retribuição' de' ServiÇOS que já
. prestou cujas oontas se' liquidaram e encerraram oom um saldo a seu favor reco-

que

e

'

.nhecido pelo Estad9·~ · . ·,· ·
.
'
'
-~-~ ····-·:-::

·

Polêmica é essa idéia absurda de criar castas
no funcionalismo, dividindo-o em funcionários do Estado (diplomatas, fiscais, audüores, policiais federais, militares) aos quais se ooncederia a estabilidade, e os envolvidos nas demais atlvidades.
Assim o policial ao apreender a droga, o fiscal
ao multar o sonegador, o diplomata ao desempenhar
suas credenciais, estariam exercendo atlvidades de
Estado, mas o professor ao educar as novas. gerações, o médico ao tratar as enfermidades do povo, o
redator ao elaborar os textos públicos e o digitador
dos tratados, estes estariam simplesmente exercitando atividades outras que não as de Estado.
E o irônico em tudo isso, Senhor Presidente, é
que não são os professores, não são os médicos,
não é o digitador, não são os agentes administrativos que contribuem para os rombos nas contas públicas.
Via de regra, quem para isso concorre é o auditor que deixa passar o superfaturamento, é o fiscal
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que não vê a sonegação, é o policial que faz vistas
grossas sobre o contrabando, é o diplomata que negocia ou renegocia·acordos danosos para o Pafs.
Polêmica é a proibição do pagamento de horas
extras. Ao invés da busca criativa de meios que levem ao rigoroso controle desse mecanismo, suprime-se o mecanismo, abrindo-se a porta para outra e
piores distorções. Coino o recurso ao trabalho extra
é ineVitável, sempre que ocorrer essa eventualidade,
nos órgãos públicos, ou se oprimirá o servidor, dele
exigindo que estenda sua atlvidade além da hora regulamentar, ou se procurará formas irregulares de
recompensá-lo.
Inócuas me parecem, tais como anunciados,
os cortes em cargos e as dispensas de funcionários.
O DO de 14 do corrente traz a lista interminável dos
cargos que serão extintos: agentes de portaria,
agentes de vigilância, eletricistas, carpinteiros, motoristas, etc, etc...
•
· Não vi, nessa relação, cargo algum de diretor
de empresa estatal ou assemelhados.
Isso significa que o governo se dispõe a poupar no salário mfnimo, mas persiste em esbanjar no
manda ri nato e na nomenclatura. ·.
··· ·
·
· · Negou-se aumento ao agente de portaria,· mas à
"nomenclatura", constüufda pelos arrivistas dos escalões
superiores, concedem-se aumentos de até 400"k. ·
Diga-se, por acréscimo, que, não raro, o efeito
·mais corriqueiro dessas esdrúxulas medidas de poupança é a dispensa de uma agente de limpeza que
custa ao erário pouco mais de um salário mfnimo,
para contratar, posteriormente, outro, por via· da tercerização, que lhe vai custar três vezes mais. · · ·
Como já disse, é o Estado posto a economizar
no palito, e a esbanjar no caviar.
.. · ·
Quanto às falácias embutidas no pacote, limitome a destacar uma. A que tenta induzir a opinião pública a ver nos gastos com a folha dos servidores, a
causa maior do déficü público.
Ora, Senhor Presidente, todos sabem, mas muitos tentam ocultar, que 52,7% do Orçamento de 1994,
foram utilizados para pagamento dos juros e encargos
de amortização da dívida externa e interna. Os benefícios da Previdência somam 12,7% e Pessoal e Encargos Sociais somente 12,6% (DOU 3-1-95). · ·
•
Por último, Senhor Presidente, as iniquidades
deste e de todos os pacotes destinados ao funcionalismo. São muitas, mas cito apenas algumas:
• ·
lnfquo é converter o. servidor público em bode
expiatório dos fracassos da gestão financeira acumulados em suceS&ivos governos.
lnfquo é congelar os seus vencimentos, cortarlhes as vantagens, extorquir-lhe, de mil maneiras,
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parcelas expressiVas de seus parcos vencimentos
(vide tarifas bancárias; vide reajuste de prestações
da casa própria, com flagrante desrespeito às cláusulas contratuais da equivalência salarial; vide cobrança de 1O% por um único dia de atraso na quitação de parcelas do imposto de renda, e de outras tarifas pagas a órgãos do governo etc.••).
Iníquo é privilegiar os autores de tais cortes e
restrições com aumentos da ordem de 400% (vide
reajuste dos valores correspondentes às funções de
DAS4,5,6).
Iníquo é negar o reajuste salarial, por dois anos
consecutivos, a uma única categoria, quando a todas as outras se vêm concedendo reajustes compensadores.
Iníquo é, depois de tudo isso, vilipendiar a classe, inquinando-a de privilegiada e de corporativista.
Por tudo isso, vale a pena dar divulgação à corajosa e oportuna advertência feita pelo Ministro Sepúlveda Pertence, Presidente do Supremo Tribunal
Federal:

··o

. ···

problema é que funcionário público
também tem direito e isso está sendo esquecido no País.· Não entendo que se pretenda fazer reforma administrativa corneçan. · do por destruir, por desmoralizar, por baixar
· a auto-estima do servidor público. Sem funcionário público não se faz reforma adminis'.: trativa. Empresário não fará reforma admi. nistrativa•
·

o

. , É ~é penso, Senhor ·P.resi~e. e reafirmo
'com a independêÍ1ciade quem álnd~em; elogiou
algumas atividades sociais do governo.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
·
. Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h11min.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELA
.·SRA. SENADORA EM/LIA FERNANDES
NA SESSÃO DE 15/10/96, QUE SE REPUBLICA POR SOLICITAÇÃO DA PARLAMENTAR.
,.. ; .. · ·
.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para
uma comunicação inadiável. Sem ·revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S..s e Srs. Senadores, quero,
. neste momento, congratular-me, até de certa forma,
s Senadoras e aos Srs. Senadores
agradecer às
que ontem e hoje se manifestaram, fizeram inúmeras ponderações a respeito da situação que vive
hoje a educação no nosso País, a necessidade da

s ..
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valorização maior que merece o professor. Isso dá
um sinal claro do compromisso desta Casa com a
educação e com o magistério e mostra a necessidade que existe para que o nosso apoio, as nossas
manifestações se transformem em compromissos
concretos para a mudança e dias melhores. Isto não
é o que apenas queremos, é o que toda a sociedade
está a exigir.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 15 de
outubro, Dia do Professor!
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 País.
Aproveitar este espaço para homenagear .a cada
um, nesta data máxima, como retribuição do esforço, do compromisso e, até mesmo, do sacrifício com
que ·desempenham a profissão de educar, apesar
das dificuldades.que enfrentam no dia-a-dia das escolas e das salas de aula, muitas vezes esquecidos
ou menosprezados e desencantados.
Porém, quero, acima de tudo, aproveitar para
fazer uma reflexão sobre a situação dos trabalhadores em educação, especialmente os professores, e
também sobre à -educação em geral.
É importante que, neste áa, em que as· atenções
estãó centralizadas 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 ensi.no, que vão.~ alfabetização até administração e
supervisão escolar, ensino de Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Edtlcação Moral e
Cívica, Educação Artística, enfim, quase todas as
disciplinas, tanto na zona rural como urbana, e hoje,
como Senadora da República e Vire-Presidente da
Comissão de Educação do Senado Federal, que
saúdo aos meus colegas de todo o Brasil, e em es·pecial do Rio Grande do· Sul, com os quais direta ou
indiretarnente 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
operacionai~ enquanto não equacionar racionalmente e enfrentar decididamente os problemas específicos de cada nível de ensino, e enquanto o Pais não
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adotar em sua dimensão nacional a sua filosofia de
educação.
De nada adiantam reformas, alterações 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 País no alvorecer do novo século.
Só um amplo trabalho, que há de incluir não só
educadores, mas também estudantes, cientistas políticos e sociàis, 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
fonmando, 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
!hes 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 mutto o que aprender: como cumprir sua parte,
como exigi-la, como cooperar com 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 epcola 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 circunstâncias 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. •

uma visão sensfvel e sensata da natureza da pessoa.' (Anísio Teixeira)
Não é possível lazer uma reffexão sobre o que
é educação sem refletir sobre o próprio homem.
homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado momento, numa certa realidade: é um ser na busca constante de ser mais, e,
como pode lazer esta auto-reffexão, pode descobrirse 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 trabalho que exigem pessoal qualificado à altura de desempenhá-los, mas, principalmente, em virtude do
crescimento das aspirações das populações em termos de uma ascensão social. Neste sentido, a extensão das oportunidades educacionais ã maiores
contingentes da população tem-se mostrado indispensável para atender às exigências dos indivfduos
que, cada vez mais, se tomam conscientes de seus
direitos.
Educação é uma das poucas grandes esperanças da nossa época...
Paralelamente a essa confiança deposttada 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, econõmicas, · polrticas,
. <:ientíficas, tecnológicas e culturais de cada pafs e
do mundo.
Outros pontos que governantes, pensadores e
políücos 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 falta de perspectivas para a profissão do magistério e, acima de tudo, pela desvalorização salarial.
.
Dados vêm preocupando a toqos os segmentos
sociais comprometidos com a educação. Governantes
precisam fazer uma leitura mais crítica da realidade e .
apresentar soluções e tratamentos sérios•.

- 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

Se, por um lado, nos preocupa a qued;;t 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.

·o

Ao longo deste último período da vida nacional,
particularmente, nós ajudamos a construir uma his-
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tória de IÚ!a cotidiana, de mobilização constante e
de compromisso renovado a cada momento. No âmbito do Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
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 ultrapassar as barreiras.
Com determinação, a luta dos trabalhadores
em educação conseguiu imprimir melhorias, ainda
que não suficientes, no Projeto da LDB, 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 falta 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 educação, ao ofício de ensinar e também, ,pOr que não dizer, 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 ,protessores
especialislás em educação, exatamente àqueles de
~ q-.rnais se exige a formação ·e'a capacitação; do
Projeto de Valorização Salarial do Magistério,
do pelo Governo Federal e aprovado nesta Casa
Ou dos professores aposentados que, mesffiõ
depois de anos e anos de trabalho nas condiÇõeS
em que todos conhecemos; também acabaram sendo ameaçados com a tentativa d,e 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 desenvolvimento económico e social, em condiÇõeS de superar as desigualdades, a concentração de renda, o desemprego
e a miséria que se alastra.

enviá-

Mas, para isso, apesar de todas as propostas
apresentadas, em discussão ou já efetivadas, penso
que, pela falta do diálogo mais franco e aberto com
a sociedade, e com as suas representações mais le-
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gítimas, ainda estamos em falta com a definição de
um amplo e global projeto para a educação, que
contemple todos os setores, desde o ensino infantil
até o universitário, sem qualquer forma de discriminação.
Um projeto que, na minha opinião, passa centralmente pela valorização dos professores, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, enquanto
pessoas que lidam com gente, com crianças, com
mentalidades ein formação, e que tem, exatamente
por isso, uma grande responsabilidade social, política e estratégica para os destinos de qualquer Nação
do mundo.
E que deve, sem descartar a participação importante do setor privado, manter a presença do Estado e o caráter púbfico da educação, evitando cair
na saída aparentemente mais eficiente de um modelo de "ensino empresarial", mas afeito às ditas regras, do mercado do que as necessidades do país,
das regiões e do povo brasileiro.
Neste "Dia do Professor", gostaria de encenar
este pronunciamento citando as palavras de urna
das maiores lideres dos professores de meu Estado,
e também do Brasil, a inesquecível Thereza Noronha, ex-Presidente do Centro de Professores do Estado do Rio~ Grande do Sul - CPERS/Sindicato, que
~'afirmava:

"Não é permitido a nenhum homem ou mulher,

, à~ nenhum educador, permanecer indiferente às injustiças que se ,cometem e ao abismo cada vez
maior entre ricos e pobres, com império do poder
discriminatório de grupo minoritário em detrimento
da' maioria que não pode usufruir dos frutos do desenvolvimento".
Concluo, Sr. Presidente, Sr"s e· Srs. Senadores, dizendo que além desse projeto que entendemos precisa estar centralmente colocado na valori,zação dos professores, é necessário que neste Dia
dos Professores façamos uma profunda reflexão.
E lembro a inesquecfvel professora Thereza
Noronha, lá do Rio Grande do Sul, que afirmava:
"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 poder 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.
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.
ATA DA 164"SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, REAUZADA EM 9 DE
OUTUBRO DE 1996
(Publicada no DSF, de 1O de outubro de 1996)
RE:TIF/CAÇÕES

Na página 16743, 2• coluna, no. anexo ao Parecer n• 530, de 1996,
Onde se lê:
g) previsão de colocação e vencimento dos tf·
tufos a serem emitidos:
Data Base
Colocacão
Vencimento
_ _~.;15-~1O-!:!:.L19;!;9!!;6!._L...!;15;!:·:.!.12,::·:,;200~1!.___L--'.!15~·~10-~19!!!9!!!6!.._. _

Leia-se:
g) previsão de colocação e vencimento doS tí·
tufos a serem emitidos:

Colocacão
15-10-1996

Vencimento
15-10-2001

Data Base
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- À-Pftgina, n• 16744, ao final da 1• coluna a seguinte, fala da Presidência referente à apreciação do
Projeto de Resolução do Tesouro do Estado de São
ea.ulo - LFTP, cu&s recursos serão destinados. ao
giro da dívida mobiliária vencfvel em 15 de outubro
de 1996, republique-se o seguinte trecho de ata, !ior
haver saído com omissão: ·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O total
da dívida mobiliária de São Paulo é de R$16,6 bilhões. O total autorizado, hoje, é de R$163 milhões,
que eqüivale a pouco mais de 12% da dfvida, ou 1.7.
Em discussão a redação final. (Pausa.) ·
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
·
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam cjueiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
·
Aprovado
Rca autorizada a rolagem da dívida do Estado
de São Paulo .
. A matéria vai á promulgação.
A Presidência infonna ao Plenário que o Ofício
S-79, de 1996, volta à Comissão de Assuntos Económicos para o exame da matéria não apreciada
nesta oportunidade.

15-10-1996

Ata da 171!! Sessão Não Deliberativa
em 17 de outubro de 1996
211 Sessão Legislativa Ordinária, da 5Ql! Legislatura
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Renan Calheiros, Emandes Amorim,
Sr' Emília Fernandes, Srs. Valmir Campe/o e Fran~lino Pereira
(Inicia-se a sessão às 14h30min).
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Decfaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·
balhos.
O Sr. 1° Secretário em exercfcio. Senador Lúcio Alcântara. procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
Projetes recebidos da Câmara dos Deputados:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 79, DE 1996
(NO 308196, na Câmara dos Deputados.)
Autoriza a realização do Aproveitamento Hklroelétrlco da Serra da Mesa,
em trecho do Rio Tocantins e seus
afluentes, no Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1°. Rca autorizado o Poder Executivo por
intermédio da Concessionária Fumas Centrais Elétri-
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cas S. A. - FURNAS, subsidiária da Eletrobrás, a
realizar o aproveitamento Hidrelétrico da serra da
Mesa localizado em trecho do Rio Tocantins, nos
Municfpios de Minaçu e Colinas do Sul no Estado de
Goiás, nos termos deste Decreto Legislativo.
Art. 2". Todos os concessionários de utilização
da UHE Serra da Mesa, tanto os atuais quanto os
que vieram a sucedê-los, ficam obrigados a manter
e cumprir integralmente os convênios, ajustes e termos de cooperação celebrados com a Fundação
Nacional do lndio - FUNAI, relacionados a este empreendimento e que visam a proteção e compensação da nação indfgena Avá-Canoeiro.
Art. :J'. DeYerá ser creditado pela concessionária,
mensalmente ao gn.po indfgena Avá-Canoeiro, que habita esta terra indfgena, o equivalente a dois por cento
do valor a ser ástribufdcÍ a titulo de royaltles aos rnunicfpios inundados pelo reservatório desta UHE.
Parágrafo único. Os recursos previstos no caput deste artigo serão administrados pelo órgão federal competente e com a interveniência do Ministério Público Federal, até que a comunidade indfgena
local seja considerada em condições de administrar
diretamente estes recursos.
Art. 4•. A Concesslonáriada UHE Serra da
. Mesa terá o prazo de cento e oitenta dias, a contar
da data de publicação deste Decreto Legislativo,
para compensar a área equivalente a ser inundada,
e contigua à atual reserva, pertencente aos Avá-Canoeiros, a qual deverá ser previamente aprovada
pela Funai.
Arl 5•. O não cumprimento do disposto neste
Decreto· Legislativo acarretará a suspensão da Concessão da UHE, até a plena regularização das tendências identificadas.
Arl 6". Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. ..,._ Revogam-se as cflsposições em contrário.
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E.M. N• 150/MME
Brasma, 28 de novembro de 199:

·.

Exoelentfssimo Senhor Presidente da República
Encareço a Vossa Excelência encarrinhar a•
Congresso Nacional, para atendimento ao dispost•
nos arts. 49, inciso XVI, e 231, § :J', da Constituiçãc
pedido de autorização para a realização do AproveiiB
manto Hidrelétrico de Serra da Mesa, em trecho do ri
Tocantins e seus anuentes, no Estado de GOiás.
2. O Aproveitamento Hidrelétrico de Serra d;
- Mesa localiza-se entre as nascentes do rio Tocan
tins e seus afluentes e o paralelo 12" S, na confluên
cia dos rios das Almas e Maranhão e o ponto situa
do a dez quilómetros a jusante da foz do ribeirã•
São Félix, no Estado de Goiás, estando a cargo d•
Fumas Centrais Elétricas S.A., subsidiária da Eletro
brás, que obteve do Departamento Nacional d•
Ágt!as e Energia Elétrica - DNAEE, atraVés da Por
taria n• 2.130, de 15 de outubro de 1979, autoriza
ção para realizar os estudos necessários. Pelo De
creto n• 85.983, de 6 de maio de 1981, Fumas obte
ve a concessão para realizar o aproveitamento de
potencial hidráulico.

3. O levantamento hidrelétrioo de trecho do ri<
Tocantins e seus afluentes, conciufdo por Fumas en
1982, indicou a possibilidade da implantação de trê
usinas, abaixo do paralelo 12" S, e duas no rio Paraná
seu afluente da margem direita, enfatizando-se a usi!'ll
hidre!étrica de Serra da Mesa como opção prioritária
4. Planejada para ter porte médio, com um<
potência instalada de 1.200 MW, a Usina Hidrelétri
ca $erra da Mesa, que teve sua construção iniciad<
em 1984, está em região de população humilde e dE
expressivos recursos minerais de nfquel e amianto
já em fase de exploração, os quais, entretanto, se
rão melhor aproveitados· com· a entrada em opera·
ção da mencionada usina.
· .· ·
···

ciá

MENSAGEM N• 1.353,' DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos dos arts. 49, inciso XVI, e 231, §
a•, da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia, 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.
BrasOia, 4 de dezembro de 1995. - Fernando

Henrique Cardoso.

5. A formação dó .reserVa.tórn)
UHE Serra dé
Mesa inundará ·uma área '.de '1:784Krn2, sendc
3.163ha em terra da nação indígena Avá-Canoeiro
pouco menos de 100.4 (dez por cento), da área tota
da reserva, que é de 38.000 hectares. ·
6. A transmissão de energia ·a ser gerada demandará a construção de ciüãs Linhas de Transtni&
são com capacidade de SOOkV, ligando Serra da Mesê
ao entroncamento de Samambaia, perto de Brasma, c
230km de ãrstância e uma de 230kV, substituindo c
que atualmente figa Serra da. Mesa a Niquelândia, corr
115km de extensão. Em terras indfgenas essas linhas
terão uma extensão de 13km, exigindo uma faixa dE
servidão de 40 metros de largura.
·
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7. Conquanto autorizada em 1979 e iniciada
em 1984, antes, portanto, da promulgação da atual
Constituição, os trabalhos de construção da UHE
Sena da Mesa tiveram seu desenvoMmento obstaculado, em virtude de questionamentos levantados,
principalmente pelo órgão do Ministério Público, que
considerava irregular a exploração nas tenas indígenas, em face do disposto no § 1• do artigo 231 da
Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988.
8. Objetivando superar estes obstáculos e
preocupada em obter a necessária orientação para a
preservação da população indígenas, Fumas celebrou, em junho de 1992, Convênio com a FUNAI Fundação Nacional do Índio, pelo qual se comprometeu a prover a assistência aos silvícolas encontrados na região, assumindo, ainda, a responsabilidade
de desenvolver programas com vistas a minimizar o
impacto ambiental, abrangendo, especificamente:
• o monitoramento sismológico;
• o monttoramento climatológico;
• o acompanhamento da exploração mineral;
• o monttoramento limnológico e de qualidade
da água;
• conservação da flora;
• conservação da fauna silvestre;
• monttoramento de ictiofauna; ·
• implantação e consolidação da unidade de
conservação;
• limpeza da bacia de acumulação;
• comunicação social;
• remanejamento e monitomção da população
afetada;
• relocação da infm-est(Uium regional:.
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• sallde pública;
· • recuperação do pairlmõnio arqtiàólógico E
históricO-cuttuml; ·.•. · · ·:' ·;·
• recuperação do pàtrimônio pré-histórico;
• monitoramento das atividades sócio-econômicas e cutturais da área.de. influência indireta de
einpreen~ime,~to: • , __, . ;_~·•. :~:;:: ,, .c ·'"··'h ..
.
9. Estando ·previstos paia .o .inês de- setembrc
de 1996 o enchimento do reservatório e· o alagamento da área de sua influência, toma-se necessário ob
ter a autorizaçi!o do Cong~ Nacional pam quE
se concretize · o mencio"ªdo empreendimento, .dE
modo a supemr.os questionamentos suscitados pek
Ministério Público Fedem!, garantindo-se, também, é
efetivação dos compromissos .iá assumidos por Fur·
nas, com o objetivo de preservar os interesses dé
nação indígena.
· .
10. Com vistas a subsiãlaf o exame_ da matéri<
. pelo Congressó Nacional, são anexados o8 seguinte!
estudos técnicos realizados por Fumas sobre o assunto:
• Peça Antropológica, elaborada pelo lnstttut<
de Pesquisas Antropológicas do Rio de Janeiro IPARJ;
• Síntese da Peça Antropológica;
• Peça Gestão da Questão Indígena- Aprovei
lamento H!drelétrico Sena da Mesa.
• Síntese da Peça Gestão da Questão Indígena;
• Peça Técnica.:.. AHE de São Félix :"'Usina dE
Sena da Mesa- Julho de 1995;
• Síntese da Peça Técnica- AHE de São Félb
-Usina de Sena da Mesa.
Respeitosamente, - Raimundo BrHo, Ministre
de Estado de Minas e Energia

JUSTIÇA FEDERAL OE 1." INSTÂNCIA

Ofício GABJU-50

Palmas-TO, 16 de outubro de 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado:

Para conhecimento de Vossa Excelência, envio a anexa decisão
referente ao processo número 96.855-8 (Hidroelétrica de Serra da Mesa • GOITO), em que
constam como partes o Ministério Público Federal x Fumas Centrais Elétricas S/A e outros.
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Ressalto sua atenção quanto ao que fundamentei sobre a necessidade
de prévia autorização do Congresso Nacional para a exploração de.recursos hídricos em
terras indígenas.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador JOSÉ SARNEY
DO. Presidente do Senado Federal
Brasília - DF
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1.0 1NSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS
PRIMEIRA VARA
Proc. 96.855-8
REQUERENTES:

REQUERIDOS:

AÇÃO CAUTELAR -CLASSE 09200
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Proc. Rep. Mário Lúcio de
Aveia r e Rosangela Pofahl Batista)
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS {Prom.
Justiça José Maria da Silva Júnior)
FURNAS- CENTRAIS ELÉTRICAS SA.
(Adv,; Assis de Mello e Silva)
EMPRESA ENERGÉTICA S.A,
NACIONAL ENERGÉTICA SA.
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE GOIÁSFEMAGO
INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS- NATURATINS
INSTrrUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURA!S RENOVÁVEIS -IBAMA
(Adv.: Graça de Jesus Santos Cordeiro Lopes)

DECISÃO
RELATÓRIO.

1.
Após realização de inspeção judÍ.clal nÓ local destinado à ~téÍção
da UHE Serra da Mesa, ar lndufda ·a reserva Indígena Avã-Canoelro,

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

determinei que os autores e a pzimeira r~ se manifestassem, por seus
procuradores, quanto ao que ali se produziu.
.
.
_ .- A.2rocuradoria da Repübli~ no Tocantins deduziu a necessid~de de
realização do Estudo de Impacto Ambientai (ElA) e também da ãtiffirfzação
do Congresso · Nadonal. Lembrou recente comentãrlo do . jomallsta
Washington Novaes em dizer que "cabia à empreendedora- não ao Juiz,
aos Procuradores, aos ambientalistas p~os- cuidar para que tudo
estivesse correto na hora de fechar as comportas" 1• Condulu pela manutenção
daliminar.
.
A consultorla jundica de Fumas, entretanto, argumentou que "a
inspeç.ão · serviu, certamente, para confronto deste Jurzo a uma nova
realidade", pois "mediante a apresentação dos responsãveis pela questão
ambientai, transparente e objetiva", foi poss1vel "constatar uma ve!São
diametralmente oposta àquela reproduzida pelos autores em sua inicial".
Comparou a exlgênda do ETA nesta oportunidade ao mesmo que "exigir de
uma gestante exame pré-nupcial". Quanto à questão indígena, concebeu a.
autorização previa do Congresso Nacional a uma formalidade cujas últimas·
recomendações já se encontram em curso, pois "não parece legítimo, sequer
razoável, condidonar o fechamento das comportas ao ato (... ) de simples
cunho regimental".

2.

A liminar que concedi para sustar o fechamento das adufas da represa
da UHE Serra da Mesa ~ou, em síntese. os seguintes fundamentos fáticos
e jurídicos:
a) inexistência de autorização prêvia do Congresso Nacional para o
aproveitamento hfdrico de terras de ocupação indígena;
b) inexistênda de prêvio ElA, mesmo diante da formulação de
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) mais tarde ·complementado com um
Plano Básico Ambiental (PBA) por exlgênda da FEMAGO;
c) falta de estudos e projetes ambientais com relação à área localizada
a jusante da represa, localizada em sua maior parte no estado do Tocantins,
onde era prevlsfvel a exploração de mlnêrios por milhares de ~ros
atrafdos com o inevitável rebaixamento do nfvel das águas ·e assoreamento
dos rios.

FUNDAMENTAÇÃO
3.
A inspeção que pres!cll trouxe como substancioso o tratamento
assistencial e técnico que a empresa Fumas dedica aos remanescentes da
tribo dos avá-canoelros já instalada em uma nova aldeia Foi tambêm. a
oportunidade para que os técnicos ambientais da mesma empresa e das
instituições governamentais c;onveniadas expusessem, mesmo que
rapidamente, os planos. çle mlnlmização dos efeitos do impacto ambiental a
~.a: júsant~:Ç!a barragem; A recuperação e preservação de sitlos

.mon.tante.

'O Popular, Goiânia, 1:2.10.96, p. 6, caderno 1.
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árqüeorç&iCóS anêórad~(em' convênio liimado com a Uníve!Sidade católica de

Goiás, ~Üftuló de exeriiplo, impressionaram-me quanto aos seus adiantados
._.estudoS de.~o e ~ogação de material a ser submetido a exames de
-laboratório.· para que·· se transformem em ·.instrumento · de pesquisa e
conhecimento.
·
··
·
Os projetes voltados aó resgate' e manejo da fauna encontrada na
área a ser. inundacla deixaram ~"ll mim a impressão de que a i::olaboração
finnada com instituiçÕes universltârias, museus e institutos de pesquisa
caminha para um aproveitamento dentifico dos animais a resgatar. Ficou bem
claro que a destinação não implicará necessariamente. no saaifido de animais
para fins dentfficos, mas tarnbêm com a finalidade de sua reprodução em
cativeiro, como· ocorrerá no projeto de interesse do Centro Nadonal de
~maw.
·

A visita que também fiz à reserva avâ-canoeiro conferiu-me a certeza
de que os remanescentes conheddos daquele grupo já se encontram
Instalados em confortãveis residêndas, onde recebem todo o apoio de Fumas, ,
até mesmo quando lnes falta disposição para a coleta e a caça,· pois a
agricultura é bem incipiente. Arriscaria a classificar em alguns pontos como
"paternalista" a assistência que lhes é prestada, o que não destoa da política
indigenista oficial: os quatro adultos e as duas crianças furam praticamente
"adorados" por Fumas. dada a insuficiência de recursos financeiros da Funai,
que mantém ali um servidor para chefiar o posto.
4.
Para que se aprede o pedido de reconsideração apresentado por
Fumas. alinhavo os pontos que sustentaram a meclida liminar:
a) a falta de elaboração de prévio ElA;
b) a falta de intervenção do IBAMA também como órgao llcenciador
do empreendimento;
· c) a falta de autorização prévia do Congresso Nacional para o
aproveitamento hrclrico de área indfgena; e, finalmente,
d) a irreversibilidade do dano, dada a proximidade do fechamento
dasadufas.
Na esperança de ser dldático, reexaminarei cada um destes itens à luz
do que vi, ouvi e registrei, sem esquecer a argumentação que algumas das
partes já adiantaram.
4.1.-Falt:a. de elabor<JÇao do prévio ElA ·

. Oart. 225, § 12, indso N, daCF-88, estabelece que ao poder pllblico
incumbirá, para assegurar a efetividade do dlre!to ao melo ambiente
ecologicamente equilibrado, exigir, na forma da lei, para Instalação de obra
ou atividade potencialinente causadora de significativa degradação do melo
ambiente, estudo prévio de Impacto ambiental, a que se dará publlddade.
· ·:. c· É fato incontrovelso- até porque reconhecido expressamente pela
requerida Fumas - que esse prévio estudo não existiu, a despeito de a
legislaÇão ambiental anterior à CF-88 ter incorporado essa~ para "a
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realização de estudos das· alternativas ·.e . das . possíveis conseqüências
ambientais de projetos pQbllcos ou privados" (art. 8", ne II, da lei 6.938, ele
31.8.91 ). Mais tarde, Isto ficou bem explícito no "planejamentO de projetos
e obras, de médio e grande porte, ~tados total ou parcialmente com
recursos federais" (decreto · 95.73r de 12.2.88). Houve apenas a
apresentação de um RIMA, mais tarde complementado com um PBA. Mesmo
o RIMA traz fnsita a parcialidade que o legislador presumiu, pois foi elabOrado
por uma empresa de consultoria contratada pela própria interes5élda no
projeto {Internacional de Engenharia S.A.- lESA). 2 A FEMAGO, autoridade
ambiental licenciante, deu-se por insatisfeita e exigiu a apresentação de
estudos complementares apresentados sob a fonna de um plano básico
ambiental (PBA).
A exigência do ElA têm fntima ligação com a apresentação do RIMA.
No caso concreto, a conseqüência veio antes da causa: sem que fosse
realizado fonnalmente qualquer estudo, apresentou-se um relatório:
Pode parecer que o caso lembra ·a realização·de exame pré-nupcial'
e..rn alguêm que já se encontra em estado de gravidez". A favor desse
argumento pesa a circunstância da magnitude de um projeto que não mais
pode ser adiado ou sofrer atrasos em sua execução. Contudo, prefiro ficar
com a tese levantada pelo ilustre presidente da FEMAGO durante a inspeção,
o advogado Oarismino Luiz Pereira jr., que sustentou a falta de
regulamentação existente entre a inovação da lei 6.938/91 atê o advento das
resoluções 00 I e 006, do CONAMA, editadas respectivamente em 1986 e
1988. Sobre o assunto, Leme Machado lamenta que "infelizmente, .a SEMA
(Secretarla Especial do Meio Ambiente) não organizou no tempo devido esse
cadastro e, possivelmente, porque o nC!mero de consultores e de indC!strias
e lojas de artigos antipoluidores fosse bem pequeno"3 •
A elaboração do ElA é o próprio mérito da ação principal, sendo
duvidosa sua realização no curto espaço de tempo inerente ap processo
cautelar. A apresentação de um RIMA complementado com um PBA traz pelo
menos subsídios à expectativa de impactos ambientais, como se lê na licença
de instalação expedida pela fEMAGO, com validade expirada em 31 de maio
·passado: a área ·de influênóa direta será o total do reservatório {1.784
qui!Ometros quadrados), mais, no mfnimo, 100 qullômetros a jusante do eixo
da barragem, enquanto a ãrea de Influência indireta para os meios lisico e
À crocepçi!o brnsilein procura situar a equipe multidi:<ciplinar como presençaparticip.Uva c atUante dos
especialistas da sociedade civil no procedimcmo de planej!llll<:l!O nacional IlO:I tiês ni\-eis - fed=l, e.'iladusl c
IIlllCÍcipal. A equipe mu.'tidisciplinar fica entre o Estado licenciador c o E."tado empresário. entre o Estado licem:iador
e a pessoa juridi<:a !laCÍO!la! oo o::sirangcira de Direito privado. A instituição <ics,C ilistcma pro<:llrOu tetirar do pt'Op<lllCiltc
do ptqjeto sua responsabilidade de e>recu!:lr por& !IlOSmO o estudo de impacto ambiental e, de outro lado. não fez iilchor
o qu•dro burocrático eswal. A imperfeição. ainda. do sistema e <1\le a indicação da equipe e sua contratação pelo
propaccntc do projeto não têm passado pela pré\ia atwlção di admi!listração ambí<nud (tentoú-se fazer .,;sa inten<enç!o,
"""'• mtaÇOO ficou empaloda no CONAMA)'' (LEME MACHADO, Paulo Afronso, Cu13o de direito ambienta~
Malheiros, 4' ed., 1992, p. 148).
3

Passim, p. 149.
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biológico corresponderá à bàcia hidrogrâfica do rio Toc:antlns, a montante· do
ponto de baiiam.ento e a jusante deste ponto à ddade ·de Minaçu4 • O
conclidonamento dessa licença de Instalação· à execução de programas
ambientais foi riiãr~. a ponto de prever-se a realização de estudos da
viabilidade técnica; econOmlca e ambiental de outros usos para.o reservatório,
monltoramento limnológico e da qualidade da água. implantação e
consol,lçlação de unidades ele conservação, remanejamento e monltoramento
da população afetada, sistema de captação e tratamento de águas da ddacle
de Uruaçu, saúde pública e gestão da questão indígena. dentre outros pontos.
Esses programas foram apresentados e se. encontram· em franca
execução, foi o convendrnento que este julgador trouxe da exposição· feita
pela equipe téCnica. Todavia, nessa mesma reunião ficaram as .seguintes
evidéndas:
a) o IneVitável secamente de aproximadamente 43 quilômetros do rio
Tocantins em razão ela conhedda "vazão :zeio" resultante do fechamento
completo das adufas; e
b) a falta de divulgação dessas medidas para a população, ferindo a
publiddade dos estudos de impacto arnbiental5 •
Os relatórios ainda pai'ecem incompletos, tanto em forma quanto em
conteúdo, nesses aspectos. Um dos engenheiros éncarregados da obra
argumentou que .os pequenos ribeirões a jusante se encarregariam de
compensar a falta de vazão. Contudo, ainda não se parece ter pensado na
altelT'.ativa de permitir ·uma vazão mfnlma ("v~ ecológica" ou "vazão
ambiental") através do emprego de bombas provisoriamente instaladas na
barragem enquanto durasse o enchimento. Isto reduziria o risco de que
vazões de apenas 3 metros cúbicos por· segundo ocorram nos meses de
outubro a dezembro cle 1996 e de maio a setembro de 1997 em alguns
trechos6 •
Mesmo assim, penso que ainda há tempo para que o fato a
consumar-se náo leve ao abandono de e5tudos dirigidos à minimização do
impacto a jusante da barragem, pois a atividade garimpeira encontra-se de
atalaia para o assoreamento e envenenamento dos cursos d'água
Concebido como condição prêvia à implantação de projeto,
enfraquece-se, no caso concreto, o ElA ante a exlstênda de um RIMA
c.ornplementado por PBA e agregado a progrru:nas ambientais que precisam
·ser melhor c!ivulgados à populaçãO ~te interessada Neste passo, não
4

Licença de Instalação n. 044/95, de 20.7.95.

·'Sobre o tema, registro que a jornalista Marilia Assunção,.de O Popular (GO) protestou
que a imprensa tivera acesso negado àquele ato judicial, que é constitucionalmente assegurado
como público (art. 93, IX, primeira parte, da CF-88). Informei-lhe não ter dado qualquer
determinação a comprometer a publicidade da inspeção.
<os dados são colhidos de mapa apresentado pelo engenheiro Erton Carvalho, de Fumas,
durante exposição feita na reunião. Os dados se referem ao trecho compreendido até montante da
foz do rio Preto.
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vejo como possa esta falha contribuir para ó descontiecimento· total das
repercussões ambientais da UHE Serra da Mesa..
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..... . :. ·.,.Ao. apreciar embargos declaratórios contra· a liminar, acolhi-os para
dizer qi.J.e a atividade do IBAMA no processo de licenciamento era de sjmples
·supérViSor, · C:ábendO:.Ihc., . como orgão Ucenda.dor,' ínanifeStar~se sobre os
planos de re5gate dafauna e aproveitamento dá ftora; . '· 'c'' .--, .
.
· ' · ' ·Ocorre que o § ~ do a.rt: '1 O da lei -6:938, de 1981 , ·estabeleceu
·competir··ao IBAMA o licendamento no caso de ativida.des. e obras com
significativo impacto ambiental; de âmbito nacional ou regional. l'jo infdo do
processo de Implantação do projeto e da publiCação dessa lei ainda inexistia
o estado do Tocantins, cabendo à FEMAGO a execuçãe da polftica ambiental
em todo o Goiás em sua configuração longullinea. Essa situação parece atrair
a competênda do órgão estadual, na forma do que estabelece o aputdo
mesmo art. 10. Todavia, assim não é.
Acla.ndestl!lidade da obra até 1995 sob a ótica. ambiental (data da
expedição da licença. de instalação pela FEMAGO) é visivel atê então, quando
havia cinco ános que o Tocantins passara a existir como urildade federativa.
A conotação de ~imp"acto regional• só pode ser Ilda qi.Ja.ndo este alcançar
mais de uma unicla.de ela federação, o que já se dava no instante da
expedição daquela licença. Alêm disso, a ninguém se ignora que o rio
Tocantins, alvo primeiro do impacto, tambêm banha os estados do Pará e
Maranhão.
.
Neste ponto, reconsidero minha posição quanto à atuação do IBAMA:
deve.comportar·se também como órgão licenda.dor da obra, não podendo
restringir-se a uma ,função ca.rtoria.l de supervisionarnento, devendo
assessorar-se dos estudos já realizados e viabilizados pelos órgão amblenfa.ls
estaduais.
4..3 -.A falia de ~prévia do Congresso NadoDal para o
aprovelt:amelito bfdrlco. de kea lndfgena.
·
· ·
·
"·

•.

~

.

·O art. 231. § ~; daeonstituiÇ!O irllPõequ.e "oaprovei~ento dos
recwsos hfdricos, indurdos os potenc;iai.s energéticos, a pesquisa e a lavra das
riquezas . miner~ ,em terras indígenas .só podem ser efetiva.dos com
autorização do CongJ'esso · Nacional, ouvidas as comunidades afeta.clas,
fi~lhes assegurada .participação nos resulta~ lavra, na forma da 1e1•.
·· . O proc:ura.dor-regiona.l da Rep(iblica. Aurélio Vug1llo Rios, Incansável
·estudioso e defensor da causa indígena, cllrlgiu correspondência. à empresa.
Fumas onde ~ta.eioglos ao encaminhamento de mensagem do presidente
da Reptíblk:a. ao Congresso Nacional para que esse dispositivo constitucional
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-tenha verdadeira elk:ãcia. Referia-se à MenSagem n 2 t 353, que acabou sendo
registrada na Câmara dos Deputados como Projeto.de Decreto Legislativo n2
308, de 1996. A Qltima infozrnaçUI hoje fornecida dá conta de que hoje
estaria .sendo di.scu.tlc!o, em turno único, mas ainda hâ pendência de
pareceres das comissões de Minas e Energia. de Constituição e Justiça e ele
~ção. Se aprovado na Câmara, a1ncla será remetido ao Senado, onde
possiVelmente será submetido a novas comissões internas.
Não ··se dl$êiite mais ·o tratamento dado à meia dúzia deremanescentes da nação avá-canoeiro por parte ae tumas. tsra, através de
sua consultoria jwfdica, atribui a morosidade no trâmite da matéria ·ao .

"ineclitismo do procedimento nas duas casas legislativas". E mais: acreclfta
que ·a expedição do decreto legislativo tem caráter meramente tbnnal, eis
que satisfeitas .e ultimadas todas as recomendações ali pertinentes".
Penso divergentemente.
"Os sinos dobram para todos. A Constituição também", lembrou
recentemente o ministro 1'11\arco Aurélio, do STF. Não ê a pequena quantidade,
de indfgenas diante do vulto da obra que deverá nos fazer tãbula rasa da
maior lei do PaiS. Não se trata de "atribuir simples efeito decorativo à
autorização do Congresso". O projeto PAcr07, elaborado por renõinados
antrôpo!ogos (dentre eles o ex-presidente da Furtai Sidney Possuelol dã
notída das conquistas no processo de reconhecimentO da ocupação
permanente da área lndfgena: há alusão a um estudo antropológico de
responsabilidade do insuspeito Darcy Ribeiro hoje em apredação na Comissão
de Minorias da Câmara dos Deputados, manifestando-se favoravelmente ao
projeto de reinstalação jã concretizado pçr Fumas':
· ,, •-- .. · ,_
_ Ora, o constituinte não quis transigir. em· momento algum, com a
·'' ' cultUra do "jeitinho brasileiro". muito me!i6s com o comportamento letárgico
·· · · dà Administração e de ·seu Parlamento quando o assunto· converge para a
defesa dos direitos das minorias étnicas. Não seria•o juiz o órgão autorizado
... a fazê-lo, imlsculndo-se atê nos assuntos de edmotnia interna·de outros
poderes da Rep(ibüca. Pouco importa ao Judiciário que o trâmite di matéria
no Congresso, mesmo sob o pleonáStico rótulo da "urgência urgentíssima•,
vá comprometer o cronograma da obra. A autorização para o aproveitamento
'-' •~'. hldrico·ê prévio;.manter-se no reducionisrno de :qUe "é certa a aprovação"
seria o desprezo da função própria do Legislativo i:Omo sec!Efde debate dos
interesses da Nação e não reduzi-lo à condição de mero cartório chancelador
. de polfticas do Executivo. ·' ' . . ' . · . .- ~ , ; .. .: ·
,;;.. : .. ~ • ·"" '' ·'< ~A riotina constituáonai·era de exeqülbilidaâe plena ruMá pelo menos
':··.-.'. seis
A'ôbra Iniciara pá quase óUtros cioze'anos. Mas· o .presidente da

anos.

'Programa Avá~Canoeiro Tocantins. Convênio 10.323 • Fumas- Centrais Elétricas
S. A. e Fundação Nacional do Índio- Grupo de Trabalho: Sydney F. Possuelo (FUNAI), Eliana
M. Granado (FURNA$), Rui Cotrim Guimarães (FUNAI), Walter Sanches (FUNAI) e Dulce M.
Rios Pedroso (Universidade Católica de Goiás), 55 p.
·
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•":"'~'·'.República se 'preocupou em remeter a matéria inicliberaçãcr.dó.Congresso
·~'· '' somente em1996, atividade típica de um Pafs que,é governado por quase
·:"" ·, · · L500 medidas provisórias. .. ·· ,
- . ··r.:' •, .. .. ,· ·.
:·., ·
·.A .falta ·de autorização. do. Coniressor;C~da~·.:.-,Qmara dos
.... · Deputados mais .o Senado Federal) não é um,pbstácu!O.,C9l()cado pelo
'' · ·: .. -julgador ·na liminar; é uma exigência Qa. Consj:jtiJição que ~ prometeu ·
..;·. · · cumprir no dia de sua posse. Enquanto inexlstir o :4ecreto legisl.ativo, não há
como prosseguir-se no projeto pelo menos quaq!9 à formação.do lago que
·' · inundará parte da reserva, que, por sinal, ainda PEl!1de de demarcação.
O perigoso prececlente que se poderá abrir-é o de atropelar-se muito
mais · que o processo legislativo. Vejo que qualquer . atitude .de força
representada pela tecnocracia nestes tempos neoliberalizantes na tarefa de
ate.!Torizar ·•a opinião pUblica com o crescimento· dO endividamento.püblico
.será recebida como apta a rasgar páginas Inteiras de uma Constituição; o que
é impensável numa verdadeira República. Se em nome do mercado e da
justificativa de gastos de 1,3 bilhões joga-se às favas uma norma •
constitudonal, não se tardará em fazer por um preço menor o aniquilamento
de outras minorias e de outras garantias constitudonais.
4.4. -A iaever:slbilldade do dano, dada a proxiinidade do fechamento
dasadufas

A empresa Nadonal Energética S.A., integrante da h(Jlding Banco
Nadonal de Investimentos ora sob intervenção do Banco Central, trouxe
informações de que o repasse de um empréstimo do BNDES está
condicionado, dentre outros itens, à apresentação de licendamento da obra.
A assertiva é verdadeira. Trata~se de um empréstimo de R$ 100
milhões originãrios dos fundos PIS-PASEP e FAT (Fundo de Amparo ao
Trabalhador), "objetivando a continuidade das obras de implantaçãon, como
se encontra estabeleádo no anexo à decisão n• Dir.389/96-BNDES, de 19 de
seternbro último. Segundo a Nadonal Energética, é sua a responsabilidade de
"captar e aportar os recwsos financeiros necessários ao desenvolvimento, por
Fumas(...), das atividades relacionadas ao meio ambiente", já tendo aplicado
como rE!OJISOS próprlos mais de R$ 212 milhões até 30 de setembro passado.
O licendame.nto da .obra consta como obrigação · especial da
beneficiária. o que nada mais é do que aprecatar-se da exigência imposta
pelo art. 20, § 3 2 , do decreto 88.351/838 •
·· . ,, •. ·-

'"Iniciadas as arividades de implantação e operação antes da expedição das respectivas
licenças, os dirigentes dos órgãos seccionais e da SEMA deverão, sob pena de responsabilidade
funcional, comunicar o fato às entidades financiadoras dessas atividades, sem prejuízo da
imposição de penalidades, medidas adminí:;trativas de interdição, judiciais de embargo e outras
providências cautelares."

77

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

78

Mais uma vez, não é o Judidárlo quem está a embargar o repasse do
financiamento, como podem deduzir alguns, mais preoa~pados com a
continl:l~dade do quem com a regularidade dos projetes. O prazo-limite
estabelec,l<ill. com.Q. condição especial paG! financiamento H-5/10/96)_ é~
apontado para o benefidário do empréstimo, não para _as autoridades
ambientais. A liminar concedida foi explfcita quanto à necessidade d~
partiàpação da agência ambiental da União no processo de llcenàamento. O
presidente ela FEMAGO notlàou-me hã pouco, pelo telefone, que a licença
da obra ainda pende da "participação efetiva da NATURATINS e de definir
qual a superintendência regional do IBAMA que deverá atuar no processo".
Vê-se que não caberá ao juiz substituir-se à conveniênàa e
oportunidade da administração pública nesse ato evidentemente vinculado.
Restará às autoridades ambientais, espedalmente o IBAMA (agora na
clarfssima condição de órgão licenciador) cuidar para que os interesses das
empresas consorciadas na construção da obra não -sejam frustrados pela
morosidade de sua: atuação.
A irreversibilidade do cronograma de fechamento das adufas foi
ardorosamente defendido pelos técnicos de Fumas durante a reunião.
Bastaram-me as explicações do engenheiro Érton Carvalho ao mostrar os
procedimentos de segurança. Segundo ele, os riscos para vazões superiores
a SOO metros cúbicos por segundo foram calcuiados no período que vai da
primeira quinzena de setembro à segunda quinzena de novembro. "A data
de 1• de outubro para o fechamento não é uma data matemática", afirmou
textualmente. Trata-se de dia encravado nesse período, onde os riscos para
essas vazões inviabilizariam progressivamente o fechamento. Eis o quadro
que apresentou:

Penedo

1-15/9

16-30/9

1-15/10

16-31/10

1-15/11

16-30/11

Risco

0,4

3,7

27

43

71

100

(%)

Portanto, o dia primeiro de outubro parece ter sido escolhido
acriteriosamente, pois o mesmo risco calculado de vazão superior a SOO
metros cúbicos por segundo permaneceria atê o dia 15 do mesmo mês
(27%). O risco total de que a vazão nos tOneis de desvio seja superior a esses
SOO metros cúbicos por segundo (vazão considerada ideal para fins de
segurança e sucesso na operação) ocorrerá somente na segunda quinzena de
novembro, daqui a 45 dias. Esse tempo é mais do que suficiente para que:
·. a) o Congresso Nacional delibere sobre a autorização;
b) o IBAMA, auxiliado pelos órgãos ambientais estaduais, resolva
sobre lfcendamento da obra, posslbllltando o repasse dos B$ 100 milhé?e5_
financiados pelo BNDES; e

o
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c) a sociedade civil fique melhor informada sobre os projetes
ambientais em curso, à vista da inexistência de qualquer pub!idclacie a
respeito e muito menos da confessada ausência de ElA•.
5.
Aboidados estes pontos, vejo que a medida liminar outorgada para
impedir o fechamento das adufas ainda subsiste. É necessárto que o
empreendimento aguarde (i) a edição do decreto legislativo sobre a
inundação da área indfgena, (ii) o licendamento. da obra pelo IBAMA e Cúll a

prestação de cautela para que o financiamento dos estudos e projetes
ambientais não fique frustrado pelos atropelos de desembolso no custeio da
obra. pois a verba destinada à eliminação e minimização dos efeitos nesativos
de natureza ambiental, cultural e social deve incluir-se no orçamento. E o que
determina o decreto federal95.733, de 12.2.88, ao prever, no rrúnimo, 1%
do orçamento da obra para essa finalidade. No caso concreto, Fumas e
Nacional Energética. já se comprometeram ao investimento de R$
14.855.794,00 através de convênios celebrados com instituições do estado .
de Goiás. Quanto ao Tocantins, tímido na atuação de sua agênda ambiental, ·
parece acreditar-se na execução de pequenos projetes que alcanç.;uão R$
1.286.684,00, a despeito de ser previsível o dano a seu ec:Ossisteina,. - prindpalmente com a proliferação de garimpos no leito que ficarâ a
descoberto durante 11 meses.

CONCLUSÕES

6.
O notidárto regional ê pródigo em denunciar a pronta ação da
FEMAGO nas atividades de retirada de garimpeiros atrafdos pelo canto da
riqueza fcídl na área a jusante da barragem. O comentário do secretário de
Agricultura do Tocantins durante a viagem de inspeção foi eloqüente quanto
ao descrédito que tem na tlscalização do órgão ambiental de seu estado.
"Tenho pena do pessoal da Naturatins que vai fiscalizar tudo isso, pois eles
não têm mais que uma dúzia de fiscais", ironizou ao sobrevoar trecho do rio
Tocantins onde já sUigiarn as primeiras balsas de sucção. Isto diz muito sobre
a atuação e a falta de transparênda nestes lados da fronteira.
O quadro que esbocei leva-me, em sfntese, a indeferir o pedido de
reconsideração, ficando mantida a liminàr concedida no dia 28 de setembro
passado, a qual subsistirâ até o implemento cumulativo das seguintes
cortdiçõestesOI.titivas:···"":,.:·c_··· .. ·. ·.··:··· ·:·:· '·:·.:: ...--,,c· ...
(a) a publicação do decreto Iég!slativo autorizando o apr~eltamento
hfdrico da reseiVa avá-canoeiro: · : ·
·· ·
·
·. · · · ·
.
(b) a concessão do llcenciamerito da obra pelo IBAMA; de'illclarnente
. assesSorado Pelá documentáção'jâ'apres'entacla e'elâborádà'Pélós órgãos
ambientais: · .. ·· ·
· ·
· ·--·'· ;. .. ·
.. © ·O oferedmento de cautela em dinherro, . no valor de R$
16.14J:478,00, que-corresponde' à-preVIsão infnima para· a eXecução dos

80

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro 1996

projetos ambientais compromissados às- agências ambientais de Goiás e
Tocantins, sem prejuízo de reforço futuro para''·o custeio de programas
ambientais de interesse dos ·munlépios afetaclos. A qÚantia deverá ser
deduzida do empréstimo de R$ tOO milhões repassados pelo BNDES e
deverá ficar depositada em conta judicial na CEF da Justiça Federal do
Tocantins. Os saques serão feitos à medida em que finnados os convênios e
comunicado o cUmprimento do cronograma de implantação dos projetos.
'

•

•

•

l ~

•

-

7.

Quanto à falta de atuação do poder de polfda das autoridades
ambientais do Tocantins, determino à Naturatins que dê infdo, nas próximas
48 horas, à atividade de repressão a atividades de garimpagem na ãrea a
jusante da barragem que esteja no território do Estado. Em caso de
insufidéncia de equipamentos, ordeno-lhe a solicitação de apoio ao efetlvo
da polfcia militar. Caso esta também seja omissa, examinarei a possibilidade
de deslocamento de unidades do Exército brasileiro; à vista de que pelo
menos o rio Tocantins se indu! dentre os bens da União (art. 20, UI, da CF-88),
sendo certo que a proteção ambiental é de competêfida concorrente entre os '

muniápios, os Estados-membros, o Distrito Federal e a mesma União (art. 23,
lli, da CF-88).
Sobre a atuação da autoridade licendadora. sugiro-lhe a análise de
estudos da possibilidade de .que a "vazão zero" seja compensada com a
instalação de bombas provisórios na barragem.
8.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão aos procuradores das
partes.

9.
Forneça-se também uma cópia à presldênóa da Câmara dos
Deputados.

(Às Comissões de Assuntos Sociais e de Serviços... .de Infra-Estrutura)
... .............. --.: .
"

..,_~. ··----~-

-~.,

.•; ..• ..,:..,. •... ~·~"- -

......

~. ~~~

'f..-' ·•.
' '·

.

• : - ·: ....·.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 80, DE 1996
(no 243/96, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Latino-Americano das
Nações Unidas
para a Prevenção do Crime e.o Tratamento do Criminoso, assinado em São
José, Costa Rica; em 30 de novembro
de 1989.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1 o.

·Fica

aprovado

do · Acordo

te~to

o

de

Cooperação entre O Governo da República Federativa do Brasil e
o

Instituto

Latino-Americano

das

Nações· Unidas

Prevenção do Crime e o Tratamento do Criminoso,

para

a

assinado em

São José, Costa Rica, em 30 de novembro de 1989.
Parágrafo 'único.
Congresso

Nacional

revisão · do
Constituição

quaisquer

referido

complementares

Ficam

que,

atos

Acordo,
nos

Federal ,

sujeitos
que

assim

termos

do

acarretem

à

possam

como
inciso

aprovação

do

resultar

em

quaisquer
I

encargos

do art.
ou

ajustes
49 da

compromissos

gravosos ao patrimõnio nacional.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM .N- 1.121, DE 1995
s.baa1a NaDbraldo Cqz;

c Ha::iaaiL

' t t cam o.._., ao artf&o •t. b:i.o t da c· ., ';t Pedl:aL
'' eç• dtJV-.E
1 ~, ' diEI; \r··~
dob1iar~do-doi~R
. %1,o_do_doC i. ;1ée111u
-~lllllllclme~--~-··
duNI;Ilei~P,..al'au c• doOIIIIo
o'oT
doC/
--SII>J'old,Oiolallll:l,cm30do-dol!ll9.
DD

·.&

Allmeioaelenda

I

Blliaii, 26 .... do ... o .......o '-do 1!195. '

~-'-

. <•.,;,!:

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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EXl'OSicAO DE MO'I'IVOS N° 597/I)NU/DAIIC.J,sRCJDCS-MRE-PEMU, DE 24 DE OUTUBRO DE
..
19!15,00 SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES.
.

·JizCel-us.t.o · - PnsU...te da bpolbl-•.
o :ttauatr. - ~ .... o ~io

da
Jll8t:iqa, , . . úda da ioioi&tivu YOltadU pan o
~ da poU'tiaa "Micwe' Da capo da pza; ;'o do cri.M.
do e r a - do c:dai=oso • da. ~910 da :lutlqa - ' •
..u.ata • aa.i.Dat:lan ele aocRdN da coopenqao pua .... j w l e r •·
da ~· • .._.... . . 1Jaita(l6ea ~ pela
aadDGia 4a %I= no. t6aatoo. ~ ''DNtOe1 i'oe ·110 ezaa11. 0 AacmiD da.
c:., IE"*ÇIIO -iudo
o Ganmo bzuiu.in • o IIUIUtat:o
IA~ •
~ 1IJWiu puoa a JlzatlD;IO do Cri8e e o
ftataaenco do criaino110 (:tLAIIDD), - Sl.o JOÃ, nà eoata Rica, nove.Jibro da l~&St, enquacSra-t~a nesta . . torQo de capacitaçao doa
órv4o• nacionais envolvidos na aat4ria.

-=-

2.
Trata-•• da ua Acordo-Quadro - que lllo clefinuãs u
no,..• 9erai• que daVerlio regul.auntar u difu""ce. IIOdalidadu
de :ocperaçlo entre·· o GoVerno •

o ILAHUD, que poclerl.o abranqer,

.ntra outroa aspectos, a
realizaçt.o· ela e~~:~oa acmra a
criD.inalidat!e • teaaa conexos, bela coso a elaboraç.io de proqraau,
da treinamento, ·a· promoç4o da' reuni6es pUa · inta~iat· .
experi.nciaa ~saain4rior, s~i08te:!U••• redo!!d~, ate;.) . a.·~
preataçio de serviços da documentaçio • difusAo.

3.

o.'

dia~itÍv~~

aaiÍi

··~ÍeV~tes .:dO. ~ordO;i ii~: o

artigo 2 . (estabelece · as poaaib.Uidadu . de Coopar~~.> ; O art.J.CJQ. 4
(qu. .to.s :financeiras), o a.Ztiqo 7 ·(indica o Kinistúio da Justiça
como órgio executor) • o artiqo 8 (c0ildicionà a aDtrada - - viqor
do Acordo ao cwoprimenCO du fon18liclad.. la<J&U. ,int:arnu
bra8ileirui.
"·
· Ao aanit~tar"·J.ntenase ,na .rat1ti.ea.96.o·4o AcordO, o'
lfinisUrio ela Ju8tiça indicool .er favor6vel a que o :n.NIOD venba •

'eabb.lec·.:r ·~ aúbaãde -no

BrUn, '•

ele .od.o •

pod&~ ~lorar 1jgdo

~~:r~~tJt..!~'f~

·da.' eidadenh <81.o prantido. pe~ 1~ ;;· pela8 inatit!d96U• DAÓ '"Já
que •
ob.erv4ncià · c:oti.U...... du
liai~ç6ell iço.tu pel08 11&1.. •ociaill vinculada. A p(,brua; A·
J1U9ioaliclade .- A. violancia. '1'&18 probl- 8l.o ccmbatidoa pelo
c;o;-arno, ·. c:a. .ó recurso,- eatra .ouUos Mtos, -._. Coàpenc;ao
ti&tez1iac:i.;,.l, noi:.~té ciU Haç6ell UJlidu.
· •· · ·

.,.,_ ..evar

l•u .;,f,. ...
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5•·: . .·.. _., . . '.A entrada
. . vigox:
de ~
· cca
o
...
. ·.. do. . Acordo
.
.
'
.
'
. : ,,. ..
ItAIIIID ellqWldrar-11&-ia ·no ·rol,.de. aç6ea· que o ~·-bru:lleiro
·v- adotando para çerfeiçoar o coabate • cdainalidade.. Pullito~:

-,

uaia:

.,i,.t:U

:·~;.

'

a Voua · El<cal"'ciã o

inclu_,ao

•,

~-

projeto da

Kens&CJ'- ao COngz"U.O Nacional,. enc:ewtmi.ncto o· texto, Wiftado •
da aprovaç4o, noa 1:ar11os do &rt:~qci~ 49, illciao :t, '· .. ·
19a!Í·,

P-ra ·tina

da

Con.tituiÇao riidaral.

·'''

.... '·''- · ·

Vh·.~-rz?..·
. . ~~~
llin.l.atro da ·Eatado du 118laç6aa ~ior...

=~

ÀCORDO DI: COOPERACXo I!:IITR!: O GOVERNO DA llEPOBLICA FEDERA~IVA D!l;
:: BRAB:rL '1: O :INS"l'IIJ'MIO LA'l'INO-A!mRXCAHO DAS HAc0ES UHIDAS

PARA

,.,_.·,A PIII!:VI!:IIC!O DO CRIIIII 1!:- O ~RATAMElrro DO CRIMINOSO !ILANODI

o

~eruo

4a República Federativa do

Braa~

(cloraY&Dte cSenÕ.inado •Governo•)

•
LatiDo-AMericano c1ul Ilações· uniciaa para
PraYaDC'Io clo Cz':l.e • o 'rra~nto do CrildDO~ - II.A!RJÓ
(dc?raYUte d.....,.fn•4o •xnatituto•),

o

l:uUmto

a

ÇONSIC2RAHDOt

1.
Que õ Instituto -foi•~st.ae, por solicitação _doa pa!ses
latino-americanos e do Caribe, mediante uma Convenção celebrada entre
aa Naçóea Unic!u e o Governo ·da Costa Rica em julho de 1975,. dando
efeiw ia· :aeaoluçõea -731-F(XXVII). e 1584 (L) .. do .·conselho ~conômico é
SocialF coa
a finalidade
de Servir
como
organ!Smo
regional
••pecializado da• Naçõe• DnidasJ

2.

Que o propósito do

I~atitu~o

é a de colaborar coa os'pa!aes

da região no 4!eacmv:ol.vt.ento econêaico e sOcial. equilibrado,. aedia!\te a
~or.ul.aç;ó •
incorporação,. nos programas nacionais.de deaenvolvimento,.
de politicas •.~tru.en~• de açio apropriados no.Campo da p~vençio
4o criae..
do t:ratair.ento
do crimino.a
e do
aprimo~maento da
administração de justiça,

3.
Que o Ina:titutoF ea catorze anos · de existincil!-,. · reali:Íou.
p:of!cuo trabalhe? naa ire~• de treinal'lento de pessoal do a!"at..a de
adainia.traçio de juatiç&F pesquisa criminológica voltada para a açio
relativa aoa problemas saia relevantes da criminalidade,. difuaio de
in~ozaaçiO e8peeiallzada,. · préataçio ele IICtX"V'içaa de d~taçio •
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Latina e

do

car~,

nio

4.
Que o
participou . ativamente
das . atividadea
deaenvolvic!aa pelo Instituto seus catorze · anos de- :funeiona.eftto,.
sendo. nu.exoaaa aa instituições gôVtl~tai·a e· Cient.I.fico-acâc!êaica.
que
beneficiar- COII. • • • • participaçioJ

ar

5. ·
Que· a··
Instituto,·
COnat::!.tutiva, deve procurar a

â : confo,nlidade
cooperação doa

deaenvolvb.ntO de auaa at~v~e&J

coa

a

sua

Co.nvençãÔ

~!aea·aa regi~~~·

o

6.
Que .o Governo,. DO que ·n re~ere i
prevenc;io 4o crt.e~
t:rat:.a.ento do criainoao,. ~ aanti4o Ull& politica per~~anent.e de apoio •
t:o4as •• . a1:ividadea volt:adaa para o aprJ.mor....,.1:o 4a adainJ.attaçio ele
juatica, taDto - nlv~l nacional coa::~ no plano internacional:; cc.~
for.. de pzcwo..r o reapeit:o aoa clirei.toa huaanoa .fundament:aiat

Que oa

7.

objetivoa peraegu140a

pelo Governo

•

pe~o

Instituto

8.
Que i
conveniente formalizar e e•...-.,itar ~ aa zoelaçõea de
cooperac;io entre o Xnatituto e o Governo, coa vistLa ao melho~
aproveitamento aOa· recuraoa nacionaiS e 'tnterftacionaia destinados
àquele• objetivoar

it.' Re.ioluçio· liJ do . V% COngreaso daa Raçõea Unida& sob~
Prevenção do Cd... • 'l'ratai.nt:o do cr.ia.l.Doao,. que fors~la uma exortação
aoa palaea 4& região no aentido de que considerem a Poaaib'ilidade e a
conveniência de fornecer a19Dificativo apoio técnico e financeiro ao
InStituto em. seua eaforços . de . colaboraeio coa. oa paisea latinoamericano• e caribenhoa,. bell como a 'iMclarac:io 4a Primeira Reunião de
Miniatroa da América Latina e do caribe,. realizada ma Sio Joai,.· COata
Rica,. ea dezeabro de 1982. que recomenda aos palaes o eatabelecimeDto
de uma c:ontribuiçio anual. da cariter pez:manente ao instituo,

....

·

Acordam o .aguintet
.

,···

~IGO

1

.....o .Governo • o ;z:;w·t.it~tO ~~t.làceriO -~~·t ·relACâe'íi'-,..J·d~'
trata:itODto ~do cri.aiii~~··:e ··

cooperação no campo da prevenção elo crime, do
da 'a4mb:i.~t;~·~io

.de· j~stiça

penal~

.

.

··· ...~;.~ ·-.::
·: :..

'

c), GoverDO

coopéra~io l>llai:eral

•

.,~ . ...
....
. ... -:·1'1 ;,t,.:,c,:: .

:&.

o :tu1:11:u1:o 4e1:e:&:llinario u
mo4al.ida4u.
cab1veia para 4ar efei1:o ao prea-1:e llcor<lo, '~"· .
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quaía aerio deflnidaa. ea cada caso. Jaediante troca ~·.notas ofic;~~·
entre ambas aa partos. '1'a1.. 110dalidadea poderio incluU-.. .a realização,~.
atividade• d8 p.,.qui.a, tre~to, intercâmbio de infor~~açõ.. .e.

serviço• conjalltoa de

~-t&çio.

AR'nGO 3

o Inseituto aa•-ari a puticipaçio do CÍCÍVerno - · w..·
atividac!ea, iDcluaive cuzaoa 4e Uefn••Dto, ..,.fni_rioa. .~J..sPõ~ios,.
intorcâatlio. de ~~çõea • ctocu.'.ntação,.. aaaiatiacia técnica,. entre·
out:raa.
AR'nGO ' ·

Para a
Governo fàrl

.anuteD.çio do

conl:ribuiçlo anaa1

progr-. de t:raballio c!o :Izwtituto, o
a Ar· etetuada por intel:>lidio elo

Mini•tério da JU8t:iça.

lU!fiGO 5

O Insti.tato c:a.promete-se.- a empreqar os recursos obtidos ea
virtude do preSente Acol:c!o no desenvolvimento de seus programas de
trabalho· e ampliará,. dentro do possível,. a participação do Governo ea
. tais atividadea.
ARTIGO 6

O Instituto e:~.viari anualmente ao Govexno ua relatório de
suas atividadea,
bea como
o proqrama de trabalho para o ano
subseqGente.
AR'l'IGO 7

Para os fins do presente Acordo. o Governo indica coao órqio
executor o Ministério da Justiça.

ARTIGO 8

1.
Após sua assinatura por amba• aa Partes o preaenu Acorclo
entrar& viqor na data. do recebimento da Mota dip~t.ica por
intermédio da qual o Governo c::oanmicari baverea sido cuapricfaa auas
f"ormal:Ldad.•• ~egaia in.t~rnaa para aprovação •

.,
.

o liÉ-eaenta ACordo teri viqência por te:1ap0 indete%ainado.
Contudo. qualquer UIU. daa Parte a poderá CCIIUD!ê::ar i outra. poi:- eaerit:o
,g:. ctoa uaa ant:ecec!ineia mm.... de ~i•· - - • • na intenção 4e di-lo por
2.

terminado.
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Feito

•• San

.Joeé,

Si'

••

de

~de

Ou1llbro 1996

Ut81,

naa

l!ncuaa portu1ueaa e caatelbaaa, aeDdo aaboa oa textoa autinticoa.

EDERATIVA DO BRASILs
.J. MOSCADO b& S(jUQ

PR-çAO · DO CRINI • I O
TRATAHIHTO DO CRIMINOSOs
JORGII~

LEGISLACÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ttrut.oiV

DA OacANIZA.c.lo oos PoDERES
....... -... -.............. ---- ..... ---- --·----- ... ------- .. -- ..................... -.-- ...... -- .... -.. ·- .. ----- .

. . . - . -......

~

.-..... --- --· .-

·-----------·--------~--·---

............................ -.................... ......... .
~

SEt;.ioli
Da ATRIBcnç~es DO CoNGRESSO NACIONAL
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitiv:miCftte sobre u:uados, aCOidos ou atos internacionais qucacmctem encargos ou compromissos gravosos ao pauimônio nacional;

-..... -- ......... --- ....... --- ..... ---.------. -- ..... -- ...... .
············-··· ··-··------ ........ -----. ----- .............. ------·-..-----........................ -.--- ............. -..
---~---··

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 81, DE 1996
(n° 286/96, na Câmara dos Deputa~os)
Aprova · o

texto

sobr~Serviços

da emenda ao AcOrdo
Aéreos ·entre o Governo

da-·'~blica Federati'l;.> do Brasil e o
Governo da República da Coréia, em 11

de agosto de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 o

•

Fica aprovado o texto da emenda ao Acordo

sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da ~pública'da Coréia, em 11 de agosto

de 1992.
Parágrafo
Congresso
revisão

Nacional

do

que,

Ficam

quaisquer

referido

complementares

ConstitUição

único.

Acordo,
nos

Federal,

sujeitos

atos

que

ass.im

termos

do

acarretem

à

aprovação

do

resultar

em

possam

como
inciso

encargos

quaisquer
I

do

ou

art~

ajustes
49

da

compromissos

gravosoi-ao patrimônio nacional.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM N" 219, DE 1996
(Do Poder Executivo)
Senhoc'c$ Membro$

EM8ASSY OF" THE REPUBI..IC OF KOREA
SRA.SII..IA. BRAZII..

d;o' c~ NacioQ!.

De ~'COla o ~ no aniiO 49. iD:::iJo l, d& Coraútui;lo Fcdcral.
:rubmdo i dc:wdz ~91'Voss:a ~ cornpanltado ok Exposiç.io 4e MOO..OS do
Smhor MinUuo de EsQdo das R:daoç6u. E:aerioreJ. o talo 4e emada ao Mordo aabn:: ~
Ai:n:os c:acrc o GoYemo d& ~ Fedrnàw. do B~ ,; o Goo!cmo G.. RqiUblic:a 4a Cerãa, do

.....

li de agosto de 1992.

d-~

~

de

10

ele 1996.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
TRO OE EST~DO DAS ~U.çOES l!:X'n:RIO~.

~lent1111sao Sanbor Prwai~tcl da Rapn~lica,
iii COM:idet'aç6o ~ voua ~l6neia a

El.vo

&JWZO

Hen.&a<;- .o ~ ,Jiac:icmal que ~ t.xto ele
Servi~

~

con.ult.. .obr. Tr.nsporUs Mo~ llruil-c:onia (Rio de J-1r:o,

11

Cor41ia~

de 11

~

•

&

a9a.to d-. l,,:t,

2.

• .12 c&. abril cM 1'.195),

s.rotiç.3

Wr-.

da

alura o art. 1•, a;!:!.. b, do AcOrdo
II04o

a

aj~-10

·. a

mu.

~r.

~~

'Tenho • hcnra <l.e refez;ir-me i :r ReUilliio de Consulta sobre
Transpgrtes l'.éz:eos 8~:asil-C:oréia, re11li:r:ada no Rio ela Janaiz:o, nos
di11s ll e 12 de abril de .1995, na qual foi acordado texto tie
emt!nda à allnea •b•, do Al:"tiqo 10", do J.c:ordo entre o Governo di!.
Repúbliell Feelerativ4. elo Br~t.sil e o Governo d• República da Coréia
·~ra Sez:vlo;O:I Ai::-ecs ent:re &eu.s respectivos territ5riot~- c 11lém,
c:onfo~:111e

da

aom-.

entt. o k - i l

proj.to

-o:sa

hp,2111=a

AcO:do

I h.~:~ve thl!' honour to ac:knowleel'ie t.he rec:eipt of Ycu.r
Exeellency's Note of OAI/DTCS/DAOC-!I/01/ETAA-BRAS·CORS <:!olted
.JaiJ.I.li!lry 16, 1996, whieh rea~:s :u: follows:_
.,. ~:I/DTCS/OAOC-II /0 lfE:'TRA-IIRAS-<O:RS
·
BrasUia, 16 de j.aneii;"O ele 1996
Ser:~hor ~ab;ador,

'

EXPOSIÇÃO CE MOTIVOS N9 126/MRE, de 04 de abril de 1!196, <!o SR. MrtUS-·

oSe

XBR/E/Ol7/96

d&

actaiftilltra.çG p1blic:a daqu.la paa.

se<;~uo:

• bl o terJIIO ••uto:-id~t.des ac:roniutic:a signific:ll, no CIISO
da RepÜ.blic:a Foderativ.,. do Brasil, o Ministro ~ ela
and to confirm tb&t rour Excellen"cy' s Note and this Note in Rcply
are reqarded as conatituting an aqree-nt.
betveen the t<OO
Governments on tbh llllltter, 1dlich enters into force on the dato ol
tbis "Nota i:n Reply.
I liYIIil rr.yself. of this opportunity to extend to Your
txcellenc:y t.be assurances-cf .,y hiqhest eonsidoratio:n.

(~r

·. I iJ,.d j-,__, .-:)
~1::;L
Alllba:ssadcl:r' EJ:tr..Ord.i=y
Pl~n1Póeendary of
tbe Republic: of Korea

.nd

Hill Exc:ellency

. Consulta

•e~bra

h-nho a hontli 'd. · r.t'uir-.a ..
Transporte& A"l"'ee• Bzasil-cot'éia,

·r-=- h~"l\:.lit. da
r.,;11i'iiil'

no

Rio da .::Jeneito, no• dia'll u. a 12 da abril da 1!1!15, na qual foi

ac:ozod:u:l;o texto de e:;.enda ,. .:l1nea "b~, do Arti.;O 1•." do Aco~o
entre o caverno da ReP.Wili.ca reder.lltivll do .Bt:'.~r~sll e o Governo
d..ll Rc=pl.lblic:4 · da ~Co~;ia' para SerViÇos Aéreos .ene""
rec~c:tivos territorios e alé=, eon!o~ sccuc;
Hb) o ter::.o "a.u.tc:rl:l;:a:!es õ1ott<on.lutic;J.s siqnific::a, no c:õ1::0
d..ll l'lep~:bliea f'ederativa do' .Íira:r.il, ~ Ministro da
Acrcn:nltic:a e, no caso c;U Repill:IUc:a da Coreia, o
M1nil'tro di!. constru.ç.li.o • 'Transpore.-=, ou, c• alllbos os
caso,, qualquer pes!:oa ou órqõio autorizado a executar
qullh:quer •..~uno;6.a:s
presente
exerc:id.~r~:~:
pelas
autorid•des olC:i::n• mencicnaclas:".
Cuo o 'c:OV<il::t:nC d.11 t<eplll>liê:a d.ll. Ccr~U& eonc:orde co111
& ••.•nela ac:i. . trllfl=:c:ri.ta, •-=to. Nota, j~t~nta c:0111 a Nota tia
%'a:'Po•ta
d•
Vossa
Excwl~ncia,
elll
que· aani!psta
tal
c:onc:ord&nc:i&, "c:oilstituird.o emenda ao ·,Acordo sob~ serviços
Mraos bil.a.Ural, a .. ntrar"- viqor'",eon'tor.. astal:lalece - u

..

Artigo 17.

,.Pro./alto a oportunic!ad.; : Para :renovar
Ex<:al&nci• a qarantia da •in!l.a uis alta c:on.idertt.ç4o,

a

LOIZ nLIP.t LAHPRt:U,

Minhter of External Relations
'Tbe- FedeX"ative l'lepublie cf BX'II:til

Ae.ron.iutic:• e, r10 caso d.!l República da C:ori:i••
Ministro da C::.nst::uçiio e TX"ansport~s. 01.1,- lptlbo• o.
casoto, qU4lQu.er 'pcs•oa. ou Q:;gio 41.1tori:zado a oxeeutar
qgabq1..-tr iunções no pl;"esente ex·erc:ida·s pelas .II!JtO.ridllde:~~ ac:i- -ncionaelas:
2caso o GovC!rno da República da C:oriill eonco:rde COlD 11
emenda. ac:i.lfta tl:"&nserita, e&ta Nota, j-untlllllt:nte .<:0$1 a Nota de
respo:~~to. de Vollll& Exc:el;;ncia, em que, llllnifeste tal c:oncorel.ine.i.a,
eon•ti.tu.i.rio em~u1d.ll &e Acordo sobre Serviços- Aéreos bilateral, •
cnt.ru - vigor cOJ:~fO~ asti!lbelac:e seu a:rt.iqo 17.

Aproveito' a oportunida.dl: para renovar a Vossa Exc:elêneia
a qaX"antia d& 111i:nha I!LI.is •lta c:onsider11o;.io.

LUIZ FELIPE LAMPREL'Io
Ministro de Estado das klaçóes 'Ext~:riot"*-~

VcsA S\1.11. Excelineia o Senbo:r

~~rLipf~~~

Ministro ela Estado ellls

l'l~laçõe:s:

CHUNG-HYDN PYUN

f:xtariores

A Sua Exc:aléncia o Senhor
CHONG H'(trN P'tUN

t=b.llh:llclor Extrao~dln:'!rio
da Rcpublic:.ll ela ':orcia.
Br~silia - oF.

Plcni~otl!'nc:iárig

bba:iXador Ext.raor:dill.irio c Plcl'lipotenc:iá:z:io
da República da <:oriia
8:rlllsllia ~!'
I havc furt.ber the bonour to info:ra You.r txc:clleney, in
to.half of t.he Cov•rnment of the Republic of ICorea, th•t the
Covcrrunent of the Rcpl.lblic: of 1t0re11 ac:eepts the foregoing p:ropc•al
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LEGISLACÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TiTuLo IV

DA OacANIZA.ç.lo oos PoDERES
CAPtruLo I

Do PoDER LEGISI.AnVo
SEç.ioll

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NA.CJONAL
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver dcimiuvaniente sobre ttatados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
·······················~·············-··················--·----~-------················

(À_.Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
.·.··-·:~

.'

,PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°.82, DE 1996
(n° 287/96, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo 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 China, em Brasília, em 8 de fevereiro de
1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1 c.

Fica

aprovado

o

texto

do

Acordo

sobre

Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde Animal, celebrado
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entre o Governo da
da

Repúb~ica

Federativa do

Repúb~ica

Popu~ar

Outubro

Brasi~ia,

da China, em

e o Governo

Brasi~

em 8 de fevereiro

de 1996.
.único~

Parágrafo
Congresso
revisão

Ficam ·sujeitos

Nacional .. ,quaisquer

~·-do

··referido

comp~ementares

que,

termos

do

acarretem.

aprovação

do

resultar

em

possam

Acordo, · ·bem·· ·corno

nos

Constituição .. Fe'deral.,

.qu~.

a tos

à

·quaisquer

:i· do

inciso
encargo~.

art.

· <?U

ajustes

49

da

compromissos

gravosos ao· pátrimônio naciona~·.-··

.

.

',

Art. 2° . .Este Decreto Legislativo entra. em vigor na
data de sua publicação.
'·

'·'···

--~-··~~-~-"·

MENSAGEM N~364. DE 1996
·· · · . -·

(Do gõder Éxecu'livo)
·-~-- ·.. -:. ~-·
. ".

..

~ ~

'

·

.

Senhores Membros do C~~-N~ci~~::: ·.·. ·:. ·

-..

~

~-·,,

-·

,

--- -

!.

O

L

O

·~--~

De çanfonnidade çam o disposto no an. 49, inciso I, da Constituiçio Fedenl,

submeto à elevada eollsider~ de Vossas Ela:el~as. acompanhado. de Elqlosiçlo de Motivos do
Senhor Ministro de·&aito
Jl:etaçõá~&têrióies,-:õ texto 'cici·Aêordii Sobre· Cooperaçlo em
Matéria de Quarentena e S~ Allimal, ·CetelridO
ó CJÓ~· di Ílepüblica Fedemiva do
Brasil e o Governo da República Popular da China, em Brasília,.~.& de.feveteiro de 1996.

4à

emre

Bruilia, 2
·;

de

mato

de 1996.

,.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

1996~

-----~~---~--~--~-~---
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EXPOSIÇÃO OE ~OTIVOS I'<~ 189/DPB-DAI/MRE - EAGR BRAS CHIN de 26 de
abnl de 1996. do Senhor Ministro de Estado. l~tcrino, das Relações E:tw::teriorcs

Excolent1ssimo Senhor Presidente da República,

proje~o,

do

Submeto à aprccia.çio de Vossa Exce~éneia. o anexo
Acordo entre o Governo da Repütllic:a Federativa do

Braail • o Governo da Repdblica Popular da China sobre Cooperaçio
oa Kat6ria de .Quarentena • Saúda Animal, firmado em.Br~ilia, . . 1
de ·revereiro de 1996.

·o

2.

referido

Acordo

viaa

•

expandir ·a

·coopen.ç~o

econ6aica existente entre os cloia . paúu e . ~, . p~IIOV~ • q
d-•nvo:J,.vimento do coaércio de proclutoa pecuário., bem co-o a
cooperação m\tt:a no campo de quarentena • aaúd.e an1mal.

COJI 12aae · nuse instrumento, poderio ••r .firmados
3protocolos especiticoa para requ.l&U~ntar o comé:reio bilateral ele
aniaaia vivos, produtos de oriq- animal, bem como alimentos para
aniaa.U.

:

... ..

· O GOVerno da República Federativa do Brasil

e
O Governo da República Popular da China
(doravante denontina9os "Partes Contral•mles-).
Com vistas a expandir a CCXl~çãn econ<'irn'ca existente e pnmUJ\'Cr
a cooperação mútua no campo da quarentena e salide anilllal.
Acordant o. seguinte:··
ARTIGO I

As Partes Contratantes... por meiu . de sc.."tts resp<."Cth:os úrgãos..
permutarão boletins mensui~ sobre doenç:~s :mimais transmissh·eis e sobre
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medidas adotadas para_ controle e ermdicação das doenças transmissíveis graves
de notificação obrigatória (doenças incluídas na Lista A du Escritório
lntemacional de Epi?.oolias- O.I.E.). A ocorrência de no\'O surto de doct~ça~ nu
território de uma das Partes Contratantes. de\'e ser intOrmada imediatantcntc à
oulra Parte Contratante.

ARTIGO 11
As Partes Contratantes deverão autorizar seus respectivos órgãos que
tratam de quarentena ou outras unidades competentes dos ~rviç:os '\'Cterinários do
Ministério da Agricultura a preparar e limtar protocolos específicos cum os
requisilos de saúde e quarentena para impor1ação e exportação de anintais..
produtos de origem animal. sêmen. embriões. matérias-rrimas animais e alimentM
para aninmis. Os protocolos especiticos que \'enhana a ser assinados serão
con_siderados como parte deste Acordo.

ARTIGO III
Para promover a cooperação no campo da quarentena e saúde animal
os órgãos competentes das Partes. Contratantes serão responsáveis por:
a) intercâmbio de experiências obtidas relCrentes a aspectos
científicos e práticos no campo da quarentena c saúde animal;
b) troca de informações. quando solicitado. sobre a estrutura
· organizacional c a legislação referentes à quarentena c saúde
animal, c.
. .....
c) intercimbio entre especialistas Veterinários na área da quarentena e

saúde animal para conhecer a situação zoosanitária e \ÍSÍtar os
prinQpais laboratórios c unidades de produção animal em cada
país.

ARTIGO IV
Após· n ~n'trada em ,;gO.- deste Acordo.· as l'art.S. Contratantes
estabelecer vínculos diretos.. Para tanto. <Juando necessário. dC\·erão
realizar reuniões alternadamente na República Federativa do Brasil e na República
Popular da China. que serão organizadas pelas !'artes Contratantes.
~·ento

ARTIGO V
As despesas resultantes da implementação da alínea "c" do Artigo III
· é dÓ Artigo IV serão cobertas após consultas mútuas.
ARTIGO VI
O órgiio autorizado pelo Go•·emo bramleiro e o órgão autorizado pelo
Governo chinês serão responsáveis pela implementação deste Acordo.

ARTIGO VI!
Este Acordo entrará em \-igor na data de conclusão dos procedimentos
legais por t~mbas as Partes Contratantes e apó~ a notificação mútua acerca da
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finalização de tais procedimentos Çada Parte Contratante poder.í denunciar o
Acordo. A denúncia entrará em vigor 6 ( seis) meses após a notificação de uma
Parte Contratante ter sido recebida pela outra.
Feito em-Brasília, aos 8 dias do mês de fevereiro de 1!!96, cm dois
originais nos -idiomas português. chinês c inglês. igualmente autênticos..
'

1 /

-

.. / ' l//tl/

I__,V'""

PELOGO~O
DA futmUCA
. 'FEDERÁt!liAOOBRASlL

.

PELO GOYERNO DA'REPUBUcA
POPULAR DACIUNA', ·

.J~ Eduardo de Aadrade VIeira

.Wll Yllill . . .
Vtce PtimC:üo Minislro cb

MinWro de Estado d.a Agriculturo,
do Abalceimcnlo e d.a
Refonna Agrória

~

LEGISLACÃÚ ·crrADA

.

.
.
······································~··············---~·-···········-~--

:. , .. . 'Ttnil::.o IV .·
.

·.·

· ··

.·..... ....
-

.... •.•:- '!'-·-·--:o~ ........ ~ .......................... _-'"'_·.···-:··········· .. .:.~·- ..:...... -·- ........... .

Do PoDER LEGISLATIVo
............ -~ ........ ---- ..... ·............. -.. -... -........... ·............. ... : ; .·•·.................. ..:~.

··&ç.ioll
DASATRIBUIÇÕES, DO CONGRESSO NACIONAL
, . • ... '

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso NacioDal.:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atoS internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
... -- . -- -.. -.. - -... - ---.--------··--- -- ..... --------- .----- --.-- -. ..... --- . ----. --........ .
I
--·-·-·····-----------~:-------···············--------------···-······················

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
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PARECERES
PARECER N• 546, DE 1996
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n• 66, ·de 1996 (n"
261196, na Câmara dos Deputados) que
• Aprova o texto do Acordo assinado em
Kuala Lumpur, em 18 de dezembro de
1995, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, sobre Serviços Aéreos entre os respectivos Territórios e Além".
Relatora: Senadora Benedita da Silva

I - Relatório
De conformidade com o disposto no art. 49, inciso I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente
da República submeteu à apreciação do Congresso
Nacional o texto do Acordo assinado em Kuala Lumpur, em 18 de dezembro de 1995, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
Malásia, sobre Serviços Aéreos entre os respectivos
Territórios e Além.
.
A exposição de motivos do ltamaraty, que
acompanha o mencionado documento, salienta que
ele representa o esforço empreendido por nossas
autoridades no sentido de intensificar o relacionamento aeronáutico com os pafses da Ásia, através
de ajustes modernos, Ql!e possibilitem a múltipla designação de empresas aéreas e o direito de tráfego
de quinta liberdade, consoante as exigências da
•
atual política brasileira.
Como se sabe, os pafses signatários da Con·
venção de Chicago, membros da Organização da
Aviação Civillnteracional (OACI), utilizam o "sistema
das cinco liberdades' nos acordos relativos à aviação civil e conhecem:
1) A liberdade de sobrevóo do território; 2) a de
escala técnica; 3) a de desembarque de passageiros
e mercadorias provenientes do Estado da nacionalidade da aeronave; 4) a de embarque de passagei·
ros e mercadorias com destino ao Estado de nacio- ·
nalidade da aeronave; 5) a de embarque e desembarque, em seus territórios, de passageiros e mercadorias com destino a - ou provenientes de - qualquer pafs membro da OACI.
O fato de Brasil e Malásia se concederem, cumulativamente, as cinco liberdades enunciadas demonstra o grau de entrelaçamento que desejam promover em seu intercâmbio aeronáutico.
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Outras cláusulas, rotineiras neste tipo de acor
do, também demonstram a natureza privilegiada dru
relações bilaterais, pois se referem a facilidades E
concessões recíprocas em matéria de: direitos dE
tráfego e privilégios, autorização de operações, isen
ção de direitos e impostos, atividades comerciais, ta
rifas, reconhecimento de certificados e licenças
transferências de fundos, etc. Além disso, o textc
conlém disposições sobre informações, consultas E
solução de controvérsias. Neste último caso, a solu·
ção far·se-á por meio de negociações entre as autoridades aeronaúticas· das Partes Contratantes ou
em caso de insucesso, através de canais diplomáti·
cos.
Ressalte-se, pela sua relevância, que o acorde
contem Unl artigo que determina que "caso Uma COO·
venção aérea multilateral geral entre em vigor pars
ambas as Partes Contratantes, as disposições de ta
convenção prevalecerão ... '
'
Vê-se, pois, que, sobretudo por esta ressalva
de eventuais normas de direito internacional convencional, o presente Acordo demonstra sua conformi·
dade ao direito internacional presente e futuro, recomendando-se, além disso, pelo seu mérito.
Estou certa de que o texto bilateral, flrmado
quando da visita do Presidente Fernando Henrique
Cardoso a Kuala Lumpor, haverá de trazer resulta·
dos positivos e será um passo importante em nossa
busca, dinâmica e corajosa, de maior competitivida·
de nos mercados orientais.

-"=- 11- Voto
Em face do exposto, meu voto é pela aprovação do Acordo, nos termos dó Projeto de ·DecretoLegislativo n• 66, de 1996.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1996. Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Beliedita
da Silva, Relatara - Nabor Junior - Pedro Simon
- Lúdio Coelho- Humberto Lucena- Carlos Wilson - Romeu Tuma - Bello Parga - Hugo Napoleão- Bernardo Cabral.
PARECER N" 547, DE 1996

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n" 73, de 1996 (n"
90195, na Câmara dos Deputados), que
• Aprova o texto da Convenção lnteramericana sobre Tráfico Internacional de Menores, ultimada em 18 de março de 1994,
na Cidade do México".
Relator: Senador Pedro Simon
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I - Relatório

Vem à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para efeito de outorga legislativa, nos
termos do ar!. 49, I, da Cons~tuição Federal, o Projeto de Decreto Legislativo n• 73, de 1996, que
•Aprova o texto da Convenção lnteramericana sobre
Tráfico Internacional de Menores, ultimada em 18 de
março de 1994, na Cidade do México".
Acompanha a mensagem presidencial exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, da qual se destaca o seguinte:
• ••• o texto da Convenção lnteramericana sobre Tráfico Internacional de Menores,
foi aprovada, por consenso, na V Conferência Especializada lnteramericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP V), realizada na Cidade do México, em 18 de março
de 1994. Na mesma data, o Chefe da Delegação brasileira à ConferênCia assinou a.
Convenção.
A Convenção em tela é pioneira em regular, em um único instrumento, tanto aspectos civis como penais do tráfico de menores. Por sua natureza programática, a
Convenção poderá motivar um aperfeiçoamento significativo nas legislações internas
dos países que vierem a adotá-la, significando um importante marro para as tipificações
a serem feitas pelos direitos penais nacio-

nais.•

li-Voto
Incumbe a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional apreciar prioritariamente a
conveniência e oportunidade das proposições que
se lhe submetem.
Trata-se, no caso em tela, da autorização para
que o Brasil ratifique a Convenção supramencionada, que é de grande importância, haja vista seus objetivos altamente relevantes, não só para os Países
signatários, bem como para a comunidade internacional como um todo.
A prevenção e a repressão do insidioso tráfico
internacional de menores insere-se, hoje, como uma
das grandes prioridades nas agendas da cooperação internacional contra o crime, com especial ênfase em relação a Estados mais sensíveis ao tema,
tendo em vista a grande natalidade associada à extrema pobreza de significativas parcelas da sua população.
Não haveria razões para estar o Brasil ausente
de tal Convenção, que é também constitucional e le-
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gal e de todo compatível com o sistema jurídico brasileiro.
·
Pelo exposto, restam patentes a conveniência
e oportunidade da adesão à Convenção lnteramericana sobre Tráfico Internacional de Menores, não
conflitante com os interesses nacionais, pelo que somos pela aprovação do presente Projeto de Decreto
Legislativo n" 73, de 1996.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1996. Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Pedro Simon, Relator- Nabor Júnior- Lúdio Coelho- Romeu Tuma- Humberto Lucena -Carlos WilsonHugo Napoleão- Bernardo Cabral- Bello Parga.
O SR. PRESIDENTJ: (Valmir Campelo)- O expediente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu da Justiça Federal de
Primeira lnstáncia do Estado do Tocantins o Ofício
n• 50/96, de 16 do corrente, encaminhando a decisão referente ao Processo n• 96.855-8, scibre a Hidrelétrica de Serra da Mesa, em que são partes o
Ministério Público Federal e Fumas Centrais Elétricas S.A. e outros.
O expediente será anexado ao processado do
Projeto de Decreto Legislativo n• 79, de 1996, e encaminhado às Comissões de Assuntos Sociais e de
Serviços de Infra-Estrutura.
O SR PRESIDENTE (Valmlr Campelo) - Nos
termos do art. 376, c, do Regimento Interno, combinado com o ar!. 4° da Resolução n• 37, de 1995, do
Senado Federal, os Projetas de Decreto Legislativo
nOS 80 a 82, de 1996, lidos anteriormente, terão, pe- ·
rante a Qomissão de Relações Exteriores e Qefesa
Nacional;- o prazo de cinco dias úteiS para recebimento de emendas, findo o qual a referida Comissão
terá quinze dias úteis, prorrogáveis por- igual período, para opinar sobre as proposições.
O SR PRESIDENTE (Valmir Campelo) ~ A
Presidência recebeu a Mensagem n• 228, de 1996
(n• 988/96 na origem), de 16 do corrente, pela qual o
Presidente da República comunica que se ausentará
do País no dia 18 do corrente para presenciar, em
Monte Caseros, na República ~ntina, uma das
jornadas de exercícios conjuntos de tropas dos exércitos brasileiro e argentino no âmbito da "Operação
Cruz do Sul".

É a seguinte a mensagem recebida:
MENSAGEM N2 228, DE 1996
(N• 988196, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal,
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Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências para informá-los de que me aumentarei do Pafs
no dia 18 de outubro para presenciar, em Monte caseros, na República Argentina, a uma das jornadas
de exercícios conjuntos de tropas dos Exércitos brasileiros e argentino, no âmbito da "Operação Cruz do
Sul".
2. Os exercícios conjuntos se revestem de
transcendente sentido político e simbolizam, de forma perfeita, as relações intensas e cooperativas entre as Forças Armadas dos dois países e o excelente entendimento a que chegaram Brasil e Argentina
em todos os campos.
3. Atendo ao convite do Presidente Ca~os Menem, com quem me encontrarei em Monte Caseros.
Brasma, 16 de outubro de 1996. - Fernando
Henrique Gardoso.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - A
Presidência recebeu a Mensagem n• 983, de 1996,
na origem, de 15 do corrente, da Presidência da República, em aditamento à de n2 149, de 1996 .(n2
282/96, na origem), encaminhando cópia das 'tíaduções juramentadas dos quatro Acordos celebrados
entre a República Federativa do Brasil e o Exportlmport Bank of Japan - EXIMBANK, no ãmbHo do
chamado "Clube de Paris". . . .
O expediente, anexado ao processado da Mensagem n• 149, de 1996, vai à Comissão de AsSuritos
Econôrnicos. ·
.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do
Senado aprovou, em reunião realiza!;!a nesta data,
os Requerimentos n•s 965, 966, 914 à"977,vde 1996,
de autoria dos Srs. Senadores Pedro Simon, Gilberto Miranda, José Samey e Jefferson Péres, solicitando informações aos Ministros mencionados.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - A
Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão ordinária de 20 de novembro próximo será dedicado a comemorar os cinqüenta anos de instituição do Comitê
de Imprensa do Senado Federal, de acordo com o
Requerimento n• 945, de 1996, aprovado em 9 de
outubro do corrente ano.
Esclarece, ainda, que se encontram abertas as
inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - A
Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão ordinária de 26 de novembro próximo será dedicado à comemoração especial dos 100 ancs do início da
Guerra de Canudos, de acordo com o Requerimento
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n• 969, de 1996, aprovado em 1O de outubro do corrente ano.
Esclarece, ainda, que se encontram abertas as
inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - Sobre a mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Lúcio Alcântara
São lidos os seguintes:

Oltn• 478/PT
Brasma, 16 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de indicar o Deputado Nedson Michelleti
para titular da Comissão destinada a emitir parecer à
Medida PrÓvisória n• 1.520, que 'tratá da política nacional de habitação, em substituição à Deputada
Sandra S~ing.
Aproveito a opo~nidade para apresentar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima e
consideração.
·
Deputada Sandra .Starling, Uder do PT.
01/LPFL/ N• 659/96
Biasftia, 16 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
. ··
Nos termos regimentais, solicito substituição
do Senador Bello Par'Qa: pelo Senador Waldeck Or~
nelas, ·como Trtular, na Comissão Mista incumbida
do estudo e parecer da Medida Provisória n• 1.520,
de 24 de setembro de 1996.Cordialmente, Senador Hugo Napoleão, Líder
do PFL no Senado Federal.

a

OI/GABIN2 752
Brasma, 17 de outubro de 1996
Senhor Presidente;
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Genésio Bernardino passa a integrar, na qualidade
de titular, a Comissão Mista de Planos, OrçamentOs
Públicos e FISCalização, em substituição ao Deputado Fernando Diniz.
·
Na opo~nidade renovo a Vossa Excelêneia
protestos de consideraÇão e apreço. - DepUtado Mlchel Temer, Líder do bloco PMDBIPSDIPSLiPsc:
OF/GAB/N2 754
' Brasma, 17 de outubro de 1996.
Senhor Presidente,
·
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Pedro Novais e Laire Rosado para integrarem, respectivamente, na qualidade de titular e
suplente, a Comissão Mista destinada a emitir pare-
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cer sobre a Medida Provisória n• 1.523, de 11 de outubro de 1996, em minha substituição e do DepU1ado
Geddel Vieira Uma.
Na oportunidade renow a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - DepU1ado Mlchel Temer, Lfder do bloco PMDBIPSDIPSLJPSC.
OF/GABJN• 755
Brasnia, 17 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex.• a indicação dos Deputados
Sandro Mabel e Noel de Oliveira para integrarem,
respectivamente, na qualidade de titular e suplente,
a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.522, de 11 de outubro de
1996, em minha substituição e do Deputado Geddel
Vieira Uma.
Na oportunidade renovo a V. Ex.• protestos de
consideração e apreço.- DepU1ado Michel Temer,
Lfder do Bloco- PMDBIPSOIPSLJPSC.
OF/GAB!N• 756
Brasnia, 17 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex.• a indicação dos Deputados
Roberto Valadão e Ulysses Gaboardi para integrarem, respectivamente, na qualidade· de titular e suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1.524, de 11 de outubro de 1996, em minha substituição e do Deputado
Geddel V~eira Uma.
Na oportunidade l'l!.nOltD a V. ~-· protestos de
consideração e apreço. - OepU1ado Michel Temer,
Lfder do Bloco- PMDBIPSDIPSLJPSC.
Qf!N• 939196
Brasnia, 14 de outubro de 1996
Senhor Presidente
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, o DepU1ado Osvaldo Reis como
titular, em substituição ao Deputado Francisco Dornelles para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos PllbfiCOS e Rscalização.
Atenciosamente, - DepU1ado Odelmo Leão Uder do Bloco PPB/PL
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpeló) - Serão feitas as indicações e substituições solicitadas.
Sobre a mesa ofício que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercicio, Senador Lúcio Alcântara.

É lido o seguinte:
01/ N• 984/96
Brasma, 16 de outubro de 1996
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, o DepU1ado Renato Johnsson
como suplente, para integrar a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização.
Atenciosamente, :- DepU1ado Odelmo . Leão,
Lfder do Bloco PPBIPL.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência designa o Deputado indicado no expediente que acaba de ser lido, para integrar, na qualidade de suplente, pelo Bloco PPBIPL, a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e FISCalização.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva. S. Ex" dispõe de 20 minutos para seu pronunciamento.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dà oradora)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu não poderia deixar de registrar, com imensa alegria e especial ciontentamento, o reconhecimento do Comitê Internacional do Nobel, que decidiu premiar, para
1996, duas figuras históricas, dois grandes lideres
que lutam por uma causa que, aos olhos do mundo,
ainda está bastante esquecida. Refiro-me a Dom
Carlos Fetipe Ximenes Belo e .José Ramos-Horta,
que receberão o Prêmio Nobel da Paz deste ano por
seu trabalho na busca. de uma solução justa e pacffica para o conflito armado em Timor Leste.
E _onde fica Timor_ l,est!lJ A .maio!Ja. ~nós
pouco õu nada ouviu falar desse lugar. 1imo~
é uma ilha localizada ao norte da Austrália, cujos habitantes são nossos irmãos de lfngua• .Colonizada
por volta de 1600 por Portugal, toda a sua cuHura e
a sua história modema e contemporânea estão assentadas na secular colonização lusitana. Sua identidade étnica, sua religião, sua tfngua, sua cultura e
seus costumes são distintos, nada têm a ver com a
'realidade da grande Indonésia', pafs 250 vezes
maior que, em 1975, entendeu por bem invadir com
seus exércitos (cujo efetivo conta com um soldado
para cada dois civis mauberes) a pequena ilha de TImor Leste e tomá-la para si, anexando-a como a 27'
provfncia indonésia
Porém, Timor Leste, que recentemente havia
logrado ser descolonizada por Portugal (após a Revolução dos Craws e o fim do fascismo naquele
país), estava muito perto de realizar o sonho de tornar-se·.uma nação livre e soberana. Assim, quando a
Indonésia, auxiliada por algumas das maiores potências mundiais, invadiu Timor Leste com o fim de do-
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miná-la e passá-la, desta vez, para o jugo de um regime de opressão militar, o povo ergueu-se, com a
força e a coragem de um leão, pára reSlsfír élo invasor e buscar sua independência.
E lá se vão mais de 20 anos, pois, que a Indonésia tenta ocupar definitivamente aquela ilha, matando, tortumndo e saqueando o povo maubere. De
uma população de aproximadamente 800 mil pessoas, cerca de 200 mil já fomm mortas nessa guerra
profundamente desigual, caracterizando um verdadeiro genocídio.
Porém, como eu já havia ressaltado anterior·mente, poucos ouviram falar de Timor Leste. E por
quê? Se outras invasões mereoemm destaque e repúdio da comunidade internacional, a exemplo do
Camboja, que foi invadido pelo Vietnã. A exemplo do
Kuwait, invadido pelo Iraque, para citar apenas dois
exemplos.
A resposta será encontrada, talvez, nos interesses económicos e politicos que falaram mais alto
do que a ética, os acordos internacionais de nãoagressão e os direitos humanos, fazendo silenciar a
diplomacia e a imprensa internacionais.
Timor Leste é riquíssima em petróleo e, às portas da descolonização portuguesa, organizava-se,
no que tange
partidos políticos; contmriélmente
aos interesses da nova ordem mundial ocidental.
Esse é um assunto ao qual já me referi oUtras
vezes desta tribuna Entendo que não é uma tarefa
fácll para o Parlarnentó debater sobre politica externa. Mas é preciso. E é preciso ir além do debate, da
assinatura de acordos, de cornpromiSSÓs em papéis.
Enquanto o mundo ignorava a situação de TImor Leste, massacrado por um regime militar de
opressão que proibiu, inciusive, que se falasse a lfrr
gua portuguesa, a brava luta de resistência do povo
maubere forjou alguns líderes, que hoje já não podem mais ·passar despercebidos do mundo, como
Xanana Gusmão, talvez o mais alivo, o mais destemido, o mais bravo entre todos, julgado sumariamente por um tribunal indonésio e condenado a 20
anos ele prisão, cativo e incomunicável nas masmorras de Jacarta. Outros dois líderes se sobressaímm
e, finalmente, estão sendo reconhecidos pela comunidade internacional, a partir do Comitê do Nobel.
São as duas figuras históricas às quais me referi, no
início do meu discurso, e às quais desejo prestar a
minha homenagem: Dom Carlos Felipe Ximenes
Belo, cujo trabalho pastoral de orientação, educação
e organização comunitária é marcado pela busca da
solução pacífica pela causa de Timor Leste; e o jornalista, professor universitário e escritor José Ra-
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mos-Horta, que, exilado já há alguns anos da Austrália, tem geslionado incansavelmente junto ao
Congresso americ;ano, ao Parlamento europeu, a todos os governantes, embaixadores e diplomatas estrangeiros, no sentido de buscar uma solução pacífica e definitiva para seu país.
O Sr. Pedro Simon- Permite V. Ex" um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Com muito
prazer.
O Sr. Pedro Simon - Felicito V. Ex" pelo pronunciamento que está fazendo. Não tenho certeza,
mas deve ser a primeira vez, nesta oportunidade,
que se fala em Timor Leste, no Parlamento brasileiro. Ao longo da história, eu próprio tomei conhecimento dessa questão de maneira mais profunda,
quando o então Embaixador do Brasil em Portugal, o
Embaixador Itamar Franco, no seu pronunciamento
de posse, naquela Embaixada, defendeu que o Brasil devia se posicionar em defesa de Timor Leste.
Naquela ocasião, houve criticas veladas ao Embaixador Itamar Franco, que teria feito o que o ltamaraty ainda não linha feito porque estava agindo com
muita cautela nessa matériél. Havia interesses do
Brasil junto ao opressor, e o então Embaixador teriél
tomado, por conta própria, uma posição que deixaria
mal o Brasil. Veja que situação eStranha! Não mais
do que de repente, como muito bem diz V. Ex", o
mundo inteiro toma conhecimento do problema de
Timor Leste, um problema dramático, cruel: tropas
invasoras, com a proteção de gmndes potências,
()()!ll o !;ilêncio !!a. QmisgiJl c:la hl,m~nic:lll~ _(~~mrn
a barbárie que fizeram e que estão fazendo. Que
bom vermos o Comitê Internacional do Nobel tomarJdo decisões como essa, pela categoria, pela credibilidade, pela seriedade das pessoas que o compõem.
O Prêmio Nobel tem esse mérito: o destaque que dá
a quem o recebe faz com que o mundo inteiro tome
conhecimento do que está oferecendo, do que está
fazendo. Às vezes é apenas a consolidação daquilo
que o mundo inteiro já sabe, como quando deram o
Prêmio Nobel da Paz para o Primeiro-Ministro de Ismel e para o Chefe da Província Palestina. Afi houve
o reconhecimento de algo que a humanidade acompanhava. Mas, desta vez, não. Desta vez, a humanidade tomou conhecimento, devido à concessão do
Prêmio Nobel da Paz, de que existe uma comunidade que está sendo esmagada- V. Ex" disse, é dramático isso-, que teve 25% da sua população dizimada; de 800 mil.pessoas, 200 mil foram dizimadas.
Até a própria lfngua que eles falam, o português,
eles fomm proibidos de falar. E, até aqui, o Silêncio.
O americano, lá pelas tantas, resolve mandar um fo-
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guete atacar o ·Iraque porque não gostou de urna declaração ou sei lá do quê que o Iraque fez.· Em Timor
Leste, acontece o que está acontecendo· e a humanidade não faz nada Eles são nossos irmãos que
falam português, que foram d~scobertos, corno nós,
e que têm a identidade da língua conOsc:o. Hoje pertencem à comunidade dos .povos de ·língua portuguesa, como nós•. pronunciamento d~ V. Ex" não
deve se esgotar aí. V. Ex" deve levar ô seu pronunciamento à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para que possamos secundá-lo; e, se
for possível, para que o Senado Federal torne posição, tanibém ele, ·a favor de·Timor Leste. Esse pronunciamento de V. Ex"; muito oportuno, muito correto, muito justo; tem-o brilh& qtre tem por ser..f.eito por
alguém da seriedade e dá credibilidade de v. Ex",
mas V. Ex" não pode fiCar só nisso. V. Ex" tem que
ter, junto com V. Ex", a Comissão de Relações Exteriores do Semido e o próprio Senado. Proponho que
V. Ex" faça urna moção, para que o Seriado a aprove, e para que, através da aprovação dessa moção,
possamos levar a nossa solidariedade a Timor Leste. Vamos sair na frente do ltarnaraty. Ele pode ter lá
as suas razões para achar que tem que ser assim
ou assado, mas nós ternos a obrigação, do ponto de
vista dá ética, da moral, de levarmos nossa solidariedade a um povo que pode ser minoritário, que
pode estar esquecido, mas que é irmão, que está
sofrendo miseravelmente. Foi linda a atitude dos que
concederam o Prêmio Nobel a Dom Car1os Felipe e
ao jornalista José Ramos. Que bonito! Não me lernbro, na concessão do Prêmio NotJel da Paz, até
Primeiro, de
hoje, de uma repercussão como
surpresa, porque ninguém sabia do que se tratava.
Ninguém·- confesso a minha ignorância-, 99% das
pessoas não tinham ouvido falar em Dom Car1os Felipe e não tinham ouvido falar em José Ramos-Horta. E a maioria não sabia onde ficava Timor Leste,
nem o que estava acontecendo ali. E que coisa
magnífica! Ao mesmo tempo que foi uma surpresa
geral a concessão do Prêmio Nobel a essas pessoas, que representam essa nação, acho que houve
uma unanimidade: ninguém tomara conhecimento,
mas ao tomar conhecimento daquilo que não sabia,
ao ficar sabendo, não bateu palmas. A nós cabe
mais do que bater palmas, a nós cabe mais do que o
brilhante pronunciamento de V. Ex". Eu gostaria de
sugerir a V. Ex" que propusesse uma moção, naComissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
para aprovarmos a nossa solidariedade à concessão
do Prêmio Nobel à causa de .Timor Leste. Meus
cumprimentos a V. Ex".

o

a

:e5sa.

99

A SRA. BENEDrrA DA SILVA - Agradeço o
aparte de V. Ex", Senador Pedro Simon, e acato a
sua sugestão. Esta Casa teve oportunidade de ouvir,
através da minha voz, desta tribuna, há quase dois
anos, nos meus primeiros dias aqui, um pronunciamento a respeito de Timor Leste. Esta Casa, Senador Pedro Simon, teve oportunidade de receber um
representam~ de Timor Leste, mas não oferecemos
a ele uma recepção à altura do que ele significava, e
ele foi modestamente recebido nos corredores. Esse
mesmo representante de Timor Leste foi recebido,
na Câmara dos Deputados, em uma sessão solene,
e lá foi levantada de novo essa questão. O meu Partido, o Partido dos Trabalhadores, recebeu esse representante de Timor Leste em uma de suas convenÇões e tivemos oportunidade de, pela segunda vez,
vir à tribuna e falar de Timor Leste, mas não fornos
ouvidos- não nós, Partido dos Trabalhadores; não
nós, Benedita da Silva. Não fomos ouvidos - nós, o
Congresso brasileiro; nós, o ltamaraty; nós, o Governo brasileiro.
E foi necessário que, por outros caminhos, tal. vez em um reconhecimento do quase anonimato,
pudessem, através do Prêmio Nobel da Paz, ser conhecidos como representantes de uma luta que se
· trava há muitos anos, porque desta tribuna também
pedi que o Congresso se manifestasse em favor de
Xanana, que estava preso, e que, como Mandela lembro-me do discurso daquela época-, estava preso pura e simplesmente por defender o seu pais, a
autodeterminação do seu povo.
V. Ex", com a sua sugestão, faz com que eu
sinta maior esPaiança. Não tanto pelo Prêmio Nobel
da Paz, mas pela atitude de V. Ex", pela possibilidade de encontrar no Congresso Nacional, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no
ltamaraty e no Governo Federal apoio para somar à
nossa manifestação, nessa moção que deverá ser
aprovada por nós.
Quero crer que o mundo, finalmente, acordou
para a causa timorense. A indiferença e o descaso
dos países, mormente o o Brasil, País também de
língua portuguesa, não seria mais aceitável frente à
luta contra a ocupação ilegal de Timor Leste.
É preciso ratificar com ações positivas o nosso
compromisso de garantir a liberdade dos povos, a
defesa e os interesses das populações. É preciso
concretizar cada vez mais as nossas posições, dando consistência aos acordos que temos defendido.
Em nosso trabalho parlamentar, temos gestionado junto ao Ministério das Relações Exteriores
para que o Brasil assuma esse compromisso, firma-
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do na ONU, em apoiar efetivamente e garantir a autodeterminação dos povos.
Notadamente, o Legislativo brasileiro - como
bem colocou V. Ex" - amplia sua ação nesse sentido, contando atualmente, com a quase unanimidade
de parlamentares de todos os parüdos que desejam
saber um Timor Leste livre e soberano.
Com respaldo nos acordos internacionais sobre direitos humanos, estamos unindo nossos esforços também para buscar a liberdade do lfdar Xanana Gusmão, cujo único crime foi lutar incansavelmente para defender sua terra do estranho e hosül
invasor. Nesse sentido, encaminhamos documento
ao Embaixador do Brasil, em Timor Leste, para que
acompanhe de perto as condições de Xanana no
cárcere.
Estamos também apoiando a participação de
representantes da resistência timorense no processo
de conversação, sob os auspícios da ONU, no âmbito de suas resoluções aprovadas.
Participamos dos esforços para a criação de
um escritório de representação oficial da resistência
de Timor Leste, em Brasma, com o intuito de marcar
um espaço físico reconhecidamente representativo,
que possa gesüonar pelos interesses maiores daquele país, aqui na Capital Federal, buscando apoio
da sociedade organizada.
Só uma noção muito clara de nacionalidade, de
soberania, de perseverança. ousadia e certeza é capaz de explicar a resistência à opressão indonésia,
que já dura duas décadas. FICa claro que o povo
maubere está decidido a dar a própria.vida pela causa da independência. Tanto assim que vem ganhando apoio, inciusive de grande parte da população da
Indonésia, que já não agüenta mais a responsabilidade pelo massacre à população da ilha.

Mas a guerra continua,- desigual. As·at~
des são iriEmarráveis e o genocídio é grande: Deus
permita que o mundo efetivamente estenda sua mão
a esse nobre povo antes que ele seja totalmente
massacrado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo)Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara, por cessão do nobre Senador Laura Campos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
• Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no dia 14 de
setembro, o oonceituado Jornalista Clóvis Rossi pu-
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blioou, na Folha. de S.Paulo, um artigo de sua autoria, intitulado "Para envergonhar mais".
Nesse artigo, ele se referiu a uma palestra,
proferida pelo economista americano Albert FISchlow
• hoje, um pesquisador do Conselho de Relações
Exteriores, mas que já foi assistente do Secretário
para Assuntos lnteramericanos ·, quando participou
de uma oonferência no BID, Banco lnteramericano
de DesenvoMmento.
Essa conferência foi muito interessante, porque
ele teve a oportunidade, em primeiro lugar, de realçar àquilo que já se conhece, que são os péssimos
indicadores de distribuição d.e renda da América Latina. Ele considera esse modelo de renda extraordinariamente desiguàl e o pior do mundo.
Nessa conferência, dia 5 de setembro, onde se
encontravam muitos economistas, muitos funcionários de instituições internacionais, ele afirma, segundo material que pude colher na agência de infonnações dos Estados Unidos • USIA-, que o setor públi·
co e o privado precisam fazer mais para ajudar o
grande número de pessoas, que habitam nessa região, classifiCadas como pobres. Aponta como uma
das conãiÇões para isso a realização de uma re!onna
agrária, mas, segundo ele, para uma melhor distribu~
ção de renda, é preciso, primeiro, compatibilizar o sistema oom a economia de mercado. Mas não basta
isso, é preciso fazer uma redistribuição de terra.
A terra permanece claramente oomo o mais valioso bem utilizado no passado. E cita o exemplo da
Coréia e de Taiwan, países que mostram hoje um
grande dinamismo econômico, com uma mudança
para melhor na distribuição de renda. E tudo isso foi
precedido de uma refonna agrária
Para ilustrar sua teoria, oompara a situação da
China e do Vietnã, que fiZeram também uma reforma agrária, mas imposta, e diz que o dinamismo da
economia só ocorreu depois que as pessoas passaram a ter incentivo para prosperar, para desenvolver
suas potencialidades e oportunidades, para produzir
e aumentar sua: produtividade.
No regime oomunista restrito, mesmo a redi~
buição de terra não foi capaz de produzir o dinamismo da economia O que ele quer dizer com isso? A
redistribuição de terra, ou seja, a realização de uma
reforma agrária é fundamental, é básica, é essencial
para que haja uma melhoria da distribuição de renda, desde que isso seja acompanhado de alguns
instrumentos da economia de. mercado para incenti·
var a produção, o crescimento individual e para que
haja oportunidade de a pessoa desenvolver suas potencialidades.
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Esse pensamento é ilustrado ·com dois exemplos: de um lado, a Coréia e Taiwan, que fiZeram
uma reforma agrária dentro de uma economia de
mercado; de outro, a China e o Vietnã, que fizeram
uma reforma agrária dentro de um sistema comunista ortodoxo e só vieram a obter alguns ganhos, do
ponto de vista do progresso e do desenvolvimento,
quando concederam alguns estímulos de mercado
para a sua população.
De qualquer maneira, ele faz questão de realçar que não é possível se obter redistribuição de
renda, melhoria do perfil de redistribuição de renda
sem que se faça uma reforma agrária.
O Sr. Roberto Freire - Permite-me V. Ex" um
· aparte?
'
·
~
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA ..: Pois não, Senador Roberto Freire.
. . .O Sr. Robe.rtO Freire-:- &;nador Lúcio Alcântara, quero apenas. tentar entender e, se for .o caso,
talvez contestar a análise, depois de conhecido todos os resultados ~ e ar com o risco de se perder a
perspectiva histórica O problema da distribuição de
renda dos chamados países do socialismo real, a
partir da reforma agrária, foi talvez um dos mais profundos e até profícuos de que se tem conhecimento,
po ponto de vista econõmico na história. Talvez ele
esteja fazendo uma análise da derrocada dessa organização social e desses sistemas, quando o sistema entrou em crise total. No momento em que se
realizou a reforma agrária - ou talvez ele .possa não
ter feito essa mediação histórica -, o dinamismo que
se deu na economia assombrou o mundo e foi uma
das economias que·mais cresceram. Talvez, comparada a ela, só o Brasil, com a perversa concentração
de renda. Os indicadores de crescimento econõmico
dos países socialistas, durante a década de 30, logo
depois do pós-guerra, foram impressionantes, em
função inclusive também da distribuição de terra. O
que ocorreu? Essas economias não tiveram o dinamismo em relação ao problema da competitividade,
da economia de mercado e de algo que era importante fazer para a transformação e que foi pensado,
inclusive por alguns marxistas, socialistas e membros do próprio Partido Comunista em países do bloco soviético - cito dois: Oskar Richard Lange e Ola
Cik, que ficaram conhecidos no Brasil, um com a
econometria, através de livros aqui traduzidos. Eles
falavam da questão do mercado como uma necessidade mesmo nas economias planejadas e centralizadàs, como eram aquelas. Ou seja, talvez ele esteja fazendo uma análise do final drástico, da derrocada do sistema, ao invés de analisar da forma que
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deveria, do ponto de vista da perspectiva histórica.
Nesses países, a reforma agrária também foi fundamental para a distribuição de renda e significativa
para o dinamismo da economia. Senador, eu quis
apenas fazer essa pontuação e mediação histórica.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Senador Roberto Freire, infelizmente não tenho o texto completo, o
qual pretendo obter, da palestra do Fishlow, mas
acho que V. Ex" fez uma s!ntese que, pelo que se lê
aqui, neste resumo, é exatamente o seu ponto.
Primeiro, é condição sine qua .non: sem a redistribuição de terra não há perspectiva de redistribuição de renda, de melhoria desses indicadores •.
Segundo, ele toma aqui os exemplos da Corfja,..de Taiwan, da China e Vietnã Se isso ocorreu
na década de 30, não podemos ignorar, como V. Ex"
acaba de ressaltar, que há um per!odo recente de
grande crescimento da China e do próprio Vietnã,
por exemplo, que até pouco tempo estava mergulhado numa guerra sangrenta, quando se apropriaram
de alguns instrumentos, de alguns mecanismos da
economia de mercado e que lhe deram competitividade, lhe deram aumento de produção. Realmente,
é um dinamismo recente, inegável, nessas economias.
O Sr. Roberto Freire - Senador, o que eu
queria pontuar é que quando, Cuba e China, por
exemplo, fizeram reforma agrária, distribuíram drasticamente a renda, talvez como ninguém possa ter
feito. E, naquele momento, houve dinamismo da
economia. E o que aconteceu foi o esgotamento do
modelo centralizador••.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Exatamente.
O Sr. Roberto Freire •..e não um problema
com a reforma agrária, talvez como modelo do ponto
de vista industrial, porque a crise dessas economias
é a crise industrial - da revolução científica e tecnológica, da incapacidade que teve de competir no
mundo. Recordo-me que, durante as décadas de 50
e 60, essas economias socialistas competiam com
as economias mais avançadas do sistema capitalista, inclusive na questão da modernidade tecnológica, só que, depois, perderam eSSP. dinamismo e sofreram, no mundo, um gap fundamentaL Foram, assim, as primeiras derrotadas pela revolução cientifica e tecnológica, mas a questão da reforma agrária
foi fundamental para dar dinamismo à sua economia
•
e à drástica distribuição de renda.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Resumindo, o
que eu pude deduzir do material a que tive acesso
foi que a reforma agrária, no entendimento dele, produz resuttados muito mais rápidos na redistribuição
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de rendas quando ela está combinada com certos
mecanismos de mercado que promovem um dinamismo da economia e, conseqüentemente, a melhora das condições de vida dessas populações.
Ele faz uma distinção -com a qual podemos ou
não concordar - entre reforma agrária imposta, no
caso de países de planejamento centralizado, e reforma agrária em países com a economia de mercado.
De qualquer maneira, acho que esse debate irá
adiante. Vou obter a íntegra de sua palestra, mas
acho - e nisso estamos de acordo - que isso é um
pré-requisito.
Não podemos produzir, aqui, debates intermináveis sobre a oportunidade, sobre o mérito de uma
política de redistribuição fundiária, de reassentamento de populações, etc, quando parece que mesmo
esses economistas, notoriamente vinculados a economias capitalistas de países como os Estados Unidos, defendem, advogam e pregam isso como elemento capital, inicial para que se possa pensar
numa política de redistribuição de renda.
Ele associa como pré-requisito, além da reforma agrária, a questão da educação. São os dois fatores que esse economista, nessa palestra que fez
no 810, em 05 de setembro, coloca éomo fundamentais. Chama, inclusive, a década de 80 não só de
década perdida, pois acredita que tivemos, na América Latina, mais que uma década perdida, uma geração perdida, porque foi todo um período de marasmo, de falta de desenvolvimento e de condições adversas para que esses países pudessem emergir
das dificuldades em que vinham mergulhando. Considera fundamental a terra e a educação, porque somente a redisttibuição da terra não iria produzir uma
redistribuição de renda, mas deve ser vista como um
meio para se atil"]gir a melhor eficiência econômiJ:a
e; conseqüeiltemente, também o capital tlumano. E
apresenta um dado interessante: esses produtos da
Ásia - e já sabemos disso - só tiveram um grande
crescimento do seu Produto Interno Bruto quando
também investiram pesadamente na educação. Cita,
também, um trabalho com um dado muito interessante: somente 4% das pessoas com treinamento
universitário têm chance de se situar nos extratos
mais baixos de renda per capita, enquanto que as
pessoas sem treinamento universitário têm 56% de
chance de ficar nessa faixa da população de mais
baixa renda.
Uma das maiores tragédias dos anos 80, diz
Fishlow, além das regiões com baixa performance
económica, é a redução dos gastos do governo, que
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tem agravado essa situação. Por isso, diz que a ten·
dência, a continuar essa situação na América Latina,
é o aumento do fosso, da distáncia entre os que têrr
e os que não têm; como diz, em inglês: "between ha·
ves and have-nots", ou seja, os que não possuerr
nada e os que possuem muito.
Portanto, chamo a atenção para o fato de que
não é apenas uma década perdida de crescimento,
mas é potencialmente uma geração perdida. E essa
geração perdida seria incapaz de adquirir instrumentos pessoais, de conhecimento, saber e tecnologia,
que possam produzir o desenvolvimento e melhorar
as suas condições de vida.
Está, portanto, nessa palestra de um economista absolutamente insuspeito e alto funcionário de
Governo americano - alguém que vai fazer uma palestra no Banco lnteramericano de Desenvolvimento
- assinalada. justamente, a necessidade da reforma
agrária, ou seja, de uma redistribuição de terra, da
educação e de um aumento de gastos do Poder Pú·
blico, para que se possa caminhar para uma distri·
buição mais favorável, mais eqüitativa da renda e,
conseqüentemente, para a distribuição de um perfil
extremamente adverso de separação, dentro da sociedade, dos que possuem alguma coisa dos que
não possuem nada.
·
Não é apenas uma década que se perdeu, mas
é uma geração que se pode ter perdido a partir do
que aconteceu nesses países da América Latina, na
década de 80.
Frz questão de trazer essas informações ao
plenário do Senado porque, muitas vezes, se deba·
te, se discute, se cerca a reforma· agrária de radicalismos, de tensões ideológicas, de tensões politicas,
mas, no fundo, não é nada mais que um instrumento
de modernização da sociedade e do capitalismo, no
s~nlidq .de se buscar a.redistribuição da renda, uma
distribuição mais justà,"'tdmpatível com a sociedâde
modema, com a sociedade que quer o bem-estar
dos seus membros e dos seus integrantes. ·
Era o tema que eu queria trazer ao conhecimento do Senado, insistindo nestes pontos: reforma
agrária, educação e aumento dos gastos do Governo.
Vemos certos administradores públicos obcecados pela idéia de reduzir gastos do Governo, obcecados pela idéia de reduzir os investimentos do
Governo, perseguindo a redução do déficit público,
mas às custas do sacrifício de milhões de brasileiros, no nosso caso, que ficam completamente sem
condições de vencer a barreira da pobreza. da miséria. em busca de uma situação mais justa, mais condizente com a sua condição humana.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do si. Lt1cio Alcântara, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ernandes amorim, 4~ Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) •
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique
Loyola, por 5 minutos, para uma comunicação inadiável.
O SR. HENRIQUE LOYOLA (PMDB-SC. Para
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, a atividade pesqueira, no Brasil, é,
certamente, á\®e tl;lais sofre com .a _inexistênç!a de •
uma política setorial e com a absoluta omissão das
autoridades governamentais. Com 7.408 quilómetros
de costa marilima, nossa produção es1á, há anos,
estagriild!i'em 700 mil toneladas anuais de pescado,
o que"" nos reserva a modestíssima posição de 33"
produtor mundial.
Brasn, historicamente, tem insistido em ignorar silas potencialidades. Assim vem ocorrendo com
a apricultura, com os recursos minerais e com a pesca, entre outros segmentos da economia.
Representante que sou, nesta egrégia Casa,
do povo de Santa Catarina um Estado de notável
tradição na alividade pesqueira tenho ouvido queixas, sugestões e desabafos, não apenas de pescadores, mas de todos aqueles que, de alguma forma,
/
se envolvem com essa ocupação.
Em todo o Planeta, Sr"s e Srs. Senadores,
pescam-se anualmente cerca de 100 milhões de toneladas, suplantando a oferta das carnes de porco,
de gado e de aves. A indústria pesqueira, capitaneada pelo Japão, com o emprego de sofisticada tecnologia, garante renda e emprego para praticamente
todos os pafses do mundo, destacando-se ainda a
Rússia, a China e os Estados Unidos.
Por sua importância económica, e também
pela notória contribuição no combate à fome, como
excelente fonte de protefnas, a pesca é estimulada
por governos de pafses os mais diversos, chegando,
em alguns deles, a merecer um ministério com atribuições especificas de regulamentar sua exploração
e promover seu incremento.
No Brasil, a pesca, de tão abandonada pelas
autoridades da área econõmica, quase chega a ser
uma atMdade maldita. Por muitos anos o setor, regulamentado e fiscalizado pela Superintendência do
DesenvoMmento da Pesca Sudepe, foi· prejudicado,
às vezes até aviltado, em função das mazelas que
caracterizavam o funcionamento daquele órgão.
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Com a extinção da Sudepe, acreditava-se que
o setor viesse a ter um tratamento à altura de sua
importância e de seu potencial. No entanto, o lbama,
que passou a gerenciar a atMdade pesqueira, não
soube dispor de recursos para fomentar a atividade
e ainda cria obstáculos diversos para os que se dedicam a essa ocupação.
PeScadores e industriais do setor acusam o
lbama de dificultar a renovação das frotas de empresas nacionais, ao mesmo tempo que, sistematicamente, vem concedendo licenças de pesca para navios de bandeira estrangeira.
Trata-se de uma disputa desigual. As embarcações estrangeiras, conforme relata Noemi dos Santos Cruz, Diretor-Presidente da Empresa Brasileira.
de Construção Naval SA Ebrasa, freqüentemente
têm 50 ou 60 metros de comprimento e instalações
a bordo com capacidade de processamento ou congelamento três vezes maior do que as que se encontram nos navios brasileiros.
Além disso, muitas das embarcações estrangeiras que operam em águas brasileiras são de arrasto, embora o lbama não mais permita construir
barcos de arrasto e cerco no Brasil. Para agravar a
situação, os barcos estrangeiros, que prometem
pescar em profundidades acima de 200 metros, disputam os cardumes com pequenas embarcações
nacionais. Muitas vezes, exercem a atMdade de forma predatória, aproveitando-se da grande extensão
de nossa costa man1ima e da precária fiscalização.
E mais: muitos dos barcos estrangeiros que
pescam sob licença em nossas águas transbordam
o produto capturado diretamente para outros barcos,
dotados de câmaras frigorfficas, que o levam diretamente ao seu destino. Assim, em muitos casos, o
Brasil não tem qualquer beneffcio, já que esse tipo
de operação não caracteriza exportação.
A atMdade pesqueira nacional ressente-se, há
muito, da fatta de incentivos fiscais. Na década de
70, a indústria da pesca foi fortemente beneficiada.
Entretanto, como salientei há pouco, o órgão responsável pela regulamentação e fomento da pesca
não agia com a necessária seriedade. Os que mais
desfrutaram das vantagens então oferecidas foram
os empresários inescrupulosos, sem conhecimento
técnico e sem tradição na atividade pesqueira. Aventureiros e desonestos obtiveram financiamentos do
Rname, interessados unicamente nos incentivos fiscais e nos juros subsidiados.
Como se poderia prever, não honraram seus
compromissos, e o resultado desastroso foi a extinção das linhas de funcionamento, com previsfveis
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prejuízos para as empresas tradicionais, que só puderam contar com recursos próprios para renovar
suas frotas.
Hoje, a indústria pesqueira opera com tecnologia defasada e os estaleiros estão quase completamente ociosos. O número médio de empregados
nos estaleiros brasileiros, que chegou a 300, em
1987, vem caindo progressivamente, tendo chegado
a apenas 71 no ano passado.
Nessas condiÇões, o setor pesqueiro tem dificuldades para enfrentar a concorrência internacional, especialmente agora, com a realidade do Mercosul e da globalizaçãÓ econômica. Basta lembrar
que no Uruguai o óleo diesel é vendido aos barcos
de pesca a 200 dólares a tonelada, enquanto os
pescadores brasileiros pagam pela mesma quantidade a importância de 340 dólares.
O que se pode observar, Sr"s e Srs. Senadores, é que muitos setores de nossa economia enfrentam graves crises, não porque fattem diagnósticos, mas porque fatta decisão política para combater
as causas.
Efetivamente, os investimentos governamentais no setor pesqueiro, sobre reerguer as empresas
de pesca e multiplicar a oferta de empregos, podem
gerar uma arrecadação significativà, garantindo retomo financeiro ao Governo.
Há três anos, Jiro Yarnada, então presidente
da Federação das Associações dos Produtores, Distribuidores e Sindicatos de Pescados no Brasil Fapesc, assinava artigo intitulado O. riso e a vergonha,
publicado no jornal Folha de S. Paulo. Apontando as
difiCuldades do setor que devertam ser sanadas,
alertava: "Enquanto as soluções esperadas pelo seter não se realizam, a pesca, que envolve mais de 5
milhões de pessoas em todo o Brasil, está merecendo apenas a atenção de um nfvel.de.E)uinto -escalão,
que sequer consegue adotar uma orientação para
quantos dependem da pesca."
A realidade, três anos depois, é exatamente a
mesma, se não pior. A bem da verdade, deve-se registrar que, finalmente, o Governo parece ter acordado para a questão do preço pago pelo óleo diesel
destinado às embaroações pesqueiras. No dia 30 de
agosto úttimo, o Poder Executivo editou medida provisória concedendo subvenção económica ao combustfvel utilizado pelas embarcações pesqueiras nacionais, mas a matéria não foi ainda disciplinada
para entrar em vigor.
Assim, Sr"s e Srs. Senadores, fazendo-me porta-voz do povo de Santa Catarina, Estado líder da
pesca brasileira, e de todos quantos se dedicam à
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atividade pesqueira, quero apelar para as autorida·
des econõmicas no sentido de ampararem o setor,
não com políticas paternalistas, mas com o mesmc
tratamento que é dispensado pelos governos de outro:;
países. Tenho absoluta convicção de que os pescacJo.
res e empresários do setor, operando em condiçéie;
de igualdade com seus concorrentes internacionais,
em pouco tempo estarão retribuindo o apoio governamental com a geração de empregos e de riquezas,
além de proporcionarem um cardápio mais rico e va·
riado, a preços acessíveis, à população brasileira
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavr;t ao nobre Senador Guilherme
Palmeira, por 20 minutos.

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pela primei·
ra vez, após o período eleitoral, tenho a alegria de
ocupar esta tribuna. Votto agora do meu Estado,
onde tive p prazer de estar em convívio com o povo,
sentir mais de perto os problemas dos quais ficamos
um pouco afastados, em determinado momento,
para estarmos aqui presentes defendendo os seus
interesses.
Mas fiquei assustado quando a imprensa e as

lideranças dos Partidos do Governo, e mesmo da
Oposição, só se referiam à reeleição, só se referiarr
a como e quando deveria ser conduzido o processe
de reeleição. Era o único tema que se falava, que se
levantava aqui no Senado, na Câmara, no meio polf·
tico, quando tínhamos e temos reformas constitucionais, tão reclamadas e mesmo exigidas pelos próprios políticos, que pareciam tê-las deixado de lado
para se dedicarem só à reeleição. Porém, conforta·
me que hoje a coisa pai'ElÇ!l supe,rl!da. ...
.
•
U declaraçOes do Presidente Fernando Henri·
que Cardoso de que não parte dele a iniciativa de
prioridade ao processo ou à emenda de reeleição e
que há outras emendas mais importantes. E uma
delas, à que pretendo dedicar uma parte ou o total
do tempo que me cabe neste instante, que é a da
Previdência, está esquecida, ou me parece estar esquecida. A Câmara aprovou essa emenda, se não
me engano, há ceroa de dois meses. Aqui, no Senado, ela foi distribuída para a comissão, mas até hoje
sem designação de relator. Se queremos a refonna
da Previdência, se queremos priorizar reformas
constitucionais, . não devemos engavetar uma das
principais, que é a reforma da Previdência
Quero ser um dos primeiros a, pelo menos, tocar nq assunto. da refouna da Previdência· Espero
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que ela agora possa ter um trâmite mais normal,
porque não entendi a não-designação de um relator
por dois meses, se é por interesse do Governo ou
da Oposição. Não devemos nos esquecer de que
acima da Oposição ou do Governo está o interesse
daqueles que contribuem ou dos que não podem
contribuir, enfim, o interesse da maioria da população marginalizada dentro do processo.
Não sei o que se tem imaginado ou o que se
imagina com relação à celeridade das emendas
constitucionais, mas, agora, depois de ouvir a posição do Presidente e de Lfderes da Oposição, acrecfrto que a reforma da Previdência comece pelo menos
a ser examinada e a ter seus prazo. regimentais
obedecidos, para que cheguemos a uma coi!j!i!íi~g:.
aprovarmos ou não a reforma, com ou sem modificações. Mas alguma coisa precisa ser feita, e a população precisa se informar sobre o que vem ocorrer..
do. Lamentavelmente, há um silêncio total, tanto por
parte do Parlamento, do Senado, como por parte da
própria imprensa, que se dedicou quase que exclusivamente a um processo de reeleição, que entendo
secundário diante das necessidades do nosso Pafs.
Sr. Presidente, a aprovação, há alguns meses,
pela Câmara da Proposta de Emenda à Constituição
que aHera o regime da Seguridade Social e sua remessa a esta Casa criam para o Senado novas, graves e desafiadoras responsabilidades. Trata-se de
um texto que nem atende às expectativas do Governo, nem incorpora as preocupações da Oposição. A
única virtude do projeto é, incontestavelmente, a de
desagradar a gregos e troianos. É uma circunstância
que aumenta o peso de nossa decisão. Todos cor..
cordamos em que a reforma é imprescindível, necessária e inadiável. Mas, ao mesmo tempo, todos
discordamos do modelo a ser adotado. Parece haver
consenso sobre o que fazer, porém dissenso em
como fazê-lo, um problema clásSico de todo processo decisório no âmbito da política. A única alternativa inaceitável, como em tantos outros desafios similares, é a de não fazermos nada E é o que vem
ocorrendo, Sr. Presidente.
Minha primeira observação baseia-se nos precedentes históricos em relação aos países que,
como o Brasil, também tiveram de enfrentar e de resolver essa questão para viabilizar os sistemas previdenciários. Em nenhum dos casos em que o êxito
foi obtido, reformas dessa natureza foram executadas em uma só etapa, de uma só vez, e com uma
única alternativa. Ao contrário, foram, em geral,
como está ocorrendo na França é na Alemanha depois da unHicação, realizadas gradual e progressiva-
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mente, em face da necessidade de resguardar direitos adquiridos dos que já contribuíram, durante
anos, para um regime em que a confiança nas regras estabelecidas é uma componente social indispensável para a legitimação do processo de mudarlças. No caso brasileiro, a proposta do Governo parece-me não ter levado em conta esse aspecto ou,
pelo menos. não o ressalvou convenientemente à
opinião pública, em que também nos inclufrnos.
Nessas condições, creio ser indispensável frisar, desde logo, corno premissa indispensável ao
êxito- de qualquer iniciativa n~ssa matéria, que a reforma deve dar tratamento dHerenciado aos que se
encontram em três condições distintas. Primeiro,
aqueles _que já se aposenl9ram e já cumpriram os
·requisitoS para tantõ, além de seus dependentes, futuros pensionistas, para os quais as regras não de. vem e não podem mudar, na medida em que já cumpriram com os requisitos anteriores, como contribuintes, e, por conseqüência, adquiriram direitos irrquestionáveis, além de constituírem situações jurfdicas perfeitas e acabadas. Segundo, os atuais contribuintes, para os quais é preciso estabelecer uma regra de transição, ressalvando-se os direitos igualmente já adquiridos dentro das regras atuais e prevendo-se, concomitantemente, condições específicas para a expectativa de direito que, incorrtestavelmente, possuem. Finalmente, as novas exigências para os futuros contribuintes que ingressarem no sistema após a mudança. Sem que esta premissa esteja atendida, fatalmente vamos não só erodir a base de legitimidade da proposta, mas também
gerar questionamentos inevitáveis no âmbito do Poder Judiciário. Este requisito é, ao mesmo tempo,
uma exigência para a viabilidade política da reforma,
para sua conformidade com a ordem jurfãK:a em vigor e para a sua legitimação social.
Minha segunda observação diz respeito à
questão do modelo que se pretende adotar. Todos
nós sabemos que há três modalidades de sistemas
previdenciários. O mais antigo é o modelo chamado
de •repartição", em que os encargos dos aposentados são social, proporcional e eqüitativamente divididos pela massa da população economicamente ativa. Ele depende de· cálculos atuariais que devem
prever a mudança da relação entre o número de
contribuintes e o número de beneficiários e no qual a
condição necessária, mas não suficiente, é que a
quantidade dos primeiros seja sempre maior que a
dos segundos.
O segundo modelo é chamado de •capitalização", em que as contribuições são acumuladas, apli-
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cadas de fonna rentável e multiplicadas, para que
constituam, mais tarde, a taxa de retomo viável em
face de cálculos atuariais que também levam em
conta a expectativa de vida e o tempo de desfrute
dos benefícios. A rigor, o único sistema com essas
caracterfsticas é o que atualmente prevalece no Chile. Vigora ainda, sobretudo, nos países capitalistas,
em que poderíamos arrolar os Estados Unidos, a Inglaterra e o Canadá, entre outros, como forma de
complementação da aposentadoria calcada no modelo de •repartição", usualmente público. A combinação de ambos constitui o terceiro modelo alternativo.
A primeira opção é aquela em que se basearam virtualmente todos os sistemas públicos de previdência, a começar pela grande reforma do Plano
Beveridge, da Grã-Bretanha, que é a base do sistema de bem-estar social da maioria dos países da
Europa Ocidental. É também a modalidade segundo
a qual foi concebido o sistema previdenciário público
entre nós, desde a criação dos antigos Institutos e
Caixas de Previdência
Mas não param ar os percalços da Previdência
Pública no Brasil. Temos que levar em conta também as mudanças estruturais da própria economia.
No perfodo em que os salários estiveram atrelados
aos preços, ou seja, entre 1970 e '1995,. os rendimentos do trabalho despencaram em relação aos
ganhos de capital, passando de 52 a 30% -procuro
fazer uma análise numérica do que ocorreu nesse
período e como chegamos a esta crise imensa da
nossa PreVidência.
·
As transfonnações estrUturais, contudo, não
decorreram só da instabilidade econômica, visceral
na realidade brasileira Elas são o resultado também
de um dos mais altos índices de informalidade no
sistema econõmico e no sistema produtivo. Sabemos, pelas Pesquisas Nacionais de Amostragem porDomicflio, que 52 milhões e 600 mil brasileiros ganham até R$500,00, vale dizer, menos de 5 salários
mínimos, atualmente. Mas, por outro lado, sabemos
também que só 23,5 milhões de trabalhadores têm
carteira assinada. Esse índice de trabalho informal,
subemprego, terceirizado, por conta própria, e atividades à margem da sociedade talvez só seja superior ao do Brasif em um único país, a fndia, segundo
cálculos da OCDE. Estimativas da Receita Federal,
com base no giro bancário do antigo Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, apontam para
um montante de R$490 bilhões, algo em tomo de
60% do Produto Interno Bruto.
De quem é a responsabilidade por esse quadro
generalizado de descalabro, imprevidência e irres-
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ponsabilidade, sel)ão do Estado brasileiro que se arrogou o direito de mal administrar um sistema que
ele mesmo, por falta de fiscalização adequada, levou à falência? Sob esse aspecto, Sr. Presidente, as
sucessivas refonnas por que passou o sistema previdenciário brasileiro - que pertence à sociedade e
não ao Estado - representaram um enorme reírocesso, na medida em que se aboliu a participação
dos empregados e dos empregadores nos Conselhos de Administração e nos Conselhos Fiscais dos
antigos instiMos. Esse é mais um dos aspectos não
tomados em consideração na reforma proposta; não
que a participação anterior tenha sido a desejável,
mas, pelo menos, era a possível naquelas circunstâncias e, inquestionavelmente, melhor que nenhuma
Como esse sistema público de repartição faliu
em, virtualmente, todo o mundo, nós não podemos
pensar em mantê-lo como está concebido, mudando
apenas valores, idade, tempo de contribuição e outros requisitos, como se propõe, sob o risco de es.tannos mantendo um modelo inviável tecnicamente,
impraticável juridicamente, contestável politicamente
e injusto socialmente.
Por outro lado, não podemos deixar de considerar que esse modelo foi implantado como um sistema único e público, desde quando foi concebido e
aplicado em quase toda parte do mundo. No Brasil,
as situações peculiares foram sempre tratadas diferencialmente, como é o caso dos funcionários públicos e dos militares, ·com a agravante de que, além
dessas exceções que sempre foram consideradas,
contabilizadas e tratadas como sistemas à parte,
não debitados à conta do sistema previdenciário geral, ainda temos as particularidades de nosso modelo federativo que implica .na existência de sistemas
previdenciários públicos paralelos no âmbito dos Estados e de inámerosiJara não dizer de quase·toctds
os municípios. Não· apenas em relação a seus próprios servidores civis, mas, ainda, com referência às
suas Polfcias Militares, no caso dos Estados. Agora,
Sr. Presidente, de um só golpe, de uma só vez, num
só instrumento, em apenas uma proposta de emenda, se pretende resolver Iodas essas situações,
como se estivéssemos tratando com uma só receita,
uma só despesa e a mesma massa de contnbuintes e
beneficiários. É como se esqueCêssemos todas as
mazelas do passado, como se omitíssemos todos esses dados e pretendêssemos, com a lei, à' revelia da
realidade, transformá-las no mais justo, mais equilibrado e no mais perfeito dos modelos previdenciários.
A questão da escolha dos modelos alternativos
é vital, na medida em que diz respeito aos respecti-
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vos custos. Hoje, à exceção do Chile, não há um
único e exclusivo sistema público ou privado puro,
de "repartição" ou de "capitalização". O que prevalece, na maioria dos países dotados de sistemas viáveis e de funcionalidade comprovada, é uma combinação de ambos. O Poder público gere, administra
com ·a participação dos contribuintes e dos beneficiários e impõe a todos, de forma compuls6tia, um
sistema público e universalizado, até determinados
limites de remuneração e de benefícios que, por ser
obrigatório, é aberto a todos e corresponde aos limites de remuneração compatíveis com a renda necessária à uma sobrevivência digna. Acima desse limite, há um sistema livre de capitalização, público
ou privado, que se baseia na remuneração e, por
conseqüência, no poder contributivo de cada um. A
essa parcela da poupança capitalizada, de que o
Governo não participa diretamente, o Poder público,
em geral, concede algum beneficio ou incentivo
sempre e quando há interesse em aumentar a poupança interna e fomentar as atividades produtivas.
Sr. Presidente, posta a questão nesses termos,
não vejo como possamos discutir e deliberar, de forma razoável politicamente, justa socialmente e exeqüfvet técnica e juridicamente, sobre a proposta de
Emenda Constitucional que há dois· meses recebemos da Câmara. Sob a minha ótica, corremos o risco de repetirmos aqui, infrutiferamente, o mesmo e
estéril debate que, em termos objetivos, se produziu
na Câmara dos Deputados. Como está posto o problema, não poderfamos esperar outro resultado. Não
se adapta um modelo confessadamente falido e inquestionavelmente inexequível às necessidades de
caixa do setor público. Se persistirmos nessa tinha
de conduta, poderemos estar criando remendos provisórios, porém jamais uma reforma necessária a
uma sociedade que deseja, quer. e tem necessidade
de se modernizar. Caminhamos no sentido contrário
da racionalidade, da lógica, do bom-senso e da viabilidade política em matéria dessa natureza.
O modelo de previdência tem que ser previamente definido, na minha opinião. Seus custos têm
que ser estimados, e só depois a lei poderá viabilizáto. Exatamente por isso é preciso examiná-to dentro
do contexto mais amplo da reforma fiscal e tributária.
É impossível dissociar ambas as questões. Qualquer
que seja a alternativa adequada às nossas necessidades e à nossa realidade, qualquer que seja o caminho escolhido, nenhum sistema de Seguridade
Social, salvo, talvez, o do Chile, que é uma exceção,
como disse anteriormente, ainda àssim não inteiramente testada, pode prescindir de uma parte do fi-
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nanciamento público assegurado por toda a sociedade, através do sistema fiscal e tributário. Para isso,
Sr. Presidente, temos que conhecer os custos alternativos e sàber se a sociedade está disposta a arcar
com esses ônus. Temos, portanto, que abstrair das
discussões os sistemas desejáveis de outros pafses,
embora a experiência mundial seja valiosa e referencial, para nos atermos aos passfveis de aplicàção
ao Pafs na atual conjuntura, ainda que não seja um
modelo permanente ou definitivo, já que sujeito ao
intenso processo de mudanças por que passam a
sociedade brasileira e a economia mundial.
Temos, tramitando no Congresso, três propostas attem!)tivas de iniciativa parlamentar que, segundo me parece, nem SJ*Ille~ chegaram a ser consideradas na formulação ãtrmoaelo adotaCio sem maiores discussões pelo Governo, que é esse que nos
chega. Uma é o projeto do Deputado Eduardo Jorge,
que segue a linha igualitária dos modelos•clássicos
de repartição. Outra, a do Deputado Eduardo Mascarenhas, que propõe a hipótese contrária de capitalização, segundo a capacidade contnbutiva de cada
cidadão e de cada trabalhador. As duas não são incompatíveis entre si, mas, ao contrário, complementares. E é nessa linha que se apresenta a terceira
proposta de autoria do nosso colega Senador Roberto Freire e outros Srs. Senadores, que procura
conciliar ambos os modelos de previdência, combinando u:n regime básico unificado e um regime
complementar. O que é inconciliável com qualquer
das três propostas são os condicionamentos que o
projeto do Governo não aborda, isto é as peculiaridades, as particularidades, as exceções, as excepcionalidades e os privilégios.
São alternativas que precisam ser examinadas
por nós, não podemos simplesmente nos fixar na
proposta do Governo, que todos reconhecem- e até
mesmo o PróPrio Governo - está eivada de erros,
repleta de defeitos e não nos levará a coisa alguma,
ou simplesmente nos levará a voltar a incorrer em
erros nesse setor, que é primordial para a economia,
para o trabalhador e a sociedade brasileira.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V.Ex"
um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita
honra, ·nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Quero valer-me de
sua última observação para assinalar que, talvez, o
grande equívoco do Congresso no processo legislativo esteja não apenas em dar preferência às propostas oficiais, mas em lhes dar verdàdeiro privilégio. Toda vez em que há uma proposta originária do
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Executivo e uma do LegislatiVo, esta é sempre sacrificada, mesmo quando se reconhece sua superioridade. Nessas discussões das emendas constitucionais então isso tem sido reiteradamente visto.
Houve situações em que propostas de Deputados e
Senadores que visavam restabelecer a forma originária da iniciativa governamental, foram recusadas
para que não se alterasse o que foi feito na Câmara.
Isso é extremamente lamentável.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Concordo
com V. Ex", vamos viver a realidade. Com relação a
essas propostas constitucionais que não foram, infelizmente, modificadas e alteradas pelo Senado, na
ânsia do Governo - que eu apóio e meu Partido
apóia - hoje se reconhece que a causa foi a pressa
com que se cobrou do Senado um pronunciamento.
O Governo ainda não teve condições de nos remeter
propostas de leis complementares, porque está sentindo que elas são imperfeitas.
Na hora em que se fazia um alerta - que V.
Ex" comandava- chamando a nossa atenção e a do
Governo de que era necessário se amadurecer determinadas decisões, passou-se por cima.
Agora, estamos chegando a uma conclusão,
quando nos chega essa emenda da Previdência,
que o Governo é que quer que venhamos a corrigi-la
para que ela voHe à Câmara. É uma incongruência e
um choque de opiniões que é lamentável e nos expõe. Penso que o Senado já se expôs o suficierrte e
é hora de podermos dar o brado de presença, mostrando que estamos estudando, mas não nos subjugamos a uma vorrtade, que é maior.
Sou parlamentarista e voHo a defender, sempre
que possível, o regime pariamentarista, porque entendo que teríamos aHerado essa questão com a
maior facifidade. Infelizmente isso condiciona os blocos, os partidos -talvez até entre aspas que se diga
isso- a se subjugarem ao desejo maior do Governo,
do qual eles fazem parte. O que é lamentável, porque no fim a sociedade é a quem sofre. E nós nos
expomos, às vezes, até ao ridfculo.

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex" tem inteira
razão. E como V. Ex" também eu me filio à fórmula
partamen!arista. Note-se ainda a contradição que
está ocorrendo. O Governo propôs sucessivas
emendas constitucionais, considerando-as indispensáveis à govemabilidade e ao desenvolvimento.
Quase dois anos decorridos, ele agora faz por medida provisória muitas daquelas transformações que
arrtes deciarou só seriam admissfveis por emenda
constitucional. Ora, uma de duas: ou as emendas
constitucionais eram indispensáveis e não podem
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ser substitufdas por medidas provisórias, ou não o
eram. E, então, o Governo perdeu tempo por falta de
planejamento, não fazendo em tempo próprio as alterações convenientes.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - É verdade,
mais uma vez concordo com V. Ex". Lamento que
haja essa ânsia de demonstrar a força do Governo
para realizar medidas que - imagino eu - são necessárias para o desenvoMmento da economia e
dos programas que têm em mente.
Volto a concordar com V. Ex", como na grande
maioria das teses de V. Ex", que sempre tiveram o
meu respaldo.
O Sr. Josaphat Marinho- É uma honra para
mim.
O SR. GUILHERME PALMEIRA- É uma honra poder seguir V. Ex" em suas teses e teorias. Na
prática, tenho divergido em determinados momentos
para seguir uma orien!ação do meu partido, já que
fui Lim dos fundadores e não posso divergir demais
de posições que ele aqui assuma. Não publicamente, mas internamente, tenho sempre manifes!ado as
minhas posições, que conlinuam vivas e coincidem
muito com a de V. Ex". Principalmente quanto ao
parlamentarismo, porque lutamos juntos para que
ele pudesse ter sido implarrtado neste Pafs e ainda
acho que é urna solução.
O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) (Faz soar a campainha)
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Sr. Presidente, já encerro. Grato pela advertência
'" y •
Há necessidade de urna participação maior do
Senado. Não que o Senado não Seja atuante, mas
que passe a ser mais corisiderado, mais ouvido· e
deixemos de baixar permanentemente a cabeça aós
desejos da maioria, da qual eu também faço parte,
mas temos que ponderar~argumentar e chegar a
uma safda, para que os projetes que vennamda
mara, lá aprovados, possamos emendar, levando o
· ·
nosso porrto de vista.
As reformas são necessárias, são indispensáveis, mas que sejam feitas racionalmente e dentro
daquilo que interessa na verdade à Nação, não simplesmente como um desejo de se dar uma demonstração de poder e de força.
O Sr. Bernardo cabral - Permile-me
Ex"
um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita
honra, Senador Bernardo Cabf<ll.
O Sr. Bernardo Cabral- Eminente Senador
Guilherme Palmeira, V. Ex" demonstra, com absoluta precisão, que está havendo uma inversão ·do pro-

ca.:

·v.
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~ legislativo, como se fosse possível, amanhã, o

Poder Legislativo se transformar no executor das
leis, ou seja, adquirir· a roupagem do Executivo,
como faz agora o Executivo conosco. E o que é
mais grave, ainda ontem conversávamos, Senador
Josaphat Marinho e eu, vendo uma violência que foi
cometida na última medida provisória, .quando enxertaram um artigo tratando da aposentadoria dos
juízes dos Tribunais Regionais 8eitorais e dos juízes classistas- assunto que está sendo tratado pelo
Poder Judiciário. Quer dizer, agora já não mais é suficiente a invasão do Legislativo, ela se dá até no Judiciário. Meu pai usava um termo que vou repetir
agora: mamparra. Até P<trece que os demais poderes, ou seja, o Judiciário e o Executivo, estão sendo
constitufdos de mamparras.

O SR. GUIUiERME PALMEIRA- V. Ex" tem
toda a razão e, para que isso não ocorra definitivamente, precisamos reagir. Só nós, pois temos um
mandato representando não só o povo, mas também
os nossos Estados. A nossa responsabilidade exige
uma reação.
Amanhã pretendo tecer um comentário, a minha maneira, sobre esse último pacote de medidas
do Governo. Recebi ontem a reitora d!l Universidade
Federal de Alagoas. Assustada, dizia que iria pedir
sua aposentadoria, já que dispunha de tempo e não
queria perder algo que adquiriu nos seus 30 anos de
magistério.
Vê-se que isso foi; entre outras, uma medida
de impacto, sobre as quais as Uderanças no Congresso não foram ouvidas. Eu cónversava há pouco
com alguns Lideres e pelo que pude observar ninguém sabia de coisa alguma. Não houve um alerta
até para dizer que os direitos adquiridos são intocáveis - como diz a Constituição -. que o direito de
cada um não será maculado. .
Está havendo uma corrida maior do que a anterior, quando pessoas, em pleno vigor da sua capacidade mental e física, apressaram-se a se aposentar para não perder as poucas vantagens que têm
no magistério.
Anteontem foi o Dia do Professor. Falou-se
muito sobre isso. Não quero me alongar, mas, na
verdade, são injustiças e falta de esclarecimentos.
Eu mesmo ainda não consegui ler a medida provisória ln totum. Estou começando a analisar ponto por
ponto, para poder esclarecer a esses professores, a
essa gente que acha que pode ser atingida - talvez
nem o seja. O Governo usa a todo momento o seu
poder de marketing, de mídia; deveria utilizá-lo para
esclarecer ao povo o que é e o que significa essa
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medida que nós Parlamentares não conseguimos
entender ainda. Penso que V . .Ex"s também não o
conseguiram. Espero entender; inclusive para poder
dar o meu voto a favor dessa medida; enquanto isso
vou estudar e analisar. Em princípio, penso que ela
se conflita, como disse o Senador Josaphat Marinho,
até com o que tramita, com o que se discute aqui no
Congresso.
Encerro, Sr. Presidente, registrando esse meu
desconforto em votar uma reforma sobre cuja utilidade e .racionalidade não estou convencido e penso
que a grande maioria dos Srs. Senadores também
não. Temo, por fim, que o debate dessa questão, essencial para a modernização institucional do País,
termine, por falta de tempo e disposição, prejudi~
do mais do que beneficiando um sistema que, por sl;"
já é injusto, ineficiente e discriminador.
Agradeço ao nobre Presidente Senador Francelina Pereira, que dirige a sessão neste momento,
para honra minha
Era o que tinha a áiZer.

Durante o discu/SO do Sr. Guilherme
Palmeira, o Sr. Emandes Amorim, 4" Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Francelina Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim,
por 20 minutos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por várias
vezes nesta Casa, tenho me referido ao problema
da Região Norte em geral e do meu Estado de Rondônia em particular, principalmente sobre a questão
ambiental, as riquezas e os contrastes, os desencontros que vivemos na minha Região.
Imagine que no ano passado o Estado de Rondônia recebeu do Governo Federal R$1 08 milhões e
não aplicou bem esse dinheiro, houve desvios. Cobrei, mas não deram importância. Este ano fui ao
BNDES tentar recursos para pequenos empresários
do meu Estado que não foram bem-sucedidos. Mas
o Governo do Estado vem de novo ao Governo Federal, e sabemos que na próxima semana, mais tardar nestes quinze dias, o Governo de Rondônia põe
de novo a mão em R$80 milhões para investir em
uma empresa praticamente falida por má administração, por irregularidades que também nesta Casa denunciei.
Por outro lado, o Estado de Rondônia, que vive
da exploração de suas riquezas naturais, por exemplo, a madeira, é integrante da Região Amazónica,
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uma das mais-ricas em tennos de floresta, subsolo e
minerais de todo o Planeta.
O Governo Federal às vezes usa a Amazônia
como aval para tomar dinheiro aos grandes pafses e
nós, da Região Norte, que vivemos e sofremos todas as conseqüências, todos os problemas, não temos outra contrapartida do Governo Federal que
não seja a fiscalização brusca, a fiscalização burra
por parte do lbama, uma legislação que não faz outra coisa que não seja perseguir aquela gente, o
nosso povo, principalmente aqueles que procuram
sobreviver honestamente, trabalhando, usando as riquezas naturais do nosso Pafs, da nossa Região
Norte. A essas pessoas sobram a polícia, o cassetete, os rigores da lei.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no meu Estado, eventualmente, para fazer o Governo enxergar
ou corrigir erros, faz-se necessário que o povo de
Rondônia saia às ruas, feche as BR's, prejudique as
pessoas e o trânsito, para que o Governo Federal,
por intermédio de seus órgãos saiba o que é a Amazônia, o que é Rondônia e quais as atividades que lá
se desenvolvem. Muitos órgãos não sabem e para
fazer com que as autoridades do Governo mudem, é
preciso que se feche a rodovia. Isso aconteceu há
poucos dias, mas os representantes do Governo vão
lá, manipulam e enganam aquela gente, prometem
que vão resolver o problema, vottam a Brasma e
aqui se acomodam nos palacetes, deixando meu Estado ir para o buraco, para a falência. Ainda hoje encontram-se três estradas fechadas por produtores,
empresários que reivindicam melhoria, pedem ao
lbama, ao Ministério do Meio Ambiente uma lei decente para que aquela gente possa sobreviver. O
Presidente do lbama muitas vezes se esconde em
gabinete e não resolve o problema do Estado de
Rondônia.
Passarei a ler algumas palavras que escrevemos para que fique registrada nesta tarde a nossa
indignação pela maneira como tratam a Amazônia e
pela falta de respeito que se tem por aquele povo
trabalhador que sustenta os grandes centros, a
exemplo de São Paulo. Somos consumidores e pagamos impostos para que se tenha uma grande São
Paulo, um grande centro de desenvolvimento, às custas do suor do trabalho do povo da Amazônia e lá somos desrespeitados a cada minuto e a cada hora.
Sr. Presidente, Sr"s e SIS. Senadores, boa parte do nosso mandato é dedicado à discussão de normas legais que tratam da exploração dos recursos
naturais, buscando a inteligência, a ciência nessas
normas.
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Isso acontece porque em nosso Estado, Rondônia, as regras burras, decorrentes da legislação
ambiental que não pondera as especificidades regionais, são o principal entrave à atividade económica
da população.
No passado recente, o Governo Federal promoveu a ocupação do território de Rondônia através
da implantação de projetas de colonização e refonna
agrária Essa ocupação territorial foi considerada
uma questão de segurança nacional, uma questão
estratégica.
Vivia-se ainda o tempo da guerra má, da teoria
do dorrunó, pela qual o conflito entre o capitalismo e
o comunismo se estenderia da Coréia ao Vietnã, à
África, Cuba e Amér'ica Latina. Vivia-se a época de
Ho Chi Minh, de castro, de Che Guevara e de Mao
Tse Tung. Os países limítrofes da Amazônia Ocidental, Bolívia, Peru e Colômbia registravam intensos
movimentos de guerrilha
·
Por outro lado, na fronteira brasileira, em Rondônia, não há acidentes geográficos que dificultem o
deslocamehto de tropas.
Entendeu-se, então, prioritária a ocupação territorial da região. Essa ocupação ajudaria ainda a resolver as demandas do êxodo rural provocado pela
mecanização da agricuítura para a exportação, que
acontecia no Centro-Sul.
A ocupação de Rondônia foi coroada de êxito.
Nos últimos 25 anos, a população aumentou praticamente 20 vezes, passou de 100 para cerca de 2 milhões de habitantes. O número de municípios aumentou 25 vezes, de 2 para 50.
Evidentemente, essa ocupação territorial se
deu com o desmatamento da floresta amazónica. primitiva nas áreas destinadas aos projetas de colonização, e, pa"5ada a guerra fria, os vencedores iniciaram o processo de posse dos recuiSos naturais
da região.
O Governo local foi induzido a uma lei que detennina o zoneamento agroflorestal em que- apenas
36"/o do território de Rondônia ficou disponfvel para o
corte raso da cobertura vegetal. O restante é reserva
Na verdade, essa lei foi aprovada para possibilitar acesso a um financiamento do Banco Mundial
destinado à demarcação. das reservas e ao aparelhamento das instituições de fiscalização e controle
ambiental, inclusive do Ministério Público.
O Governo Federal cortou todos os investimentos e financiamentos para a região, e os Governadores, para terem algum dinheiro para gastar, se submetem às condições impostas para obter o financiamento do Banco Mundial.
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O fato é que o zoneamento foi implantado e a
população busca enquadrar-se no modelo de desenvolvimento sustentado que se desenha para a região. Mas enquanto as atividades alternativas não
se consolidam, a exploração madeireira é que dá
sustentação à economia regional.
Este quadro explica porque, em Rondônia, a
legislação ambiental é mais adiantada, já contemplando o zoneamento, que, a nível de política nacional da Amazônia, ainda é recomendação.
Também explica a reação virulenta da sociedade organizada de Rondônia à Medida Provisória n•
1.511, recentemente baixada pelo Governo Federal,
e à Resolução n• 1, de 1996, do Ministério do Meio
Ambiente, que trata da reposição florestal.
Essa medida desconsidera qualquer caracte- •
rística regional; limita as autorizações para corte
raso a 20% da área de cada propriedade; e foi elaborada para atender problemas do Amazonas e do
Pará, onde não existe lei de zoneamento e empresas asiáticas estão comprando grandes extensões
de terra para exploração florestal. A resolução também não considera as peculiaridades regionais, notadamente na questão fundiária.
Por isso, há poucos dias, a SR-364 foi interditada, em ato de desobediência civil.· O problema foi
contornado por um acordo firmado entre os representantes da Federação das Indústrias de Rondônia
e representantes do lbama.
No acordo, estabeleceu-se um prazo - até dezembro - em que continuariam prevalecendo normas
anteriores, para possibilitar o aperfeiçoamento das novas normas, conforme as peculiaridades regionais.
A medida provisória recebe emendas e é novamente estudada, no ãmbtto do Executivo, para uma
reedição em que se observe a política nacional definida para a Amazônia, que prescreve o zoneamento
enquanto instrumento de definição do uso do solo.
Já a resolução está sendo revista por grupo de
estudo, com a parceria das instituições representativas do segmento económico afetado, os ma-.
deireiros.
Ontem, eu recebi boas notícias nesse contexto.
O Dr. Paulo Senincá, da Diretoria de Recursos Naturais, reuniu-se, em meu gabinete, com Panamentares do meu Estado, para anunciar uma •agenda positiva" do lbama para a Amazônia.
Essa agenda contempla a licitação para a exploração das reservas florestais federais; um perfil
de prazo e juro adequado ao financiamento de projetes de manejo e reflorestamento; e a regionalização
das normas de exploração florestal.
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O Dr. Paulo Senincá, inclusive, informou que já
foram resolvidas questões pendentes de autorização
de transporte de produtos florestais, e licenÇSl! de
desmatamento ou corte seletivo, que impedem o
exercício legal da atividade madeireira no Estado e
se constituíram objeto do acordo.
Qual não é, portanto, a minha surpresa e revolta, hoje, ao saber que as amáveis palavras do Dr.
Paulo Senincá, por ordem do Presidente do lbama,
Dr. Eduardo Martins, não refletem o que está acontecendo em Rondônia. Rondônia está à beira do
caos porque o acordo não está sendo cumprido.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a princípio, o que estaria ocorrendo seria uma "falha", ·porque não haveria recursos no orçamento para o deslocamento dos técnicos, necessários para a inspeção prévia à expedição das autorizações de desmaIe e transporte. Mas há dinheiro para o de~locamen
to dos técnicos para a fiscalização, que tem até metas preestabelecidas.
Foi feito um plano, escrito e assinado. Foi estabelecida a meta de R$650 mil de multa, o fechamento de 20 empresas, tantos autos de queimada, etc.
· De antemão se fixa a meta a ser alcanÇada
pela fiscalização em termos quantitativos. Essa fiscalização é coordenada, em Rondônia, por um bedel
da multinacional Cesbra, o Sr. Paraguassu, conhecido pela deliberada perseguição aos garimpeiros que
atuam em confronto com os interesses da multinacional canadense e inglesa, que abriga também capital da famma real da Inglaterra, sempre pronta a
cobrar do Presidente Fernando Henrique uma maior
rigor na fiscalização ambiental na Amazônia. Isso é
uma vergonha, inclusive essa submissão aos interesses da Inglaterra.
Não há dinheiro no lbama para se proceder à
inspeção necessária à expedição dos documentos
declaratórios de regularidade da atMdade madeireira, mas há dinheiro para a fiscalização conduzida
por um bedel de multinacional constituída com capital da coroa britânica, para multar, fechar, inibir, enfim, quebrar o setor madeireiro empresarial de Rondônia.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, enquanto esse tipo de coisa está acontecendo no meu Estado, ex-chefes militares transformam o a• Encontro
Nacional de Estudos Estratégicos em uma vigorosa
manHestação nacionalista contra as tentativas de internacionalização da Amazônia.
Não posso, em .sã consciência, dizer que se
trata de um exagero ou de uma manHestação improcedente. Ao contrário, vejo os brasileiros que traba-
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lham em meu Estado serem tratados como marginais, como bandidos pelo Governo brasileiro, através do lbama, sob a coordenação de um bedel de
uma muHinacional anglo-canadense que atua na exploração de recursos naturais e é responsável pela
fiscalização do lbama em Rondônia.
Peço, inclusive, a transcrição da matéria do jornalista Alexandre Medeiros, intitulada "Nacionalismo
Fardado", do Jornal do Brasil, de 16 de outubro.
O jornalista informa que, no debate •A Amazônia e os Pólos de Poder", no 3" Encontro Nacional
de Estudos Estratégicos, o General Leónidas Pires
defendeu a criação dos territórios do Alto Solimões e
do Rio Negro para a estrutura governamental atrair o
povo, ocupando a região, e o Almirante Gama e Silva deixou claro que permanece ao Brasil o desafio
histórico de conquistar a Amazônia.
Essas manifestações de ex-chefes ínmtares foram feitas em meio a aplauSos de militares, profes·
sores universitários e profissionais liberais, quando o
General Leónidas lembrou que "os americanos não
se metem com a China" porque a China tem 3 milhões
de homens armados e a bomba atômica.
Na reunião, o Almirante Gama e Silva deixou
claro que, no atual Governo, o Grupo dos Seles está
conseguindo manter as reservas dé minerais, ma. deira, água potável e banco genético, "que eles precisam" e se encontram na Amazônia.
Na ocasião, infonnou-se ainda que o movimento para a transformação da Amazônia em um parque
ecológico internacional já ganhou as ruas em Nova
Iorque.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, embora sejam
oficiais da reserva - e os oficiais da reserva sempre
falam o que pensam dos da atlva -, os militares já
começam. a se preocupar CQIIUl soberania da Amazônia, com o problema f:ld"einpreguismo, com a
questão da venda da Vale do Rio Doce. Isso é bom
para o Pafs; é bom que, além desta Casa, os militares patrulhem os interesses nacionais, a fim de que
não voltemos a ser, publicamente, colónia dessa
gente. Na verdade, por ba.ixo dos panos, somos colónia desses interesses.
Concluindo, Sr. Presidente, nesse contexto, o
que resta é perguntar por que o Sr. Presidente do
lbama não consegue fazer com que um acordo firmado pelo órgão seja respeitado pela fiSCalização.
Sr. Presidente, desejo que o Presidente do lbama e o Senhor Presidente da República observem
que a questão de Rondônia é totalmente diferente;
Rondônia é diferente do Amazonas. O Amazonas
tem capital suficiente para dar sustentação econômi-
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ca ao seu povo - e é considerado uma das grandes
arrecadações -, mas Rondônia não. Rondônia é um
Estado igual a outro do Sul, que tem uma agricultura
avançada e que quer liberdade para o seu povo trabalhar não só na área da agricultura, mas também
nas indústrias, usando os nossos recursos naturais.
Presidente.
·
Muito obrigado,

Sr.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ERNANDES AMORIN EM SEU PRONUNCIAMENTO:
NACIONALISMO FARDADO

Militares transformam debate em manHesto pela soberania da

Amazônia.

Alexandre Madeiros
o debate A Amazônia e os Pólos de Poder, do a• Encontro
Nacional de Estudos Estra.tégfcos, se transformou numa vigorosa
manifestação nacionalista contra as tentaUvas de intemacionaltzação da Amazônia. Coordenado peto general Leônldas Pires Gon-

çalves, ex..mlniStro do Exército, o debate reuniu militares. professores universitários e profissionais liberais no auditório da Petrobras. Durante três horas, os participantes atacaram a demarcação
de áreas indígenas em Roraima e condenaram a venda da Com·
panhia Vale do Rio Doce, entre outras coisas. Muito aptauc:ido, o
general l..GOnldas encerrou o debate com a saudação típica dos
militaras na AmazOnla: "Setva!•
A historiadora Ugla Gamar, professora da Universidade do
Sudoeste do Texas. foi a primeira a arrebatar a platéia. Brasileira.
mdlcada há 27 anos nos Estados Unidos, ela propOs que o congresso discuta uma lei protecionista para a AmazOnla. ·em Nova

Iorque. um telefone recebe votos dos americanos para saber se a
Amazônia deve ou não virar um parqu8 ecológico lntemacionaJ.
Cada minuto de Hgação custa US$ 1.95. Enquanto Isso, nós temos sldo bonzinhos. Se ser nadonallsta é defender o território de
seu pais. eu sou nacfonansta•, dlsse Ugla, e~b'e gritos de ~ravo•

e "multo bem•.

BombiHI6mlca -O general Leõnklas Pires Gonçalves fa.
zia. comentários entre uma palestra e outra .,.emos que·defender
nossa soberania e independência. Inventamos uma onda de pacf..
fismo quando a hora é de luta. Por que os americanos não se me-

tem com a China? Porque a China tem bomba atOmtca e 3 mUhões de homens annados-', disparou o ex..mintstro, anancando
aplausos de pé da platéia." O general defendeu maior presença
mUltar na AmiiZOOia e a criação dos territórios do Alto Solimões e
do Rio Negro.
o palestrante mais lncisiYo da tarde foi o aknirante Roberto
Gama e Silva. "O Grupo dos 7 encara a AmazOnia como o pamJ.
so dos mcursos naturais. Lá aslão os minerais, a madeira. o banco genético e até a água potável de que eles precisem. Por Isso

são tão·lnterassados em nossos rndlos", alertou o mnnar. Antes
de receber um abraço do general LeOoldas e de encerrar sua pa-
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lastra com um murro na mesa. o aJmlrantG fez uma convocação:
"Nosso desafio é a conquista da Amazônia".
•
Lesa-pátria- Já o governador de Roraima. Neudo Campos
(PPB), foi ovacionado ao crilicar a demarcação de uma área indf·
gana de 1 mDhão 347 mil hectares contínuos, entre a Malaca de
Raposa e a Sena do Sol, no Nordest& do eslado. "São 12 mn rndlos para esse mundo de terra O governo da Roraima entrou
com 604 recursos contra a demarcação, mas o ministério da Jus-tiça eslá cedendo a pressões do grupos in1emaclonais, Dgados à
Igreja e a organizações não-govemamantals", pondarou Neudo

campos.
~í para a venda da Vale do Alo Doce foi um pulo. O almirante Gama e Silva não economizou palavras. •para mim. é um
crime da losa-pálria", daDnlu. O som das palmas tomou o salão.
"Não vamos entregara Vale. de rr1lill beljadã:'É úin crime que de--

veria ser punido com fuzilamento•. acrescentou, e ar as palmas já
não mais paravam. O general LeOnfdas encerrou com chave--deouro. "Não vamos nos enlregar à argumentação astrangalra. Temos que ocupar a Amazônia. Quando a estrutura govemamen1al
chega. o povo vai atrás. Assim foi em Roraima e Rondônia. Vamos inundar de civilização a AmazOnla", bradou. E. novamente,
puxou o grito de guerra: •SeJva!•.

O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral por
20 minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL· (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, ainda há pouco, quando usava a tribuna o Senador Guilhenne Palmeira, eu lembrava a
S. Ex" que o Governo anda misturando "aaho com
bugalllos"._ É cJa«Lquaa_nossa Bancada, que lhe dá
sustentação, nem por isso cala, omite-se em assuntos que digam, sobretudo, respeito ao meu Estado.
Estou a verificar, no Avulso que corre na Câmara dos Deputados, um Projeto de Lei que tomou o
n• 2.142196. O assunto diz respetto à regulamentação do monopólio do petróleq e impostos sobre a
distribuição de gás
.
Ora, essa tramitação no Congresso Nacional,
Sr. Presidente, se aprovada a matéria, vai causar
um brutal prejufzo ao Estado do Amazonas.
Por isso, Sr. Presidente, que aqui censuro o
Governo, quando, através da sua equipe, aqueles
que estão fazendo ou tentando fazer uma nova legislação não ouvem essas pessoas, os interessados
da região. Veja V. Ex" o que diZ o art. 52 desse Projeto de Lei n• 2.142:
"As empresas titulares do direito de exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo e de gás natural, bem assim as autorizadas a construir e operar refinarias, parques de tanques e instalações portuárias e
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as distribuidoras de combustíveis poderão
construir e operar dutos de transferência
para movimentação de produtos em suas
instalações - e aqui, Sr. Presidente, uma
única frase: - ou de seus clientes exclusivos, ou para ter acesso ao tronco dos dutos
de transporte. •
Observe, Sr. Presidente, que essa fórmula, ao
colocar clientes exclusivos, vai simplesmente conseguir a perda do patrirnônio dos Estados. Qual é?
Aquilo que, no Texto Constitucional, colocamos: a
concessão da exclusividade da distribuição de gás e V. Ex" era Constituinte, assim como eu; posso,
portanto, atestar a sua contribuição.
ora; da fonna como está, verif~camos que essà
concessão exclusiva da distribuição do gás no Estado, que vale milhões de dólares, será subtrafda exatamente através de um artiffcio inclufdo em um projeto de lei.
Sr. Presidente, chamo a atenção de V. Ex" por
uma razão muito simples: quero e vou protestar violentamente, porque hoje temos no nosso Estado algumas propostas. Vou lê-las, porque se trata de expediente do Governo do Estado que me chegou às mãos.
Solução do problema energético
Aproveitamento do gás de Urucu
Uma das maiores reservas de gás natural do
Brasil e, segundo informações disponíveis, já responde por mais de 25% das reserva do Brasil;

Energia !impa e seu

aprcveft~rnento

permitirá

que se evitem construções de hidrelétricas que sempre inundam áreas gigantescas com danos ecológicos de grandes proporções;
Vejo toda hora as chamadas organizações
não-governamentais repisarem sobre o problema do
dano ecológico, e nós, com esse gás de Urucu, estaremos exatamente evitando que se criem as chamadas hidrelétricas que trarão prejuízos gigantescos
à nossa ecologia. Mais, Sr. Presidente, essa solução, através do aproveitamento do gás do urucu, vai
pennitir não só eliminar o ânus da reinjeção, com o
qual a Petrobrás vem arcando, mas, principalmente,
propiciará à empresa um aumento substancial de
sua receita, porque ela vai vender o gás.
Ora, Sr. Presidente, enquanto isso, vivemos
acossados pelos chamados assessores da área
econômica, ora do planejamento - que não conhecem as düiculdades locais, não sabem das nossas
peculiaridades regionais-, através de uma portaria
que prejudica a Zona Franca de Manaus - a luta
aqui é permanente. Não satisfeitos com isso, fazem
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embutir, de forma solerte, esse art 52 com os chamados clientes exclusivos.
A proposta, oriunda do Governo do Estado,
aqui posta em papel timbrado, com a responsabilidade do Governador do Estado e do Secretário de Fazenda, Dr. Samuel Assayag Hanan, que têm sido incansáveis - os dois - em chamar a atenção do Govemo Federal, diz exatamente o porquê do nosso
desejo de não a vermos aprovada - e vou apresentar emenda supre5siva nesse sentido, e vou reclamar nesta tribuna desse art. 52.
O nosso Estado pleiteia tão-somente ver resolvido o maior entrave ao seu desenvolvimento, que é
a falta de energia confiável, a custos competitivos.
Tudo isso está sendo feito rigorosamente observando-se a legislação vigente e dentro, é bom que se
repila, da política do Governo Federal quanto à privatização.
O segundo ponto: o Estado, hoje, dispõe de
oferta de investidores internacionais de grande porte, com capacidade técnica comprovada. Temos, inclusive, várias unidades de energia a gás em funcionamento no Primeiro Mundo, Sr. Presidente, e há
disponibilidade de recursos para investir não somente, como se fala, em US$380 milhões, mas para
aportar os recursos necessários à segunda fase do
projeto.
A propósito, Sr. Presidente, parece que, numa
feliz coincidência, se encontra na nossa tribuna de
honra o Prefeito eleito do Município de ltacoatiara, o
nosso companheiro Miron, o qual sabe que, sem
energia, não teremos condições de resolver uma
grande ciicunstância de lá, com o nosso atual porto
graneleiro - e V. Ex' sabe, porque, de Cuiabá, temos o Senador Jonas Pinheiro, cujo suplente é da
área da empresa Maggi. Não teremos como, Sr.
Presidente, se começarem a torpedear o Estado do
Amazonas através dessas rninúcias, que outra coisa
não representam senão a forma, mais uma vez, ridícula de abordar problemas que não estão à altura
dos seus conhecimentos.
O que lamento, Sr. Presidente, é que esta não
sejà uma tarde em que o plenário esteja com um número mais elevado de presenças - não pela qualidade, porque ela está posta como uma das melhores,
mas pela quantidade -, para que se pudesse propagar o protesto que, como amazonense, faço da tribuna. E já hoje, de manhã, na reunião da Executiva do
nosso Partido - ainda bem que V. Ex' preside esta
sessão - eu disse que, na Câmara dos Deputados,
iniciaríamos logo uma guerra para a supressão dessa artigo, que é danoso. E, ao suprimi-lo, vamos fa-
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..
. zer, não tenho dúvida, mais uma vez, uma homenagem àquele Estado que teima em continuar sendo filho
desta Nação, apesar de ser tratado como enteado.
Vou concluir, Sr. Presidente: o protesto está
feito; a defesa do meu Estado, continuarei a fazê-la.
Todas as vezes que houver aqui um problema que
possa ser confundido com o que deseja o Governo
Federal, contra o meu Estado, tenho a certeza de
que ~ aliás, é o papel de todos os Senadores, uma
vez que representamos o Estado - vai me encontrar
em posição contrária aos seus desejos, até porque
não se pode entender que se tire de um potencial de
urucu, como é o nosso, o que representa uma inde,pendência no tratamento da nossa energia.
t
Com essas palavras, Sr. Presidente, e agrade"cendo a atenção de V. Ex' e dos eminentes.SenadO.:
res, retiro-me da tribuna com a certeza de que V.
Ex' será um aliado do Amazonas nesta luta.
DOCUMENTOS A QUE SE RI;FERE
O SR. BERNARDO CABRAL EM SEU
.
PRONUNCIAMENTO:
OF N' 976196-GSEFAZ
Manaus, 10 de outubro da 1996,

Ao
Exm~tSr.

DO. Sanador José Bernardo Cabral
Brasnla-DF
Senhor Senador,
Dirigimo-nos a V. Ex' para expor as conseqüências prejudiciais aos Estados, partlculannente ao Estado do Amazonas, se
vier a ser aprovada a norma do art. 52, sem emenda ou alteração
do Projeto de l.ei n2 2.142/96, que dispõe sobre a regulamentação
do monopólio do petróleo e impostos sobre a cistribuição da gás.
em tramitação no Congresso NadonaJ.
O texto do citado art. 52, como proposto, inviabilizará a di S.
bibuição exclusiva da gás pelos EstadoS e permitirá ·a PetrobrãS ~- 1
que subtraia dos Estados esse inporta.nte patrimOnio que, em !Jitlma instância. significará perda de ingresso de rerursos tão necessários para atender os investimentos na solução dos enormes
1
problemas ~s que afetam, principaknente, as populações carentes.
No caso do Amazonas. a subtração dessa excfusividade é
muito mals grave e prejudicial, uma vez que o Estado sofre, hoje,
o maior entrave no seu desenvolVimento pe!a falta confiável de
energia, e, com isso, estar-se-á criando dificuldades para implantação de unidades de geração de energia via aproveitamento dd:
gás. Pois, se a Petrobras vier a assumir (usurpar) o monopóUo do
gás, cuj~ CÓilcessão pertence ao Es1ado, será fachada, com certeza, a participação do setor privado nos projetes de geração de
energia a gás.
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.. Em razão.da importância de se procurar resolver as dfficul·
dadas e problemas energ~cos do AmazOnas, lavamos ao conhe-

cimento de v. Ex" as.seguintes informações sobre geração, transmissão e distribuição de energia no Estado:
a) Na cidade de Manaus
• Concessionária:

• Atividades:

Eletronorte
Geração hídrica (Balbina)
Geração térmica a óleo

Transmissão
Dist!ibulção

Venda aos COnsumidores
• Demanda:

350 -380 MW

• Geração:

50-60%Hidrica

40-50% Térmica (alto custo)

•· Informação releVante:·;, -Manaus responde por 11%
da Energia, gerada pela
Eletronorta e é responsável

·.: . por mais de 50'%. do fab.Jramento

da empresa (consumidores
amazonenses subsidiando
consumidores de outros Estados).
b) No Interior do EStado
• Concessionária: CEAM (Govemo do Estado)
• Atividades:Geração térmica à óleo (1 00%)
Transmissão
Distribuição
Venda aos oonsumkfores (todos de baixa renda)
Maior sistema Isolado do mundo.

• Demanda:80-90MW
c) Prejuízos
• Governo do Estado:
-Custo da Energia: US$100-11on..!WH
-Venda de Energia: US$45- 50/MWH
- Prejuízo anual para o Governo do Estado: US$50 - 55
milhões

• Governo Federal:
- Decorrentes da parcela da epergia térmica à óleo e do
subsrdio do óleo

-Prejuízo anual: US$55- 60 milhões

• Prejuízo Anual do Poder Público:
- US$1 05-115 milhões/ano

d) Solução cio problema energético
Aproveitamento do Gás de Urucu

• Uma das maiores reservas de gás natural do Brasil e segwtdo informações disponíveis, já responde por mais de 25% das
reservas do Brasil;
• Energia rnnpa, e seu apióveitamento permitirá Que se evi~
te construções de hidrelétrtcas que sempre inundam áreas gigan-

tescas com danos ecológicos de grandes proporções;
• Pennitirá não só eliminar o ónus _que a Petrobras vem ar~
canelo com a reinjeção. mas. principalmente. propiciará à Petrobras aumento substancial de suas receitas (venda do gás).
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c) Proposta do Governo do Estado
• O EstadO pleiteia tão--somente ver resotvido o maior entmve ao seu desenvoMrnanto: falta da energla confiável a custos
competitivos. TIJdo em complete obsentancla da legislação vigente e dentro da polftica do Govemo Federal de privatização;
• Para tanto, o Estado, dispõe hoje de oferta de investidores internacionais de grande porte, com capacidade técnica com·
provada (várias unidades de energia à gás em funcionamento no
1!1 mundo), e com disponibliJdade de recursos pala investir não
somente os US$380 milhões, mas para aportar os recursos necessários à 2' fase do Projeto (suprir Rondônia)
·-· • Investimentos .

-1 1 Fase

..,·: ·.-::

250 MW- US$380 mühões

- TÕi'ÍipÓdelmplantação: 18 meses .
• Modelo (altemalivas)
c) Proposta do Governo do Estado
• O Estado pleiteia tão-somente ver resolvido o maior entrave ao seu desenvoMmento: falta de energia confiãvel a custos

competitivos. Tudo em completa obseJVâncla da legislação vigente e dentro da politica do Govemo Federal de privatização;
• Para tanto, o Estado,. cfiSpÕe hoje da oferta de investidores internacionais de.. grande porte, com capacidade téa'Uca com·
provada {várias unidades da energia à gás em funcionamento no
1~ mundo), e com disponibilidade de recursos para investir não
somente os US$380 milhões, mas para aportar os rerursos necessários à 2' fase do Projeto (suprir Rondônia)

• Investimentos
-1•Fase
250 MW- US$380 milhões

-Tempo de Implantação: 18 meses
• Modelo (alternatiVas)
- 100% setor Privado. (neste caso a escolha será. objeto
de licitação pública, de forma que seja pago ao Es1ado o valor da
concessão. propiciando o ingresso de algumas dezenas de milhõ-es de dólares para investimentos em obras sociais), ou,

- Joint Ventura: Setor Privado (majoritário)
Governo do Estado (minoritário), ou ainda.
-Joint Ventura: Seta r Privado (majoritário)
Govemo do Estado
Govemo Federal, através da Petrobras e/ou Eletrobras
- 100% Setor Privado, (neste caso a escolha será objeto
de licitação pública. de fonna que seja pago ao Estado o valor da
concessão, propiciando o ingresso de algumas dezenas de milhõ-es de dólares para investimentos em obras sociais), ou,

- Joint Ventura: Seta r Privado (majoritário)
Governo do Estado (minoritário), ou ainda,
- Joint Ventura: Setor Privado (majoritário)
Govemo do Estado
Governo Federal, através da Petrobras e/ou Eletrobras
I) Aspectos Legais
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• O Estado, segundo o parágrafo 2~ do art. 25 da Constitui·

ção Federal, detém a exclusividade da diStribuição do gás.
. O Estãdo do Amazonas, em tempo hábil, através de Lei
Estadual, criou a CIGÁS - Empresa Estatal que passou a deter a

Assfm sendo, para o Estado do Amazonas, a restrição e

condenação que se faz, da forma mals dfreta e objetlva, é em re-

lação às disposições do art. 52 do referido projeto de fel, que estabelece:

exclusividade da distribuição do gás, tendo também o dlreijo, por
Lei, de outorgar a terceiros do setor privado. Essa Lel está sendo

•••• e as empresas titulares de exploração e pro-

dução de petróleo e gás natural, bem assim as autorizadas a construir e operar reflnalias, parques de tan-

objato de alteração para melhor definir a abrangênda da atuação

da empresa no território do Estado, quanto aos sai'VIços locais de
exploração de gás.
Como V.~- pode observar, a gravidade da questão energética no Amazonas, é de extrema preocupação, e o Governo do
Estado tem necessidade urgente de superar essa situação caótica do suprimento de energia, por meio de uma ação direta e concreta através do uso de seus direitos sobre a concessão que lhe
pertence na e>:ploração do gás no territórlo estadual.
No entanto, mesmo antes de qualquer disposição legal, a
Petrobras vem engendrando, através de artiffdo condenável,

usurpar o direito do Estado do Amazonas quanto a sua concessão da exploração do Qás na geração e venda de energia (a partir

do gás), sem nenhum pagamento ao Amazonas, como se poda
ver pelas infonnações seguintes:
a) Ao mesmo tempo que o Gov9mo Federal anuncia o propósito de acelerar as privatizações e, mais especificamente publl~
ca aviso para contratação de empresa da consultorla para subsi-diar o Bodes no processo de privatização de Eletronorte, a Petrobras, a Setrobras e Eletronorte já acordaram os termos de um
protocolo para, via Refinaria de Petróleo de Manaus (Reman-Petrobras) geraram 200 MW (a partir do gás);
b) O artiffdo utilizado é o de autogeração para consumo
próprio da Aeman(4 MW} e venda do excesso para terceiros (196
MW contra 200 MW);
c) A Petrobras com Isso pretende burtar o direito do Estado
e vender a energia excedente (98% da energia a ser gerada} e
mais uma vez fica~ com os cUentas exclusiVos da alta demanda
localizados na cidade de Manaus, de elevado poder econOrnico, e
deixam os consumidores de baixa demanda e baixa renda para o
Estado, sttua.dos nos municípios do interior.
Nessa questão que apresentamos a V. Exl referente à pre-tensa eliminação cta exctusMdada dos Estados na distribuição de

gás, é de se lembrar que o § 2' do art. 25 da Constlluição Federal
garante a mendonada exclusMdade às Unidades da Federação.
Em decorrência, o Estado do Amazonas, em tempo hábil,
através de lei, criou a Companhia de Gás do Amazonas- CIGÁS
(Empresa Estatal) que passou a deter a exclusividade da distribuição de gás. lendo também o dlreijo, por lei de outorgar, via licitação, a terceiros do setor priVado.

Mas, diante do uso daquele citado artificio, a Petrobras
está trabalhando com a premissa qua o mencionado Projeto de
Lei n2 2.142196, em tramitação no COngresso Nacional, para regulamentação do monopólio do petróleo e Impostos sobre a dlstri·
buição de gás. seja aprovado sem nenhuma emenda, alteração
ou supressão ao seu texto.
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ques e instalações portuárias e as distribuidoras de
combustíveis poderão construir e operar dutos de trans-ferência para movimentação de produtos em suas Instalações ou de seus clientes exclusivos ou para ter

acesso ao tronco dos dutos de transportes. •
Com astas consistentes e considerações. 8 como solução
~ara

se evitar a perda desse PatrimOnio dos Estados- a conces--

são da exclusividade da distribuição do gás-, solicitamos a espeEx.~ no sentido de ter o máximo empenho na
apresentação de emendas p~ eliminar o art. 52, do Projeto de
Lei n"' 2.142196, ora em tramitação no COngresso Napional, ou
para suprimir a expressão: ou de seus clientes exclusivos do texto
do citado artigo. No caso, como altemauva. é Importante o interesse de V. Ex.~ em subscrever e/ou apoiar emendas de outros par·
lamentares que venham a propor medidas Idênticas às supracfta..
das recomendações, pertinentes ao mencionado artigo.
Finalmente, cabe reafinnar a V. ex.• que a concessão exclusiva da distribuição de gás do Estado, que Vale milhões de dólares, não pode ser subtrafda através de artifício confonne indu(..
do no projeto de lei.
lnadmissfvel. portanto, essa atitude contnirla aos estados
na questão aqui colocada, uma vez que a Petrobras não fica des-cartada de participar da llc~. tendo todas as condições de
participar, ganhar e ficar com essa concessão, devido a sua estJu..
tura, organização e eficiência e, com isso. ampliar suas ativldades
e ter sucesso com o empreendimento. participando e contribuindo
mais ainda com o desenvoMmento estadual. mas pagando o valor ao estado peJo uso dessa concessão.
Diante do Interesse maJor do Estado do Amazonas e dos
cial atenção de V.

benefícios decorrentes a sua população sobre o assunto aqui ref~

erenclado, que está a exigir a participação e Intervenção polfllcar
atuante de V. Ex.•. aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes votos
de elevada consideração e respeito. - Samuel Assayag Hanan.
Secretário de Estado da Fazenda

PROJETO DE LEI NO 2.t42, DE 1996
· (Do Poder Executivo)
Mensagem n' Ei39/96
Dispõe sobre as aUvldades econ6mlcas rela-"
Uvas ao monopólio do petróleo, Jnslilul a Agincla
Nacional do Petróleo, e dá outras providências.
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de VIação a TransporteS; da Defesa do·
COnsumidor, Meio Ambiente 8 Minorias; de Economia,
Indústria e Comércio; de Minas e Energia; de Finanças
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e Tributação (art 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (art 54) - art 24, 11. À comissão Especial
nos Termos do art 34, Inciso 11 do Regimento Interno

da CàmaJa dos Deputados)

§ 11t A Agência Nacional do Petróleo estabelecerá os requf.

CAP[TULOI
· · Ó~ Titularidade das Jazidas e.

sitos mfnimos para autortzação ·de refino e ampliação da capaddade das refinarias existentes, compreendendo a qualificação das
empresas interessadas, as exigências téa1icas e financeiras, de
proteção ambiental e de segurança industrial e das populações.
§ 21t Verificado o atendimento dos requisitos e condições

do Monopólio da União
SEÇÃOI

Do Exercício do Monopólio

Ãrt 11r Pêrterlcem à União as jazidas de petróleo, gás natlJ...
m1 e outros hidrocarbonetos flufdos existentes no território nacional, nesta compreendi<i~~mãçt~rritorial e a plalafonna contl- _

nental.
ArL 2" As atividades economlcas vinculadas ao monopólio
da União, de que batam os Incisos I a IV do art 177 da COrlstitulção, poderão ser exart:idas por empresas estatais ou privadas,
nos termos desta lel
Parágrafo único. São consideradas ativldades relacionadas
ao monopólio da União:
a) a pesquisa e a lavra das ]a>ldas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;

b) a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
c) a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nas alrneas anteriores;
d) o transporte marftimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos da petróleo produzidos no Pafs, bem
assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus

derivados e de gás natural de qualquer origem.

sas nas mesmas condições, poderá submeter à Agênda Nacio-nal Petróleo proposta para a construção e operação de novas
refinarias e de unidades de processamento de gás natural, bem
como proposta de ampliação da sua capacidade de refino e de
processamento de gás.

O Congresso Nacional decreta:

.
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CAPÍTULO VI

Do refino e processamento de gás natural
SEÇÃOI

Das refinarias e das unidades de processamento
de gás natural existentes
Art. 48. Acam assegurados à ·Petrobras e às demajs em·
presas autortzadas. existentes na data da publicação da Lei n-z

2.004, de 3 da outubro da 1953, os direitos de operar as refinarias
e as unidades de processamento de gás natural de sua propriedade e conservar o produto da alienação de qualquer delas.

Art. 49. As empresas titulares ou que venham a adquirir a
titularidade de refinarias e unidades de processamento de gás natural. existentes na data de publicação desta Lei, poderão nego-ciar seus direitos sobre elas, bem corno associar-se a outras empresas para sua utilização económica, mediante prévia e expressa autorização da Agência Nacional do Petróleo.
SEÇÃOII

Da Instalação de novas refinaria:' e sua ampliação
Art. 50. Qualquer empresa constitu(da sob as leis brasileiras. com sede e aõninlstração no Pars. ou consórdo de

empre-

da regulamentação estabelecida na forma do parágrafo anterior, a

Agência Nacional do Petróleo concederá a autorização, mediania
a ~atura do respectivo· contrato, QU.!_ObedeC!,.~. IJ.O que for
pertinente, ao disposto na Seção m do càpfluio anterior.

• CAPITuLO VIl
Do transporia~ PetróleO, seus deriv$s e gás natural
I

,

'•

'

'

•

'

SEÇÃOI

Do transporte marftlmo.
Art 51. Observadas as nonnas legais e regulamentaras,
quaJquer empresa constfturda. sob as leis brasileiras, com sede e
administraçãO no p~fs.~·Ou. cOnsórcio de empresa néls mesmas

condições, poderá efe!Úar o transporte marflimo de petróleo e
seus derivados, dimtamente ou mediante subcontratação com ter-

ceiros, sob sua exclusiva responsabilidade.
SEÇÃOII

Do transporte dutovfário

Art 52. As empresas titulares do direito de exp}oração, desenvoMmento e produção de petróleo e de gás natural, bem assJm as autorizadas a construir e operar refinarias, parques de tanques de instalações portuárias e as distribuidoras de combustíveis, poderão~nstruir e operar dutos da transferência para movimentação da produtos em suas instalações ou de seus clientes
exclusivos, ou para ter acesso ao tronco dos dutos de transporte.
Parágrafo único. Os dutos de transferência são de uso privativo dos respectivos proprietários.
Art. 53. Fica assegurada a utiDzação, por quaisquer empresas da indústria de petróleo, pelas distribuidoras de combustíveis

e pelas concessionárias da distribuição de gás canalizado, de dutos, polidutos e outJas facilidades de transporte, existentes ou que
venham a ser construklos, para o escoamento de gás natural. de
petróleo e seus derivados, desde que haja suficiente capacidade
de vazão dos equipamentos, assegurada a preferência do pro-prietário dessas utilkfades, mediante o pagamento compatrvel

acordado entre as partes ou, não havendo acordo, na forma estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo.

Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Francelina Pereira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Renan Calheiros, 2!' Secretário.
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Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2.' Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo
a palavra ao n<lbre Senador Pedro Simon. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Renan
Calheiros, em substituição ao Senador Osrnar Dias.
S. Ex' dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, pretendo, na tarde de hoje, aprofundar minha reflexão sobre um importante tema de
nossa atualidade socioeconômica. Trata-se, Sr. Presidente, da angustiante questão do desemprego.
A bem da verdade, os mais recentes indicadores disponíveis apontam para um discreto recuo da
taxa de desemprego. Em junho último, segundo o
IBGE, essa taxa ficou em 5,58%, abaixo dos 5,92"/o
do mesmo período no ano passado. Foi, Sr. Presidente, o quarto mês consecutivo em que o índice se
manteve estável ou apresentou queda. Em relação a
julho de 1995, quando a taxa fora 4,8;3%, o resultado
de julho deste ano é 16% maior. Em abril, porém,
essa dHerença chegava a 39% em relação ao mesmo perfodo de 1995.
Na avaliação dos técnicos do IBGE, quado se
comparam os resultados mensais deste ano com os
equivalentes do ano passado, verifica-se, Sr. Presidente, uma dHerença decrescente. Ocorre, porém,
que não basta observar a evolução da taxa apenas
sob esse ângulo para entender a situação do emprego/desemprego no País. A mera diminuição do contingente de empregados não srgnifica, em absoltflo,
necessariamente, que todos encontraram trabalho.
Como esclarece a economista Shyr1ene Ramos
de Souza, houve aumento do número de inativos,
porque muita gente simplesmente desiste de procurar emprego. Isso é possível, pois só em São Paulo
estudantes e donas de casa correspondem a 33,6%
da população em idade ativa. É uma fatia muito
grande de pessoas que pode ora estar procurando
emprego, ora empregada
Um outro dado relevante dessa complexa
equação é que o Estado de São Paulo, com praticamente metade de todos os desempregados do País,
1,3 milhão, dos quais apenas sete mil conseguiram
ocupação em julho último, teve um comportamento
atípico: em vez de registrar queda no número de
pessoas ocupadas, apresentou migração para o su-
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bemprego ou mercado informal. Tanto que, Sr. Presidente, o número de trabalhadores sem carteira assinada aumentou 6%. A maior parte desses empregados está vindo do setor industrial e apresenta uma
sistemática contração dos postos de trabalho.
Para completar a configuração desse quadro
socioeconômico em rápida e perturbadora transforme.ção, o IBGE informa, também, que a variação do
rendimento médio das pessoas ocupadas no primeiro semestre do corrente ano teve aumento de 9%,
descontada a inflação, em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, a tendência é de que
apenas as pessoas com melhor qualfficação e salários mais elevados tenham maiores oportunidades
de BS"..apar das demissões.
De acordo com equipe de analistas do Dieese,
a crise do emprego em São Paulo reflete a dificuldade da indústria de fazer frente à concorrência externa. Afinal, Sr. Presidente, a indústria é o 5etor que
hoje mais elimina vagas e tem o maior peso no mercado de trabalho dessa região, e os outros setores
de atividade, como o comércio e os serviços, não
são capazes de absorver a mão-de-obra industrial
demitida
Nesses tempos de globalização, Sr. Presidente, não podemos perder a dimensão mundial do problema
Conforme dados apresentados no último Fórum Eeonômico Internacional de Davos (Suíça) pela
Federação Internacional de Empregados e Técnicos
- representante de 11 milhões de trabalhadores de
mais de uma centena de países-, o número total de
desempregados e subempregados alcança 800 milhões de pessoas. Isso representa 13 vezes a população economicamente ativa brasileira, que é de 60
~milhões de trabalhadores.
. .,
Mais grave ainda é que esse desemprego tecnológico, gerado pela Terceira Revolução Industrial
(a da microeletrônica, da informática e da robótica),
caracteriza-se pelo mais longo e, até onde a vista alcança, irreversível divórcio entre crescimento da produção e a geração de novos postos de trabalho da
história econômica mundial nos últimos dois séculos.
Nas duas primeiras revoluções industriais - a
da máquina a vapor e a do binômio motor a explosão/energia elétrica -, se, num primeiro momento, o
ganho tecnológico também permitia produzir cada
vez mais com menos gente e a custos mais baixos,
os empregos perdidos não tardavam, entretanto, a
ser mais que compensados pelo contínuo aparecimento de novas fábricas, instaladas para atender a
uma demanda sempre crescente.
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Agora, Sr. Presidente, o efeito "poupador de
emprego" produzido pelo avanço tecnológico é tão
rápido, profundo e radical, que, ao que tudo indica,
pode-se aumentar continuamente a produç§o, gerando cada vez menos empregos.
.
No Brasil, Sr. Presidente, esse dilema adquire
contornos particularmente dramáticos quandc lembramos que, ao lado desse novo desemprego tecnológico nos centros mais avançados da nossa economia, S!Jbsiste um velho desemprego causado pelo
arcaísmo das estruturas produtivas e sociais das regiões mais atrasadas, com seu cortejo tradicional de
baixos salários, subemprego e informalidade.
Nesse ponto, cabe a todos nós, cidadãos que
detemos alguma parcela de responsabilidad.;; pelo
destino desta Nação, seja na mídia, seja no Governo, seja na arena paMamentar, seja no mundo dos
negócios, seja no movimento sindical, proceder a
uma análise profunda, sincera e desapaixonada das
propostas e aHemativas que começam a ser apresentadas para a solução do problema do desemprego.
Um diagnóstico que ganha circulação cacia vez
mais ampla entre os formadores de opinião enfatiza
o efeito perverso dos encargos trabalhistas, sociais
e previdenciários na elevação dos custos da mãode-obra e, conseqüentemente, Sr. Presidenl<o, na
perpetuação da dupla chaga social do desempregofsubemprego.
Para os adeptos desse ponto de vista, a única
saída consiste "na flexibilização dos encargos", o
que implicará a. mais ampla rel(isão de numerosos
dispositivos contidos na Constituição Federal '" na
cinqüentenária Consolidação das Leis do Trat•alho
(CL1), com a revogação pura e simples de muiios
deles.
É essa a inspiração básica do Projeto de Lei ro 0
1.724, do Executivo, enviado ao Congresso este
ano, centrado em uma inovação: o contrato de trabalho por tempo determinado. Uma vez adotada,
essa medida funcionaria como "laboratório' para
aplicação de uma série de mudanças também embutidas no projeto. Desde já, porém, é fácil deduzir
que o Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, e sua equipe técnica nutrem a expectativa de ver essas modificações, inicialmente restritas ao projetado cor:tra!o
por tempo determinado, estenderem-se a todo o universo das relações laborais, a médio prazo.
As principais alterações pretendidas pelv Governo em sua proposta são as seguintes:
- em primeiro lugar, a contratação por tempo
determinado. As empresas são autorizadas a. con:ra-
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tar 20% do total de funcionários por prazo determinado e em condições especiais. A sistemática da
contratação terá que ser em comum acordo com os
sindicatos das categorias profissionais e só poderá
durar dois anos. Permaneceria a obrigatoriedade de
as empresas assinarem a carteira de trabalho;
- em segundo lugar, é eliminada a multa de
40% sobre o valor do FGTS nas demissões sem justa causa;
·
- em terceiro lugar, o projeto reduz a allquota
do FGTS dos atuais 8% para 25%;
- em quarto lugar, a empresa é desobrigada de
pagar o 'aviso prévio' de 30 dias em caso de désligamento de seus empregados por tempo determinado;
- em quinto lugar, as alíquotas incidentes sobre a contribúição previdenciária das empresas,
calculadas com base em sua folha de pagamento,
e destinadas a financiar os sistemas SesifSenai,
SescfSenac e Sest!Senat são reduzidas ein 99%:
- em sexto e último lugar, cada trabalhador fica
limitado a um máximo de 120 horas extras por ano.
Na verdade, setores empresariais e s~1dicais
mostram-se cfesdejá dispostos a 'fazer a hora', sem
esperar por essas atterações constitucionais e legais. O exemplo mais eloqüente dessa disposição
foram os entendimentos de março último, entre os
metalúrgicos de São Paulo e os empresários da
FI ESP para a redução dos encargos previdenciários
e do FGTS, em troca do compromisso de manutenção e ampliação dos postos de trabalho na indústria.
Ocorre que essa solução negociada pelas duas
partes diretamente envolvidas na relação do trabalho esbarrou de pronto em uma decisão do Tribunal
Regional do Trabalho paulista, que se manifestou
pela ilegalidade do ajuste. A postura do Presidente
desse TRT, Juiz Rubens Tavares Aidar, foi clara e
concisa: 'Retirar direitos é retrocesso ( ...). Se uma
brecha for aberta para alguns, todos vão querer o
mesmo direfto." Numa palavra, naquilo que depender da Justiça trabalhista, não se contrata passando
por cima da lei.
- Provavelmente por isso e também em razão
das múltiplas exigências, pressões e prioridades de
uma alentada agenda de negociações com o Congresso. Nacional, no contexto de um ano eleitoral, de
reformas estruturais (administrativa, tributária e previdenoiária), tomou o Governo a recente decisão de
não trabalhar pela rápida tramitação do PL n•
1.724/96. Uma terceira influência nessa decisão
possivelmente derivou do fato, noticiado pelos maiores veículos de comunicação, de que as poucas empresas de São Paulo que haviam adotado, a -t~ulo
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experimental, o contrato por tempo indeterminado
resolveram encerrar o experimento e assinar as carteiras de trabalho dos seus funcionários, nos termos
da legislação vigente.
Os entusiastas da "flexibilização", Sr. Presidente, alegam, naturalmente, que esse posicionamento
em defesa dos direitos dos trabalhadores já empregados faz tábula rasa dos interesses dos desempregados, para quem o importante é o emprego, mesmo que isso signif~que abrir mão de alguns direitos
em benefício do sustento de suas tammas.
Entendo, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, que essas controvérsias relevantes jamais se
resolverão no abstraio por meio do embate de argumentos cuja elegância lógico-formal não consegue
disfarçar seu precário embasamento nas realidades
da experiência concreta.
Nesse sentido, recomendaria a todos nós,
membros do Senado e da Câmara - mais oedo ou
mais tarde, seremos chamados a opinar sobre as referidas propostas trabalhistas do Executivo - uma reflexão cuidadosa sobre os resultados de políticas de
flexibilização adotadas por governos estrangeiros,
na expectativa de conjurar o espectro do desemprego-tecnológico e estrutural.

A experiência recente da França me parece
rica em ensinamentos. No ano passado, o Presidente Jacques Chirac veio a público para criticar as empresas que simplesmente embolsaram o dinheiro da
redução dos encargos, sem consideração pelos
compromissos assumidos de muttiplicar as oportunidades de novos empregos em seus quadros.
Na França dos anos 70 e 80, lfderes empresariais se queixavam de que o custo muito elevado dos
salários e encargos impedia as firmas de contratar.
Ora, o salário mínimo francês era e é muito mais alto
de que o brasileiro (na faixa de 1.300 dólares).
Acrescente-se, Sr. Presidente, que, por motivos sociais e políticos, não foi possível reduzir esse salário
mínimo francês. Daí a solução encontrada foi a de
diminuir a contribuição social baseado nele.
Em conseqüência dessas medidas, a situação financeira das empresas melhorou substancialmente a
ponto de, hoje em dia, exibirem elas uma taxa de autofinanciamento da ordem de 120"/o, ou seja, em média,
elas têm 20% de recursos a mais do que normalmente
necessitariam para investir e crescer. Apesar disso,
não houve, nem de longe, um correspondente aumento do número de vagas. Em suma, os custos salariais
baixaram, mas os empregos não apareceram.
No caso do Brasil, Sr. Presidente, acredito que
tenhamos de examinar, com cautela ainda maior,
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essa alternativa da · flexibilização, uma vez que,
como ressaltei anteriormente, a participação dos salários na riqueza nacional é extremamente pequena
em comparação com os países capitalistas centrais.
Ora, isso toma no mínimo problemático atribuir a direitos e garantias duramente conquistados pela classe trabalhadora brasileira responsabilidade unilateral
pela presente situação.
Por essa razão, uma ponderável paroela de
analistas vem chamando a atenção para um fator alternativo, de ordem conjuntural, qual seja, o impacto
negativ'o sobre o nível de atividade económica da
sobrevalorização cambial do início do Plano Real.
No insuspeito testemunho do Deputado e exMinistro Delfim Netto, expresso em artigo publicado,
no início deste ano, na Gazeta Mercantil, sob o tftulo •A CLT, os salários e o desemprego neo-social",
•o desemprego que hoje estamos sofrendo ( ...) tem
inuito pouco a ver com a ausência" de flexibilidade
nas relações de trabalho, que parece ser muito
maior do que se pensa•. E prossegue o articulista:
"É difícil calcular os efeitos sobre o nível de emprego
de uma redução de crescimento de 6% para 4%, em
1995, que o Governo teve de produzir pela contração do crédito só para sustentar o câmbio valorizado. Um cálculo grosseiro permite uma visão aproximada. O PIB de 1995 foi da ordem de R$620 bilhões. A redução de 2"k significa que deixaram de ser
produzidos R$12 bilhões em bens e serviços, que incluem qualquer coisa como 16% de impostos indiretos (R$2 bilhões). Isso nos deixa com R$10 bilhões
para serem distribufdos entre salários e outras remunerações (lucros, juros, aluguéis.) Se supusermos
que 40% são salários, temos R$4 bilhões. Suppndo
um salário médio mensal de 400, com os encargos
incluídos nas contas nacionais, isso significa um desemprego aproximado ·dErSOO mifpessoas. Esse número talvez pareça exagerado, mas ele adquire verosSimilhança quando sabemos que, em 1995, mais de
400 mil trabalhadores deixaram o mercado formal de
carteira assinada, segundo os números do Ministério
do Trabalho", conclui o ex-Ministro Delfim Netto.
Eis ar, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
um quadro sucinto e eloqüente dos indesejáveis
efeitos sobre o salário de decisões de políticas monetária e cambial, sem qualquer relação, portento,
com os custos da mão-de-obra nacional.
Antes de avançar na apresentação de alternativas para essa problemática geral do desemprego,
gostaria de chamar a atenção dos que me ouvem
para uma questão específica e que afeta gravemente a economia e os trabalhadores da Região Nordes-
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te, em particular do meu Estaao de Alagoas. Refirome aos efeitos perversos do já longo abandono a
que foi submetida a agroindústria sulcroalcooleira.
Já tive a oportunidade de ocupar esta tribuna para
relatar em doloroso detalhe o desemprego em massa provocado pelo fechamento das principais usinas
alagoanas. Muitos desses desempregados e suas
famRias não encontram aRemativa digna para ganhar seu sustento e são obrigados a mendigar nas
cidades maiores, especialmente Maceió, o que toma
mais aflitivo e desesperador o quadro· social de um
Estado pequeno- e pobre com o meu e que hoje luta
com enorme dificuldade para livrar-se da insolvência
Há poucos anos, o professor emérito da Unicamp e cientista de renome internacional, Dr. Rogério de Cerqueira Leite, publicou o interessante livro
Pró-Álcool, a única aRemativa para o futuro. Nele, a
par de enaRecer os benetrcios económicos e tecnológicos produzidos pelo programa ao longo de duas
décadas, o autor também destaca sua decisiva ftm·
ção social como gerador de empregos. Permitamme, Sr"s e Srs., citar aqui alguns trechos relevantes
da obra {à página 46):
"De acordo com dados. da Sudene, um
emprego industrial em sua área de atuação
demanda cerca de quarenta mil dólares, enquanto a agroindústria sucroalcooleira exige
apenas a metade desse valor, rJJesmo quando inclufda a sazonalidade. Portanto, do
ponto de vista puramente da geração de
emprego, as vantagens da agroindústria [.••)
uRrapassam enormemente aquelas de seus
concorrentes diretos, a eletricidade e o petróleo [•..] A automação progressiva da atividade alcooleira é inevitável. Mas, certamente, pelo menos a médio prazo, nas próximas
duas ou três décadas, o Pró-Álcool deverá
manter-se como um importante gerador de
empregos no cenário nacional".
O abalizado testemunho do professor Cerquei·
ra Leite dramatiza a urgente necessidade de salvar
e fortalecer o Pró-Álcool. Em grande medida, a solução do grave problema do desemprego nordestino,
em geral, e alagoano, em particular, passa pela efetivação e ampliação das medidas anunciadas recentemente pelo Governo Federal e também pela incorporação das propostas formuladas no âmbito de
uma subcomissão especial do setor sucroalcooleiro
instalada na Câmara dos Deputados por iniciativa do
nobre Deputado Aldo Rebelo.

121

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não caberia, nos limites de tempo e espaço deste pronunciamento, propor uma aRemativa ampla, minuciosa e
sistemática de polfticas públicas com vistas a resol·
ver ou minimizar o problema do desemprego/subemprego na atualidade brasileira. Como meu objetivo
aqui é tão-somente o de ampliar o debate, permitome apenas alinhar algumas recomendações que parecem contar com as preferências dos especialistas
nacionais e estrangeiros, de modo que, ar sim, possa o Poder Legislativo encaminhar soluções oportunas, frutíferas e duradouras.
Para tanto, valho-me extensamente dos resultados do seminário sobre "i*!lano Real e o Desemprego", organizado ·pela Fiii'idaçâo Pedrosõ Horta,
do PMDB, que se realizou no último dia 02 de fevereiro na Câmara Municipal de São Paulo
Na presença do presidente Paes da Andrade,
da maioria dos companheiros da DireçãO Nacional
do Partido, bem como dos legisladores federais, estaduais e municipais, peemedebista$ ou não, sucederam-se interessantes exposições de sindicalistas,
empresários, técnicos, acadêmicos e militantes de
organizações não-governamentais. Eis aqui um resumo das principais recomendações:
1 • O economista Felipe Ohana, do IPEA, destacou a importância de linhas especiais de financia·
mento a pequenos e microempresários em projetos
situados na órbita de grandes grupos ou setores in·
dustriais e de serviços. Por exemplo, empresas de
manutenção, de limpeza, ou produção especifica,
com baixa relação capitaVproduto. Para o Dr. Ohana, os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha·
dor {FAl) poderiam ser produtivamente canalizados
para a construção de casas populares em pequenas
e médias cidades. Explicou o economista que do património total do FAT, equivalente a US$20,5 bilhões, cerca de US$5 bilhões acham-se depositados no
Banco Central, e outros US$3,5 bilhões emprestados a diversos setores. Os financiamentos propostos
teriam um horizonte de longo prazo, com taxa de juros correspondente às necessidades atuariais do
Fundo;
2 - Outros e«PPsitores, como o Secretário-Executivo da Fundação Pedrosó Horta, o ex-Ministro da
Desburocratização Paulo Lustosa, voltaram a enfatizar o papel central das microempresas em uma estratégia consistente de combate ao des<":mprego.
Desse modo, incentivos fiscais e creditfcios a essas
unidades produtivas de menor porte, sobretudo
àquelas que aluam no setor agroindustrial, voltadas
para o abastecimento do mercado local, tendem a
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fortalecer sua capacidade de incorporar substanciais
contingentes de mão-de-obra;
3 - Nessa mesma chave, Sr. Presidente, alguns palestrantes garantiram a relevância de se formular uma nova estrutura de estímulos adequados à
agricultura familiar. Isso porque, convenientemente
modernizada, ela ajudará a estancar o êxodo de trabalhadores e suas fammas, que, sem qualificações
mínimas para preencher as poucas vagas que surgem nas cidades, vão inchar nossos caóticos centros urbanos e exercer uma pressão insuportável sobre a já escassa oferta de serviços de saneamento,
saúde pública, escolas, habitação e equipamentos
coletivos áiVersos;
4. Sindicalistas e empresários convergiram na
defesa das indústrias de bens de consumo popular,
desde que, paralelamente, contem com um mínimo
de proteção governamental para enfrentar a concorrência de importações, quase sempre oriunda de
países que subsidiam fortemente sua produção ou
praticam o dumplng, pura e simplesmente para esmagar a concorrência;
5 - Outro grande consenso entre todos os participantes estabeleceu-se em tomo da necessidade
de elevação geral do nível de qualidade dos sistemas educacionais e de capacitação profissional,
com o objetivo de preparar os trabalhadores menos
quartficados para as oportunidades que se abrem
nos setores de vanguarda da Terceira Revolução Industrial. A meu ver, isso evidenciaria, ainda mais, a
utilidade do Senai, do Senac, do Senar e do Sena!,
que há longos· anos tanto contribuem para a formação, o aperfeiçoamento e a reciclagem dos trabalhadores. Não vejo sentido, portanto, em propostas que
levem ao enfraquecimento financeiro dessas entidades. A curto e médio prazos, nem o Estado nem as
empresas seriam capazes de instalar e financiar
uma alternativa de qualidade e confiabilidade equivalentes;
6 - Não toram esquecidas as mais recentes experiências que estão sendo postas em prática em
economias desenvolvidas, como é o caso da rtmitação da jornada de trabalho e das restrições, cada
vez mais rigorosas, à prática das horas extras. Governos do Primeiro Mundo estudam alternativas que
permitam fazer com que o peso dos encargos sociais varie em proporção inversa ao tempo trabalhado em cada empresa. Na França, por exemplo, deverão ser adotadas medidas para obrigar a pagar
mais aqueles empregadores que façam trabalhar
mais do que 32 horas. Na Alemanha, o poderoso
sindicato metalúrgico IG-Metall está negociando com
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os empresários para que as horas · extras sejam
compensadas não mais com pagamentos, e sim
com folgas, o que deverá abrir 80 mil novos postos
de trabalho;
7 - Os expositores também abordaram soluções originais, apropriadas a um Pais como o nosso,
marcado por dramáticos desníveis de desenvolvimento e em permanente confronto com o desafio do
desenvolvimento ecologicamente sustentado. Afinal
de contas, as bioenergias e as indústrias transformadoras da biomassa - aí incluído o ramo sucroalcooleiro- configuram um grande multiplicador de empregos, toda vez que são utilizadas inteligentemente
como alternativa eco1'1ômica e ecológica ao combustível fóssil importado. Da mesma forma, fomos alertados por especialistas ambientais presentes ao encontro de São Paulo de que grande é o potencial gerador de empregos das atividades ligadas à redução
do desperdfcio da energia e da água, à reciclagem
de dejetos e à reutilização de materiais, bem como à
conservaçã() das infra-estruturas, dos equipamentos
e do parque imobiliário (maneira de economizar o
capital de reposição), com estes empregos se financiando, ao menos parcialmente, pela poupança das
fontes que trazem;
8 - Rnalmente, Sr. Presidente, a multiplicação
de parcerias entre o Poder Público e as organizações não-governamentais, voltadas a serviços sociais
de verdadeiro alcance comunitário, poderia representar um escoadouro criativo e benéfico para excedentes de mão-de-obra qualificada e semi-qualffica-

da.
Em sfntese, acredito que o caminho realmente
seguro para sair da crise é 'O das polfticas ativas de
emprego. Esse ponto de vista é defendido por economistas e sociólogos que, dentro do circuito acadêmico ou prestando assessoria a organizações nãogovernamentais e humanitárias, há bastanie tempÕ
debruçam-se sobre o problema. É o caso de um
destacado expositor no Seminário sobre o Desemprego, o Dr. Márcio Pochman, professor do Instituto
de Economia e diretor-adjunto do Centro de Estudos
Sociais e de Economia do Trabalho da Unicamp,
que, em estudo intitulado "O risco das falsaS· saídas
·
· ,,, ·
para o desemprego•, afirma:
"

'

•A redefinição de um projeto nacional
de inserção ativa da economia brasileira no
contexto internacional, de retomada sustentável do crescimento económico .e de polfticas ativas de geração de emprego e de renda constitui o caminho mais adequado e eficaz para resolver os problemas do mercedo
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de trabalho. Convém não esquecer medidas ·
necessárias, tais como a reforma agrária, a
desconcentração de renda (renda mínima e
salário mínimo), os novos investimentos em
infra-estrutura, a ampliação dos seiViços sociais e do crédito público, a democratização
do sistema de relações de trabalho, a abertura de uma agência pública de emprego e a
redução da jornada de trabalho, pois todas
elas possuem impacto positivo sobre o nível
de emprego."
Mais adiante, o Professor Pochman conclui
·
com esta verdadeira exortac;ão:
' "Este novo ·compromisso· nacional em
tomo do emprego (polfticas ativas) e de defesa da produção nacional deveriam fazer
parte urgentemente da agenda de priorida·des nacionais deste ano, como forma de enfrentamento do desemprego neste País. Ao
contrário disso, as propostas hoje existentes, em vez de contribuírem para a geração
de emprego e renda para todos, podem levar à deterioração ainda maior do padrão de
vida das classes trabalhadoras.•
Repito, Sr. Presidente, que as sugestões há
pouco enumeradas nem de longe esgotam o repertório que a imaginação criadora dos agentes polfticos e sociais pode colocar a seiViço da profilaxia da
angustiante mácula do desemprego.
'
Elas são aqui mencionadas como um modesto
lembrete de que não podemos, não devemos, nem
muito menos somos obrigados a cruzar os braços
diante dessa tragédia, na fatalfstica suposição de
que ela é o fruto inevitável e necessário do progresso tecnológico.
Ao contrário, considero ao dever de todo homem público trabalhar para a canalização das forças
do mercado e da produção em prol do atendimento
dos imperativos da dignidade humana e da promoção da felicidade das Muras gerações.
Obviamente, não é possível ainda formular um
juízo definitivo sobre o programa de geração de empregos lançado na úttima quarta-feira, dia 16, pelo Senhor Presidente da República e que disporá de R$640
milhões para pequenas e microempresas cooperativas, associações, pequenos empreendimentos e pessoas ffsicas (aí inciuídos os profiSSionais recém-formados, que terão acesso a financiamentos de até R$5 mil
a serem pagos em 24 meses).
esta Tribuna, em futuro não
Espero vottar
muito distante, para avaliar os resuttados concretos

a:·
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da aplicação desses recursos, que vão ser repassados pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil,
Banco do Nordeste e BNDES.
Gostaria de finalizar lembrando as palavras do
Presidente sul-africano, Nelson Mandela, em sua
contnbuição ao Relatório de Desenvolvimento Humano/1996, do Programa de Desenvolvimento das
Nações Uniçlas. Elas transmitem com eloqüência a
natureza e a magnitude do desafio de fortalecer em
escala global os laços entre crescimento econômico
e justiça social: •Apesar de um crescimento aceitável"- diz Mandela·-· "poucos empregos têm sido criados. De fato, contra o pano de fundo das novas ~:n
tradas no mercado de trabalho, tem havido uma diminuição das oportunidades. Precisamos de um ob)etivo nacional para. sairmos deste atoleiro~~ .
Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente.
Muito obrigado. · ·.
. · ··
O SR. ROMERO JUCÁ :Sr. Presidente, peço
a palavra pela Uderança do PFL
O SR. PRESIDENTE (Júlio· Campos) - Concedo a palavra a V. Ex", como Líder, por cinco minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem· revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra para registrar
que dei entrada, na tarde de hoje, a um requerimento solicitando que a Comissão de Assuntos Econômicos convoque o Presidente da Caixa Econômica
Federal, Sr. Sérgio Cutolo dos Santos, para, no plenário da Comissão, prestar esclarecimentos sobre
as graves denúncias formuladas pelo jornalista Aloysio Biondi em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo de hoje, 17 do corrente mês.
Aloysio Biondi, entre outras questões, coloca
alguns pontos que vou mencionar.
·A Caixa Econõmica Federal pertence
ao Governo, isto é, à sociedade. Ela continua a ser transformada pela equipe
FHCIBNDES em um imensa lixeira na qual
os bancos privados, mesmo os altamente lucrativos, descarregam todos os negócios
que lhes dão prejuízos.
O Presidente da CEF, o Sr. Sérgio Cutolo, tem tido a ousadia de declarar que a
compra de "carteiras imobiliárias" (contratos
de empréstimos para a compra de imóveis)
pertencentes a bancos privados é um alto
negócio.
Chega a dizer que a CEF está em busca de "ativos rentáveis e de liquidez" (de fá-

124

ANAIS DO SENADO FEDERAL

cil negociação). É. Tão rentáveis e tão líquidos que o governo acaba de lançar um pacote (mentirosamente) habitacional para o
mutuário renegociar os seus contratos.·
Diz ainda o jornalista:
•A CEF •comprou• a carteira imobiliária
do Banco Econômico "vendido" ao Excel.
Negociação? "A carteira imobiliária não foi
aceita pelo Excel porque continha créditos
de difícil cobrança•. Explicação do Presidente do Excel, Ezequiel Nasser, à Imprensa
(26 de abril deste ano).
Até hoje ·o Banco Central e a equipe
FHC/BNDES não explicaram à sociedade
em que lei se basearam .Para fazer uma esquisitíssima operação de •compra• dos créditos do FCVS (sobra dos contratos de compra da casa própria) que bancos privados teriam a receber do Tesouro.•
Sr. Presidente, estamos convocando o Sr. Sérgio Cutolo, porque, não só nessa questão, mas também na gestão da Caixa Econômica, tem deixado a
desejar. Temos recebido inúmeras reclamações de
funcionários da equipe técnica da C<tixa Económica
e também de diversos segmentos da sociedade sobre a desestruturação daquele órgão nesses últimos
dois anos.
Quero testemunhar, em ·relação ao Estado de
Roraima, que, na Amazônia ocidental, a Caixa Económica regrediu, fechou escritórios, fechou agências, enfim, involuiu como agente de desenvolvimento e de financiamento que deveria ser.
Por 'Udo isso, estamos apresentando este requerimento e esperamos que o Sr. Sérgio Cutolo
·dos.·~tos preste os esclarecimentos necessários
aó· Se"'fíado e à Nação.
·
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa
toma conhecimento do requerimento apresentado
por V. Ex" à Comissão de Assuntos Económicos,
convocando o Sr. Sérgio Cutolo para prestar escla·
recimentos sobre os fatos abordados por V. Ex"
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex" por cinco minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para alegria
minha está presente o Uder do Governo, Senador
Elcio Alvares, a quem comunico, juntamente com o
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Ministro Jobim, !jue-vou solicitar a S. Ex"s que marquem uma audiência com o Presidente da República
para que eu possa tratar do projeto de reforma da
Constituição que estou entregando ao Congresso
Nacional
Quero dizer que meu projeto não altera a reali·
dade que aí está. Meu projeto não visa dificultar a
emenda da reeleição, nem atingir as reformas que o
Presidente deseja fazer, sejam elas quais forem. Ele
olha para frente. Ele visa o futuro do País.
Segundo meu projeto, primeiro haverá uma
emenda à Constituição. Faremos um plebiscito junto
com a eleição para Presidente da República, Governador, Senador e Deputado federal, para saber se o
povo dá ao futuro Congresso poderes para ser Con-gresso Revisor, para, unióilmeralmente, revisar a
Constituição por maioria absoluta.
Os constituintes tiveram a sapiência de deixar
essa revisão para nós, e nós, ao final da l~islatura
passada, tivemos a incompetência de fazer errado,
de fazer errado e fracassar. Eu dizia daquela tribuna, como LÍder do Governo na época, que o-Governo era contra. eu também era-, que aquele Congresso havia cassado o mandato de um presidente e real~
zado uma CPI que cassou o mandato de parlamentares. Dizia também que o momento não era oportuno
porque estávamos em vésperas de eleições. ·
A Constituição diz "após cinco anos", mas isso
não significa que seja após cinco anos e um dia. Poderia ser seis anos. FIZemos a revisão, e foi um fracasso.
Então, a minha primeira propçsta é no sentido
de pedir autorização ao povo para que o futuro Congresso faça a revisão. O plebiscito será feito no dia 3
de outubro do ano eleitoral, junto com a eleição para
Presidente, Governador, Senador e Deputado. Será
uma pergunta só: "Você concorda em dar ao futuro
Congresso poderes para, por maioria, votar a revisão da Constituição? Sim ou não."
· ·
Se o povo responder "sim", de acoido com
meu projeto, teremos um ano para fazer a revisão
constitucional. Instala-se o Congresso no dia 1° de
janeiro e, a partir daf, teremos um ano pára fazer a
revisão. As decisões serão tomadas por maioria em
sessão unicameral. Repito: a revisão terá de ser fei·
taemumano.
Feita a revisão, 120 dias depois, esse projeto
de revisão será submetido a um ad referendum da
sociedade. A sociedade vai dizer "sim" ou "não", se
aceita ou não aceita a revisão.
Por que o ad referendum? Porque já estou antecipando que poderá haver assuntos polêmicos du-
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rante a revisão, e, se não chegarmos a um acordo, a
saída será consultar o povo. Por exemplo: parlamentarismo, aborto, pena de morte. O povo apenas responderá "sim". ou. "não". Nós é que vamos decidir
quais as questões que dependerão do ad referendum popular. : ' · ·
Então, como· será feito o ad reterendum? Primeiro, perguntaremos: "Você aceita ou não esse
texto que está· aqui?" Se o povo responder "não",
morreu, não vale; se disser "sim", poderá haver alguns itens a mais. Por exemplo: "Você aceita ou não
o parlamentarismo?· Você·aceita ou não a ·pena de
morte? Você aceita ou não o abOrto?"
Feito iss_2, S? o texto for aprovado, será· promulgaaa à· revisão da ConstituiÇão: Promulgada a
revisão da Constituição, haverá seis meses·C!e aberc
tura, de liberdade total na: vida partidária: os parlamentares podem mudar de partido, partidos podem
ser criados ou 'extintos. Cada um escolhe· o partido
que·quiser. Passada essa'fase, instalados os partidos definitivos, o mandato será do partido; se trocar
ce partido, o pa~amentar 'perderá o mandato;
Não estou falando de fidelidade parÍidáriá.'lsso

é outra questão. Estou dizendo que, depois daquela
fase, o cidadão não poderá trocar de. partido, se sair,
perderá o seu mandato.
Ilustre Uder do Governo - isso já está provado,

só eu já apresentei mais emendas constitucionais
agora do que nos oito anos do meu mandato anterior -,a Constituição ficou complicada. Não é à toa
que há duzentos artigos da Constituição que dependem de lei complementar. A época em que foi elaborada a Constituição foi tumuituada, difícil, complicada. Depois disso, houve muitas mudanças: praticamente, o comunismo esvaziou-se; o Leste Europeu
e a União Soviética desapareceram, e ficou essa
confusão que ar está. o quadro partidário nunca viveu época tão difícil como está.
Em Porto Alegre, o PT ganhou as eleições. Olívio Outra e Tarso Genro fizeram duas boas administrações. Por isso dizem que o PT é o maior Partido,
mas no Ceará ganhou o candidato do PMDB; em
São Paulo, a preferido para o segundo turno é o
candidato de Paulo Maluf, e, no Rio de Janeiro, o
preferido é o candidato do PFL; em Recife o Prefeito, do PMDB, que pela segunda vez é considerado
um grande Prefeito, elegeu como seu sucessor o
candidato do PFL
A eleição deste ano foi quase toda nominal;
nunca um partido esteve tão à margem do processo
eleitoral. Aliás, dentro da realidade que estamos vi-
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vendo, nunca os partidos estiveram tão à margem
.
do processo eleitoral. ·

v:

O Sr. Elclo Alvares Ex' permite-me um
aparte, Senador Pedro Simon?

O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer.
. O Sr. Elcio Alvares - Inegavelmente, o tema
que V. Ex' está trazendo à discussão é de muita importãncia e me parece merecedor de cOmentário de
minha parte para elde;mar uma posição pessoal, lamentando fatos ocorridos há algum tempo e vendo a
perspectiva que se. abre sobre o. aspecto partidário.
O primeiro fato a lamentar é que, infelizmente, esse
Ccmgresso, do qual fui integran!e ~ infelizmente não
estava aqui na. ocasião, pois estai/a exercendo a
Pasta da Indústria, do Comércio e Turismo-, perdeu
a. grande oportunidade da revisão constitucional.
O SR. PEDRO SIMON- É verdade.
· . O Sr. Elcio Afvares- Hoje; Congresso brasileiro tem um débito' com a sociedàde, porque, na
ocasião oportuna, num clima de muita discussão, de
posições antagônicas, perdemos uma oportunidade
valiosa. O que V. Ex' pretende fazer, com muita inteligência e habilidade,. é restaurar - eu diria até a busca do tempo perdido - o momento que infelizmente
não se concretizou nesta Casa. Obviamente, já pelo
primeiro enunciado .da sua discussão no que tange
ao mérito, V. Ex' traz a debate, de maneira bem di·
ferente, mais abrangente e mais inteligente, a questão da fidelidade partidária, que está embulida em
sua proposta. A sua tese é maior, mas na qual há
um aspecto que quero ressaltar: não me conformo,
de maneira nenhuma; com o fato de o Senador ou o
Deputado trocar de Partido e as coisas ficarem inteiramente à deriva. Com isso, o Partido se enfraquece. V. Ex' tem muita rezão. Hoje há uma infinidade
imensa de partidos. O sistema partidário não está
sólido, e isso se reflete, profundamente, no sistema
democrático. Com partidos fracos, a democracia começa a ficar inquieta porque, na verdade, não há a
estratificação de um pensamento polflico. Era importante impedir a troca de partido, isto sim, porque,
quando o Senador ou o Deputado é eleito por um
partido, a Cadeira é do partido; a Cadeira não é do
cidadão que foi eleito dentro da legenda partidária.
Sei que V. Ex' tem mais uma idéia ambiciosa-, ambiciosa no bom sentido • a de não permitir, de maneira nenhuma, que nós tenhamos aí - quem sabe?
- um quadro partidário desnaturado, desfibrado e,
acima de tudo, sujeito a oscilações que não constroem em favor da democracia. Honestamente, Senador Pedro Simon, acho até diffcil um resultado
desse, porque, para que compreendam sua idéia,

o
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ela tem de ser muito explicada· mostrando exalamente os vários aspectos, ou seja, também a redimensão de um texto constitucional vigente, que é o
nosso texto constitucional presente. Portanto, penso
que a sua idéia é louvável, mas, no meu entendimento, pelo fato que nós registramos- pode ser que
as regras do jogo sejam mudadas -, este Congresso
perdeu realmente a oportunidade de ouro para examinar a Constituição. E quanto a sua tese, que já foi
exposta dessa tribuna com muita ênfase, eu me perfilho inteiramente. Penso que o sistema partidário
brasileiro precisa de nova versão. Ele precisa de
nova roupagem, para que nós tenhamos, cada vez
mais, partidos fortalecidos e não essa ciranda. Li em
um jornal, não sei se foi ontem ou anteontem, o número de transferências de Senadores e Deputados
para partidos diversos, e isso chegou a me assustar.
Praticamente quase a metade do Congresso Nacional já trocou de partido, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Hoje, o jornal O Globo, se não me engano, publica levantamento, feito
pelo Senador Ney Suassuna, que diz bem da fragilidade do momento em que estamos vivendo. Portanto, estimo sinceramente - e V. Ex" tem urna característica que reputo profundamente válida, qual seja, a
de que, quando defende as suas idéias, o faz com
ardor, com persistência, com entusiasmo, com inteligência - que essa idéia, quem sabe, possa prosperar e venhamos a recuperar o tempo perdido. Assim,
com as decisões que venham a ser tornadas através
dessa revisão do Texto Constitucional, talvez possamos realmente fazer com que o sistema partidário
seja cada vez mais forte em favor da democracia.
O SR. PEDRO SIMON- V. Ex" sabe do apreço, do carinho e do respeito que tenho por V. Ex",
"pela sua competência,. pela sua digniQade, pelo seu
valor. Não calcula V. Ex" o bem qu~ fez o seu
aparte, haja vista ser V. Ex" o Lfder do Governo.
Senador Elcio Alvares, concordo com V. Ex"
quando diz que é muito difícil; porém, repare V. Ex"
que estou tentando obter o resultado de uma revolução sem uma revolução; o resultado de um conflito
sem conflito. Estou tentando fazer com que, de repente, o novo Congresso se reúna. Vamos nos reunir tranqüilamente, pacificamente, para fazer o texto
final de uma Constituição.
Durante o ano vamos fazer isso e, assim procedendo, Senador Elcio Alvares, vamos ver quem é
quem, quem tem afinidades com quem. As pessoas
telão, depois disso, seis meses para se agruparem não o MDB e a ARENA contra ou a lavor da Revolução; não o PTB e a UDN contra ou a favor de Getú-
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lio. Vamos nos reunir e nos identificar em tomo ck
idéias.
Para isso, pedi a V. Ex" - e tenho certeza dE
que vai conseguir - para sermos recebidos, V. Ex"
eu e o Ministro Nelson Jobim, pelo Presidente d~
República. E faço isso para não parecer um contra
senso, uma vez que a imprensa já veio me consuH
ar, dizendo que sou contra o Presidente, que sot
contra a reeleição, que entendo que as reformas Ira
cassaram etc.
Apenas tenho a dizer que uma coisa não ten
nada que ver com a outra. A aluai Constituição podE
ser alterada por 3/5, e penso que assim deve ser
porque tudo aquilo que conseguirmos reformar con
315 é um avanço. A meu ver, a emenda da reeleiçãc
tem que vir e ser votada, temos que votá-la. Pense
mesmo que o que se puder reformar na Constituiçãc
deve sê-lo. O que quero dizer ao Presidente Feman
do Henrique Cardoso é que esse projeto não é con
tra ele, é a favor dele. Até se o Presidente for reelei·
to - e a meu ver ele tem condições e competênci<
para isso -, esse projeto, uma vez aprovado, seria <
melhor coisa do mundo, porque Fernando HenriquE
teria uma ano para colocar a casa em dia e em deli·
nitivo. Este seria o ano da grande solução da vid<
política brasileira.
Por isso, peço a V. Ex", Líder do Governo, SE
puder, na semana que vem ou quando for possível
para irmos ao Presidente da República, oportunida·
de em que eu gostaria de dizer o que estou áiZendc
agora, ou seja, quero deixar claro ao PresidentE
que, ainda que a imprensa possa dar outra interpretação, minha oposição à reeleição não existe. E, ain·
da, que o projeto da reeleição tem que ser discutidc
e votado agora. O que pudermos reformar agora, va·
mos retormar, mas esse meu projeto é para depois.
Conto, pois, .Senador Elcio Alvares,· com V

Ex".
O Sr. José Fogaça - V. Ex" me permite urr
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Ouço o prezado con·
terrâneo e amigo, Senador José Fogaça.
O Sr- José Fogaça - Senador Pedro Simon
quero dizer o quanto é oportuno e importante essE
projeto que V. Ex" está apresentando ao Senado. É
oportuno, em primeiro lugar, porque já estamos presenciando mudanças partidárias em função de interesses na escolha dos presidentes do Senado e ds
Câmara. Não quero particularizar um nome ou ums
pessoa, até porque as personagens dos problemaf
poderiam não existir se a estrutura partidária fOSSE
mais ajustada e a lei, mais rígida, tal como V. Ex'

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

está propondo,· o problema não está nas pessoas,
mas no alUai quadro partidário, que é profundamente desajustado; e na legislação liberal em excesso,
que permite essa troca de partido sem nenhuma punição ou perda; às vezes, até com vantagens imediatas, que compensam as perdas futuras. Então,
primeiro, por causa da situação aluai. Segundo, porque creio que acontecerá no futuro i~iato a reeleição do Presidente da República. Por isso, não vejo
nenhuma incompatibilidade entre o projeto de V. Ex"
e o .instituto da reeleição, que seguramente introduziremos np Brasil. Uma vez que isso se estabeleça,
haverá uma nova cultura política no Brasil. Uma cultura' de contirluidade, de solidez e de estabilidade
política. Vou dar dois exemplos de pafses que 'Têm·
quatro anos de' mandato, com reeleição: a Argentina
e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o mandato'. presidencial é de quatro anos, com reeleição.
Mas· os partidos políticos que lá estão, ora um ora
outro governando, têm 200 anos de história O então.
Presidente Thomas Jefferson, dos Estados Unidos,
um dos pais· da pátria, era do Partido Democrata, o
partido do Presidente Bill Clinton. Será que o Presidente Fernando. Henrique Cardoso pode fazer a
mesma alusão; quanto ao seu partido, em relação a
uma figura exponencial da Pátria? Não pode!
. O SR. PEDRO SIMON • Qualquer figura exponencial pertenceu a algum partido que, há muito
tempo, não existe mais.
O Sr. José Fogaça - Exatamente. -Desde o
Partido Liberal, do Império, até o Partido Republicano, do inicio deste sáculo, todos estão nas calendas
do passado. Extinguiram-se, desapareceram na fumaça da história. Um pais que não tem essa tradição não merece respeito. O Presidente Júlio Maria
Sanguinetti, do Uruguai, quando lembra a história do
seu Partido, o Colorado, remonta ao sáculo passado. Os heróis do Partido Blanco, no Uruguai, são heróis do princípio do século passado.
O SR. PEDRO SIMON - O partido radical, da
Argentina, é do século passado.
O Sr. José Fogaça - É a mesma coisa na Argentina, com a União Cívica Radical do ex-Presidente Alfonsin e do aluai Intendente de Buenos Aires,
Fernando De La Rua, que é um partido fundado
também em meados do sáculo passado. As histórias
que contam para seus filhos, nas escolas, para os
estudantes, são seculares. São ídolos, imagens, mitos, figuras que ficam fiXadas na mente, no comportamento, na cultura daquela população. Veja V. Ex"
que num pafs assim é possível haver mandato de
quatro anos com reeleição, porque há partidos está-
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veis, há uma garantia subjacente. Mas querer reeleição com os partidos descontínuos que temos no
Brasil é talvez um problema, digamos, de risco, é
uma rota de risco. Por isso quero parabenizar V. Ex"
e dizer que seu projeto vem até em apoio a essa
tentativa que o Pais quer fazer agora de procurarestabilidade, procurar uma certa continuidade democrática para seus projetes, e não essa descontinuidade destrutiva que tem sido a marca da nossa história, tanto para mandatos de presidente quanto
para partidos poltticos. Obrigado, Senador Pedro Simon. Parabéns a V. Ex".
O· SR. PEDRO SIMON· Prezado colega e conterrâneo, meu amigo Josá Fogaça, muito obrigado
pelo apai'fe de V. Ex", que vem complementar e elucidar ainda mais o meu projeto.

Esse é o projeto que fiz com mais amor. Creio
que, dentre o que tenho apresentado. este é o mais
importante. Não falo do seu mérito. A minha proposta, que poderá ser alterada e modHicada, serve para
iniciar o debate.
Senador Josá Fogaça, sei que há uma propos-

ta para a feitura de uma reforma partidária até o final
deste ano. Sei, também, que há reforma para que as
estruturas sejam feitas para esse mesmo perfodo.
Isso até poderá ser feito. Mas o que proponho é algo
sólido - é muito difícil usar um termo definitivo no
Brasil -,é para valer e para ficar.
Vou me candidatar à reeleição no Senado. Se
o povo do Rio Grande do Sul quiser, eu volto para
esta Casa, autorizado para, em seu nome, votar a
reforma da Carta Magna Aqueles que chegarem a
este Congresso terão oportunidade de fazer a revisão, inclusive haverá a coincidência de as duas Casas e o Presidente começarem juntos. Depois, com
maioria absoluta e unicameral, faremos a revisão
partidária. Aí, sim, olharemos uns para os outros e
saberemos com quem nos identificamos. A partir
desse momento, não vamos nos dividir por termos ficado a favor ou contra a Revolução de 1964, nem
tampouco por gostarmos de Getúlio Vargas ou não,
do Dr. Ulysses Guimarães, Teotónio Vilela, Tancredo Neves, seja de quem for. Faremos a escolha de
partidos que tenham solidez de identificação.
Geralmente, esse tipo de projeto aparece depois de uma transformação de Estado. Por exemplo,
quando do Golpe de 1964, baixaram o Ato Institucional n• 1, numa atitude de força. Extinguiram os partidos políticos, procederam a cassações. Tentamos
agora reverter os eleitos, democraticamente, ouvindo o povo. Estamos tentando revisar a Constituição
com o voto popular. Antes, com o plebiscito; depois,
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com o ad referendum. Depois de um ano de debate, a sociedade vai discutir o que pensamos. Vamos
abrir o quadro partidário: quem é que fica' com quem
é quem. E ar, como diz o Senador José Fogaça, vamos ter um quadro sólido, para durar por um tempo
razoável.
Esse é o meu projeto -que não é meu. Eu gostaria muito que, daqui para frente, aparecesse como
o projeto do plebiscito, o projeto da revisão, que não
tivesse nome, porque não é para ter nome. Cerca de
40· par1amentartos assinaram este que deverá ser o
projeto da revisão com plebiscito.
·
Que bom· que possamos .discuti-lo! Não digo
que deva ser aprovado como está, mas que sirva de
início para encontrannos uma solução, que pode até
ser outra que não conste aqui. ..
Sr. Presidente, quero combinar com o Senador
Elcio Alvares e o Ministro Nelson Jobim uma visita
ao Presidente. da República. Muitos jornalistas,
quando souberam do projeto, .vieram falar comigo;
imaginando que eu estaria divergindo da proposta
de reeleição. Não. O projeto da.. reeleição - e salientou bem o Senador José Fogaça - é um projeto autõ- .
nome, que tein liberdade, deve ser discutido e decidido pelo atual Congresso. Se_. as revisões
ser
feitas por três quintos ou não, ..essa será uma deçi- .
são do atual Congresso. Isso é
o futuro.
·
Muito obrigado, Sr. Presidente.
··

vão.

Para

Dumnte o discurso do Sr. Pedro .Simon, o Sr. Júlio Campos, 2~ Vire-Presidente, deixa a cadeim .da presidência, que é ·
ocupada pelo Sr. Renan -Oalheiros,. ~ Secretário. . .
:. '·· ~. ,... ~\~:~ ..,.- ; -:-..~·-_ .... ,. ·

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -.Concedo a palavra ao nobre sénador Romeu Tuma.
(pausa.)
· ·
'· · · .
· '·
Concedo a palavra ao·criobre Senador Julio
campos. V. Ex" dispõe de 20 minutos. ·
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os trágicos episódios ligados à área de
saúde em nosso Pafs (Caruaiu e clfnicas geriátricas
do Rio de Janeiro, para mencionar os mais recentes)
têm sido objeto de constantes denúncias por parte
da imprensa e contribuíram, decisivamente, para a
generalização da descrença em relação ao setor. É
lamentável que as questões de saúde só ocupem os
noticiários nessas situações extremas. ·
Venho hoje à tribuna para romper essa perniciosa tradição. Venho falar de um hospital limpo,
onde o índice de infecção beira a zero, o ambulatório atende com hora marcada, sem filas, e os mécli-

cos e enfermeiros não têm plantão em outro loca
Um hospital em que os pacientes contam com ins
trumentos de última geração, e tudo é gratuito.
O hospital a que
refiro chama-se Sarah Ku
bitschek, ou melhor, Rede Sarah de Hospitais do Apa
relho Locomotor, um conjunto de hospitais que, partin
do de Brasfiia, estendeu-se por várias cidades, ond
outras unidades· encontram-se em diferentes estágio
de implantação e funcionamento: São LUís, Belo Hori
zonte, Salvador, Fortaleza, Campinas e Curitiba.
o padrão de' eficiência do saiah é reconhecidc
internacionalmente, inClusive pela.Organização Mun
dial de Saúde - OMS, que o classifiCou como centre
. dé referência para doenças do aJiarelho locomotor
Ao lado do Instituto do Coração do Hospital das Clí
nicas, de São Paulo, o· Hospital &irah Kubitschek ~
tido como ·uma das ilhas de eficiência num setor n<
qual o Poder Público tem contabilizado, oos úttimol
anos, apenas pontos ·negativos. Quando toda <
Rede· Satah estiver montada, essa ilha de eficiênci<
terá 1.380 leitos para atender desde doenças sim
pies, como um ruptura de ligamento nos tornozelos
até a reabilitação de vítimas de paralisia cerebral m
de lesões na medula, a: maioria delas deconrentes dE
. acidentes de trãnsito. Não é pouca coisa, levando-sE
em conta que os acidentes de trânsito deixam mail
de 300 ·mil pessoas feridas por ano no Bnasil. Pele
menos 10% delas sofnem algum tipo de incapacita·
ção.
Piloto da Rede, o Sarah de BnasRia foi inaugurado em ·1 980, incorporando uma concepção de ar·
quitetura hospitalar diametralmente oposta à pratica·
da no Brasil. No lugar de quartos fechados e janelas
inatingíveis, grandes enfennarias com varandas ba·
nhadas pelo sol. No lugar de ar condicionado, venti·
Iação. 9ah!Iê!; No ambulatório, onde são atendidos
500 pacie~ por dia, nenhum médico tem gabinete
exclusivo. Formado por dois conredores de pequenos consuttórios que se comunicam com uma imensa sala, o ambulatório permite que os difenentes especialistas mantenham contato penmanente, enquanto o doente fica sempre na mesma sala.
Nenhuma cirurgia é feita antes de o doente ser
submetido a uma bateria de testes e exames. O
mais sofisticado deles está no Laboratório do Movi·
mente, um centro de estudos semelhante ao que
existe em apenas outros 14 hospitais da Europa e
dos Estados Unidos. Desde 1993, o trabalho desenvoMdo em BnasOia com crianças vitimadas por lesão
cerebral passou a ser adotado em todo o mundo sob
o nome Método Sarah. Em 1995, o Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek começou um estudo pio-

me

Outubro 1996

ANAIS Do SENADO FEDERAL

neiro no murnb para desenvolver um tratamento
contra o vírus causador da paralisia tropical espástica. A partir de um convênio com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças.- CDC, dos Estados
Unidos, o hospital passou a realizar estudos sistemáticOs em Brasma e·Salvador. Praticamente todo o
equipÍunento de reabiliiação do Sarah é fabricado no
próprio hospital, num departamento chamado Equiphos. O maior exemplo do sucesso do departamento
é a cama-maca, que acompanha cada doente durante todo o tempo em que estiver internado.
O hospital Sarah de Brasma não trata apenas
do problema físico do paciente acidentado, mas promoy~ também. um trabalho especial, ~do na
criàção artística; pormeio· do seu Centro de Criatividade. O objetivo dessa ·atividade é sensibilizar os
pacientes para qué encontrem saídas criativas diante da nova realidade em que se encontram. ·:
Um dado curioso para ser obseJVado, Sr. Presidente, é que o resultado final dos trabalhos artísticos revela uma multiplicidade de expressões de arte
regional, pois o hospital recebe pacientes precedentes de diferentes partes do País.
A propósito, ·quero registrar meu testemunho
em relação ao eficiente tratamento oferecido à população do Estado de Mato Grosso, cuja localização
geográfica favorece o encaminhamento de pacientes
para BrasOia, principalmente os de precária condição económica, que têl'(l encontrado no Sarah um
atendimento profissional irrepreensível e um acolhimento humano digno.
·
Metade dos pacientes atendidOs no Sarah são
vitimas de acidentes de trânsito. Em razão disso, o
hospital criou o Programa de Colisões dó T rãnsito
que, além de fornecer dados estatísticos sobre os
acidentados, propõe medidas e ações educacionais
para prevenir colisões.
A rede Sarah se prepara para uma tarefa ainda
mais ambiciosa. Com a criação do Centro de Estudos e Tecnologia junto ao hospital de Salvador, a direção da rede pretende "vender" para os hospitais
de todo o País o seu modelo de saúde. Serão comercializados desde os métodos de atendimento
médico e hospitalar até a concepção arquitetônica e
a montagem de hospitais pré-moldados em argamassa armada. O Sarah programa, ainda, a construção do Centro de Treinamento em Reabilitação para
a formação de pessoal da área de saúde nas técnicas específicas de tratamento adotadas e praticadas
pelo hospital. O Centro de Treinamento em Reabilitação está planejado para ser erguido à beira do
Lago Paranoá, em Brastlia.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Congresso Nacional pode orgulhar-se de ter contribuído
para a implantação do modelo que faz do Sarah um
hospital de Primeiro Mundo. Em 1991 - e eu graças
a Deus tiVe a honra de participar daquela sessão
histórica - roi aprovada uma lei nesta Casa que
transformou '! antiga Fundação das Pioneiras Sociais na Associação das Pioneiras Sociais, uma organização de direito privado, sem fins lucrativos, gerenciada por um conselho administrativo. Por meio
de um contrato de gestão, o Ministério da Saúde entregou à Associação o encargo de gerenciar os hospitais. O Governo não interfere na administração, limita-se a repassar os recursos necessários ao atendimento, manuienção enovos investimentos e deixa
que o Tnbunal de Contas da União fiscalize a utilização dós recursos. Ou seja, a rede de hospitais funciona como uma empresa privada, com profissionais
contratadOs pelo regime CLT e sem esta!iilidade no
emprego. Mas presta conta de seus atos ao Poder
Público e ao contribuinte.
•
· · Na verdade, o que o Sarah provou é que não
pode haver nenhum compromisso entre o bom serviço público e o corporatiVismo. Implantou a assistência gratuita, universal e de aHo nível para toda a população. Remunerou condignamente seus funcionários. FOrmou centenas de profissionais espalhados
por todo o Brasil. Seus médicos e funcionários, aHamente especializados, trabalham pelo regime de dedicação exclusiva e tempo integral. Enquanto o quadro geral do País é de sucateamento, o Sarah funciona com resuHados aHamente satisfatórios.
A Lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional definiu o Muro do Sarah e, conseqüentemente,
forneceu um modelo de gestão hospitalar para o
País. Já é hora de se entender que o modelo está
posto. Faz algum tempo que no Brasil só se fala em
saúde para dizer que está falida. Os números indi·
cam que a cada dia mais dinheiro está faHando e é
fácil ver que quanto mais reais o Governo colocar no
mercado, mais cfientes aparecerão para dizimá-los.
São os que lucram com a doença: donos de hospitais, médicos-patrões, administradores e investidores em sistema de seguro-saúde, fornecedores de
medicamentos, de material hospitalar, grande parte
da burocracia do setor saúde e aqueles que fazem
da dupla militância uma forma de expropriar os recursos instalados do Estado.
Nesse contexto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o exemplo do Hospital Sarah Kubitschek
precisa ser destacado. No momento em que tentamos livrar-nos do Estado gigantesco e ineficiente,
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que foi montado nas décadas de 60 e 70, os resultados da transformação da Fundação das Pioneiras
Sociais em Associação podem indicar um primeiro e
decisivo passo no caminho da modernização do
combalido setor da saúde no Brasil.
Nesta oportunidade, quero parabenizar toda a
equipe do Hospital Sarah Kubitschek, em especial o
seu Diretor-Presidente, Professor Doutor Campos da
Paz, pelo brilhante trabalho que vem realizando pela
saúde pública em nosso Pafs.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. por cessão
do Senador Romero Jucá.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s Srs. Senadores, assomo a tribÚna
para falar de um projeto que creio ser de importância
vital para o País. É um projeto de iniciativa do Poder
Executivo e qi.Je institui a Agência Nacional de Energia Elétrica- Aneel, que substituirá, no tempo devido, o Dnaee -Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, hoje o órgão regulador do setor de
energia
Faço referência a esse projeto, primeiro, porque estou incumbido de relatá-lo na Comissão· de
Economia. Esse projeto é tão importante e· decisivo
para o setor de energia elétrica, que deve ser votado
com a maior brevidade possível.
A primeira e mais expreSsiva manifestação que
quero fazer é quanto à brevidade, à urgência com
que se deve votá-lo. Faz-se rnomentosad!ssa decisão que devemos tomar. .· "·.
Por outro lado, devemos também pensar em
alguns pontos que são extremamente importantes e
inovadores nesse projeto. Um deles é o fato de que
a Agência Nacional· dE!'"Energtl!fEiétrica jlassa a ser
um órgão regulador independente, autónomo e desvinculado do Governo.
Estamos iniciando uma nova etapa, um novo
quadro histórico no Brasil, em relação ao sistema de
energia elétrica. No Brasil, pelo menos a partir dos
anos 50, a pal!ir do pós-guerra, houve um processo
de expansão desse setor via financiamento estatal.
Quase todas as concessionárias de energia elétrica
- são tão raríssimas, insignificantes e inexpressivas
as exceções, que não cabe sequer mencioná-las-,
praticamente 98% do setor é constituído de empresas estatais, de concessionárias estaduais controladas acionariamente pelos Estados e que são as res. pensáveis pela gestão da polftica de energia elétrica. Essas empresas estatais, com o tempo, perde-
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ram a sua capacidade de investimento, reduziram a
sua capacidade de gestão, apresentaram problemas
de endividamento interno e externo de larga monta e
perderam a capacidade de expandir o sistema.
Diante dessa situação, optou-se por uma política nova, que abrisse o setor para a entrada de capitais privados. E os serviços públicos de energia elétrica, ainda mediante concessão, seriam licitados
para empresas privadas que operassem as concessões. Isso começou no Brasil, e pode-se dizer que
começou bem. A venda da Ught, no Rio de Janeiro,
é um exemplo disso;.o consórcio que vai dar sustentação à usina de ltá, em Santa Catarina, é outro modelo interessante. Assim, a recente criação dos chamados produtoreS independentes, que são produtores privados com investimentos próprios, que geram
energia e a vendem por intermédio do Sintrel - Sistema Nacional de Transmissão de. Energia Elétrica.
para qualquer consumidor ou para qualquer região
onde haja uma demanda maior ou menor.
I~ significa que teremos um setor fortemente
estratégico, do ponto de vista da economia, naquele
que até agora foi um setor monopólico no qual entrarão interesses privados, que darão uma garantia de
eXPansão e uma abertura para maior oferta de energia no Brasil. Portanto, a inevitável reflexão que se
faz é a de que não haverá crescimento econômico
no Brasil se por trás não houver uma ampliação da
oferta de energia elétrica. Ao contrário, hoje a impoSSibilidade de investimentos e a incapacidade de
expansão do setor é um fortfssimo entrave a qualquer projeto de maior crescimento econômico do
Pafs, porque ·algumas regiões sOfreriam. Caso crescessem7"/o, 8% ou·até 10% do PIB ao ano, teriam
em dois ou três anos um absoluto colapso no 'fomecimento de energia
" Então, toma-se· ilital; toma-se· Cl:u®t~oma-se
estrategicamente decisivo para o Pafs que nós tenhamos esta entrada, este ingresso dos capitais privados para permitir a maior oferta de energia. Mas
quando entram os capitais privados, necessários,
sem dúvida imprescindíveis, é preciso também haver um outro modelo ético de controle das empresas.
.
Hoje o Dnaee é um órgão do Estado, pertence
ao Ministério de Minas e Energia e estabeléce a política de preços, as tarifas do setor. Boa parte dos integrantes do Dnaee são originários das empresas
estatais de energia elélrica.
. .. ·
Há. essa mistura, essa mescla de interesses
entre as empresas, o Dnaee e o Ministério de Minas
e Energia. Isso não é uma coisa eticamente .tão ruim
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ou· tão condenável· ou tão visivelmente negativo,
uma vez que todas e~ empresas pertencem ao
Estado. Embora haja uma certa tendência a favoreceras corporações estatais, isso fica. restrito ao círculo do poder estatal.
. Todavia. quando no selo~ de, energia elétrica
entram empresas ·privadas, capitais privados, .interesses privados,. o, órgão regulador· não. pode. mais
estar subordinado· às empresas; não.·pode mais, por
exemplo, contratar diretores que tenham .origem lá
nas empresas, pois esse seria um vínculo: danoso,
essa seri!). urna relação. viciosa-e que deve ser evita-

da

·., : _ .... -- ... --... . . . . . _....

-~· ~."'····

. Sr. Presidente. essa é·a ·imJ)ortância·danova
lei.instituidora da Aneel qae·e~relatarnio, Ela·
proibe que diretores, funcionários, quaisquer que. sejam os membros da agência possam ter origem, vinculo, compromisso passado, presente ou Muro com
essas empresas privadas. ·. :.
Por outro lado, também é importante· desvincular o órgão do Governo, já que, ao tomá-lo ,autônomo e independente, elimina-s~,o chamado clientelismo. Transforma-se o seto r em um seto r de _parceria
clara, visfvel, honesta, eticamente defensáyel. Acaba-se com .a relação viciosa, muitas vezes pouco
clara e clientelista, entre det<mtores. de concessões
e o Governo.
Quem quiser refletir sobre as relações clientelistas bastq. observar as empresas de ônibus do setor de transporte colativo municipal, que ~o empresas privadas operando concessões públicas no universo microfísico dos municípios. Nessas empresas,
há o exemplo da cultura e da experiência do que é,
muitas vezes, uma relação clientelista, danosa ao interesse público.
Por isso o órgão regulador, aquele que concede a concessão, que regula preçç>s, não pode ser do
Governo nem pode estar subordinado ao Governo;
ele tem que ser um órgão independente. Para esse
órgão regulador, que os americanos e os ingleses
chamam de regulator e que tem caracterizado a atividade privada das concessões operadas tanto na
Inglaterra quanto nos Estados Unidos, prevaleceu,
através do tempo, a tese e a experiência de um órgão autônomo, independente, não subordinado às
empresas e também não vinculado ao Governo.
E assim está sendo estabelecida e implantada
a nova agência nacional reguladora do sistema de
energia elétrica no Brasil: a Aneel. Entendemos que
o projeto, cujo relatório estamos .apresentando na
Comissão de Assuntos Econõmicos, por designação
do Presidente Gilberto Miranda, se~ aprovado pelo
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Senado - e já o foi pela Câmara-, porque Ira~ possibilidades inteiramente novas e estimulantes para o
Brasil nesse setor. Não só o· expandiremos, ·mas
também teremos garantias absolutas de relações
éticas mais claras, visfveis e defensáveis, Sr. Presidente•
• · · Por outro lado, gostaria também de estabelecer
• com o Senado essa espécie de parceria pennanen. te, ou seja, a Aneel· se~ uma parceira permanente
do Senado, porque os seus diretores serão indicados pelo Presidente da República, mas passarão por
prévia sabatina e -aprovação do ·Senado Federal.
Uma. vez aprovados, terão mandato fixo de quatro
anos, não poderão mais ser destituídos do cargo e,
.'.tendo-o deixado, hão poderão, em nenhuma hipótese, trabalhar nas empresas as quais ,regularam ou
. fiscalizaram.
, ,_. . .
.. ...
. .. .. Logo; teremos· mandato fiXo, •quarentena•. de
diretores e, seguramente, uma independência ética,
. que vai ser algo da maior importância P,ara o interesse do usuário, do cidadão que precisa de energia
elétrica neste País.• - ... ··
· · • Sr. Presidente, este é o assunto que trago a tribuna e o relatório que faço, dizendo principalmente
da grande importância da brevidade da aprovação
desse projeto. Quanto mais cedo tivermos a Aneel,
mais depressa o Brasil vai crescer na oferta de energia e na expansão da sua economia.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra a nobre Senadora Marina Silva
A Sr"-.''MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Sffi. Senadores, primeiramente,
faço uma referência ao artigo publicado na Revista
Isto É, desta semana, intitulado •Acre, o Estado do
medo". O artigo é de autoria do Sr. Wagner Gonçalves, Subprocurador-Geral da República e Procurador Federal dos Direitos do Cidadão.
No artigo, Wagner Gonçalves mostra a situação de terror que àcontece no Estado do Acre em
função de ondas de violência, começando por uma
referência ao que ocorreu desde o assassinato de
Chico Mendes. É bom que se diga que, antes da
morte desse cidadão, outras pessoas foram assassinadas, corno é o caso de Wilson Pinheiro, Calado,
lvair, Elias e tantos outros que poderia mencionar,
em episódios de violência. Inclusive, algumas dessas mortes foram anunciadas, corno a de Chico
Mendes.
O Subprocurador Wagner Gonçalves refere-se
ao assassinato do ex-Comandante da PM e de pes-

----------
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soa ligada aos Pascoal, tamma que tem membros na
Temos uma-população que é batalhadora, que
PM do Estado e na Assembléia Legislativa, como
conseguiu aquele território a duras penas. Os nordestinos, os cearenses que ali chegaram, conseguiparlamentares. A partir do assassinato do Vereador
do Município de Senador Guiomar, episódios lamenram esse território da Bolfvia. Inclusive, ocupa aPretáveis aconteceram no Estado do Acre, quando pessidência desta Casa no momento em que falo a Senadora Emifia Fernandes, que é do Rio Grande do
soas foram assassinadas, tendo pernas e braços
Sul, e foi um riograndense, Plácido de Castro, quem
serrados com motosserra e jogados em frente ao
Instituto Médico Legal, e outras sequestradas.
nos ajudou no processo de anexação das terras
Tudo isso criou uma situação de insegurança
acreanas ao Brasil.
muito grande no seio da população, até porque, pela
Em que pese esta historicidade bélica no nosprimeira vez, teve-se notícia de que cartazes foram
so processo de conquista, somos um povo pacHico,
distribuídos com propaganda de R$50 mil de recomque trabalha, que viveu durante muito tempo do expensa a quem fizesse justiça com as próprias mãos
trativismo. A Amazônia já contribuiu com 40% das
ou entregasse o assassino do Vereador, o que é
expor1ações do Brasil no período do crescimento da
uma afronta à democracia, às instituições e, maior
economia extratMsta da borracha, e, lamentavelainda, à Justiça.
mente, essas riquezas não ficaram na Amazônia.
O Subprocurador Wagner Gonçalves relata
Hoje, nosso povo enfrenta novos problemas,
com muita precisão essa onda de violência.
até porque não temos uma base de su~entação
Não farei a leitura desse artigo, mas gostaria
econômica que seja capaz de atender às inúmeras
que constasse, na íntegra, de meu pronunciamento.
exigências de melhoria de qualidade de vida das poNele há a menção de a imprensa ter-se calado, de
pulações .tradicionais, que hoje estão vivendo em dihaver Deputados e Senadores também temerosos.
ficuldade. Mas é nessa dificuldade que nós enconNa verdade o são. Creio ter sido a única a ter feito
tramos criatividade, competência e, acima de tudo,
referência a esses episódios nesta tribuna. Confesgarra, para experimentarmos experiências, como a
so, todavia, que, por ser humana, tenho medo da
que está sendo vivida em Xapuri.
violência que, em alguns momentos, há em meu EsCom alegria, desejo registrar que o primo de
tado. Contudo, jamais me poderia calar diante desChico Mendes, um seringueiro que é Presidente da
ses latos, pois não haveria qualquer sentido esta miCooperativa de Xapuri, foi eleito Prefeito daquele
nha cadeira de Senadora, se fosse para render-me à
Município e, se Deus quiser, fará um bom trabalho,
dura realidade que tenho de enfrentar em diversos
levando em conta a questão do desenvoMmimto
momentos, mesmo os que nos deixam temerosos
sustentável, do respeito pelas populações tradiciopor nossas tammas e, até mesmo, pela nossa intenais, do respeito pelo meio ambiente. Foi lá que tivegridade física.
mos a coragem e a ousadia de criar o Projeto Reca,
Graças a Deus, nunca sofri qualquer tipo de
uma experiência sustentável, conhecida no fllÚndo
ameaça quanto a esse fato. Confesso que boa parte da
todo e no Brasil, exemplo de como compatibilizar
população ficou muito apreensiva, pois, com o intuito de
crescimento econômico com preservação do meio
promover justiça com suas próprias mãos, muitas pes- _ --ambienle e melhoria da qualidade de vida ·aas pes.
..
soas salram às ruas a fazer caça aos assassinos, além
soas.
de pegarem os parentes dos mesmos - ou qualquer
É lá que temos experiência da minirrelorma
pessoa ligada a eles - para matar, m!Jilar, seqUestrar.
agrária, feita pela Prefeitura de Rio Branco. É no
De fato, era Lma situação extremamente perigosa
Acre que ternos um dos movimentos mais belos de
Registro estes fatos, pois não poderia deixá-los
resistência à devastação da Aoresta Amazônica.
passar em branco. Do meu ponto de vista, eles são
Não é à toa que, mesmo com toda a violência que já
aconteceu no perfodo de ocupação dos grandes pemuito impor1antes, haja vista ter sido feito por uma
autoridade da República que conheceu essa realidacuaristas, tenha o Acre uma das maiores áreas de
de e produziu um relatório em que pedia providênpreseiVação, onde ainda existe mais de 90% de flocias ao Governo Federal e ao Ministro da Justiça.
resta preservada
·
Então, ternos um povo ordeiro, lutador e que
Mas o Acre não é apenas o Estado do medo; é
está cheio de esperança, mas ainda não tivemos a
também o Estado da esperança. Gostaria, então, de
oportunidade de receber apoio do Governo Federal
falar um pouco das coisas boas que nós temos, para
para implementação de projetas que sejam adequaque não fique sempre esta imagem de que só condó!l para o nosso desenvolvimento. Precisamos tamseguimos aparecer em episódios lamentáveis.

a

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

bém de um governo estadual que acredite na idéia
do desenvoMmento sustentável, de fazer no nosso
Estado uma economia com base agroflorestal, coin .
a implementação das agroindústrias, dos sistemas
agroflorestais, que gere emprego e renda para a ·
nossa população, que ainda depende, em mais de
· .:·. '
90%, dos repasses da União.
É em nome desse povo pacifico que tem esperança, que estou aqui nesta cadeira de Senadora e
é por ele que tenho a coragem de falar dessas coisas que, muitas vezes, nos deixam temerosos. Con- ·
tudo, não teria sentido estar aqui, se não fosse para.
dizer aquilo que é preciso ser dito, no momento certo. Falaremos das rosas, mas não temos como omitir os espinhos, até porque ·muitas vezes eles. são.
enfiados na nossa garganta. . ·
Muito obrigada ..

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A·.
SIP MARINA SILVA EM SEU PRONUN·
CIAMENTO:
Opl_nião . . .•
WagnOl'Gonçalves
ACRE, O ESTADO DO MEDO

9fllco

O Estado do Aae, desde a morto do
Mondes, pas..
sancb pelo assassinato do ex-governador Edmundo Pinto. lembra. lnfalizmonta, violência, arbltrio, rumpllddado o omissão.
Como os aimes ocorrem na esfera estadual, o governo federal
evita qualquer int9fVençáo a fica em situação con~gedora.
Responda perante a comunidade intemacional, mas depende das
autoridades locais. E os crimes se sucedem. Os inquéritos. quando feitos, •responsabilizam as vítimas• ou éónduem pela inexi~
tência de autoria. O governador Orleir Cameli adota postura '"formal• da não se envolver com os fatos. Aliás, ele próprio está indiciado em inquéritos sobre irregularidades fiscais. Paira a lei do silêndo.

Exemplo mais reCente se deu em 30 ·da Ji.mho. Itamar Pascoal, ex-PM e vereador em Rio Branco, após discussão, foi assassinado por Jorge Hugo, homem humilde que babalhava com

transporte de materiais. Com a fuga do assassino, um amigo dele,
conhecido como •Baiano•. é seqüestrado e torturado. Pregos são
fincados em sua cabeça. seus membros inferiores são senados tudo indica, com moto-serra - e seu corpo, deixado em frente à
sede da tevê Gazela. Um dia depois, o filho de Baiano, do 13
anos, é também morto.
Passados alguns dias, a situação fica mais tensa. com a
notfcia do paradeiro da mulher e dos filhos de Jorge Hugo. O secretário de Segurança Pública convoca uma reunião onde estão
presentes o presidente do Tribooal de Justiça, o então comandante da PM, o superintendente da Polfda Federal e um promotor. O
comandante da PM diz que não se responsabilím pela vida de
eterisnar, esposa de Jorge Hugo. Em seguida, entra na sala. ner-
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voso e annado, o deputado estadual Hildebrando Pascoal, coronel reformado da PM e innãó do falecido vereador. o superin-tendente da PF avisa o deputado que, so aconleoor alguma co~
sa com os familiares de Jorge Hugo, a rulpa será Ioda dolo. Na
mesma nona, Clarisnar e os filhos são seqíiosb'ados. Depois da
lntom>gada om uma fazenda. Vai para a casa de Hildeb!ando,
onda PM fazym a vlgilancla. cartazes são espalhados por IOdos
os lugares oterecendo R$50 mü para quem der notfda sobre o
paradeiro de Jorge Hugo. Há um cheiro de faroeste no ar.
Denúncias e providências são desencadeadas pelo Ministério Público Federal e o assunto é levado aó· Conhecimento do
Conselho de Dolosa dos Direilos dos Cidadãos do Minislério da
JUS11ça. Hildeb!ando, conslrangldo, grava uma fila onde Clarisnar
decla!a que~ l;!)b protoção do deputado por temor o~
do•. Em seguidà;!'é"enviàda oom os filhos para· Sãó PaulO ria com-·
panhla de um PM. Quem paga a passagem de IOdos é o gabinete
do governador do Estado. A Proruradorfa. da República em São
Paulo adona a polícia local. O PM é preso, Clerisnar e filhos são
fiborados: Colhidos os depoinantos, ludo fica Claro, évidanciando
a rosponsilbilldada do dopul3do. Por ordem do juiZ om São Paulo,
raooo policial volta ao Aae. Hoje, está em fibordade •. o
nhooo que ale estava dando piotoção a Clorisnar a isenla o deputado de qualquer corsa. Os Inquéritos para apurai as mortos da
Baiano e de seu filho conclurram que não há provas da quem seja
o autor dos aimes.
Desconhecem os algozes que a famiUa de aerisnar. na
oportunidade, revoltada com a situação, telefonou para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, om Brasma. pedindo auto~ para matar o policial que, vindo do Acre. constrangia suas
duas irmãs em São Paulo. e que aerisnar, depois da solta. ligou
para declarar que estava viva por causa do trabalho da Procuradoria-Geral da República. Todos esses fatos são públicos om Rlo
Branco. Entretanto, o que vale é a lei elo silêncio. A imprensa
nada cflZ. Senadores e deputados do Estado também temem. Há
medo. Fatos como esses são inaceiláveis.. Não só pelo abuso de
autoridade. mas pela omlssão ou conivência dos poderes constituídos. Daf a cüferença fundamental entre os aimes que acontecem nos países desenvolvidos e aqueles do Terceiro Mundo. A
verdadeira cidadania só existirá no BraSil quando o aparelho esta·
tal deixar de ser o próprio instrumental de criminalidade ou manto
protetor de definqüentes.

J!l'l"êrito

Durante o discurso da Sra. Marina Silva, o Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Emt1ia Fernandes, Suplente
de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) • A
solicitação da Senadora Marina Silva, de inclusão
em seu pronunciamento de uma reportagem da revista a que se referiu, será atendida, nos termos regimentais.
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A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 994, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno que, ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o Senado Federal manifeste seu voto de aplauso e solidariedade à premiação dos líderes da resistência timorense, dom Carlos Filipe Ximenes Belo e José Ramos-Horta, Prêmio Nobel da Paz 1996, por seus trabalhos na busca
de uma solução justa e pacifica para o conflito armado em Timor Leste.
Justificação

É preciso ratificar com ações positivas o nosso
compromisso em garantir a liberdade dos povos. a
defesa e os interesses das populações. É preciso
concretizar cada vez mais nossas posições, dando
consistência aos acordos que temos defendido.
Cremos que o mundo, finalmente, acordou
para a causa timorense. A indiferença e o descaso
dos países, mormente o Brasil. pais também de língua portuguesa, não seria mais aceitável frente à
luta contra a ocupação ilegal de Timor Leste pela ln·
donésia.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1996. Senadora Benedita da Silva - Senador Pedro SI-

mon.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
A SRA. PRESIDENTE {Emília Fernandes) Nos termos do art. 222, § 12 , do Regimento Interno,
o requerimento será despachado à Comissão competente.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - Os
Srs. Senadores Romeu Tuma, Roberto Freire, Odacir Soares e Carlos Patrocínio enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo hoje esta tribuna para render minha homenagem a um grande homem e querido amigo, cujo trabalho incansável muito contribuiu para a consolidação do conceito alcançado pelo Hospital Israelita Albert Einstein como um
dos melhores da América do Sul. Falo-lhes do saudoso Dr. Jozef Fehér, nome intimamente ligado à
área da saúde de nosso País.
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Presidente da Diretoria Executiva do HIAE de
1979 a 1995, além de seu Presidente de Honra e de
Conselho Consultivo, de forma súbita e inesperada,
Dr. Jozef Fehér desapareceu em 12 de maio deste
ano. Quis o destino que o grande e querido médicc
do coração fosse traído pelo seu próprio. A humani·
dade perdeu assim um de seus grandes filhos, da·
queles poucos··que surgem a cada geração.
A História profissional do Dr. Fehér se confun·
de com a da própria Instituição que ajudou a fundar,
quando há cerca de 40 anos, reunia-se com um gru·
po de médicos judeus com o intuito de construir urr
hospital judaico em São Paulo. Esse grupo tinha urr
sonho pronto: eles sabiam que tipo de instituição
. queriam criar, qual a capacidade que deveria ter,
qual o nível profissional a ser atingido. Grande parte
da tarefa estava feita, uma vez que sabiam muitc
bem o que queriam. A tarefa seguinte era a de arrecadar fundos. Difícil. porém não impossívél, esta ta·
rela foi realizada com entusiasmo, pois aquelas pessoas tinham o poder de transmitir a outras os seus
sonhos. Conseguiram, assim, erguer o Hospital Israelita Albert Einstein-HIAE, que ·neste ano comemora 25 anos de funcionamento. O renome do qual c
HIAE goza hoje é devido, em grande parte, ao traba·
lho desenvolvido pelo Dr. Jozef Fehér.
Nascido na T checoslováquia em 1926, emigrou
para o Brasil em 1935, tendo tido formação humana
e médica exemplares. Graduou-se em medicina pela
faculdade de Medicina da Universidade de São Pau·
lo em 1950 e especializou-se em cardiologia no
prestigiado Mount Sinai Hospital de Nova York. Foi
um dos introdutores e ãJVUigadores da reabilitação
cárdio-vascular em nosso meio e contribuiu de ma. neira significativa para a ·difusão l:!a eletrofisiologia
·· · • ' ~
cardíaca. Dr. Fehér destacou-se em todos os campos em
que atuou, pois a sua estatura ética, cultural e hu·
manfstica ombreava com. sua formação médica. Es·
tar próximo a ele era sinônimo de prazer e oportuni·
dade para se aprender algo novo. Extraordinária era
sua capacidade de identificar as novas tecnologias
médicas, buscando incorporá-las ao HIAE.
Interessado por tudo e por todos, às primeiras
horru; da manhã já era possível vê-lo em visita aos
seus pacientes. Com a mesma intensidade, preocupava-se com o bem-estar dos três mil funcionários
do hospital e com seus aspectos administrativos.
Durante a ges1ão do Dr. Fehér como Presidente Executivo, o Hospital Albert Einstein deu um impressionante salto tecnológico, transformando-se
num dos principais centros médicos do continente.
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Várias e impor:tantes novas técnicas foram introduzidas em nosso meio, como a Ressonância Magnética, o Prostaton, o Heart Laser, entre outras. Quando
perguntado sobre a amortização de um novo investimento, Dr. Fehér respondia seriamente: 'Se esse
equipamento ajudar uma única pessoa, o investimento já estará muito bem amortizado'. Seu cons. tante interesse para com a capacitação de funcionários levou-o a criar a Escola de Auxiliar de Enfermagem e a Faculdade de Enfermagem, pelas quais
sempre nutriu um carinho especial
Há cerca de quatro anos, Dr. Fehér iniciou a
formação de um grupo para sucedê-lo na direção do
. HIAE. Em inúmeros contatos, transmitiu conheci. mentos e experiência, sem descuidar-se de valorizar
a importância da opinião dos mais jovens. Como resultado, surgiu uma plataforma de trabalho voltada
ao aprimoramento da Instituição.
· Em novembro do ano passado, quando da eleição e posse da nova Diretoria Executiva do Hospital
Albert Einstein, numa das mais tocantes reuniões do
Conselho Deliberativo, inúmeros oradores homenagearam o líder Josef Fehér. Na. O<:<isiãQ, !l_m !Il!liQ~
fortes emoções que atingiram a todos, o brilhante
médico e benemérito foi eleito Presidente de Honra
da Sociedade Beneficente.
A imagem do médico brilhante, Dr. Jozef Fehér, por sua dedicação, idealismo e incansável trabalho, estará sempre vinculada à História do Hospital Albert Einstein. A figura ímpar do fund$ldor, que
deixa entre os muitos discípulos e amigos um sólido
exemplo ético, humanístico e empreendedor, continuará a inspirar seus sucessores nos preceitos seguidos para a continuidade de sua importante obra.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ·
Depois de quase dois meses ausente dos debates nesta Casa, em função de minha candidatura
a prefeita do Recife, volto á tribuna para prestar algumas informações acerca do desempenho do Partido Popular Socialista, o PPS, no primeiro turno das
eleições municipais. Nascido como solução de continuidade das própostas democráticas do antigo Partido Comunista Brasileiro, o PPS mesmo relativamente
novo e tendo participado de apenas dois pleitos, saí
das eleições como formação política em crescimento,
credenciando-se como uma attemativa real para todos
aqueles que almejam um Pafs justo e vêem no socialismo democrático uma doutrina de ação.
Não somos o maior partido do Ocidente, nem
do Brasil nem de qualquer um dos estados federa-
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dos. Mas já somos um partido nacional, democrático, plural e com credenciais inegáveis para discutir e
ajudar a construir uma nova formação política de esquerda no Brasil, aliás orientação de nossos encontros e Congressos.
Nas eleições de 1992, quando disputou a sua
primeira eleição, o PPS havia elegido I prefeito-Sérgio Grando, em Aorianópolis, dois vices-prefeitos e
apenas 17 vereadores. Obviamente, um número
pouco animador para quem imaginava se consolidar
corno alternativa de esquerda.
Nas atuais eleições, o quadro alterotrSe significativ~. Elegemos 38 prefeitos, mais de 40 vices-prefeitos e perto de 450 vereadores. Para quem~ acostumado às grandes legendas trapicionais, tmW!umero
pllio e inexpressivo; mas para nós, sempre atormentados pela fetta de recursos e sempre às voltas com todo
tipo de pressão advinda dos grandes partidos e grupos
econômicos, um número que só ternos a comemorar.
.
O PPS afirma-se corno uma legenda competente do ponto de vista político e também eleitoral.
Em relação aos executivos elegemos prefeitos
e-'ViGes-preteitcs~-m-Qilaset000s-{)s- estaeos -!Jrasi..

leiros, com mais destaque para São Paulo, Minas
Gerais, Sergipe, Pará, Maranhão, Santa Catarina,
Paraíba, Pernambuco, Ceará e Piauí.
O nosso quadro de vereadores também abrange todo o território nacional, tendo como excessões
apenas os estados do Acre, Roraima, Amapá e Tocantins. Ultrapassaram a casa dos 40 vereadores os
Estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais,
Sergipe, Ceará e Piauf. Contaremos ainda com bancadas consideráveis para a dimensão do PPS no
Pará, Maranhão, Paraíba e Rio de Janeiro.
Nas eleições ainda em curso, o PPS, cumprindo determinação de seus encontros nacionais, óptou
por adensar as alianças de conteúdo democrático e
progressista. Com o PSB, marchamos, unidos em
Recife, Vitória e até agora vitoriosos em Belo Horizonte e Maceió. Estivemos, por exemplo com o PT
em cidades como Porto Alegre, Aorianópolis, Campo Grande, Salvador, Natal, Belém, Porto Velho e
Rio Branco. Estivemos juntos no primeiro turno e vamos ao segundo turno em São Luís com o PDT.
Com o PSDB, que reputamos um partido de centroesquerda, caminhamos em cidades como São Paulo, Curitiba e Fortaleza. Lembramos que em Belo
Horizonte, onde fizemos dois vereadores, e em Fortaleza onde elegemos um, o PPS lançou chapa própria para os cargos proporcionais.
O desempenho positivo do PPS não se mede
apenas pelas vitórias. Sua presença deve ser real-
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çada nas derrotas. Cttamos o exemplo do companheiro João Hennann Neto, que obteve quase 40
por cento dos votos válidos para prefeito de Piracicaba e cuja derrota na última hora deve ser debitada
a pelo menos dois fatores: o uso escandaloso do poder econômico e financeiro por parte do candidato
vitorioso do PSDB e pela incompreensão pomica do
PT, aliás uma constante lamentável, que resolveu
concorrer em faixa própria, contribuindo para inviabilizar o triunfo de um dos nomes mais expressivos da
esquerda no Brasil.
Não podemos deixar de lembrar das centenas
de companheiros com votações siginificativas e que
só não se elegeram em função do coeficiente eleftoral e ainda daqueles que com seus votos contribuíram para ampliar o nome do PPS em todo o território
nacional. A todos estes que não conseguiram mandato rendemos as nossas homenagens e fazemos
uma conclamação: "um projeto político vitorioso só
se constrói a longo prazo e não raro pontuado por
derrotas eleitorais; entretanto, a luta continua e contamos com vocês".
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,
Não subo a esta tribuna apenas para falar dos
resultados e da vitória do PPS nas umas. Gostaria,
também, de fazer alguns comentários aceroa de minha participação como candidato da Frente Popular
nas eleições do Recife, vencidas pelo Deputado Roberto Magalhães.
Entendo que a Frente Popular e eu, particularmente, sofremos uma marcante derrota eleitoral,
embora não a considere uma derrota política até
mesmo porque os resultados eleitorais não sepuHam
as propostas que buscamos fazer prevalecer junto
ao eleitorado recifense. A vitória da despolitização,
do administrativlsmo, do obrismo sempre de mãos
dadas com interesses do poder econômico, das
campanhas presididas pelo rnarketing suntuoso e
enganador centrado na concepção de venda de um
produto de consumo e nunca no debate das idéias Recife foi um exemplo marcante disso, mas a regra
foi geral no Pafs -, não é uma conquista real para a
cidadania A nosso ver, pouco resuHará em tennos
de proposta de reestruturação efetiva de nossas cidades, organizadas e conformadas em tomo de profundas desigualdades e injustiças sociais e sempre
em benefício de segmentos e grupos privilegiados.
Se flzennos uma avaliação mais pormenorizada das eleições, pl!rticularrnente nas grandes cidades, vamos perceber que muitos dos discursos novos foram derrotados por uma onda que reafirmou o
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preexistente, a .continuidade das obras dos aluais
prefeitos que tinham administrações consideradas
exitosas, a continuidade das obras dos aluais prefei·
tos que tinham administrações consideradas exitosas pelas populações. Em várias capitais os projetes
de futuro foram deixados de lado em nome de projetes do passado e o que elegeu prefeitos, a rigor, não
foi nem a crítica à esquerda - como querem fazer
crer alguns conservadores, como se esquerda fosse
sinônimo de proposta ultrapassada (embora um seg·
mente dela possa ser assim entendido) - nem a crftica ao neoliberalismo, como acreditam àlguns partidos e candidatos vitoriosos de esquerda. A eleição
deu-se na seqüência de uma suposta continuidade
da eficiência administrativa em um quadro em que
esta própria "eficiência" não foi devidamente debatida e aprofundada politicamente.
Estão ar para provar esta afirmação .as dobradinhas Malui/Pitta; Cesar Maia/Conde; Tasso/Pont;
Jarbas/Magalhães; Lemer/Tanigutti; Camb.raia/Juracy; HarllJng/Lucas Veloso, etc., com alguns prefeitos
aluais tirando seus candidatos da casa de um único
dfgito nas pesquisas para levá-los à vitória ou a disputa do segundo turno. Os poucos exemplos por nós
apontados se referem a duplas de continuidade nas
capitais, mas poderfamos com a mesma contundência citar inúmeras outras em grandes, médias ou p&
quenas cidades pelo País afora.
Por formação e temperamento não faço parte
daqueles políticos que se assustam, para. usar uma
expressão popular, com o barulho do tiro da bala
Nesse sentido, acredtto estar fazendo uma leitura
apressada quem vê nos resultados das eleições municipais uma provável incorporação da nossa cidadania a tendência mundial, qual seja, a de que nos
pleitos locais o eleitor esteja se distanciando das
questões políticas e ideológicas.
Isso pode até ser verdade nos pafses desenvolvidos, que já não apresentam indicadores sociais
de miséria e injustiça tão flagrantes e que se organizaram em estados de bem-estar e de seguridade social, atendendo as demandas dos segmentos majoritários das sociedades. No Brasil, entretanto, o quadro é diferente e o nosso eleitor se dará conta do
muito que se tem por fazer quando imaginamos r&
fonnas e transformações: as cidades precisam ser
repensadas e reestruturadas, elas ainda são odientos espaços de exclusão, opressão e dominação e
não podem ser administradas como se fossem perfeitas e merecessem apenas melhorias ou até meros
retoques. O melhorismo como polftica, tão ao gosto
do conservadorismo, não nos serve e também não
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sente ao nosso Pafs. Ele de alguma forma é desdobramento no plano do .poder local dos discursos já
envergonhados do fim da história, da morte das
ideologias e da superaÇão dos conceitos de esquerda e direita.
Para que haja a reestruturação das nossas cidades e se criem perspectivas de atendimento às
gmndes massas marginalizadas em termos urbanos
e de qualidade de vida, o conceito administmtMsta é
velho, reproduz o status quo e visa tão somente
manter privilégios. Só a discussão polftica, derrotada
momentaneamente nas umas, pode abrir o caminho
a cidades mais humanas, decentes, acolhedoras,
democráticas, justas, enfim, modemat.

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o tema da Reforma
Agrária, pela importância social e económica e pela
repercussão que alcança na sociedade, tem merecido sucessivos diseursos meus r.<>:>ta Casa. Na sessão do dia 28 de agosto, manifestei-me sobre o pa·
pel que poqeria vir novamente a desempenhar a Colonização Particular, como instrumento de politica
agrária, complementando o desempenho, que vem
tendo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária-Incra, seja nos assentamen~s de "sem-ter·
ra•, seja na implantação de Projetes de Colonização.
Manifestei-me novamente nos dias 4 e 12 de
setembro, trazendo ao conhecimento desta Casa os
resultados da pesquisa intitulada "Pesquisa de Opinião Pública e Caracterização Sócio-econOrr!ica em
Projetes de Assentamento do Incra, no País", que a
Confederação Nacional da Agricultura-eNA, contratou com o "Vox Populi", e divulgou maciçamente na
mídia
No dia 19 de setembro, discorri sobre aspectos
da concentração fundiária das terras no Brasil, comentando o Atlas Fundiário do Brasil, eãttado pelo
Incra.
O tema referenciado à Reforma Agrária, que
me traz a tnbuna desta Casa, é a proposta de um
Projeto de Lei, que estabelecerá nova redação à Lei
n2 8.847, de 28 de janeiro de 1994. Esta foi divulgada em caráter preliminar na imprensa sob o título de
"ProgressMdade do Imposto Territorial Rural- ITR".
A nova legislação do Imposto Territorial Rural·
ITR, em elaboração no Incra, e já submetida à apreciação da CNA em caráter preli!Jliilar, pretende concentrar a fiscalização sobre cerca de 95 mil proprietários rurais no Brasil, ou seja, sobre aqueles que
detêm áreas acima de SOO hectares.
Esses proprietários terão de comprovar em
uma declaração detalhada o grau de ulilização das
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terras, ao contrários dos demais, (dos pequenos e
médios proprietários, abaixo dos soo hectares), que
poderão apresentar uma declaração simplifrcada.
Os dados sobre os níveis de produtividade dos
imóveis rurais com mais de SOO hectares fornecerão
ao Incra e à Receita Federal subsídios para a desapropriação de terras improdutivas que poderão ser
destinadas à Reforma Agrária.
O projeto de lei que reformula o ITR ·aumenta
cerca de três vezes as alfquotas do imposto para as
terras com menor grau de utilização. Para a apuração do valor do imposto, aplicar-se-á sobre o valor
da Terra Nua Tributado·VTN a alfquota constante na
tabela anexa, considerada a área total do imóvel e o
seuGrau de Utilização-GU.
Com a reformulação do ITR, mais a implantação de um maior controle sobre os devedores do tributo, o governo espera elevar a arrecadação do ITR
dos alUais R$500 · milhões para R$ 1 ,8 bilhões
anuais.
Sr. Presidente, quando inicialmente mencionei
que a moálficação a ser introduzida no ITR, sê-lo-ia
mediante projeto de lei a ser enviado ao Congresso
Nacional, não descartava a hipótese da ulilização de
outro instrumento legal. Hoje, estou convencido, ou
alimento fortes suspeitas de que, mais uma vez, venha a ser editada uma Medida Provisória para garantir que as alterações passem a vigorar a partir de
primeiro de janeiro do próximo ano.
A modificação para dois tipos de declaração
para o ITR, uma referente às propriedades de menos de soo hectares (declaração simplificada) e outra referente aos imóveis rurais com mais de SOO
hectares (declaração detalhada, com o grau de ulilização das terras) deve-se à decisão do governo de
tomar o ITR um imposto declaratório, cobrado com
base nas informações prestadas pelo contribuinte.
Hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores. é importante lembrar que o ITR adota como base de cálculo o Valor da Terra Nua-VTN, calculado, a pedido
da Receita Federal, pela Fundação Getúlio VargasFGV.
A idéia de que o Imposto Territorial Rural, inci·
da sobre o Valor da Terra Nua declarado, visa a que
essas informações sirvam também como base para
fixar o preço da indenização do imóvel, caso este
seja desapropriado para projetes de assentamento.
Essa é a justificativa do Ministro Extraordinário de
Política Fundiária, Raul Jungmann, para tomar o ITR
um imposto declaratório, apesar do alto grau de ina·
dimplência.
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O Projeto de Lei, ainda em discussão, prevê a
adjudicação, ou seja, a transferência à União das
terras dos devedores, como forma de pagamento do
imposto.
Pela proposta em estudo, Sr. Presidente, um
imóvel improdutivo com área superior a 5.000 hectares poderá ser transferido à União, depois de seis
anos consecutivos, sem o recolhimento do ITR. Para
esses imóveis, as alíquotas do imposto vão variar
entre 1% e 15%, dependendo do grau de utilização
da terra.
Outro bom motivo que teria levado o governo a
decidir por uma declaração simplificada para os imóveis de até SOO hectares foi a constatação de que,
quanto menor a área, menor é o nível de inadimplência.
Dados da Receita Federal mostram a regressividade desse imposto: de 1991 a 1994, a tributação
efetiva do ITR, incluindo os que não pagaram, foi irrisória. Mé 100 hectares, os imóveis pagaram, em
média, por hectare, vinte centavos. Esse valor caiu
para 17 centavos nas terras com 100 a 1.000 hectares, e chegou a somente Três Centavos nas propriedades rurais sttuadas na faixa de 100 mil a SOO mil
hectares.
Nos imóveis acima de soo mil (Jectares, segundo a Receita Federal, a tributação efetiva foi <:te
ZERO, ou seja, ninguém pagou o Imposto Territorial
Rural.
A elevação das alíquotas do ITR também se
deve à baixa tributação etetiva da propriedade rural
no Brasil. Levantamento da Receita Federal revela
que a mesma equivale a apenas 0,08% da arrecadação tributária federal contra 24% representados pelo
Imposto de Renda global, incluídas as ·empresas e
as pessoas físicas.
nesses leva~iamentos precedidos
pela Receita Federa~ a quem· compete a cobrança
do ITR, nos últimos cinco anos, a participação tributária sobre a propriedade rural, em relação ao Produto
Interno Bruto-PIB, atingiu o inexpressivo índice de
0,00016%, mutto aquém dos padrões internacionais,
inclusive no Meroado Comum do Sul - Mercosul
É preciso que se infonne a esta Casa que em
outros países a exação sobre a terra é murro superior aos padrões cobrados no Brasil. Na Corêia do
Sul, a tributação da terra alcança 12% do Produto
Interno Bruto; na Espanha e Alemanha, 4%, e, na
Argentina e Uruguai, 2% (contra os já citados
0,00016% do BrasiL).

· Com·b'ãk

A versão inicial do Imposto Terrttorial Rural, recebeu a leitura e apreciação tanto dos proprietários
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rurais; por intennédio da Confederação Nacional dE
Agricultura-eNA, quanto de entidades que apóiam E
Reforma Agrária Esta primeira versão é a que servil
de base para os comentários que hoje apresento. UmE
segunda versão de refonnulação do ITR, deverá se1
apresentada pelo Ministre Raul Jungmann ao Secretá·
rio da Recetta Federal, Everardo Maciel.
A Confederação Nacional da Agricultura-CNJI
teria considerado inconstttucional o artigo do text<
que fixa o preço de indenização do imóvel desapropriado com base no valor declarado do ITR. O art
21 do projeto de lei do ITR, diz:
"A definição de preço da indenização E
que se refere o caput do Art s•, o Art. 1 O, e
os parágrafos 1° a 3° do Art 12, bem come
·as detenninações conexas constantes nE
Lei Complementar n• 76, de 6 de julho de
1993, e o Art. 12 da Lei n• 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, terá como limiÍe máxime
da soma do valor da terra nua com as benfeitorias indenizáveis, o valor total do imóve
constante no Documento de Informação e
Apuração do ITR-DIA •
·
A Confederação dos Trabalhadores da Agricuttura-Contag reivindicou que a elevação de alíquotas de
ITR se concentrasse mais nos imóveis com área superior a SOO hectares, e não nos de menor tamanho.
Tenho informação que o ITR das pequenas e
médias propriedades ficará entre 0,3% e 1%. As alí·
quotas vão variar segundo o tamanho das prcprieda·
des e o grau de utilização das terras. Não é demais
lembrar que a perversa concentração das terras nc
Brasil é, nos dias de hoje, igual àquela existente nos
idos de 1940, ou seja, no quadre agrário, o Brasi
mantém um atraso de 56 ario5: ·
Quanto maior o estabelecimento, maior é a
proporção improdutiva de suas terras. Assim os pequenos produtores lavram 65% dos seus estabeleci·
mentos; os de 1 o a ·1 00 hectares lavram 25%; os de
100 a 1.000 hectares lavram 13"/o da gleba.
Os estabelecimentos de mais de 1.000 hecta·
res lavram apenas 6,7%. Os proprietários com áreas
maiores do que 1O mil hectares lavram apenas,
2,3"/o de suas glebas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE infonna a situação de 61
estabelecimentos de mais de 100 mil hectares, que
utilizam para lavouras apenas 0,14% das terras.
O objetivo final da preposta, Sr. Presidente, é
que o imposto seja progressivo, vale dizer, a tributa·
ção considera não só o tamanho da propriedade,
mas penaf!Za as áreas improdutivas. Este precedi·
mento, certamente, concorrerá para que· a Uniãc
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possa desapropriar terras ociosas para executar a
Reforma Agrária•..
Com o desmOnte progressivo da inflação indexada,, a terra ociosa perde a condição Colonial de reserva. de valor. Tanto· assim é que os proprietários
menos submissos à 'Posse atávica' estão desmobilizando esse ativo e desencadeando pressão de oferta de terras no mercado.
Com esse enfoque a terra já perdeu metade do
valor de mercado nestes dois últimos anos de Plano
Real. Na região Centro-Sul, o espaço mais valorizado do País, os preços da terra acumulam queda de
57% desde julho de 1994.
Com a chegada; logo fftais; da comentada reformulação do Imposto Territorial Rurai-ITR, a pressão de oferta de terras potencialmente produtivas
ganhará força. A terra ociosa acabará confiscada
pelo novo ITR; em menos de uma década
É preciso que ·se alerte, ademais, que, em certas regiões, a venda de terras ociosas, e até mesmo
das produtivas, encontrou outra justificativa: o Movimento dos Sem-Terra (MST), que já ganhou os espaços urbanos, com ampla difusão da mídia, e inspira até a novela das oito horas, em horário nobre.
Que esta Casa tenha a visão, o entendimento
e o discernimento de analisar corretamente o Projeto
de Lei ou mesmo a Medida Provisória que disciplinará a exação do Imposto Territorial Rurai-ITR.
Eis uma responsabilidade das mais graves, a
qual cabe-nos assumir sem omissão nem adiamento. Que saibamos entender o conceito básico de Reforma Agrária, o qual não se esgota na simples distribuição de terras, mas exige o ingrediente da reforma agrícola, para culminar numa agricultura de mercado e não na lavoura de subsistência, sem renda e
sem bem estar social no campo. .
É o que penso, Sr. Presidente
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, cinqüenta meses
e alguns dias nos separam do terceiro milênio. Acredito que esse P.eríodo deverá registrar modificações
tão profundas na vida nacional quanto os últimos
quinze ou vinte anos.
Tenho observado a busca de soluções, tanto
governamentais quanto da sociedade civil, para os
principais problemas, e acredito que o século XXI há
de nos encontrar bem mais à frente que na atual situação. Teremos, provavelmente, reduzido o desnível social, o analfabetismo, as endemias, a miséria e
suas seqüelas, a violência e tantas outras dificuldades, que afligem as nações emergentes.
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Errtx>ra no momento pareçam utópicas, esses
prognósticos já se anunciam possfveis, a partir da constalação de que a maior vergonha nacional pode até vir a
desaparecer. E a que me refiro, Senhores? À fome, ao
desemprego, às injustiças sociais? Não, nobres Colegas. A vergonha nacional é a conupção! Todos os outros fatores neQativos são meras conseqüências.
A fonte dessa boa notícia é o Tribunal de Contas
da União, o órgão responsável pela análise das contas
públicas. Segundo o Ministro Marcos Vilaça. Presidente
daquele Tribunal, o número de administradores condenados a ressarcir recursos aos cofres públicos caiu, em
1995, de 1.480 para 661; ocorreu, também, uma significativa redução do percentual de contas rejeitadas no primeiro trimestre deste ano, em relação a 1995.
Começamos, portanto, a presenciar uma mudança de mentartdade; extremamente positiva, na administração pública nacional, caracterizada pela redução
do número de casos de má gestão e de corruPÇão.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, vivemos em um país privilegiado em termos de recursos naturais. Nossa gente é trabalhadora e ordeira. Temos, por conseguinte, todas as
condições para sermos um povo feliz e vivermos em
um país desenvoMdo. Os únicos obstáculos históricos têm sido a incompetência e a excessiva ambição de alguns.
Com a melhor gestão das contas públicas, os
recursos financeiros serão canalizados para os programas de efetivo interesse social. Podemos, então,
nutrir esperanças de que os investimentos em saúde, educação, habitação, incentivo ao trabalho, renda mínima etc. apresentarão retomo em curto prazo
e um melhor desempenho quanto aos indicadores
de qualidade de vida
Durante anos, Senhoras e Senhores, o Brasil
carregou a pecha de não ser um país sério. Não discuto aqui se essa frase infamante partiu ou não do
Presidente Chartes de Gaulle. O fato é que a carapuça esteve adequada a diversas situações menos ·
dignas e a outras bastante dúbias, relativas à manipulação das verbas públicas e à política brasileira
Finalmente os homens públicos deste País deixarão de ser olhados com desconfiança, como se todos fossem culpados ou, ao menos, responsáveis
pela excessiva ambição de alguns. É necessário,
porém, que a improbidade receba a punição correspondente - e aqui se encontra o 'calcanhar de Aquiles' da Atuação do TCU: nos dizeres do Ministro
Marcos Vi laça, menos de 1% do dinheiro oomprovadamente desviado retoma aos oofres públioos; a cobrança desses valores, como excede a competência
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daquele tribunal, é encaminhada ao Ministério Públicos Federal e à Advocacia-Geral da União que, por
deficiências administrativas, raramente conseguem
recuperar o prejuízo.

Apesar desses obstáculos, os relatórios daquele Tribunal evidenciam que a corrupção, nos doze
meses do ano passado, foi bastante inferior à nossa
média histórica.
Neste Pafs, onde por bastante tempo prevaleceu
a cuttura de que se deile levar vantagem em tudo, esta
é uma notícia que nos alegra intensamente.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, além dos aspectos morais, sociais, adminiStrativos e financeiros a serem considerados, a
questão evolui, atualmente, ao plano internacional.
A imprensa divulgou, nos dias 4 e 5 deste mês
de outubro, declarações do presidente e do vice-presidente do Banco Mundial relativas ao fato de que a
corrupção se apropria de um terço da ajuda concedida aos países do terceiro mundo.
Em entrevista, o presidente daquela instituição
financeira advertiu, textualmente, que se o Banco
Mundial encontrar evidências de corrupção em um
país onde desenvolva projetos, estes serão cancelados. Afirmou, outrossim, que as instítuições internacionaiS devem cooperar com os governos na luta
contra a corrupção, em todos os seus aspectos,
para evitar que essas atividades incidam negativamente contra o desenvolvimento.
Nobres Colegas, cumpre-nos, como cidadãos e
como políticos, prestar essa colaboração ao Governo do nosso País. Precisamos exterminar todas as
cabeças da hidra que se denomina corrupção, antes
que esses saneamento se faça por meio das restrições dos organismos financeiros internacionaiS.
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É o nosso orgulho como povo, mas é, antesCie
tudo, a dignidade de cada brasileiro ~,!rabalha
dorque estará sendo avaliada no~-~~A SRA. PRESIDENTE (Errúfla Fernandes) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18h04min.)

ATA DA 1691 SESSÃO
DEU8ERA11VA ORDINÁRIA, ·
REAUZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 1996
(Publicada no DSF, de 16 de outubro de 1996)

RETTRCAÇÃO
·~·-

Sumário da Ata, à página 16998, ·1• coluna,
Item 2.2.6 - Questão de Ordem, substitua-se o texto publicado pelo seguinte: ·
~

Suscitada pelo Senador Eduardo Suplicy e remetida à CCJ pela Presidência, relativamente à recusa do Ministro-Chefe da Casa Civil e do Secretáric
Estratégico da Presidência da República em prestar
informações soflcitadas pelos Requerimentos n"s 95
e 97/96, de sua autoria; e, concluindo a Mesa Diretora pela improcedência da recusa, queira a Presidência definir o procedimento a ser observado, para fim
de declaração de ocorrência do fato e adoção das
providências decorrentes do disposto no art. 50, §
2°; da Constituição, consoante o estabelecido no §
1° do art. 216 do Regimento Interno, resguardadas
as cautelas inerentes aos· documentos de natureza
sigilosa.
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Ata da 172! Sessão não Deliberativa
em 18 de Outubro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5Ql! Legislatura
Presidência dos Srs. Júlio Campos, da Sra. Eml7ia Fernandes e do Sr. Gilvam Borges
(Inicia-se a sessão ás 9 horas

A SR1 PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - Declaro aberta a sessão.
Sob a p~o de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
~....
• ,
··
' · ,
O Sr. ,1• Secretário em exercfcio, Senador Gilvam Borges, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N" 229, de 1996 (n• 985/96, na origem), de 16
do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 15, de
1996 - CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor ,de transferências a Estados, Distrito Federal e Municfpios Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito especial até o limite de 'três bilhões e seiscentos milhões de reais, sancionado e transformado
na Lei n• 9.31 O, de 16 de outubro de 1996.
Projetes recebidos da Câmara dos Deputados:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 65; DE 1996
(n• 3.745193, na Casa de origem)
De iniciativa do Presidente da República
Dispõe sobre a vacinação contra a
febre aftosa, altera o Regulamento do
Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo
Decreto n" 24.548, de 3 de julho de 1934,
e a Lei n" 569, de 21 de dezembro de
1948, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1• Todo aquele que, a qualquer trtulo, mantenha em seu poder um ou mais animais das espécies bovina ou bubalina, em áreas que venham a ser
definidas pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, fica obrigado a vaciná-los contra a febre aitosa, segundo o calendário oficial aprovado.

Art 2" Os médicos veterinários, os transporta
dores de animais ou qualquer das pessoas referidal
no art. 1°, que tenham conhecimento da ocorrênci1
ou suspeita de ocorrência de febre aftosa ou doenÇ<
com quadro clfnico sil:nilal'f{icam obrigados a comu
nicar o fato ao serviço federal ou estadual de deles;
sanMria animal, no prazo de quarenta e oito horas
suspendendo a movimentação, a qualquer titulo, dol
animais, produtos e subprodutos de origem animal
existentes no estabelecimento infectado ou suspeito
até ql!e a autoridade sanitária competente decid<
sobre as medidas a adotar.
Art 3• A emissão do certificado sanMrio a quE
se refere o art a• do Regulamento do Serviço dE
Defesa Sanitária Animal, aprovado pelo Decreto n'
24.548, de 3 de julho de 1934, para bovinos e buba,
linos será feita mediante a prévia comprovação dE
vacinação, na forma prevista no art. 1°.
Art 4° O art. 63 do Regulamento do Serviço de
Defesa Sanitária Animal, aprovado pelo Decreto n'
24.548, de 3 de julho de 1934, passa a vigorar corr
a seguinte redação:
"Art. 63. ·····································-········
§ 1• Quando se tratar de p~ste bovina.
pleuropneumonia contagiosa bovina, febre
altosa causada pelo vrrus SAT-1, SAT-2.
SAT-3 e ASIA-1, ou qualquer doença infeo
to-contagiosa ainda não oficialmente reconhecida como existente no Pafs, é obrigatório o sacriffcio dos animais infectados e dos
que for necessário sacrificar, com vistas à
defesa dos rebanhos nacionais.
§ 2" No caso de febre aftosa causada
pelos vfrus denominados O, A, e C, nas áreas
a serem definidas pelo Ministério da Agricuttura e do Abastecimento, em função de situação
epidemiológica, será reanzado o sacriflcio dos
animais infectados pela febre aftosa e dos que
sejam susceptlveis de contrai-la pelo contato
com os animais infectados.·
Art 5• Os arts. 2" e 6° da Lei n• 569, de 21 de
dezembro de 1948, passam a vigorar com a seguinte redação:
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'Art. 2" ··-······-·······················....·-··-···

· Parágrafo único. Não caberá. indeniza~
ção quando se tratar de raiva, pseudo-raiva ·
ou outra doença oonsiderada incurável e letal ou, ainda, quando, ooorrida a doença.
não oomprove o responsável o ãtendimento
das medidas sanitárias estabelecidas em lei.
Art 6" -················-················-··--··-...
Parágrafo único. Havendo aoordo ou
oonvênio entre o Governo da União e o do
Estado, oom oontribuição de uma e outra
instituição para a execução de serviços públicos de defesa sanitária ·animal, a ind~
zação sairá da oontribuição de ambas,' 'iiã.
proporção neles acordada.•
Art 6" Ocorrendo foco de infecção por infração
do disposto nos arts. 1Q 2" desta lei, ó infrator estalá sujeitO à pena prevista no art~ 259 do oecrero.:
lei" n• 2.848, de 7 de clezembri)~ 1940 - Código
Penal; cabendo ao serviço de' defeSà sanitária comunicar o falo ão Ministério Pútir100 locar. • · ·
··
Art 7" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
·
·

e

MENSAGEM N"218
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 64 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, aoompanhado de Exposição de MotiVos do
Senhor Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,-o texto do projeto
de lei que 'Dispõe sobre a vacinação oontra a febre
aftosa, altera o Regulamento do Selviço de Defesa
Sanitária Animal, aprovado pelo Decreto n• 24.548,
de 3 de julho de 1934, e a Lei n• 569, de 21 de dezembro de 1946, e dá outras providências'.
Brasma, 24 de abril de 1993. -Itamar Franco.
PROJETO ORIGINAL
PROJETO DE LEI N" 3.745/93
Dispõe sobre a vacinação contra a
febre aftosa, altera o Regulamento do
Serviço de Defesa Anima~ aprovado pelo
Decreto n• 24.548, de 3 de fulho de 1934,
e a Lei n" 569, de 21 de dezembro de
1946, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1• Todo aquele que, a qualquer titulo, mantenha em seu poder um ou mais animais das espécies bovina ou bubalina, em áreas que venham a ser
definidas pelo Ministério da Agricultura, do Abasteci-

~
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manto e da Reforma Agrária, fica obrigado a vaciná
los oontra a febre aftosa, segundo o calendário ofi
cial aprovado.
Art 2" Os médicos veterinários, os transporia
dores de animais ou qualquer das pessoas referidru
no art. 1Q, que tenham conhecimento da ooorrêncil
ou suspeita de ooorrência de febre aftosa ou doenç<
com quadro clfnico simDar, ficam obrigados a comu
nicar o fato ao serviço federal ou estadual de defes<
sanitária animal, no prazo de 48 horas, suspenden
do a movimentação, a qualquer tftulo,. dos animais
produtos e subprodutos de origem animal, existenteJ
no estabelecimento infectado ou suspeito, até que ,
autoridade sanitária competente' decida sobre ru
.medidas adoiar. •
..
Art 3" A emissão do certificado sanitário, a quE
se refere o art
do Regulamento do Serviço dE
Defesa Sanitária Animal; aprovado· pelo Decreto n'
24.548, de 3 de julho de 1934, para bovinos e buba
linos será feita mediante a prévia comprovação dE
vacinação, na forma prevista no art 1•.
" .. ' Art 4° O art. 63 do Regulamento do Serviço dE
Defesa Sanitária Animal, aprovado pelo Decreto n'
24.548, de 1934, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

a

a•

•Art. 63. ··········-··············-············-··-··
§ 1• Quando se tratar de peste bovina
pleuropneumonia contagiosa bovina, lebrE
aftosa causada pelos vfrus SAT-1, SAT-2
SAT-3 e ASIA-1, ou qu~quer doença infeo
to-eontagiosa ainda não ofiCialmente rero
nhecida''C'Omo existente no Pafs, é obrigatório o sacriffcio dos animais infectados e ~
que forem necessários à defesa dos reba·
nhos nacionais.
..
§ 2" No caso de febre aftosa causade
pelos vírus denominados O, A e C, nru;
áreas a serem definidas pelo Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da RefoiTTl2
Agrária, em função da situação epidemiológica, será realizado o sacriffcio dos animaiE
infectados pela febre aftosa e dos que sejarr
susceptfveis de contraf-la pelo oontato corr
os animais infectados.'
Art 5" Os arts. 2" e 6" da Lei n• 569, de 21 dE
dezembro de 1948, passam a vigorar oom a seguin·
te redação:

'Art. 2" ....-········-······-························..

Parágrafo único. Não caberá indeniza·
ção quando se tratar de raiva, pseudo-raiva,
ou outra doença considerada incurável e le-
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tal, ou, ainda, quando ocorrida a doença,
não comprove o responsável o atendimento
das medidas sanitárias estabelecidas em
lei.• (R. 2 do projeto de lei que dispõe sobre
a vacinação contra a febre aftosa, aHera o
Regulamento do SeiViço de Defesa Animal,
aprovado pelo Decreto n• 24.548, de 3 de julho de 1934, e a Lei n• 569, de 21 de dezembro de 1948.)
•Ar!. 6" ..................................................
§ 12 • Havendo acordo ou convênio entre o Governo da União e o do Estado, com
contribuição de uma e outra instituição para
execução de serviços públicos de defesa sanitária animal, a indenização sairá da contribuição de ambas, na proporção neles acordada
§ 2!' A indenização também poderá ser
parcial ou totalmente paga por meio de fundos especllicos criados para esse fim, mediante recursos financeiros provenientes de
acordos ajustados entre a iniciativa privada
e o Ministério da AgricuHura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.'
Ar!. 6" Ocorrendo foco de intecção por infração
ao disposto nos arts. 1• e 2!' desta Lei, o infrator estará sujeito à pena prevista no ar!. 259, do DecretoLei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), cabendo ao serviço de defesa sanitária comunicaro fato ao Ministério ~úblico local.
Ar!. 7" Esta lei entra em vigor na da1a de sua
publicação.
Brasma,

E.M. N• 027-A
Brastrra. 2s de abril de1993
Excelntfssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência Anteprojeto de Lei que versa sobre regulamento
oficial da vacinação dos rebanhos contra febre aftosa e utiliza procedimentos e dispositivos insertos na
legislação ainda em vigência
Com o eslorço que vem sendo desenvoMdo
pelo Ministério da AgricuHura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária, já conseguiram resul1ados satisfatórios no combate à doença. tendo número de
rebanhos afe1ados apresen1ando significativa redução entre 1976 e 1992, de 10.640 para 1.224 focos.
Isso, principalmente, em razão do aperfeiçoamento da vacina antiaftosa, aliada ao incremento da
ação de vigilância sanitária

A partir deSte ano, ingressa-se em nova fase
do Plano Nacional de combate à Febre Afetosa,
onde se pretende a erradicação paulatina da doença, em todo o território nacional, através de ações
mais enérgicas, com a mobilização da von1ade polllica dos Governos Federal e Es1aduais e maior envolvimento dos agentes do setor produtivo.
A legislação ora: proposta, consubstancia a
criação de novos instrumentos necessários a essa
fase como o estabelecimento de áreas demarcadas
pelo Ministério, onde se implantará calendário obrigatório de vacinação, a imposição legal de se comunicar à autoridade competente a ocorrência de focos
da doença ou da simples suspeita de focos e o
abate compulsório dos animais afetados ou passfveis de adquirir a infeção por con1ato.
Responsabiliza-se quem tenha animais bovinos ou bubalinos, a qualquer titulo, sob sua guarda,
de cumprir o calendário de vacinação definido para
as áreas demarcadas, sob pena de não conseguirem o certifiCado de sanidade para seus animais e
perderem o direito à indenização no caso de ser necessário o sacrifício do rebanho por infecção.
MécfiCOS veterinários e transportadores de animais são inclufdos como co-responsáveis para a denúncia da ocorrência da doença ou suspeita de
ocorrência, proibindo-se a movimen1ação de animais
ou produtos deles derivados, em áreas sob suspeita,
sem a liberação da autoridade sanitária competente.
O Ministério da AgricuHura, do Abastecimento
e da Refonna Agrária espera, com os procedimentos
propostos, alingir os seguintes objetivos:
- eliminação da doença clfnica alé dezembro
de 1994 e sua erradicação até dezembro de 1997,
na região Sul;
- eliminação da doença clfnica até dezemb~
de ·19S'T e saã erradicação até dézembro•do ano
2000, nas regiões Leste e Centro-Oeste.
Polnicas idênlicas foram adotadas em vários parses, resuHando estarem, atualmente,
da doença:
as Américas do Norte e Central, o Caribe, os pafses da
CEE, a Austrátia, Nova Zelândia, Japão e Chile. O
Uruguai declarar-se-á livre no decorrer de 1993.
O Brasil cumpre, com isso, o compromisso assumido com os pafses do Mercosul e os demais com
os quais mantém comércio de animais e produtos de
origem animal, de promover a erradicação da Febre
Aitosa.
Com o sucesso dessa politica abolir-se-ão as
severas reslrições às exportações brasileiras de carne bovina, que significaram, .nos últimos cinco anos,
o ingresso de 2,2 bilhões de dólares e a geração de
cerca de 25.000 empregos diretos e indiretos.
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Cabe-me, assim, propor ao elevado jufzo de
Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei que,
se aprovado pelo Congresso Nacional, constiluir-seá num instrumento eficaz de aperfeiçoamento da pecuária brasDeira.
Respeitosamente,
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 569- DE 21 DE DEZEMBRO DE 1948

Estabelece medidas de defesa sanitária animal, e dá outras providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte LeL
.
Art 1• Sempre que, para salvaguardar a saúde
púbriCa, ou por interesse da defesa sanitária animal,
venha a .ser. determinado o sacriffcio de animais
doentes destruição de coisas ou construções rurais,
c:abEirá ao respectivO proprietário indenização em dinheiro, mecfJaflte prévia avaliação:
·· ··
Parágrafo llnico. Far-se-á devido desconto na
avaliação quando parte das coisas ou constrUções
condenadas seja julgada em condições de aproveitamento.
Art 2" Serão sacrificados os animais atingidos
por qualquer das xoônozes eSPecificadas no artigo
63 do Regulamento do Serviço de Defesa Sanitária
Animal, aprovado pelo Decreto n• 24.548, de 3 de julho de 1934.
.
Parágrafo único. Não caberá qualquer indenização quando se tratar de raiva, pseudo-raiva, ou de
outra doença considerada incuráVel e letal.
Art 3" A indenização devida pelo sacrificio do
animal será paga de acordo com as seguintes bases:
a) quarta parte do valor do animal, se a doença
for tuberculose:
·
b) metade do valor, nos demais casos;
c) valortotal do animal, quando a mecrópsia ou
outro exame não confirmar o diagnóstico clfnico.
Art 4° A indenização por causas ou construções rurais será igual ao valor total da respectiva avalização.
Art SO A avaliação será feita por uma comissão, composta de um representante do Governo Federal, profissional em veterinária um representante
do Governo Estadual e um representante das Associações Rurais criadas pelo Decreto Lei n• 7.449, de
9 de abril de 1945, substitufdo o llltimo nas zonas ou
regiões onde não existirem tais entidades, por um
ruralista de reconhecida capacidade técnica, indicado pela parte interessadas.
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ParágrafO único. Do laudo caberá recurso, den
tro do prazo de trinta dias para o Ministro da Agricul
tura, devendo ser interposto:
a) pelo representante do Governo Federal
quando este considerar excessiva a avalização 01
incabfvel a indenização; .
b) pelo proprietário do animal, coisas ou insta
lações ruraiS, quando for negada a indenização 01
reputada insuficiente a avaliação.
Art 6" A indenização será paga pelo Governe
da União, à conta da dotação consignada em orça
mento especialmente para esse fim, de crédito adi
eional a que se dê o mesmo destino, ou da dotaçãc
orçamentária destina~,çlespesas com a profila
xia e combate a episoo~ . :.. . . . ~ '' · ·
. Parágrafo único. Quando houver . acordo 01
convênio entre o Governo da União e o do Estado
com a contribuição .de uma e outra entidade, par.
execução de serviços públicos de defesa sanitári<
animal, um terço da indenização sairá da contribui
ção estadual os dois terços restantes.
Art 7" O direito de pleitear a indenização pres
creverá em noventa dias. contados da data em quc
for morto o animal, ou destrufda a coisa.
Art 8", O Poder Executivo expedirá, dentro d<
prazo de sessenta dias o regulamento necessário i
execução da presente Lei.
Art go Esta Lei entrará em vigor noventa (90
dias após a sua publicação, revogadas as disposiçõ
es em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1948; 127
da Independência e 60" da República. - Uurlco G
Outra.- Daniel de Carvalho.- Corrêa e Castro.
DECRETO N° 24.548, DE 3 DE JULHO DE 1934

Aprova o Regulamento de Servlçc
de Defesa Sanitária Animal.

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE DEFESA
SANITÁRIA ANIMAL
CAPITuLO I
Disposições. preliminares
Art a• No intuito de evitar a prorrogação d<
moléstias no território nacional, fica estabelecida <
obrigatoriedade de certificado sanitário para o tránsi
to interestadual de animais por via marítima, fluvia
ou terrestre, assim como o de animais destinados i
matança nos frigorificos abastecedores de mercadrn
internacionais.
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Parágrafo único. os infratores deste artigo incorrerão na multa de 50$000 por animal, dobrada
em cada reincidência
CAPITuLO VI

Profilaxia das doenças lnfeto-contaglosa
·····-·:a:n.-6a:-l-;;brlg~i6ri;;:p;;;·;;;~i;;·;;~-i~i~;~;;;;;;
de defesa sanitária animal ou da saúde púbfica, o
sacriffcio de todos os animais atacados das seguintes zoonoses: môrmo, raiva e pseudo-raiva, tuberculose, salmonela, pulorum, peste surna.
Parágrafo único. Quando se tratar de peste bovina pneumonia contagiosa, pára-tuberculose ou
qualquer doença infecto-contagiosa ainda não oficialmente reconhecida como existente no pafs, é obrigatório o sacriffcio dos animais atingidos dos que
forem julgados necessários para a defesa dos rebanhos nacionais.
DECRETo-LEI N" 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940
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a ser constitufda sob a denominação de Aliança
AHântica, com sede no exterior, com o objeto de gerir participações sociais e investir, em âmbito internacional, na área de telecomunicações.
Ar!. 2" A participação da Telebrás no capital
social da referida empresa, a ser constitufda, deverá
ser na proporção de cinqüenta por cento.
Art. 3" A Telebrás fica autorizada a participar,
também, de empresas em que a sociedade Aliança
AHântica venha a participar.
Ar!. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N° 331
Senhores membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada defiberação de V. Ex.as, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, Interino, o texto
do projeto de lei que "Autoriza a Telecomunicações
Brasileiras S.A - TELEBRÁS a participar do capital
social de empresa privada com sede no exterior, e
dá outras providências".

Código Penal
TfTULOVIII
Dos crimes contra a Incolumidade pública
CAPITuLO I

..

Dos crimes de perigo comum

Art 259. Difundir doença ou praga que possa
causar dano a floresta, plantação ou animais de Ublidade econômica:
· · Pena- reclusão, de. 2 {dois) a 5 (cinco) anos, e
multa.

(Á Comissão de Assuntos Econ6micos.)
PROJETO .DE LEI DA CÂMARA N" 66, DE 1996
(N" 1.801196, na casa de origem}
De iniciativa do Presidente da Repllblica
Autoriza a Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS a participar do ca-

:a~.:adáe:=~= sede
O Congresso Nacional decreta: · ·
Art 12 Fica a Telecomunicações Brasileiras
S.A. - TELEBRAS autorizadà a participar do capital
social de empresa gestora de participações sociais,

Brasnia, 17 de abril de 1995

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N°
31, DE 17 DE ABRIL DE 1996, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO ~AS COMUNICAÇÕES,
INTERINO.

Excelentfssirno Senhor Presidente da RepÕbrK:à.
Temos a honra de submeter a Vossa Excelência para propor se digne a Presidêncià da República
dirigir mensagem ao Congresso Nacional, a fim de
nos termos do art. 37, inciso XX. da Constituição Federal, obter autorização daquela Casa para a participação da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS em conjuntcrcom a Portugal Telecom'S.A,
na criação de uma empresa gestora de participações sociais, denominada provisoriamente Aliança
AHântica, sendo que cada uma das parteS será detentora de 50% do capital social.
2. A proposta em questão encontra suporte formal e material na Lei n• 5.792, de criação da Telebrás e na legislação de telecomunicações recepcionada pela Emenda Constitucional n• 8, de 15 de
agosto de 1995.
_
3: Com o intuito de propoicionar subsfdios para
um melhor entendimento desta proposta, apresentase a seguir uma série de considerações sobre os no- vos desafios decorrentes dq processo de globalização no setor das telecomunicações; ·.
·
· 4. A última década- assistiu a uma profunda
transformação do cenário das telecomunicações iiltemacionais provocada por uma conjugação de fato-
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res, dentre os quais destacam-se a globalização da
economia, a contfnua e acelerada evolução tecnológica, criando novas modalidades de serviços e novos modos para sua prestação, as conseqüentes e
diversificadas exigências do mercado e, finalmente,
os processos e desregulamentação das telecomuni:cações oconidos, em maior ou menor escala, em
vários pafses.
·
5. Essa profunda transformação tem levado as
empresas de, telecomunicações, principalmente as
de maior porte e dominante em seus pafses, à adoção de uma estratégia com dois enfoques principais.
6. O primeiro diz respeito aos inve-Stimentos supranacionais criando-se novas empll!l. s de telecomunicações em decorrência dos proces-.os de liberalização, gerando desta forma novas oportunidades
de negócios.
7.
o enfoque da privatização, merece
destaque a ação de empresas estatais européias
que mesmo num processo que visa suas próprias
privatizações, vêm criando novas oportunidades
para venda de seus produtos e serviços.
8. No que concerne a liberalização- área de
criação de .empresas para a exploração de novas
oportunidades de negócios - os principais alvos têm
sido a prestação de serviços móveis (telefonia celular, paglng), que demanda vem registrando espantoso crescimento pelo mundo afora, os chamados
"serviços de valor aálcionado", prestados a partir
das redes públicas de telecomunicações preexistentes, e os serviços de comunicação de dàdos.

Sobre

9. O segundo enfoque estratégico visa a prestação de serviços em nfvel global. Neste sentido poderosas alianças foram formadas, e dentre elas destacam-se: World Partners (AT&T. KDD japonesa,
Singapore Telecom e Unisource), esta última uma
aliança entre a Telefõnica da Espanha. A telia sueca, a KPN holandesa e a Swiss Telecom), a Concert
(entre a British Telecom e a MCI americana) e a
Phoenix (entre a Dustche Telekom, a France Telecon e a Spnnt americana).
1O. Na medida em que as alianças estratégicas
vão se concretizando, acirra-se a competição, principalmente na prestação de serviços de telecomunicações internacionais, com atuação predominante, até
agora, das grandes empresas estrangeiras. Tal situação impõe às demais empresas de telecomunicações, uma nova estratégia uma mudança no seu estilo empresarial, buscando sua internacionalização e
assegurando um melhor desempenho empresarial.
11. No Brasil, sob seu governo, iniciamos um arrojado programa de restruturação do Setor de Comuni-
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cações, através de envio e posterior aprovação peb
Congresso Nacional da Emenda Constitucional ~ a,
de 15 de agosto de 1995, eliminando as aesbiç(lea
quanto à participação de capitais privados na paestação de serviços públicos de telecomunicações.
12. A proposta do governo brasileiro aatifica
uma posição modema e socialmente mais justa, no
sentido em que prioriza o papel regulador do Estado
nas áreas de infra-estrutura, destinando os reculliOS
da sociedade para as atividades prioritárias de cunho social, tais como: saúde, educação, segurança
e justiça.
13. Assim sendo, o governo tem caminhado no
sentido de desvincular o Estado das alividades ~
nômicas onde o setor privado se mostra competent.
e interessado em participar, promovendo. a recuperação de empresas,.sua melhor adequação ao mercado e propiciando condições de maior competitividade para que, no momento oportuno de sua alienação, esta possa ocorrer com resultados. significativos
para a sociedade brasileira, que, afinal. de· comas, é
a detentom da sua propriedade.
· 14. Com essa visão é que o Ministério das Comunicações elaborou o Programa de Recuperação e
amplicação do Sistema de Telecomunicações et.borou o Programa de Recuperação e Ampliação do
Sistema de Telecomunicações e do Sistema Poslal,
que objeliva proporcionar às empresas do setor de ~
municações, condições mais adequadas de atendmento ao mercado e maior produtividade permitindo,
no caso das empresas de telecomunicações, a médio
prazo sua alienação para o segmento privado.
15. O estabelecimento de parcerias esnbatég:o!Ã,;,icas,-.
principalmetne de âmbito internacional, e~
te com empresa portuguesa, que viabifiZB. sua atuaçi!!
na Comunidade Européia, constitui portanto uma açãO
em perielta consonância com o objetivo de as empRIsas estatais do setor tomarem-se mais atraen1es ao
mercado quando de sua privatização. Ademais esl8 é
o momento para se concretizar esta parceria já que a
partir de 1998 o mercado europeu de telecornunica9ões estalá consoRdando seu processo de privatização
das atuais operadoms estatais, e a nova empresa Aliança Atlãntíca - deverá estar estabelecida e apta
pam participar deste novo mercado.
16. Foi neste contexto, e atendendo a esses
objetivos, que na oportunidade da recente visita de
Vossa Excelência a Portugal, o titular deste Min~
rio, firmou, com o Ministro das Obras Públk:ac.
Transportes e Comunicações daquele Pafs. "Memorando de Entendi~to· que enfatiza o claro e prol\ndo interesse comum em desenvOlver projeto de aseociação empresarial, mediante a criação da empresa
gestora de participações sociais já aludida, a ser aãninistrada pela Telebras e pela Portugal Telecom
17. Esta iniciativa comum aprofunda antiga
parceria entre as telecomunicações brasileiras e pai'-
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tuguesas, consubstanciada nos resuHados favoráveis até aqui alcançados pelas operadoras internacionais dos dois pafses, a Embraiei e a Marconi,
subsidiária da Telebras e da Portugal Telecom respectivamente, em empreendimentos conjuntos, nomeadamente: projeto, construção e operação do sistema de cabos submarinos Atlantis-1; participação financeira conjunta em duas estações terrenas de satélites, localizadas uma em Sintra, em Portugal, e
outra em Tanguá, no Brasil; e participação conjunta
nos conselhos diretivos das Organizações intelsat e
inmarsat.
18. Além disso, esta iniciativa reforça o Acordo
que a Embratel e a Marconi assinaram em
12 de agosto de 1993, visando a objetivos análogos aos do Memorando de Entendimento recémfirmado, no que se refere ao projeto da associação
empresarial luso-brasileira no campo das telecomunicações. Soma-oo à essa decisão também enfatizada naquele Memorando de Entendimento, de viabilizar o projeto de iniciativa conjunta da Embraiei e da
Marconi de concepção e implementação, a curto
prazo, de sistema de cabos submarinos de fibra ópticas - provisoriamente designado por Atlantis-2 e
que se propõe vir a chamar-oo Cabo Cabral - que
irá atender, no final do presente século, parceria significativa do tráfego projetado entre a América do
Sul, África e Europa
.
·
19. Complementarmente à participação da Tefebras no capital da empresa gestora de participações sociais a ser estabelecida em conjunto com a
Portual Telecom· este Ministério julga de relevante
intetesse obter autoiização legislativa para que a
Telebras possa vira·parlicipar do capital das empresas em que aquela empresa gestora de participações sociais venha a participar. , ·· :·
· · · 20. Esta autorização complementar viabilizaria
a realização de investimentos em que a Portugal Telecom não quisesse - ou não pudesse - participar
com cinqOenta por cento, uma vez que seria possfvel um aperte suplementar de capital que desequilibrasse a relação percentual existente na empresa
gestora de participações· sociais liderada pela Telebras e pela Portugal Telecom. ·
21. Em face do exposto, incubem-nos levar à
consideração de Vossa Excelência Projeto de Lei
que· autoriza a Telecomunicações Brasileiras S.A.
Telebras a participar do capital social de empresa
privada com sede no exterior, em anexo, encarecendo a sua aprovação em regime de urgência.
. Respeitosamente.
.,

: PROJETO ORIGINAL

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica a Telecomunicações Brasileiras S.
A.- Telebras autorizada a participar, do capital social de empresa gestora de participações sociais, a
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ser constitufda sob a denominação de Aliança Atlântica, com sede no exterior, com o objetivo de gerar
participações sociais e investir, em nfvel internacional, na área de telecomunicações.
Art. 2• A participação da Telebras no capital
social da referida Empresa a ser com atitude, deverá
ser na proporção de cinqüenta por cento.
Art. 3° A Telebras fica autorizada a participar,
também de empresas em que a sociedade Aliança
Atlântica ve,nha a participar.
Art. 4° Esta lei em vigor na data de sua publicação.
LEGISLAÇÃO CfrADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
Titulo IV
Da Organização dos Poderes
·CAPITULO!
Do Poder Legislativo
.SEÇÃOVIII
Do Processo Legislativo
SUBSEÇÃQ III
Das leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordináriaS cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
procurador-geral da RepúbfK:a e aos cidadãos; na forma e nos casos previstos nesta Conslituição.
§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente
da Repllblica as leis que:
.
. ..
_
1- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
11 -disponham sobre:
.
a) criação de cargos, funções ou empregos pllblicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores pllbficos da União e Territórios,
seu regime jurfdico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a atividade;
d) organização do ministério Pllblico e da Defensaria Pllblica da União, bem como noiTTiíiS gerais
para a organização do Ministério. Pllblico e da Defensaria ·piJblica dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;
·
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e) criação, estruturação e atribuições dos Mi·
nistérios e órgãos da administração pública.
·
§ 2" A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto
de lei subscrito .por, no mfnimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribufdo pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento
·· .
dos ~leitores de cada um deles.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERAllVA DO BRASIL
.. ·..
'
.,
u

................u

........ u

.............u

..... . . --··~····· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-·. _, ·' - .. ·. TIT-I:ILO III ' •.
Da Organização do Estado
CAPfTULO VIII
Da Administração Pública

.. ,., sÉçÃÔ1 ·· ·

Disposições Gerais
Art 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
·
XX - depende de autorização l.!"gislativa,
em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas ·no inciso anterior, assim
como a participação de qualquer delas em empresa privada;

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 8, 1995
Altera o Inciso XI e alínea •a• do lnciso XII do art. 21 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art 60 da
Constituição Federal, promulga a seguinte emenda
constitucional.
Art 1° O inciso XI e a alínea a do inciso XII do
art 21 da Constituição Federal passam a vigorar a
seguinte redação:
•Art. 21. Compete à União:
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· . da lei, que disporá sobre a organização dos
serviços, a: criação de um órgão regulador'e ·
outros aspectos institucionais; ·
·--· .,. ·
XII ..:. explorar, diretameÍlte ou median-:
te autorização, concessão. ·ou permissão; _
a) os serViçOs de radiodifusão silnora
de sons e i!lla~erys;
·
...

e·

...............................______ ...........
._

~---~~-.

Art 2" ~ Vedada a adoção de Medida Provisória
para regulamentar o cisposto no inCiso' XI elo art. 21
com a redação dada por esta emenda constitucional: :·
Brasma, 15 dé. agosto de .1995. · ·
·
. A MESA D{'cAMAAA DOS DEPUTADOS:
Luís Eduardo, Presidente . - Ronaldo .Perlm, .1•
VICEi-Presiderite -. Beto Mansur, 2" Vice-Presiderrtê
-Wilson Campo!Í. 1° Secretário- Leopoldo Bessone,. 2" Secretário.·- Benedito Domingos, s•. Se-.
cretário .,-João Hef!(lque, 4° Secretário. . ,_ .. . .. ....
A MESA DO SENADO FEDERAL; José Sarney, Presidente - Teotônlo VIlela Filho, 1° VicePresidente - Júlio Campos, 2" V1C6-Presidente Odaclr Soares, 1°,.Secretário- Renan Calhelros,
2" Secretário - Levy Dias, 3" Secretário- Emandes
Amorim, 4° Secretário.
D016-8-95
REDAÇÃO ORIGINAL
Art. 21:

"XI - explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sobre controle
acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos de transmissão de dados e demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de
-informações por entidades de direito privado
através da rede pública de telecomunicações explorada pela União;
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão;
a) os serviços de radiodifusão sonora,
de sons e imagens e demais serviços de telecomunicações;•
LEI N° 5.792, DE 11 DE JULHO DE 1972
Institui política de exploração de

serviços de telecomunicações, autoriza o
Poder Executivo a constituir a empresa
Telecomunicações Brasileiras S. A - Telebras, e. dá outras
providências.
--

XI - explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, os
serviços de telecomunicações, nos termos

o Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1• Os serviços. de telecomunicações serão
ellplorados pela União, diretamente ou mediante autorização ou concessão, confo~ ~abelece o artigo Pitem XY, alfnea a, da Con~rçao.
.
Parágrafo único. Cabe à Umao garantrr e controlar o permanente funcionamento dos serviços de
tMcomunicações.
Art. 2" As atuais empresas concessionárias de
senliços da telecomunicações continuarão a explorá-los durante o respectivo prazo de concessão.
§ 12 As empresas de que trata este artigo~
derio passar à situação de subsidiárias ou assocradiiS de empresa do Governo Federal.
§ 2" As concessionárias de serviços de radiodifus!o sonora e de televisão ficam exclufdas das disposições desta lei, aplicando-se-lhes, c;~uanto às c:onwn5es e explorações dos seus seMços, a legrslaç&o em vigor.
•••-u-••-••••••-••••••••-•·--•••• •••••••••••n•••••••••-a. ••••-n-••-•• •
' . : . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(A Comissão de AssuniDs Econdmicos.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 67, DE 1996
(N" 1.803196, na Casa de élrlgem)

De iniciativa do Presidente da República
Altera dlsposiHvo da Lei n• 6.450, de
14 de outubro de 1977, e dá outras provl-

d6ncllls.

.

.

O Congresso Nacional decreta:
· Art.·1• O art. 36 da Lei n• 6.450, de 14 de outu.bro de 1977, que disjlóe sobre a Organização Bási.ca ·da Polfcia Militar do DiStrito Federal e dá outras
-~. aHeiada pelas Leis n"s 6.983, de 13 de
abril de 1982, e 7.491, de 13 de junho de 1986, pasa \ligorar com a seguinte redação: .

.sa

,,,. ·.
. "Art. 36. O pesSoal masculino e femini:•-~"'/-~.'n() da Pólfci(ii!jlitar do DiStrito Federal fica
.· · -assim· distribufdo: '
·
'·
'c I'- PeSsoal daA1iW: ·
a) Oficiais,'· constituindo os seguintes
Quadros:
·
- Oficiais Policiais Militares (QOPM):
- Oficiais Policiais Militares de Saúde
{QOPMS);
. .
. . _. .
..
- Oficiais Policiais Militares Capelães
(QOPMC);
' ·· ·'
.•
.
- Oficiais "Policiais· Militares de Admi.nistração (QOPMA); · · '
· - OfiCiaiS POliciais Militares Especialistas (OOPME);· . ,.
_.::~ : .:.~ :·.
- Oficiàis Poliçiais Militares Músicos
.
.
(QOPMM); . ..
b) Praças Especiais, compreendendo:

i ;;_. ·
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- As!)irantes-a-Oficial; e
-Alunos-Oficiais (Cadetes);
c) Praças, consütuindo os seguintes
Quadros:
- Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC);
- Praças Policiais Militares Especialistas (QPPME);
11- Pessoal Inativo:
-da Reserva Remunerada; e
- Refonnado."
Art. 2" Ficam extintos o Quadro de Oficiais Pofieiais Militares Femininos. (QOPMF) e o Quadro de
Praças Policiais Militares Femininos (QPPMF), remanejando-se seus efetivos, respectivamente, para
o Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) e
para o Quadro de Praças Policiais Militares Comba,
tentes (QPPMC).
Parágrafo único. O remanejamento de que trata o caput deste artigo será feito, procedendo-se às
necessárias reclassificações das policiais militares
femininas, no Quadro de OfiCiais Policiais Militares
(QOPM) ou no Quadro de Praças Policiais Militares
Combatentes (QPPMC), estabelecendo-se a precedência e a· antigüidade pelo tempo de serviço no
Posto ou na Graduação, confonne preceitua a Lei n•
7 .289, de 18 de dezembro de 1984, modificada pela
Lei n" 7.475, de 13 de maio de 1986.
Art. a• As vagas previstas .nos incisos 11
(OOPMF) e IX (QPPMF), constantes do .art. 1° da
Lei n• 9.237, de 22 de dezembro de 1995, ficam remanejadas, respectivamente, para os . incisos I
(QOPM) e VIII (OPPMC), daquele mesmo artigo, observando-se os nfveis hierárquicos estabelecidos.
Art. 4• O efetivo de policiais militares femininos
será de até dez por cento do efetivo de cada Quadro.
Parágrafo único. Caberá ao Comandante-Geral
da Polfcia Militar fixar, de acordo com o previsto no caput deste artigo,_,o percentual ideal para cada concurso, conforme as necessidades da Corporação,
Art. 5• As policiais femininas, pertencentes ao
Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes
(QPPMC), poderão, no prazo de noventa dias, a
contar da data da publicação desta Lei, requerer ao
Comandante-Geral da Polfcia Militar sua transferência para. o Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas (QPPME)
. .
Parágrafo único. Caberá ao Comandante-Geral
da Policia Militar fixar os critérios e estabelecer os
requisitos a serem exigidos Para cada especialidade,
em consonância com a disponibilidade de vagas e
as necessidades da Corporação.
· .Art. 6" Esta lei entra em vigor na data. de sua
publicação.
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!E K7l'IWS N9 0153, da 28 d i ! - .di! 1996, do Sr. liiNISm) 1E EmlllÓ
...,... .:JIJSTIÇA/JNl'Ellm).
.

. EXI'QSIÇlb

SmbarPt 'S rttdaRepúbUca.

E1

Submefol o:onsKienoçfo de Vossa Exo:elo!oda o """"' Pio~ de Lei que altera <fis.
pociti>o da Lá .-6.450. de_l4de oumbro de 1977. •que dispau~eaorpow.;Jo bMicadaPoHo:;a M>.lil>r do Dislrilo Fedeal e dl ouau provõdloo:ias". alrenda pela& Leà ... 6.983, de 13 de !!lri de 1982. e

7.491. de 13 dejombodo 1986.

.

A Cons<iiUiçJo Fedeal csubelece que a scguraoça púhüca. dever de Estado. ofucito e
responsabilidade de ~ é excrada..dcrure outraS. pela policia militar, 1 qual cabe a polfcia ostcasiva e a
ptoSCr\'!!Çio da 0<!1eni pública (an.·l44, Cllllll. e § S").e que compete privuivamcnte l UniJo leplar ~
normas aetais de orpúzaçio das polic;u miliwes do Dislrilo Fedo:zal e dos TC!rilórios (ur. 22. XXI).

2. ·

3.
A presente proposta.. oriunda da Potrda MiliQrdo Distt:ito FuJera1. modifa o an. 30
da Lei D• 6.4SO. de 1977. cem; o objerivo de unirJCat os quadros. hoje distinros. de policiais mililm:s mas.
culinos e femininos.

Tal providl:ncia toma-se nccess.úia,. uma vez que os atuais quadros da poüci;rl mi&·
qut:l' de Ofkiais. quer de Praçu. por serem bastante n:duzidos. causam enormes dcsi!JUal·
dadcs entre os cfctivOJ daquela corporaçio.. pois. enquanto as p:Hiciais aguardarli tempO dentesiado longo
pua serem promovidas,. os policiais o do regularmcrue.
·
·
4.

tares femininos,.

'·
Para sanar essa distorção. propõe-se a extinçio do Quadro de or.:iais PoiX::iais Militares Femininos c do Quadro de Pr.lças Policiais Militares Femininos. remancjmdo-sc seus efetivos. respectivamente. para o Quadro de Of".ciais Miliwcs e pua o Quadro de Praças Poüciais Militues Combatea·

....

.

É opodUIIO salietttar que DOS diwrsos cunos do f"onlllçlo reaüzlldoo pela corpora.
de Oficiais oo de Pnçu. as turmas sio misw, isto é. formadas por policiais militara ma'QIIÍe feminioos. inctiuimrnertte. sendo ""'mente icU:nâcos os exereic::ios e u IDitêriu amiadata.
6.

~ seja

7.
.
Em W1ucle daa próprias cancteristic:Ú da pcliàa: milirar, quo e>ógem Um
balanceado e barmõaico equilíbrio c:mre os e:faivos mesodinot e femiDiDot. estabeleceu-.. i semdbmçe
de ouuu corpciaçaea. a propor:i •alidade de uma poüâal milirar para
de dez policiais milita.

res.

cada-
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RegisaHo que a moclida ora projeUda aio impliclti qualquer despesa ldicioaalex&

õnus pca os cofra pUblicos. uma vez que o úaico prncectbmto a ser adolado será o mnanej•menro du
vagu ja exislemes ..,. quadros ofiQais e pnçu femíDiiiOI pora os quadros de oficiais policiais militates •

a-

depnçupoficiaismiliwescombotemes. ~..

Eslu, Sellbor Praideme, U razOes que IIII leYuam
10 ÚIO daccniDo de
Vossa Excdõnci• o projelo de lá em-. a qu,;. rim ao eacoa1r0 du DO<III&S_.,;n..;o..;. que vedam, ~ qualquerespCcie de disaimiaaçlo comra aiiiJiher.

9.

B es~ ci1a "" ,. ·

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MJNISTtJuO DA JUmÇA
N"lSJ DE 28 I

03/96

1. Siataedo pnJblema"" da~ q11ereclaaà p...,.idlÍiciao:

1. Solu~ e proYicfêllcW coatidu ao ata aormaciYa ou aa medida proposta:
Alt""'çio da Lei n• 6.4SO. de 14 de outubro de 19n. lrisando a unilicaç;Io dos quadros.
hoje distintos. de policiais miliw-es masculinos e femininos. .·.~

3. Altemath'as es:istea~a i medidas 011 atos propostos:

·~

S. Razóa que jusrifiC(uem. a Ufliaedi;

6. Impacto sobre o meio ambieate:

7. Sintae do Partftr, elo Órgio Jur!4ico;

:.

·~
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PROJETO ORIGINAL
O CONGRESSO NACIONAL doaell:
An. 1• o art. 36 da

·

Lei~

6.4SO. do 14 do OUIIIbro do 1m. que "clbpao- a

QrxaJiizaçfo Bblc:a da Po1fcia Mlllrar do DislriiD Federal e di OUJrB

LeíS n"s 6.983. do 13 do obril do 1912,. e 7.491, do 13 do jullbo do

---

sepln"' redaçlo:

=pura

. _ . . , alteroda pelu

a viplnr .,_a

"AR. 36. O pesooo1 m..,dfno e femlalao da PWda Mllillr do DislriiD Fedonlll<a

( o - daAiivl:

I) Olk:iais,COIIIIIIoiDdo . . lleJUÚifOS~

o O!Jciala l'llllcllll Mllillla (QOPM):
o O!Jciala- MllillladoSák (QOPMC);
o O!Jciala Mllillla Capdlea (QOPMC);

=-

oO!Jciala-~doAdmlaislnlçiQ i~

O!Jciala l'llllciiiiMIIilllaF
. oO!Jciala l'llllclliiMIIilllaM
o

o

o

AspUIDtoo+OIIcie

Alu.....oncws (Cadofes).

(QOPMF):
(QOPMM):

.

c) Praça. .c:oamnrjndo aaaepiDies ~

o"'-- MilllllosComblloluoo ((QPPMC);
o"'- l'llllcllll MlllwaFspeci•'i- (QPPMF).
u

o

l'eaolllnlllvo:

. odaRaerv&Remuàendae·
RefOC!I!Ido.
o

.
An. r flcom UliJJIDI o Quadro do O!Jciala Policiais Miliwa FeminiDoo
(QOPMF) e o Quadro do " ' - l'llllcllll Mllitlra FemiJJiDol (QPPMF). IOIIW!Oj.-.oe efetivos. ~-"'- pua o Quadro do OfiCiais Poüciais Miliwa (QOPM) e pua o Quadro
MllitlraCombiiOI!ta(QPPMC).

do"'--

lllili--

c--

Parfpúo dnico. O ...,aoeja!n..u, ...; (p,. 1n1a o - • adiO ICd fciJO.
rxoceclendo-Je b =laafficJoçoles elas policiais
00 Quadro !P
Olk:Ws Policiais Miliw<s (QOI'M) oa ao Quadro do " ' - Policiais Miliwa
(QPPMCJ, . . , , . , . _ , . a p
'!!Ida e a IJ!Ciaoícfado. pelo -po de serviço oo 011 u
Gtaduoçlo. confarme peoeitua a Lei~ 7.219, de 11 de dezaJsbm do 1984, mOcliJlcada pela Leln"
7.475, do 13 de maio de 1986.

An. 3" M vagas previsu.< nos incisos fi (QOPMF) e IX (QPPMF), CCOSWIJOS do
an. t• da Lei n• 9.237. de 22 de de7tmbro de 1995. ficam remanejadas. respectivamente. para os
incisos I (QOPM) e VID (QPPMC). daquele mesmo anigo. observando-se os níveis bienlquicos

estabelecidos.

Art. ~ O efelivo de poliàais militan:s femininos scrt de ~ dez

efetivo de C2da Quadro.

per cento do

.

.
Parfpúo o!Jiico. Caberf ao Comandante-Geral da Policia Milirar fiur. de acordo
cOm o previsto no caput deUe artigo, o percentual ideal para cada concurso. çanfonne u
~-da Coi)JOr&Çio.
.
.
.
'
· ·;.-. ·
An. ~ M policiais femininas. pcriOI!<e!!tes ao Quadro de Praças Policiais Mili~~ra
Combalentes (QPPMC), pcderlo. .no prazo de noventa dias. a contar da data da publicaçfo desta
Lei. ~uerer ao ComondanJC-Ocnl da Polida MiliJat sua !J'al!.<fcrencia pua o Quadro de Praças
Policiais MiliWJ:S Especialistas (QPPME).
,·

. Panigrafo único. Cabcri ao Comandante-Geral da Poll'cia M'ditar fixar os c:rirmos e
estabelecer os requisitos a serem exigidos para cada e.'Opeàalidade. em consontncia com a
disponibilicWie de vaps e IS neces.<idadco da COI)JOr&Çio.
An. 6" Esta Lei crura em visor na data de sua publicaçfo.
Bnsllia.

.
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LEGISLAÇÃO CITADA

República Federativa ào Brasil

CONSTITUIÇ.Ã.O
Ttnn:.o m
DA 0RGAlRZolç.l0 DO Esr.ADO

CAPtrutofi
DAUN!Ao
Art. 2%. ColllpCie J>$'ativameme à Uni!o legislar sobre:.

XXI- nonnas g=isde organizaç;to, efctiws, material bélico, gaJ3Dlias, convocação c mobilização das polic:ias militm:s c COJP05 de bombeiros
militares;

.

••.. •• •.. ... .. .... .. - ......................... : .... ~ ... 40-.:. ................ ;. ....... ~--·· --·~·-· ............................. .;. ..... ..
-· '
·.
.

pessoas c do patrlmônio, através dos seguintes órgãos:
...... ··-···· ........................................................................................................

·········~

§ se Às policias mil irares cabem a policia OSICIISiva c a prcsem!Çfo da
· OR!cmpública;- corpos de bombeiros mililarcs, além das aUibuiçllcs ddilli·
das em lei, illallllbc a cun!ç;lo de atividad<:s de defesa civil

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

-... -

I.m:H'I.«<I-..,t•a..- .. u n .
~ 1011re c ~· W&ieG de PoliCie

.

.aucr de

DlllrUo T-..I. • doi

.
.-........ -... -- ...... -----.- ................................ -- .................................................................
.:............
r

.. ' TtTULO III

PESSOAL

.Capftulo I
Do Pessoal

da Polfcla Militar do Distrito Federal
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to Federal.

Art. 36-·-·o-p-essii~J:·da Polfcll MilitordoDistr!
·

c011pÕ.~~se:

[

- Pessoll

da•atfva:

I) - Oficiois, constituindo os seguintes qu.!
dros:
- Quadro de Oficlols Polfciais-Mflftaros
(QOPM);
- Quadro do Offciois Polfciois-Nilitares
de SIÜde (QOPNS);
b)

.-

co•
- Praças Espe~fai~ do Polfch Militar,
-·
- preencti.ndo:
- Aspirante-o-Offchl PM; e

-

- Alunos-Oficfols;
c) - P.-aças Polfctais-Mtlttares (Praças.PM);

rr - Pessool tnotfvo:
' a) Pessoal da Reserva Re•uneradat e
b)

'Pessool Refor•odo.

,

... ~~ ........... ···········";~······: ·---~·······:···-···-·······:················-·······
················~·-·····--···························--············-······-..:...~ ....
LEI N~ 6.983, DE 1:i DE ABRIL DE 1982
Fiz• o •letlvo fD PolJcla JlJ1Jlu do
Diarrito Fed«al. alte-ra ,dispoaitivo U Lei
~~~ 1.450. "14 d• otnubnt d. 191'1. • d4 CRt•
&ru providllJdu..

O PRESmENTE DA REPO'BLICA, faço saber que o Seaado F•
deral decreta e eu sanciollo a HIIIÜDte Lei:
Art. 1! O efedvo da PoUcia Militar do Distrito Federal, da que
tratll a Lei Dl' 5.622, de 1! de dezembro de 1970, alterada pela Lei Dl'
6.6441, de 16 de maio de 1979, passa a ser fiXado em 5.389 ieisco mil, trezentoa e oitente e nove) policiaia·millteres.
Art. 2! Para efeito de inclusilo dos Quadros de Oficiais Policiais·
Militares Capellles (QOPMCI. de Oficiais Policiais·Militares de Admi·
nistraçllo (QOPMA) e de Oficiais Policisis·Militares Especialistas
(QOPMEI, o artigo 36 da Lei n~ 6.450, de 14 de outubro de 1977, que
dispõe sobre a Orpnizaçao Básiça da Policia Militar do Distrito Fe·
dera!, passa a vi&orar com a seguinte redação:
•Art. 36. O pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal compõese:
I -

Pessoal da Ativa:
Oficiais, constituindo os seguintes Quadros:
Quadro de Oficiais Policiais·Militares (QOPMI;
Quadro de· Oficiais Policiais-Militares de Saúde
(QOPMS);
Quadro de Oficiais Policiais-Militares Capelles
(QOPMC);

a)
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Quadro de Oficiais Policiais-Militar~• de Admiais·
traç4o (QOPMA); e
·
Quadro de Oficiais Policiais•Militares Especialistas
CQOPME);
b) Praças Especiais da Policia Militar, compreendendo:
- Aspiraates-a-()ficial PM; e
-· Alunos-Oficiais;
c) Praças Pollciais·Militares (Praças PMl;
II - Pessoal Iaativo:
a) Pessoal da Reserva Rem)laerada; e
b). Pessoal Reformado.
§ I~ O Quadro de Oficiais. de Admiaistraç«o (QOA) e'o Quadro de
Oficiais Especialistas CQOE), declarados em extiaç4o pelo arti110 43
desta Lei, slo reativados e passarllo a deaomiaar-se, respectlvaaieate,
Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Admiaistraç4o IQOPMA) e
Quadro de Oficiais Policiais-Militares Especialistas (QOPME).
§ 2~ Fica declarado em extiaç4o o Quadro de Oficiais Músicos
(QOM), de que trata a Lei a~ 5.622, de 1~ de dezembro de 1970, observa·
do. para o referido Quadro, o disposto ao p&rliSrafo úaico do artigo 43 e
110 arti110 44 desta Lei.
·
t 3~ Compete ao Governador do Distrito Federal, mediante De·
creto, re;ulameatar os Quadros de que trata esta art1110, por proposta
do Comandante-Geral da Corporaç4o, após a apreciaç!o e a aprovaç&o
do Ministério do Exército.•
-~ ~-·

........

·······---~

.................. ....... ............- ............
~

~

~-·····························~

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

LEI N! 1-491, DE 13 DE JUNHO DE 1986
Flza o •f•tiYII da PoUda Mllicu do
DútdiA> Fodanl, a/IMo dl•-IUWI da ,Lat

:;.:-;;:-.:;,!!!: OUClln,dal~,~ di.'!"_~,;-;
O PRESIDENTE DA REPUBLICA, faço saber que o Seaaclo F ..
dera! decieta e eu sanciono :a ..;uiate lei:
. .
. . . . . . .. . ..
Art. 1! O efetivo-da PolÍcia .Militar do Distrito Federal, êf6 qu •·
trata a Lei a: 6.983, de 13 de abril de 1982, pasu a ser fixado em 1.647 ·
(oito mil, ..iaceatoa e quarenta e .ntel Policiaia·Militarea.
·
Art. 2! O artigo 36 da Lei a! 6.450, de 14 de outubro de 1917 _;_
que dispOe sobre a Orpaizsçilo Básica da Pollcia Militar do Distrito
··Federal- alterada pela Lei a! 6.983, de 13 de abril de 1982, passa a: vi•
10rar com a se;uiate redaç&o:.
•Art. ·36. O pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal
compGe·se:
I - Pessoal da Ativa:
a) Oficiaia, coastituilido oa aé;uiatea quadro~~:
. -.Quadro da Of'lCiaia Policiaia·Militarea (QOPMI;
- Quadro da Of'1Cb,ia Policiaia-Militarea FemiD!aoa
IQOPMFI;
- Quadro de . Oficiaia Policiaia·Militarea de Saúde
IQOPMSI;
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. - Quadro de Oficiaia Policiaia·Mllitarea Capellea
IQOPMCI:
· . . . .. -· ...
.
- Quadro
Oficiais Polícfa:iS;Mititat~ .de:AdminlattaÇ~o
IQOPMAI:
..
- Quadro de Oflcim Policiais-Militares Especialistae
IQOPMEI: e

de

- Quadro da Oficiaio Policiaia·Milituea
IQOPMMI:
bl Praçu Especiais da Policia Militar IPEPM):
- Aspirantes-a-Qflcial: e
- Alunos-Dflciaia.
c1 Praças, constituindo oa seguintes QuadrÕa:·
-~

.. ··---"

········~--··-·

·-··

.

~--~

--

,;,.

Mú1icoa

;;,

- Quadro de Praças Polic!ilfs'M'"Jlltarea · Com·batentea
IQPPMCI:
- Quadro de PraÇas Policiais-Militarea Feminino•
..
IQPPMF); e
··-Quadro de Piaçaa Policiaia-Mllitares" • Especialistae
IQPPMEI •
. . n - Pessoal !nativo: .
·•I Pessoal da Reserva Remunerada: e
bl Pessoal Reformado.
Parágrafo único. O Quadro de Of"ICiala Mlisicoa IQOMI de
que trata a Lei n: 5.622, de 1 de dezembro de 1970, declarado em
extinçlo pelo § ~ do artico ~, da Lei n~ 6.983, de 13 de abril da
1982, 6 reativado, passando a denclminar-se: Quadro de Oflciaia
Policiais-Militares Mlisicos IQOPMM};•·. ·---- · --- ·

........................................................-.......................................... ...
_

LEI N! 7.289. DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Di~ .tObn o B.staeuto do. Policia;.-:
Mili&an5 da Polida Militar do Di.uit.o F...
deral. • dá outn:• proVidllK:in:
·

LEI N! 7.47.!5, DE. i3 DE ~AIO DE 1986
A/un a Z..i 111' 1.2811, da li do dOUlltbro
de I!JU. _que dúptM M)bre o EÃitaCO do•
Polici.J,.MiJltue• da Polld• Müitu dll
Diuriui Federal, • di oacru proridllldn•

.. .. .... -........................ ~ ....... •.·· ·~ .......... ~; .. ··········•············ ...
LF.Il'l" 9. 2 37

, DR. 22 DE DI!ZEMIIRO DE 19ft.
Fixa o efeúW> ela PoJrcla Millar do
Feder.a1 e da ouuas pta;·l!nc:jn

·O
PRESIDENTE
DA
faço sobcr que o Coapaoo Nldosol - o

~

RII:P.ÚBLICA
a IOpisls

.. -
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An. I" O e!elivo da Policia Müicar do Disuito Federal. IWdo pela Lá,.. 1.204. de
I de ,j1IJbo de 1991. passa a ser de 17.736 (de=se!e mil. ..,_,lOS e - e sois) PoJiciaia
Millwes. dlslribafdos ~....,;ma Quadros. Pasu>oe GrnP•oç/!er
l -QUADRO DE ORCIAIS POUCIAIS MlLlTARES (QOPM):

C=ae!PM

13

Coljillo PM

141
W

T....,...ccroa.t PM
MajorPM

12

Primeiro-TOIIellrePM
Sqaodo-T-PM

190

U -QUADRO DE OFICIAIS POUCIAIS MlUTARES fEMININOS~
CapiiJo PM l'eminiDo

Primeiro-T=éme PM l'emÍIIiiiO

4

Se~T- PM l'eminiDo

11

m -QUADRO DE OFlClAIS POUCIAIS MlUTARES DE SAÚDE(QOPMS):
Coroeei PM M6lica

Teneme-Caroncl PM M61ico
Teneme.Caroncl PM Dealisla

1
4
1

Major PM M6üco
Major PM Dea1is1a
c.pilloPMM6üco

CJpillo PM Deatist&

.ll

Primeito-T=re PM M61ico
Primeiro-Teueate PM Dealisla
Primeito-Teueate PM VeleriJWio

17

IV· -QUADRO DE OFICIAIS POUCIAIS MlUTARESCAPELÃES (QOPMC):

. ~Teaóa.cPM"(QOPMA):

.

.

V -QUADRO DE OFICIAIS P0UCIA1S MlUTARES DE ADMlNIS'l'RAÇÃO

(QOPMII):

-T-PM
4
~PM=~~==============~~==::~====·~I
s.a--T-PM
VD - QUADRO.DE ORCIAIS

Sub'

roúÍ:ws MlUTARES MÚSICOS (QOPMMÍ:

• PM ComtJtttnte

~PMCcm

SqurdavS&uiLJ~fG PM COP'NrenM
"J:~PMCgmh•lt!!M

CaboPMC I
•
Soldado PM CnmMrenra

160
491
1.317
10.9$9
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s

Cabo 1'M FemilliDo
Soldodo PM Fcmilliao

X
(Q!'PME):

o
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o
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o
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o

""'qua10111a par""""' das nps"" -

uro:

IV a u ! - par""""' das vops aa quano 1D«
o

v
VI

o • -

o

par...,., da,.... aaquillloooa:

al4 cem por COIIIO das 1rap1 aa..,.,., - . ·

Nt. 2' As c l e s p e s u - da apUcoçlopn!prla. cmsipwto aa _ . . , da Ulliio.
Ati. 3" F"3
vtcora-clc arapabll

Lei..,...,.

llnsllio. 22 ele

-

Reprllrllcl.

Lei--·- dacloaçllo
;o•

lado> •• o11 o lena-da.
fERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelnm À. Jobim

ele 1!195: 174" da

(À Comissão de Co~stituição, Justiça e Cidadania)

PROJETO DÊ LEI DA CÂMARA No 68, DE 1996
(N" 1.487/96, na Casa de origem)
Dispõe sobre prorrogação de prazo
para renovação de Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos e de
recadastramento junto ao Conselho Nacional de Assistência Social .- CNAS e
anulação de atos emanados do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra instituições que gozavam de
isenção da contribuição social, pela
não-apresentação do pedido de renovação do certificado em tempo hábil.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Arto 1°; Ficam prorrogados, por cento e oitenta dias
após a publicação desta Lei,

os prazos para requerimento ou
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renovação do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos e
de

reca~·s·tramento

Social

~

· CNAS,

junto ao Conselho Nacional de Assistência

contemplando as

entidades possuidoras

deste

título e do registro em 24 de julho de 1994.
Art. 2". Revogam-se os Ates Cancelatórios e decisões
'.emanadas do INSS contra instituições que, em 3.1 de dezembro de
gozavam da

1994,

pela

nã~

isenção

da

Contribuição Social,

meti vades

apresentação da renovação do Certificado de Entidade

de Fins Filantrópicos ou do protocolo de seu pedido.
Art.
decisões

do

3°.
INSS

Ficam revogados
contra

os J).tos

instituições,

cancelatórios

motivados

e

pela· .não

apresentação do pedido de renovação de isenção da Contribuição
Social.
Art. 4". O disposto no árt. 55 da Lei n°· 8.212, de
24 de julho de 1991, aplica-se às entidades beneficentes

e de

assistência social, nos dez anos anteriores à :sua promulgação,
que neste período eram portadoras do Certificado de Entidade
de· Fins

Filantrópicos,

utilidade pública pelo

tenham
Governo

sido

reconhecidas

Federal

e

como

de

cujos membros

ou

associados e seus dirigentes não tenham percebido remuneração.
Art. 5°. O inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 55 .••..••......•.•..•.......••.•.•.•

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
II

-

Registro

de

fornecido

pelo

seja portadora do Certificado e
Entidade
Conselho

de

Fins

Nacional

do

Filantrópicos,
de

Assistência

Social , renovado a cada três anos ;

.................................................... "
Art •. 6".

Esta Lei

entra em vigor na data de

publicação.
Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário.

sua

I60
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PROJETO ORIGINAL

DispÕe sobre prorrogação de prazo para renovação de CeE
tificado de EntLdades de Fins Filantrópicos e de
Rec~
dastramento junto ao Conselho Nacional de
Assistência
Social - CNAS e anu~ção de atos em~nados do Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS, contra
institui
ções que goZ-avam de :Lsenç'ão da contribuição social, p~
la não-apresentação do. pedido de renovação do certifi~
do em tempo hábil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo- Ficam prorrogados até 31 de maio de 1996 os prazos para
requerer a renova~ do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos e de
Recadastramento junto ao Conselho Na~onal de ~stência Soei~. contemplando as
entidades possuidoras deste titulo e do registro em 24 de julho de 1994

Art.

2" Revogam-se os· Atos Cancelatórios e decisões emanadas
.do INSS contra instituições que em 31 de. dezembro de 1994 gozavam da isenção da
Contribuição Social motivados pela não apresartação da renovação do Certificado de

Entidade de Fin~ Filantrópicos ou do protocolo de seu pedido.
Parágrafo único.

Para finS de enquadramento neste artigo.

considera-se também no gozo da isenção as instituições atingidas por cassação da isenção e

que tenham recorrido desta .~são por via administ_rativa ou judicial. estando os processos
pendentes de julgamento.
Art. 3°

Fi~

revogados os Atos Cancelatórios e decisões do

rNSS contra instituições motivadas pela não-apresentação do pedido de renovação da

isenção da Contribuição Socí.al..
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publica?iO.
Art. SO Revogam-se as dis~içõe3 cm ~ntrârio

JUSTIFICAÇÃO
A referente proposta decorre de sugestão da Confederação
Nacional da Saúde. do Movimei:tto Oe Entidades Sociais - MES e do ConselhO Nacional de
Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC. Por entendennos de crucial importância O$ dados
apresentados. passamos a transcrever o te"to desse ~ocumento. vazado nos seguintes
termos:
"A
apoio do
Nacional
situações

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE. com o
Movimento de Entida,dts Sociais MES e do Conselho
de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC tendo presente
vivenciadas por inúmeras instituições..soCi~s brasileiras.
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no que concerne ao cumprimento de e;.;:igências regulamemares na
a~

de filantropia e no desejo de colaborar com este colendo
Conselho, vem apresentar, a titulo de sugestão, um esboço de
projeto de lei dispondo sobre a prorrogação de prazos e
cancelamento de atas de cassação do INSS.

Segundo dados que obtivemos junto a este CNAS. das cerca
de 29.000 entidades registradas decorrente da Lei I .493/5 I. menos
de 300/o destas requereram seu. Recadastrarnento em cumprimento

ao Decreto 984/93. Em proporção ainda menor se constata que
nos pedidos de Renovação do Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos. das 3.200 instituições portadoras deste titulo

somente cerca de 800 requereram sua renovação.
As causas são identifiQveis. Uma apreciãvel parcela das
instituições regiStradas e portadoras do certificado de fil~t.rôpia se
extinguiram ou estão acêfalas. Outto grupo de entidades deve ter
se desinteressado pelo Registro no CNAS. face a inexistência de
subvenções sociais antes distribuidas pelos parlamentares.
Contudo, sobram. ainda do conjunto de instituições que possuíam
registro no ãntigo CNSS. um apredâvel contingente que. estando
em pleno funcionamento deixaram correr Os referidos prazos
regulamentares. A maioria deste grupo de entidades não teve a
devida assimilação destes prazos.. confundindo-os com as entregas
obrigatôrias e anuais de dossiCs, ã. saber: no Ministério da Justiça
(utilidade pUblica), no INSS e no Conselho Nacional da Seguridade
Social (Art. 55-V - Lei 8.212191 e ARTs 30, V e 33 Decreto
612/92). isto somente no âmbito ·da filantropia.

Realmente o exercício de 1994 foi totalmente atipico ao

impor âs instituiÇõeS:-muitas diutumamente atonnentadas quanto a

sua manutenÇão. mais três encaminhamentos: Recadastramento no
CNAS. Renovação do Certificado de Filantropia e Renovação da
Isenção junto ao INSS.

Desta inadimplência das entidades quanto aos prazos.
equivoco plenamente compreensíveL resulta a permanente ameaça
de amargarem prejuizos irreparáveis face as investidas fiscais do ·
INSS que lhes inflige o cancelamento da isenção e pior. promove o
~to de débitos a partir de janeiro de 1995. Muitas recorrem
ajusti~ arcando mais com ô__ctisto do processo nesta esfera.
Como é do amplo conhecimento deste CNAS esta situação atingiu
na sua quase totaliPade as pequenas instituições e algumas de porte
médio. pois que as grandes entidades. graças a uma melhor
estrutura administrativa requereram a tempo os pleitos apontados.

O CNAS c:omo órgão superior· de delióeração c:oletiva e
coordenador da Politica de Assistência Social. com respaldo no
Art, 15. VII do seu Regimento Interno e. de acordo conto Art. 17
da Lei 8.742193 -LOAS. e no ãmbito das competências que lhe
conferem o Art. 18 da citada Lel espedalmeóte no que lhe atribuí
o inciso II "fixar normas para a concessão de registro e certificado
de fins filantrôpicOs âs entidades privadas prestadoras de serviços e
a.ssessoramento de assisténcia social"~ deve considerar esta
expressiva auséncia de pleitOS -para o recadastramento e Renovação
do Certificado de Filantropia, propondo ao Ministério - da
Previdência e Assisténcia Social, com a rnâxima urgência. o
recurso c::abivet. aliâs o únicO. -qUe é a de propiciar abenura de
novos prazos via disposição de Lei, para permitir às institUições
sociais, acossadas pela fiscalização do lNSS. requ~ o que
·
lhes cabe de direito.
O CNAS tem o respaldo da LOAS. jâ citada. e mais
recentemente da Lei 8.909/94. que no Art~o 2°, Parâgrafo 3., e
Art. 10 dispõe sobre a clareza para os critérios dos procedimentos
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burocráticos a serem atendidos pelas instituições privadas e
também quanto a seu custo. O !e!'is!ador de fonna clara e objeiiva
atribui ao GNAS esta imponantt:: tarefa de informar•.clarear e

desburocratizar relatórios e prestações de contas. vale dizer.
também para a Renovação do C crtific~do e Reeadastra.'tlento. face

a importància destes procedlniemos na vida administratiVa e

financeira de instituiçõeS sociais."
Em face da relevância social dessas instituições no nosso Pais e
acatando como fundamentação os argumentos e.xpandidos na sugestão retrocitada.

conclamos nossos ilustres_Pares no sentido da aprovação deste Projeto de Lei

·-

Sala das Sessõesj6de

CZ

de 1996.

. .' / . ' .1.,1-Jtu..
~utado

LSON

M~c:lAN'

.LEGISLAÇÃO CITADA
derá. ser bene!Uc:tda pela cota at:t-

LEI 11.0 1.493 -·DE 13 DE ~ao
Dl: 1951
Dispõe sõbre

IJUtda no 1 2.0 ao C. N. s. s •• entf..
du.de já. contempl:l.da na discri!!l1naçâo

do Orçamellto.

o ~9amento de aU%:ilios

J ~Vetado.
1 s.~t Vetado.

·era.·
·~·---

0 Presidente

i:fepública:

Paço saber que o Congresso Na•
cional decreta e eu sanciono a seg-..tinte "Lei:
CAP!TULO I
DA ~Ç;\O Filt'ANCEIJú. DA 'ONIÃO

Art. 1.o A cooperaçã-o fin:mceira.
proporcionada pela União à inStituições públicas. autárQu.it:as. semi-es·
tatais ou p!"ivadas far·se·á mediante
a.u:cilios e subvenções, para o que ha·
t"erá consipação prôpria no Orçamento Gc....U da .Repúbllea.

Art;- 2.c Os 2uxillos seri.o coneeC:ldos
em virtude de lei, decreto. trat3do ou
convênio. para atender a ó:lus ou
enesrgos assumidos ·peJa União para.
com instiruições púttlica.s, autárquicas

ou semi·estatals.
.
Art •. 3.0 As subvenções. ord!aária.s
~u extracm:linárias,. se..-ãc- 'conr:edldas.
mdependente de legislaçào es;::~eeia.L a
inst!tuições privadas de arater assis.
tenci3.1 ou cultural, regUlarmente or·
&anizaàas.
§ 1.0 ·As subvenções ordin<inas, cr.:e
serão concedidas anualmente. em ca·
rãter continuado. terão por fim ajudar
as insttiuições no custeio normal de

seus serviços.
i 2.0 As subvenções ext..-aordiDárlas
que ~rão cará.ter eventual e serãO
<:onc:edidas sem prejuizo das subvenções ordinárias porventura atributdas

as respectivas instituições. destinar-

CAP1T!JLO

CAP!T'OLO II
1COUUS DaÇ~ÂlliA3

Art • .f.O Para. atender à despesa com
o pagamento de subvenções ordinãrias.
e extraord~ o Orçamento Geral
c1a Repübltca. no Anexo do Minfsténo
da.~ Educação e
Saúde. dest1nar3..
:mu:llmente, ·sob a consignação • Au- ·
::c:mos. e Subvenções"'. tmportAncia nio
inJenor à estimativa da re!1da de lo·
unas c:;peMfiMdas no &nexo da Re·

ceita •.

$ l.~t A ·dotaçio corresponde!lte t
s:ubconsfgnação •subvenções ordi:lanas•• não poderá. .ser inferior a 29'7..
lvinte.por ce.'"ltO) do total estabele~!do com tase neste artigo e seri dlsr:rlminada.. 'DOr u!liclades !ederat1V3S e
por :..~titttições.
·
§ 2.o ·A' dotaçáo COITespondente _.
a:beofiSlZnãção- .. Subvenções- ExtraõF-o
dlnârias•· se:"li dfv-!dida em duas par•
tes: uma. a.trlbU!da ac conselho Nactonnl de Ser.>lço Social e não irlfertO:
a 4% <QU2:tro por centó> do totaJ a
ccue se refere o pa.râ.grafo anterior.
para atender a ceeesside.des oe0l'l'e!1ti>s. mediante solicitatâo de entidad~
.n.'io contem;dadas n.a dlscrimina!;:ào
orcamentá.."ia.: oçtra. dlscriminacla por
unidades !IE'derativas e por !nsttiuições,
pant atender 3. ,;1lim do legislador. ao
disposi:o no ~ 2." do art. 3.o.
J 3." · ExcePclooab:lente. e pan.
atende:- a necessidade inadlivel. po·

m

DAS ~ QtJE PODJ:M 3D
~

rut.

fi." Sbmente poderlio ser bene-o

·ffeiadas com subvenções entldades qu1
visem especifi,.3da:nente aos ~eguinteJ
fll!S:

I - Promover a educação e de-o
senvolver a cultura.;
n - Promover a. defesa da. sa'Úde

e a assistência méc!lco-social;
m - Piomover o amparo social ds

coletividade..
Art. s.o mo se ccacede:-:ã. sabveni;5.c:
I '- A illstituição qtUI: .
a.l vise à distrll:u!çfo de lucros ou
dividendos a seus particlpante5:
b> eol:Stitua patrlmd:::io de indinc!'Ço
ou de sociedade sem caràter fllaii-

tróplco:

Cl tenha flnsUdades prtctpuamente
rec:eativas, esport::tvzs ou comen:l::lis;
d) distribua bene!!d~ apenas aos
:próprl~ membros ou proprietár::lcs e
respeetlV':lS familia:s;
. e) n!o tenha sido fundada at! 31
de dezembro do ano anterior ao. d1
elabora.Ção da lei orçamenta:r1a;
n não .esteja re~armer:1te oi-!;::uu-:.
zada a~ 31 de dezemtrro ao :lno ela
elabor.:tção da lei ori;amentt\rla'.;.
Q')
nio tenha ~do ~ no
Conselho Nac!onat C:fe. ·Serviço ::!aclal
0!1 CUjO regi.<;tro tenha sidO ».epd.o

definitivamente.
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II -

pe~o.

A caixa de a.p~cntador!u e
socledild.e de mOl!tepio e con-

gêneres.
CAP!TOLO IV
00 lllõiSl'llO DAS lNstl't'UlÇCi:&S

Art. '7.0 O re~tro das tt1St1tu.t;6es,
no cccse!ho Nacional ele serVlço
Soe!!!. será !eito mediante ret:ueri..
me.oto. 1ll.strUJdo com ~ ~v:uintes eleI:le!ltG3:

II -

çamentos dos .serviços a. serem reali·zaclos, se ~ tratar de fl11cio de obres;
IV - Prova do est8.do em ·qUe se
eD.contram as obras se se tratar de
~=guimento 011 concludo de ~-:

Relaçlo do material a aer ad•
qu:!r'"..:!o .se· se tratar de equipamento.
1 1.o Na. ocãsiz.o do receb!men~o de
subvenção extr.:.ordinina. a ent!ã:>.~~
interessada deverá· fa.rer, p~~t:lte a
agência do EaDeo do B:-asil, as m~·
mas provas a que se retere o art ~ l2.
1 2.0 o pagamento. de subvenção e:t•
tra.ordlnária concedida por conta da.
dotação atribulda ao Conselho Na.·
cmna.l de serviço :;iocial, a que se re..
fere o f 2.0 do a.n. 4.o, obedecera ao
cUspcS'..o n3S lnst:uções que forem !:lllt•
n.das a respeito e que deverão ()!)..
servar, DO que tOr aplicável. as WgêDcia.s e disposicões dêste cap!tu!o.
V

I _ Certidão do tnteiro teor dos es·
t1tutos. re3ulamt>~1tos ou compromissos
~a inst!tmq:ac. tornecida pel.o P..e~istro
Público

r - Prova do mandaio de sua di·
reteria;
II - P13llo de a:pl!c:tçlo da sullvenção e::tm.ordinária:
m - ProjetO. especWcaçOes e or-

~s

Pesso.:t.S

Pro~

Jurid~as;

do mand1d.o da. dire·

teria em exe...--cicio;
m - Preenchimento do questio-

r:Ario ndotado pelo C.N .S. S.
. Art. 8.0 O Conse!!J.o Nacional de
Se:viço Social. à vista da. documenta·
ção apresentada, concederá. ou não o
registro, de cujo ir.defer-l.mento haverá.
recu:so pa.-a o M!nistro da Educação
e .sa:Ude.
Parã;n!o único. Se o reqUerimento

~

CA'P~O VI

de registro não fdr despaeha.do den;ro

de 3 {três) meses de sua. apresenr.a.çao.
considersr-se-á. como re~P.Strada. a il:lstituiçõ.o, prov'..sbriart:e!lte até que ~
d! o d.~pa.eho.
· Art. g,o Sempre que fOr t'eita. qualquer al!:er:tç~o nos est3.tutos, re:;;.!la·
met:tos ou colnj)'!"Omissos das enti~des
registr:ld:.s, d.e·•.-e ser com:w:rleacb. ao
C. N. S. S. com a remeSS& d.a cer-tidão do n:speet1vo registro.
Art. "to. Terá ~ registro cancelado
e perderá o . direito ao recebimento

de subvenção a .lnstituiç!o:
I - Qae Infringir qualqaer dlspostçio desta Lei;
II - Que não 'possua diretorla
com mandado regular;
m - CUJO tuneionamento tenha.
sofrido . solução d.e coutinU1·
da de;
IV -

i

CUja prestaçlo de contu COCl•

tenha vicio irls:mivel.

1.0 DQ ca.Dcelamerr.to do registro

pelo C.N .S. S. eabert reeurso para o
Mloistro ela Edlll:ação e. Saâde •.
i 2.0 No ea.so previsto no n.0 III

dê!;tc artigo, restabelecido o funeio-

Damecto da entidade, pod.erf. esta
.c:.uerer s. renoVação do registro.

er-

CAP1TOLOV
DO PA.G.UmttO DE

'51:1'Dtt!fÇ6zs

.Art. 11 e seus pari.gra!o.s -'vetado.
Art. 12. O pa.gamento de sÜ.bvenç~o
ordinâria não depende de requlaenmento, mas na ocast!l.o de reeetl!· &
entidade interessada deverá. ·ra.zer~ pdoerante a. ~a.rtição pa.gad.ora, prova
m:m.da.to de sua dlretorla e do seu
-re;u13.r fWleionamento, "em atend1mento à sua :tlnalidade, atestado ~
pelo juiz à:l comarca, pl'omotor publico, coletor !edera.l da respectiva jurisdição, prefeito ou coletor est:utual.
Art. 13. O pagamento de saln'4•
~o e.'rtr.tor~1nária eoDsignada no ~
ç:u::leDto depende de requerimento da.
:lnstttuiç!o ~o Ministério da Educ:J.ç!.o
e Saúde. Instruido com o:s sega!ntes
doct1mentos:

-ItA PllES'tAÇÃO D!: CONT.".S

Art. 14. As in.stitd.çZies contempladas com subvençoe!o extraoraut~U'IB.S
são obngadas a remeter ao Mimste."'~o
da Educação e sauae os comprovaatt"S
das despesas eft"tUadas por conta das
mesmas, devidamente &Utenttcactcs.
f 1.0 A p:oestaçào de contas serâ
examinada pelo. Orgão competente do
.Mlntsteno, que julgando·& com ViCIO
ou 4efe1to sanável. prpvtd.eDcia:n\ junto
a. entidade J)a.ra que a. mesma pro·
mova sua rcgu.ta.r12a.ção.
1 2.o A-pós o seu pronlttl:cla.I;lent.o
sObre a prestaçlo de co:!ltas, o órgão
a que se refere o artigo· anterior submet~·Ia-á à apreciação defiiliti"Va do
Trl'Efuna.l de coc.tas.
f 3.o As institu1ç6es: contempla.das
,., .. co:n subvenções .ordinárias &lo obrl•
gadas a remeter ao Mb:l1stérlo da Educação e SaUde o relat6rf.o de suas ati•
vidades, inclusive o bala..rr.ço financeiro.
Art. 15. As subvenções serão aplicadas rigorosamente aos fins a que
se destinam. Dão podendo correr à
conta das mesmas. em nellhuma hi ..
pótese, o pagameato de qualquer ttpo
de remtmeraçlo pelo e."tercieio dos.
cargos de dirigentes superiores da. ins·
titutção, gratificações. representações.
festas e homena.gf!!~ •.
Parãgra!o ünico. Entendem-se como
d!rige:J.tes superiores, para os fins diste
artigo, o Presidente, o Provedor, os
membroS da Dlretor!a. e demais
o:upantes de ~ eleUvos.

Art.

16.

·o

Minist&io

da. Eciuca.çlo

e S3.úde nlo. expedirá ordem de pagamento enquanto :a. instituição !cteressada n§.o houver apresentado a
pnstação de contas de subvenção ordlnár13. recei:Jlda. no pri!:netro semestre
do m:erciclo anteriór ou da l)].tima
.sulwençlo extrao:dln~ria. recebida ~té

êsse exerclefo.

CAl'!TOLO V!!
:ISl'O~ GDJlS

Art. 1'7. S!o Isentos· de sêlo os re-querimentos previstos nos capttwos
rv e v desta Lei e bem assun os
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documentos destinadm: à sua

mstru~o

e demais papéis referidos COZJ c:t.tsdoa:

.
Art. 18. As instituiçl'.ies já re~·
das no c.N.s.s •• à ·data desta 1dr
~ttw~.

.são

dizpenaadas de novo registro, devendo apenas !omecer os ele:nentoa
necesshfos à sua a.taallz::u;!o.. ua ccmformidade da.s Il::l.strações qu" torem
battadas a resp~itQ~)

Art:

1~. o eroam.mo ·n~o poaen~.
cons:tgnar mais de uma subvençAo ordl!:utrta. nem mais de u:ma ~~

cáriJL. a uma mesma inst1ta:tçi.o. :j ~
Pad.grafo cinco..... Poderá ha ve:-, en ..··
tretanto, mais de uma. subvenção ntrl·
bufda .a. mesma. entidatle t::umt~:o.edor-a,
desde que se destinem a instltUlçôes
ou departamentos d!ferenl:es por ela.
custeados.
Art. 2(}•. O -pagam.entó de subvl!n•
ções e auxillos _constantes do Orçamento de l95l', ·l"é;ular-se-a. no ~e
fOr ap!lcável · pelas disposições desta
Le!, il::c!ustve pelo di..<:;posto no § 2.0 do
art. 3.0 , e excluida. a coo.t!fção est;a..
beleclda no art. 5.0 , n.0 I, Jetra e.
I .!.0 Não é obrl:;gtório, ~ra. os e!ei·
tos dêste artigo, o registro estabeJeddo

no art. ?.o .. Ex!gir..se-tt, entretanto.
para o pagamento de subve:ações e a.u ...
::tilio.s a entidades que ainda - nã,a
hajam apresenuuio, f'etiS Estatutos ao
M!:l:!stério da Educação e sande. o
preench1mento · d~ssa formal1dade.
1 2.,o Ser§o baimdas, se preciso,

novas fnstraç6es para o cumprimentO
<lo dlspostc nme artigo.
·
Art. 21. Enquanto a ma~rla .nllo
fOr re~ada em legislação espedal,
estendem-se. .no que .forem apUcé.ve1S,
as disposições desta Le1. aos proc~
ele pagamento áe :subvent'ôes ord!nà.·.
r1as e extraordinárias eor.stgnadas nos

Ane:os dos M1n.t..<:terioS da Aerontu•
ties., Agrtcultura. e Justiça e Negócios
Interiores.
ParágrafO ún!co. N'lo se eonct'de:i.\
subVenção. Ol'dln8.ria nem extraordlf".a.•
r1a. no AJ:e:ta do Min!stél'io da Just~
e NegóCIOS llltenores senão a t;lStl"
tu!Ções de asststênda ou proteçao a
menores. desde que :c.A:o estejs:m com·
preend1das na prot!:nção do art. S.f.
n.~ I, desta .~·

l

Art. 22. As restric;Oes contidas no

art. 19 não se ap!icam aos auxilias e
mbvenç(ies CCCl.S1.,."'D8d.aS no Orçamento
d• !952.
I
Art. 23. Enquanto .nlo fOr adots.da.

na .Lei' orçam.enta.na. a nomencla.tUni

estabelecida nesta Lei. entendem--se
eomo auxill~ suovenç:óez ordintma5 e
subvençl'.ies utraord1Dánas. respec:ttm-mente e para todos os efeitos, as eon..
tribuições, subvençl'.ies e auxilies eonsip:1&dos no orçamento, para 1952 e
anteriores.

.Art. 24. Esta Le1 entrart em vtg;:)r

na. data da sua. publlcaçlo. revogadas
as CUspostç6es em contrário.

:ruo de Janeiro, 13 de dezemb:'o de
1951: 130.o da. Independlénei& e 53.0
da República.
G:&'l'UI.IO VAKCAS.

E. Stmdes Filho.

Fronciso<> Negrdo fie L!""'•

Horâcto IA.ter.
Jodo Cl~ta: ..

.Nero Moura:.
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.DECRETO N. 984 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1993
Suspende o rcpnuo c pagaMento do subvenções sociais e
determino. o rccadnstramcnto das entidades

. O Presidente da RepJiblica, no wso da atribuição que lhe confere o artigo 84,
inciso IY. da Constituição, decreta:
· ' / ht. 1° Ficam suspensos, pelo prazo de noventa dias, contados da publica·
ção deste Decreto, os repasses e pagamento& de subvenções do Tesouro Nacional a

entidades de fins filantrópicos registradas junto ao Conselho Nacional de Serviço
Social •
. , ..§ ·111 Fmdo o prazo previsto no "capUt,., somente·poderão receber aubveDçi;e.
ou fruir de benefício legalmente estatuido as entidades titulares do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos referente a registro concedido pelo Conselho Nacional de Serviço Social em proccsse>..de recadastramcqto, de acordo 'com o disposti)no
.
.
.
.
.
artigo-2".
§ 2" ExceP<:ionalmente, decorridos sessenta dias da publicação deste Decrete, o Presidente da República, mediante proposta fundamentada do Ministro de Es·
tado, poderá auterizar o pagamente de subvenção a entidodo que já tenha obtidci no-·
Vl> certificado de registro. .
.
. ·Àrl..·ll" O. Conselho Nacional de Serviço Social expedirá, no prazo de quin·
ze di'as, aa instruçõea pàra o rccadastramcnto das entidades registradas. bem. co-.
,mo .par:a a concessão de ·rcgiatroa novos, tendo em vista as disposições legaia: e ~
gulamentnres pertin<>ntea, esJieeialmcnte as do Decrete n. 752.<1), de 16 de feverei,
rode 1993.
.. ·
Art. 3" Este Decrete entra em vigor na data. de sua publicação.
Itamar Franco - Presidente da República.·
'Ihrcisio Carlos de Almeida Cunha.

LEI N2 8.212, DE 24 DE
JULHO DE 199~ I

dada beneficente de ·assistência social que
atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
··Jv_....seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal

Dispót> sobnJ a organização da Segundada Sccial. ./ns6tJJI Plano da Cusr..io, e
dá outras pmvldáncills.

O PRESIDENTE DAAEPÚBUCA
Faç.; saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segUinte Lei:

ou munidpaJ:
11 - seja portadora do Certificado ou do
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, forneddo pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovadO a c~da três anos;
III - promova a assistênda social beneficente, indusive educacional ou de saúde, a

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

menores, idosos, excepcionais ou passo~
rentes:
IV • não percebam Seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e .não usufruam vantagens ou
benefícios a qualquer tilulo;
V - apUque integratmente o eventual resultado operacional na manutenção e des8nvolvimento de seus objetivos institucionais.
apresentando anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Sodal relatório drcunstanciado do suas a!ividades.

Art. 55. FK:a isenta das contnbuições de
que tratam os artigos 22 e 23 desta Lei a enti-

§ 1" Ressalvados os direitos adquiridos. a
isenção de que trata este artigo serâ requeric.a
ao lnslituto Nacional do Seguro Social (INSS),
que terã o prazo de 30 (lrinla) dias para despachar o pedido.

LEI ORGÂNICA DA
SEGURIDADE SOCIAL
Titulo VII
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V - ap~que integralmente o eventual~~
tado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objeüvos institucionais. apresen-

§ 2 11 A Isenção de que trata este artigo não
abrange empresa ou entidade que, tendo personaJidade jurfdica própria. seja mantida pt2r
outra que esteja no exercício da isenção.

tando anualmente ao Conselho Nacional da
Seguridade Social relatório circunstancíado de
suas atividades;

DECRETO N2 612- DE 21
DE JULHO DE 19921

Art. 33. A entidade beneficiada com a isen·

ê obrigada a apresentar, anualmente, atã

ção

30 de abril, à Gerência Regional do Instituto
Naciorial do Seguro Social -INSS jurisdicionan.

DA nova roda~o ao Regulamento da
Organização & do Custeio da Seguridade
Social, aprovado pelo Decreto n 11 356, d9 7
dttdtaembrode 1991, e/ncorporaasa./te-

te de sua sede. relatõrio circunstanciado de
suas atMdades no exercício anterior, assim
como as seguintes lnf'?nnações:

raçõ9S da legislação posterior.
•

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA, no uso
da atribuição qu8 lhe confere o art. 84, incisb IV,
da Constituição. e de acordo com as Leis n.11s
8.212, do 24 de julho do 1991, 8.218, de 28 do
agosto de- 1991, 8.222. de 5 de setembro de
1991, 8..383, de 30 de dez::embro de 1991,
8.422, d&13 do maio de 1992, e 8.444, de 20
de julho do1992. o Lei Complementar nR 70, de
30 de dezembro de 1991.
DECRETA:

R«<açào d;,d• pelo Dot:reto n• 1.038. ri• 07 de

janeiro do 1~ (D.O. 70..01·19g.,).

1·localização de sua sede:

11 - nome e qualificação completa de seus
dirigentes;
~

llf • relação dos seus estabelecimentos a
obras de construção civil;

.

W- descrição ponnenorizada dos setviçosde assistânciasociat, educacional ou de saúde.
prestados a menores, idosos, portadores de ..
deficiência e pessoas carentes, mencionando a

REGUlAMENTO DA
ORGANIZÂÇÃO E DO
CUSTEIODA .
SEGURIDADE SOCIAL

quantidade de atendimento e os respectivos

custos.
§ 1R O relatório será insf!'uido com
guintes documentos:

os se-

a) cópia da publicação do Balanço Geral e

do Demonstrativo de Receita e Despesa do
·exercicio anterior; ·· ·

Parte 11
DO CUSTEIO DA-~--· '---SEGURIDADE SOCIÀL
Título I

.

..

DO FINANCIAMENTO' DA·
SEGURIDADE SOCIAL

.·

Capitulo IV

DAS CONTRIBUIÇÕES DA ~l>.lPRESA
E DO EMPREGADOR DOMESTICO

Seçãoll _
. _
DA ISENÇAO DE CONTRIBUIÇOES
Art. 30. Fica isenta das contribuições da
que tratam os arts. 25, 26 e 28 a entidade
beneficente de assistência sodaf que atenda,
cumulativamente, aos seg~i.n!~S requisitos:.

b) declaração fumada por pelo menos 2

com

(deis) dirigentes.
firma reconhecida e 'sob
pena de responSabilidade, de que a entidade
continua a satisfazer plena e cabalmente os
requisitos constantes do art. 30.
··~ §

.22 A entidade apresentará, ainda. as fo-

-~de pagamenlo

relativas ao período, bem
como os respectivos documentos de arrecadação que comprovem o recolhimento das contribuições dos empregados ao INSS, além de
outros documentos que possam vir a ser solicitados pela fiscalização.

§ 3" Aplicam-se ãs entidades no exercício
do direito à isenção todas as normas de arrecadação, frscalização e cobrança de contribuições
estab?lecidas neste Regulamento. ·
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LEI N •. 8. 742 - DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 .
Dispõe sobre a organização da Assistência Social
e dá outras providênciás
O Presidente da &pública.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta a eu aancieno a seguinte Lei:

LEI ORGÂNICA DA ASSISTtNCIA SOCIAL

. • CAPfTULO·III
Da Organização c da Gestão
Art. 17. Fica instituido o Conselho Nacional da Assistência Social - CNAS,
órgão SU:perior de deliberação colegiada,. vinculado à estrutura do órgão da Admi·.
niatração Pública Federal responsável pela coordenação da Politica Nacional de Aa·
siatência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República; têm mandato de 2 (doia) anos, permitida uma única recond~ por i&Ual período.
§ 1• O Conselho Nacional da Assistência Social - CNAS é eompoato por 18
(dezoito) membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da
Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Politica Nacional
de Assistência Social, dé acordo com oa critérios seguintes:

I - 9 (nove) representantes governamenteia, incluindo 1 (um) representante
doa Estados a 1 (um) dos Municípios;

n - 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre representantes doa usuá·
rios ou da organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalbadores do setor, escolhidos em !oro próprio sob fiacalização do Mi·
nistério Público Federill.
L
§ Z' O Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS é presidido por um
de seus integrantes; eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, per·
mitida uma única recondução por igual P.eriodo.

§ 39 . O Conselho Nacional de Aasiatênci& Social - CNAS contará com uma
Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Exe·
cutivo.

§ 41 Os Conselhos da que tratam os incisos II. III e IV do artigo 16 deverão
ser instituídos, respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Mu·
nicipios, mediante lei especifica.

Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:
I- aprovar a Politica Nacional de Assistência Social;
II - normatizar aa ações e regular a prestação da serviçoa de natureza públi·
.ca e privada no campo da assistência social;
··-~------------------------------------------------------------------------------------------.....
-. -------- ................................. ··----·------------ .................................................... ·-·-·-·------·- ..
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LEI N. 8.9.09·- DE 6 DE JULHQ DE r994
Dispõe, em caráter emergencial, sobre a prestação de serviços por
entidades de assistência social, entidades beneficentes de
assistência social e entidades de fins filantrópicos e .
estabelece prazos e procedimentos para o recadastramento
de entidades junto ao Conselho Nacional de Assistênci,a
Social, e dá outras providências
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanc1ono a seguinte Lei:
Art. 2• As entidades registradas no Conselho Nacional de· Serviço Social ou
no Conselho Nacional de Assistência Social devem requerer o seu recadastramento junto ao Conselho Nacional de Assistência Social até 31 de março de 1995.
§ r• As entidades que não observarem o disposto no "caput" des~ artigo terão seus ·registras cancelados.
§ 2" O Conselho Nacional de Assistência Social divulgará, por Resolução, no
prazo máximo de sessenta dias, a contar da publicação desta Lei, os critérios para
realização do recadastramento, que devem ser de fácil entendimento e de baixo custo para as entidades.
§ 3" Às entidades que, por força do Decreto n. 9S4<2l, de 12 de novembro de
1993, tenham apresentado o pedido de recadastr:lmcnto, até a data d.e publicação
desta Lei, será assegurado o direito de terem seus pedidos ap.alisados à luz da legislaçãó então vigente ou à luz dos critérios que serão estabelecidos, conforme de·
termina o § 2" deste artigo, prevalecendo a situação que bcnP.fici:lr a entidade requerente.
·
Art. ro. O Conselho Nacional de Assistência Social e o Conselho Nacional
de Seguridade Social deverão, no 'prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação desta Lei, estabelecer as normas para a apresentação de rclatõricis períodi-.
cos e prestação de contas das entidades beneficentes, com vistas a reduzir prócedimentos burocráticos e custos às entidades beneficentes de assistência social•.
Art. 11. Os Çertü~eados de Entidade de Fins FiJ!mtrópicos, .emitidos pelo Con-:...,.
selho N áciõna! de"Serviço Social para as entid'ades beneficentés de ·ãssistênciã -s~
cial, mantrõpieas e de assistência social, a que se refere o artigo r• desta Lei, que
tenham sido emitidos até 3r de maio de 1992, têm sua validade prorrogada para 31
de dezembro de 1994.
..
Art. 12. Ficam· convalidados os a tos praticados com base na Medida Provisória n. 501 «l, de 20 de maio de 1994.
Art. 13. Revogam-se o Déereto n. 984, de 12 de novembro de 1993, o Decreto n. r.097C1l, de 23 de março de 1994, e todas as disposições em contrário.
Art. 14: Esta Lei entra em vigor a partir' da data de sua publicação.
Itamar Franco - Presidente da República.
Sérgio Cutolo dos Santos.
Leonor Barreto Franco.

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de
Assuntos Sociais)
•
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OÁCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
N• 178/96, de 17 do corrente, comunicando a
rejeição do Projeto de Lei do Senado n• 156, de
1989 (n" 3.933189, naquela Casa), de autoria do Senador Odacir Soares, que dá nova redação aos ar!S.
665 e 666 da Consolidação das Leis do Trabalho
dispondo sobre férias e remuneração de juizes classistas temporários.

PARECERES
PARECER N" 548, DE:;199&
,.

,·,

.~·

.::.....

·.·

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n" 59, de 1996, {n" 976195, na
Casa de origem) de Iniciativa do Presidente da República, que· dispõe sobre a
condução de veículo oficiaL
Relatai: Senad~r José lgriáclo

1- Relatório
Objetiva o presente projeto a autorização para
que seiVidor público federal, possuidor de Carteira
Nacional de Habilitação, possa, no exercício das
atribuições inerentes ao seu respectivo cargo, conduzir veiculo oficial.
A proposta teve inspiração na excessiva demanda por profissionais cuja investidura se tenha
efetivado para o cargo de motorista, sem o devido
suprimento, pela administração, em face da insuficiência de pessoal especializado.
Em face disso, a própria administração tem
adotado a prática de conceder autorização para que
seiVidor, devidamente habilitàdo, possa, no exercício especifico de atribuições inerentes a seu cargo,
conduzir veiculo oficial.
Vê-se, pois, que trata-se típico caso em que as
circunstâncias andaram na frente, forçando o legislador a acompanhá-las para regulamentar o que de
fato já é praticado.
Melhor assim, posto que a experiência fálica já
aprovou a medida, forçando agora a sua normalização.
Para melhor fundamentar o projeto teçamos as
seguintes considerações:
a) os seiVidores cuja autorização será concedida, via de regra, já conduzem, diariamente, veículos
de sua propriedade, os quais têm potência, complexidade mecânica e operacional que, quando não
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iguais, em muito se assemelham às dos veículos ofi.
ciais;
b) observa-se-á, evidentemente, a série da ha·
bilitação, ao conceder-se autorização ao seiVidor
para a condução do veiculo oficial, nas condições
especificadas;
c) neste momento, em que muito se fala em redução de gastos, com enxugamento da máquina,
bem como, em imprimir à administração caráter gerencial dinâmico, primando-se pela economia, é o
projeto ora em exame, de plena adequação a tais
pressupostos; e
d) finalizando, há que ser observado que o projeto tem caráter a_utorizativo, ou seja, apenas faculta
' ao seiVidor devidãmente habilitado que, no exercício
das atnbuições inerentes ao seu cargo, possa conduzir veículo oficial.
Assim, afastado está o caráter impositivo da
medida, dando lugar ao cunho de alto valor desburocralizante. · ·
·
Frise, se por oportuno, que os veículos oficiais
cuja autorização para condução está sob exame,
são de transporte inãlvidual de passageiros e a autorização para sua condução ocorrerá por ato do dirigente máximo de cada órgão ou entidade do poder
público.
Aberto o prazo regimental para a apreciação
de emendas, nenhuma foi apresentada.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Face ao exposto e, presentes os pressupostos
da técnica legislativa, bem como, considerando-se o
caráter de economia, dinamismo e agilidade pelo
projeto alcançados, desonerando e acelerando as
gestões do poder público, bem assim, considerandose inafastados quaisquer óbices de cunho jurfdico
constitucional à sua admissibilidade, somos pela
aprovação do Projeto de Lei n• 59, de 1996.
Sala das Comissões, 16-10-96.- lris Rezende,
Presidente - José lgnácio, Relator - Ramez Tebet Jerfferson Péres - Romeu Tuma - Silva Junior Bemardo cabral - Regina Assumpção - Sandra
Guidl- Antonio canos- Valadares- Lúcio .Aicãl dai a
- Elcio Alvares- Peci'o Simon- Henrique Loyola.
PARECER N2 549, DE 1996

Da Comissão de Constituição, JustiProjeto de Lei do
Senado n" 270, de 1995 de autoria dos senadores Edison Lobão e Pedro Simon,
que "Dispõe sobre a destinação de recur-

ça e Cidadania, sobre o

- - - ·

-----------
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sos orçamentários para o custeio das
campanhas eleitorais. •
Relator: Senador Francelbto Pereira
1- Relatório
O projeto, de autoria dos nobres senadores
Edison Lobão e Pedro Simon, visa regulamentar o
disposto no inciso IV do art. 38 da Lei n• 9.096, de
19 de setembro de 1995 (Lei Orgânica dos Partidos
Pollticos) que trata da destinação de recursos orçamentários para o custeio das campanhas eleitorais.
Seus pontos principais são: 1) - As dotações orçamentárias destinadas à
composição do Fundo Partidário serão calculadas à
razão de R$5,00 (cinco reais) por cada eleitor alistado pela Justiça Eleitoral em 31 de dezembro do ano
anterior ao da realização das eleições;
2) - Os recursos serão aplicados, exclusivamente, no alistamento e campanhas eleitorais;
3) - Os recursos serão rateados pelos partidos
pollticos proporcionalmente ao tamanho da bancada
de cada um deles na Câmara dos Deputados, calculando-se a proporção com base na filiação partidária
que constar da diplomação dos candidatos eleitos;
4) -A prestação de contas da aplicação dos
recursos financeiros nas campanhaS eleitorais será
feita em conformidade com a legislação em vigor;
5) - O custeio das campanhas polrticas com
outros recursos financeiros não poderá uHrapassar o
valor da dotação orçamentária destinada à mesma
finalidade;
6) -O Poder PGblico deverá ampliar, paulatinamente, sua participação no financiamento das campanhas polrticas, de modo que dentro de dez anos
apenas vinte por cento desses recursos sejam provenientes de dotações de particu!Mes ou de recúr,_
sos próprios dos candidatos;
·
7) - Sessenta dias após a vigência da lei, o Superior Tribunal Eleitoral baixará as instruções para
sua execução.
-

li-Voto
O projeto atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e fécnica legislativa.
Seu propósito é estabelecer limites para os
gastos dos partidos polrticos em campanhas eleitorais e possibilitar sua independência em relação ao
poder econômico, subvencionando-os com recursos
do Orçamento da União.
Trata-se de prática corriqueira nos palses democráticos, e que agora chega até nós como instrumento indispensável à lisura dos pleitos e a redução

da influência do poder econOmico no financiamentc
das campanhas eleitorais.
A Lei n• 9.096 estabeleceu, no inciso IV, do art
38, o limite mlnimo de R$0,35 (trinta e cinco centa
vos de real) para cada eleitor. O projeto em exarrn
estabelece o valor em R$5,00 (cinco reais). Sugeri
mos o aumento desse valor para R$8,00 (oito reais)
o que consideramos razoável e compatfvel com a li
mitação das disponibilidades orçamentárias.
Trata:se, com efeito, de um investimento em ci
dadania, tão importante e crucial para o Pais com<
os gastos com a área social.
Temos, no entanto, duas ob,servações a faze.
a respeito do projeto ora em exame nesta Comissão
A primeira diz respeito ao art. 1•. O projeto alterou a redação da parte final do inciso IV da Lei n'
9.096, de 19 de setembro de 1995, para mencionai
que o cálculo referido no citado dispositivo levará err
conta cada eleitor alistado pela Justiça Eleitoral err
31 de dezembro do ano anterior ao da realizaçãc
das eleições.
Consultando-se a Lei n• 9.096, verifiCa-se que
o inciso IV do seu art. 38 é claro quando menciona:
Art. 38. •................................................
IV - dotações orçamentárias da Uniãc
em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro
do ano anterior ao da proposta orçamentá·
ria. multiplicados por trinta e cinco centavos
de real, em valores de agosto de 1995.
. '

"·

E nada mais justo do que calcular o valor da
dotação orçamentária em função dos eleitores inseri·
tos no final do ano anterior ao da proposta orçamen-

tária.

,

-

"

'

Com isso, manté~e um valor da dotação
compatfvel com as despesas partidárias, que incluem a mobilização para o alistamento eleitÓral.
Evidentemente, mantido o áiSpOSitivo do projeto,
haveria uma senslvel perda de recursos nos anos que
intermediam cada eleição, pois o cálculo seria feito em
função dos eleitores inscritos em 31 de dezembro do
ano anterior ao da realização das eleições.
Além do mais, a ausência de qualquer indexador levaria a uma erosão inflacionária ao longo do
tempo, do valor proposto por cada eleitor, motivo
pelo qual consideramos prudente manter a referên- cia a valores de agosto de 1995, mencionados no citado inciso IV do art. 38 da Lei n• 9.096.
Em vista disso, sugerimos a seguinte j;lmenda
substitutiva ao art. 1•:
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·EMENDA N° 1 - CCJ
.. Art 1• As dotações orçamentári~s de
que tram o art 38, inciso IV, da Lei n• 9.096,
de 19 de setembro de 1995, serão calcula-.
das 'à r<izão de R$8,00 (oito reais) por eleitor
inscrito até 31 de dezembro do ano anterior
ao da. proposta orçamentária, em valores de
agosto de 1.995.
A segunda observação .diz respeito ao § 1• do
art 1° do projeto; que restringe a aplicação dos recursos ao disposto no art 44, inciso III, da Lei n"
9.096, de 19 de setembro de 1995, ou seja, ao alistamento eleitoral. ·
Embora seja um dos pontos mais !<'levantes da
atividade partidária, pois se destina a dar condições
de votar a milhões de brasileiros, especialmente os
jovens, há outros aspectos significativos da vida dos
partidos que .exigem recursos para sua viabilização.
"--"'Os partidos desenvolvem propaganda doutririá:
ria e polftica; criam e sustenmm entidades destinadas à pesquisa à educação politica e mantêm se-:
des e serviços, com pessoal contramdo.
Tudo isso representa gastos .cuja cobertura
terá de ser de responsabilidade do Fundo Partidário.
É justamente para atender a essas necessidades que tomamos a iniciativa a propor uma emenda
ao § 1° do art. 1• do projeto, para excluir a expressão "inciso III", de forma a assegurar que os recursos orçamentários serão aplicados integralmente
nas atividades mencionadas nos quatro incisos do
art 44 da Lei n• 9.095, de 19 de setembro de 1995.
A emenda substitutiva ao § 1• do art 1° do projeto tem a seguinte redação:

e

EMENDA N° 2- CCJ
Art 1° ············-···•···············-··-········-·
§ 1• Os recursos orçamentários calculados na forma do caput deste artigo serão·
aplicados exclusivamente no atendimento
do disposto do art. 44 da Lei n• 9.096, de 19
de setembro de 1995.
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de
Lei n• 270/95, nos termos em que é proposto pelos
seus ilustres autores, com a inclusão das ·duas
emendas substitutivas acima mencionadas.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1996. lrls Rezende, Presidente - Francelina Pereira, Relator- José Fogaça- Romeu Tuma- Silva Júnior
-Sérgio Machado- Edlson Lobão- Josaphat
Marinho - Bernardo Cabral - Ramez Tebet - Eicio Alvares - Antonio Carlos Valadares - José
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Eduardo Dutra -·Roberto Requião - Regina Assumpção ..., Jefferson Péres - Sandra Guidi José lgnáclo. . .. . .
• TEXTO ANAL APROVADO PELA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA AO
'
'
..
.
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 270, DE 1995
Dispõe sobre a destinação de recur;
sos ·orçamentários para o custeio elas
campanhas eleltarals.
O Congresso Nacional deerem:

, Art 1• As domções orçamentárias de que traia
o art. 38,j!),g.~ IV, da Lei n• 9.096, de 19 de setembro de 1!195, serão calculadas à· razão de R$8,00
(oito reais) por eleitor inscrito até 31' de dezembro do
ano anterior ao da proposta orçarrientária, em vatoresdeagostode_1995. '"cc. : ,, ·... ·." ·.. :'·' :,, .. ...
. § 1• Os recursos orçamentários cak:ulados na
forma do caput deste artigo serão aplicadÓs exclusivamente no atendimento_ _do disposto do art 44 da
Lei n" 9.096, de 19 de setembro de 1995.
.
· § · 2" A prilvisão orçamentária dos ~rsos
mencionados .no parágrafo anterior deverá ser consignada, no anexo· do Poder Judiciário, ao Tribunal
Superior Eleitoral.
Art 2" O total dos recursos de que traia es1a
Lei será rateado pelos partidos polflicos proporcionalmente ao mmanho da bancada de cada um deles
na Câmara dos Deputados.
§ 1° Nos cálculos de proporção a que alude c
caput deste artigo, tomar-se-á por base a filiaçãc
partidária que constar na diplomação dos candidatos
eleitos.
§ 2• Havendo fusão ou incorporação de partidos, será considerado, para efeito do cálculo aludidc
no parágrafo anterior, o resulmdo da adição do número de candidatos diplomados em seus artigos dE
origem que vierem a integrar o novo partido, desdE
que a referida alteração partidária ocorra até um anc
antes da realização das eleições.
§ 3° Ficam exclufdos do art 41 da Lei n• 9.096.
de 1995, a distribuição dos recursos orçamentário~
de que trata esta Lei.
Art. 3• Os créditos a que se refere o artigo an·
terior serão automaticamente distnbufdos ao T esouro Nacional.
§ 1° Os créditos mencionados neste artigo serão colocados em conta especial do Banco do Brasi
S.A. à disposição do Tribunal Superior Eleitoral alll
seis meses antes das eleições.
§ 2" O Tribunal Superior Eleitoral, dentro elE
trinm dias, a contar da dam do depósito a que se re-
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fere o parágrafo anterior, fará a respectiva distribuição aos Diretórios Nacionais dos partidos.
Art. 4° A prestação de contas da aplicação dos
recursos financeiros nas campanhas eleitorais será
feita em conformidade com a legislação em vigor.
Art. s• O custeio das campanhas políticas com
outros recursos financeiros que não os previstos
nesta lei não poderá uttrapassar o valor da dotação
orçamentária destinada àquela finalidade.
§ 1" O montante de recursos não-orçamentários referidos no caput deste artigo compreendem
recursos de quaisquer ordens, que deverão ser convertidos em bônus eleitorais na forma da legislação
vigente.
§ 2° O Poder Público deverá ampliar paulatinamente sua participação no fmanciamento das campanhas poiHicas de modo que dentro de dez anos
apenas vinte por cento desses recursos sejam provenientes de doações de particulares ou de recursos
próprios dos candidatos.
Art. 6° O Tribunal Superior Eleitoral baixará,
dentro de sessenta dias, instruções para execução
do disposto na presente Lei.
Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua
pubficação.
Art. a• Revogam-se as disposições em contrário.
Senador lrls Rezende, Presidente.
A SRA- PRESIDENTE (Emília Fernandes) -O
expediente lido vai à publicação; · ·
A SRA.. PRESIDENTE (Emília Fernandes) O Projeto de Lei da -câmara n• 59, de 1996 (n•
976/95, na Casa de origem), cujo parecer foi lido
anteriormente, ficará sobre a mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995, do
Senado Federal.
· ·
·
·
A SRA- PRESIDENTE (Emília Fernandes) Nos termos do art. 91, §§ s• a s•, do Regimento lntemo do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de
Lei do Senado n• 270, de 1995, cujo parecer foi lido
anteriormente, seja apreciado pelo Plenário.
·A SRA- PRESIDENTE (Emília Fernandes) Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas aos seguintes Projetas de Lei do Senado:
.:.. n• 258, de 1995, de autoria do Senador Laura Campos, que cria área de livre comércio em BrasRia, Distrito Federal;
- n• 68, de 1996, de autoria do Senador Bernardo Cabral, que denomina a Refinaria de Manaus

- Reman como Refinaria Isaac Benayon Sabbá RIBEN;e
- 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
·
O Projeto de Lei do Senado n• 68, de 1996,
não recebeu emendas, e será incluído em Ordem do
Dia, oportunamente; e os de n•s 258, de 1995, e 87,
de 1996, vottam às Comissões de Assuntos Económicos e de Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente, em virtude de terem rece!Íido emendas.É a segÚinte a emenda apresentada ao
Projeto de Lei do Senado n• 258, de 1995:

EMENDA N" 1 - PLEN
Art. 1° É criada, no Distrito Federal; Área de
Processamento de Manufaturados, sob regime fiscal
especial, estabélecida com a finalidade de promover
atividades produtivas e geradoras de empregos qualificados nas suas "cidades-satélites•.
§ 1° Não se inclui na Área de Processamento
de Manufaturados do Distrito Federal ..., APMDF o
Plano Piloto de BrasRia, região tombada pela Unesco corno Patrimônio Cuttural da Humanidade.
§ 2" O Poder Executivo, em articulação com o
Governo do Distrito Federal, delimitará as áreas continuas em que se instalará a APMF, incluindo locais
apropriados para o entrepostamento de bens de produção a serem nacionalizados ou reexportados.
Art. 2". Os insurnos estrangeiros ou nacionais
enviados à APMDF serão, obrigatoriamente, .destinados a empresa autorizada a operar nessa área
Art. 3" A entrada de insumos estrangeiros na
APMDF tar-se-á com suspensão dos-trnpostos sobre
a Importação e sobre Produtos Industrializados, que
será convertida em isenção, quando os beflS forem
destinados a:
I - industrialização de outros produtos em seu
território, destinados a consumo e venda interna na
APMDF;
11 - beneficiamento, em seu território, de pescado, pecuária recursos minerais e matérias-primas
de origem agrfcola ou florestal;
III - agropecuária e piscicuHura;
IV - instalação e operação de turismo e servi.,·c··· '
ços de qualquer natureza;
V - estocagem para comercialização no. mercado externo;
· · ~: ..
VI - reexportação como componente em pro"·
dutos finais comercializados no exterior.
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§ 1° Consideram-se insumos:
I - as matérias-primas;
11 - os produtos intermediários, inclusive os que
embora não integrando o produto final, sejam consumidos ou utilizados no processo industrial;
III - os produtos destinados à embalagem e
acondicionamento.
§ 2° Os demais insumos estrangeiros, inclusive
os utilizados como parte, peças ou componentes de
produtqs industrializados na APMDF, goZa.rão de
suspenSão dos tributos referidos neste artigo, mas
estarão sujettos à tributação no momento de sua inteinação;
§ 3° Estão excluídos dos benefícios fiscais de
que trata este artigo os insumos destinados à industrialização dos produtos abaixo, compreendidos nos
capítulos e/ou nas posições indicadas na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias:

de produtos pela APMDF, destinadas exclusivamente à reexportação, vedada a remessa de divisas correspondente, e observados, quando reexportados
tais produtos, todos os procedimentos legais aplicáveis &õ exportações brasileiras.
Art a• A Secretaria da Receita Federal exercerá a vigilância na APMDF, bem como a repressão ao
contrabando e ao descaminho, sem prejuízo da
competência do Departamento de Polícia Federal.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá assegurar os recursos materiais e humanos necessários aos seiViços de fiscalização e controle aduaneiros da APMDF.
Art go Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 1o. Revogam-se as disposições em contrário.

a) armas e munições: capítulo 93;
b) veículos de passageiros: posição 8703 do
capítulo 87, exceto ambulâncias, carros funerários,
carros celulares e jipes;
c) bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e
2206 (exceto 2201;1.90.0100) do capítulo 22;
d) fumo e seus derivados: capít1,1los 24;
e) produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas; posições 3303 a
3307, do capítulo 33.
Art. 4° Considera-se importação normal, para
efeitos administrativos e fiscais a compra de bens insumos estrangeiros armazenados na APMDF por
empresas estabelecidas em qualquer outro ponto do
território nacional.
Art 5" Os insumos nacionais ou nacionalizados
que entrarem na APMDF estarão isentos do Imposto
Sobre Produtos Industrializados, quando destinados
às finalidades mencionadas no caput do art. 3•.
Parágrafo único. FICalll asseguradas a manutenção e utilização dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados relativos à matéria-prima, produtos
intermediários de embalagem empregados na industrialização dos produtos introduzidos na APMDF.
Art O Poder Executivo regulamentará a aplicação de regimes aduaneiros especiais para mercadorias estrangeiras destinadas à APMDF assim
como para as mercadorias dela procedentes.
Ar. 7" Os limites globais para as importações
através da APMDF serão fixados anualmente pelo
Poder Executivo, no ato em que o fizer as áreas de
livre coméroio.
Parágrafo único. A critério do Poder Executivo,
poderão ser excluídas do flmite global as importações

tas dos impostos sobre a Importação (11) sobre Pro-

s•

·Justlfl~ção •
De acordo com a posição original seiiam isendutos Industrializados (IPI) as mercadorias estrangeiras ou nacionais que ingressarem na Área de Uvre Coméroio de Brasnia - ALCB, criada pelo projeto. Não estão previstas restrições a entrada de produtos acabados - com o que o DF pode, se prosperar a proposta, transformar-se em .mero entreposto
de produtos importados e nacionais.
Essa circunstância traz dois ·grandes inconvenientes: primeiro desencadearia forte resistência à iniciativa, que poderia ser entendida como privilégio para
Bras Ria; segundo, e mais.· importante, a proposição
acabaria não gerado os ernpregoli de que o Distrito
Federal tanto necessita para conquiStar sua autonomia
econômico-financeira e com isso liberta-se, ao,~nos
em parte, da dependência de recursos da Uniãé(. r•
Diante do exposto, o substitutivo prevê que as
mercadorias abrangidas pelo beneficio fiscal deverão, necessariamente, ser semi-acabadas - ou seja,
deverão passar por um processo de beneficiamento,
montagem ou transformação no Distrito Federal. O
beneficio fiscal será destinado exclusivamente a
esse tipo de mercadorias, fiCarldo tOdas as- demais
excluídas.
·
De acordo com esse espírito, a própria denominação •Área de Uvre Coméroio", prevista no PLS,
perde sua razão de ser. Entendemos que o, nome
•Àrea de Processamento de Manufaturados" seja
mais apropriado e conforme com os objetivos pretendidos.
.
Sala das Sessões, 18 de outubro 1996. - Senador José Roberto Arruda.

(A Comissão de Assuntos Econômicos.)
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São as seguintes emendas apresentadas ao Projeto de Lei do Senado n• 87, de
1996.
EMENDA N° 1 - PLEN
Dê-se ao art. 1° do Projeto a seguinte redação:
•Art. 1° Durante a investigação policial
ou a instrução de processo criminal, a autoridade policial ou o representante do Ministério Público poderão requerer à autoridade
judicial competente medidas de proteção a
pessoa que, por sua condição de vitima ou
testemunha, tenham a integridade física ou
mental ameaçada •
Justificação
A emenda objetiva, incluir a desejada proteção
durante a fase da investigação criminal.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1996. Senador José lgnáclo Ferreira.
EMENDA N° 2- PLEN
Suprima-se o § 1° do art. 1• do Projeto.
Justificação
O jufzo da necessidade da proteção independe
da parte interessada, pois deverá ser concedida a
avaliada pela autoridade mencionada no art. 1° do
Projeto, concfiCionar tal jufzo a um requerimento escrito do ameaçado Só irá burócrâtizar e cflficultar a
aplicação da lei.
··
· ··
Sala das sessõeS; 18 de "outubro de 1996. ·
Senador José lgnáclo Ferreira. · .. · --, EMENDAN~a.:::'F>&.~- • • ~-Dê-se ao inciso I do§ 2" do artigo 1° a seguinte
... ~ -'--~ · "' .. .
redação:
"Art. 1° .....;...........~ ..................~............

§ 1• ....................................::..................
§ 2" ............;..............................;...........
I - ente de uma famHia: o cônjuge, ascendente, descendente, enteado, concubina, e colaterais até o terceiro grau.•
Justificação
A emenda tem por objetivo incluir entre os entes de uma famHia o enteado e a concubina, assegurando-lhes também a garantia de sua segurança.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1996. Senador Romeu Tuma.

(A Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania)
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A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Passa-se à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, estamos nos aproximando da
data comemorativa do-centenário de Belo Horizonte,
a bela Capital mineira que, ao longo das últimas décadas, soube dar a Minas e ao Brasil um exemplo
de crescimento econômico e social, forjando um
povo com elevado sentimento de cidadania e de
amor à sua cidade, ao seu Estado e ao setl Pafs.
Belo Horizonte, a Capital do Século, completará 100 anos em dezembro de 1997, mas desde agora o Prefeito Municipal, Patrus Ananias, vem agindo
no sentido de executar um programa de comemorações à altura do grande acontecimento de expressão nacional.
As festividades serão oficialmente abertas este
ano, programando-se, de 11 a 12 de dezembro próximo, uma série de eventos, com a participação entusiástica de grupos artísticos e culturais de Belo
Horizonte e de todas as parcelas do povo da nossa
Capital:
·A história de Belo Horizonte confunde-sé" com
a história de sua arte, estimulada a partir da chegada dos imigrantes itafianos, cuja atividade contribuiu
para desenvolver nos belo-horizontinos o gosto pela
ópera; o balé e o teatro.
· ·:.
· · · ·· - ·
São esses grupos; desenvolvidos· e cOnsolidados através dos anos, que assumem a Unha pioneira
das comemoraÇOEis dos 100 anos de Belo H01:izonte,
despertando na população, através de suas manifestações artísticas, o sentimento de cidadania de
amor à sua cidade, que lhe serviu de berço ou que o
·'
acolheu de braços abertos.

e

a

Cada habitante de Belo Horizonte tem consciência de que a cidade é a extensão de cad;t .um.
seu local de moradia, de trabalho e de lazer, palco
de suas alegrias e tristezas.
_,_
Para gerir toda a programação comemorativa
dos 1oo anos da cidade, o Prefeito Patrus Ananias
criou um Conselho Consultivo do Centenário de Belo
Horizonte, que articulará as ações governamentais
nos três níveis - federal, estadual e municipal, assim
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como nas entidades e associações diversas -, garantindo, assim, organicidade e brilhantismo ao
evento.
Entendemos corno muito oportuno que os governos federal, estadual e municipal e to"da a sociedade se unam num esforço conjunto destinado a
acelerar a construção das obras em execução e iniciar outras, de modo a tomar a cidade mais limpa e
mais bela, oferecendo, ao mesmo tempo, uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes.
Com o nosso decidido apoio, o Prefeito de Belo
Horizonte, Patrus Ananias de Sousa, solicitou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a emissão
de um selo comemorativo do centenário da cidade,
um registro tlistórico de elevado significado para as
· aluais e futuras gerações de belo-horizontinos.
Estamos convencidos de que os brasileiros de
Minas e de outros recantos deste imenso Brasil estarão, junto com os brasileiros de Belo Horizonte, irmanados e solidários no que diz respeito às comemorações do centenário da cidade, já agora denominada a Capital do Século.
O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. FRANCEUNO PEREIRA- Com prazer,
nobre Senador.
O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Francelino Pereira, desejo somar ao seu pronunciamento
a minha voz de simpatia e de aplauso pelas comemorações do Centenário de Belo Hórizonte, que
agora se aproxima. Quando eu lá nasci, Belo Horizonte era uma criança de 33 anos de idade, uma
grande aldeia com bem menos de 70 mil habitantes.
Vi Belo Horizonte crescer; assisti, durante 31 anos, à
expansão daquela cidade, que, de cidade administrativa, que recebeu a velha Capital mineira, a antiga
Vila Rica, foi somando também as atividades comerciais e, a partir dos anos 40, também as atividades
industriais, para completar o seu panorama urbano.
Belo Horizonte, cerno todos sabemos, saiu da pena
de um urbanista mineiro, Arão Reis, que se inspirou,
como aconteceu com outras cidades administrativas
que foram a partir dali criadas, em Paris, a grande
reforma urbana que foi feita ao tempo de Napoleão
III. As grandes avenidas, os bulevares, que marcamm o novo urbanismo de Paris a partir do Étolle parisiense, repetem-se corno a Praça Sete de Belo Horizonte. Portanto, vimos a Capital mineira ultrapassar
os limites demarcados, as lindas impostas pela Avenida do Contorno e se transformar na grande cidade
der hoje, não apenas uma urbe, mas também uma
pólis. Portanto, eu não poderia silenciar-me e sorno
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as minhas palavras de regozijo pelas comemorações do 1• Centenário da nossa Capital às de V. Ex".
Muito obrigado.
·
O SR. FRANCEUNO PEREIRA- Agradeço ao
caro e ilustre Senador Lauro Campos a sua manifestação. Belo-horizontino que é, filho de uma famma
ilustre e ligada à cultura jurfdica de Belo Horizonte,
de uma forma geral, a sua manifestação engrandece
ainda mais as nossas perspectivas no que tange às
comemorações que se iniciam no próximo dia 12 de
dezembro, aniversário da cidade, nossa Capital.
A verdade é que Belo Horizonte tomou-se um
grande centro urbano, uma cidade' exponencial, com
uma cultura de alto sentido nacional, identificandose perfeitamente com os sentimentos nacionais. A
nossa Capital recebe os mineiros de todos os recantos do Pafs e se transformou num centro artfsticc, industrial e cultural da maior significação para o Brasil.
Todos nós, que fizemos da nossa Belo Horizonte a nossa Capital e a nossa paixão, ternos. por
ela grande amor e estamos seguros de que vamos
transformá-la na Capital do Século exatamente no
dia 12 de dezembro de 1997, quando estaremos no
ápice das comemorações dos seus 100 anos.
Desde logo, manifesto o nosso empenho no
sentido de que o Congresso Nacional e, particularmente, o Senado da República, participe no que for
possível das comemorações do Centenário da nossa Capital, que passa a ser efetivamente a Capital
do. Século.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

--- ----- - ---Bumnte- c--discurso--do -Sr;- Fra,-,ce/ino
Pereira, a Sra. Emflia Fernandes, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Gilvam Borges.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, em
permuta com a Senadora Emilia Fernandes.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o propósito do Governo Federal, amplamente
noticiado, de fazer deslanchar um Plano de Metas
para os dois últimos anos da atual administração que se chamou, não de plano, mas de "Brasil em
Ação" - suscitou, a princfpio, um justificável júbilo. É
evidente que todo o povo brasileiro anseia pelo dia
em que, tendo sido superadas as grandes dificuldades nacionais, possa o Brasil, afinal, reingressar
numa fase desenvolvimentista. Só assim, poderemos atender às angústias dos nossos compatriotas
desempregados, especialmente da juventude que,
pronta para integrar o mercado de trabalho, não en-
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contra as oportunidades para as quais se considera
preparada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para encontrar-se soluções para tantos dos nossos problemas,
o fundamental, como todos sabemos, é que sejam
injetados volumes consideráyeis de recursos em
nossa economia. É preciso que surj"am empreendime~tos da área pública e especialmente da área privada, que se traduzam em fábricas e outros empreendimentos industriais e comerciais, capazes de
criar as atividades económicas tão necessárias para
absorver os que, -hoje em dia, aguardam a oportunidade e o direito de usufruir renda para o seu sustento e o de seus familiares.
Ora, não se podia deixar, portanto, de aplaudir
as metas anunciadas pelo Presidente da República,
que estaria reservando bilhões e bilhões de reais
para investimentos em todo o País.
Confesso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
me mantenho preocupado com a programação
anunciada pelo Palácio do Planalto. Já ocupei esta
tribuna para registrar a decepção de muitos com o
fato de que o programa "Brasil em Ação", ao contrá- .
rio do que se esperava, não confirmOu a palaVra. do
próprio Presidente Ferriando Henrique Cardoso de
que não daria início a obras novas antes de concluídas as obras federais paralisadas ao longo dos

anos.
Na verdade, tenho para mim que um plano que
fixasse como meta a conclusão das 2.214 (duas mil
duzentos e quatorze) obras paralisadas alcançaria a
mais alta relevância eóonômfca e mesmo histórica.
Com cerca de R$14 bilhões teria sido atingida tal
meta, cuja repercussão econômica e social seria
considerável. E ·nada impediria que outras obras entre as qu~ão abrangidas nos R$80 bilhões estimados ~s planejadores ~ · Igualmente fossem
acrescentadas ao desejo governamental de investir
em todo o País.
O que me parece incoerente é que em uma excepcional programação de investimentos, como a do
"Brasil em Ação", não se tivesse atentado para a
premente necessidade de se salvar o sacrifício imposto aos contribuintes com as obras federais iniciadas e não concluídas.
Pergunto-me, Srs. Senadores: quantas das
obras do "Brasil em Ação", que se iniciarão sob a
atual administração, não estariam condenadas no
futuro a se transformarem igualmente em obras inacabadas? Digo isso porque, ao darmos continuidade
ao início de obras novas - não consideradas rigorosamente emergenciais - sem a conclusão das ante-
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riores iniciadas, estaremos consolidando entre nós
uma "cultura• da indiferença, em cujo contexto sobreleva-se um óbvio tripúdio ao dinheiro suado dos
que pagam impostos. Aliás, impostos que compõem
uma carga tributária que, segundo os especialistas
no assunto, é uma das maiores do mundo.
Também me preocupa o fato de o referido
"Brasil em Ação• não ter existência formal, pois,
apesar de '!-presentar· características de um plano
nacional de ilesenvoMmento, como previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Federal, ainda não
foi submetido ao Congresso Nacional, como exige a
Constituição. Projeto dessa magnitude terá de ser
submetido ao crivo dos representantes do povo, a
quem deve competir, afinal, o soberano direito de
escolher as prioridades nacionais.
De acordo com o expediente que encaminha o
texto do programa, diz-se que se "trata de um programa voltado a intensificar a gestão de 42 projetos
básicos de investimento na área social e de infra-estrutura, num montante total de cerca de R$80 bilhões, capaz de gerar, em sua condição mais ampla,
algo em tomo de 1 milhão e 500 mil empregos novos·~

As informações apresentadas no trabalho não
estão suficientemente detalhadas de forma que permitam concluir sobre a viabilidade da origem dos recursos ou de seu verdadeiro destino. Os dois quadros que o acompanham, no entanto, mostram que
está previsto um montante total de R$79.234.500 bilhões para todo o período abrangido, sendo R$54 bilhões para o biénio 97/98, sem, no entanto, discriminar o valor de cada exercfcio.
Por outro lado, do total de recursos de origem
fiscal a ser despendido no biênio, pode-se dizer que
R$6.729 bilhões referem-se a ações de natureza social e apenas R$3.558 bilhões são destinados a investimentos de infra-estrutura, praticamente o mesmo valor deste ano.

Além disso, que outras fontes são essas, que,
a despeito de sua relevância (mais de 41 %) não puderam ser discriminadas? Por outro lado, não se esclareceu como serão apartados os significativos recursos do setor privado.
Segundo o programa anunciado, a titulo de investimentos no biénio, estão previstas ações como a
pavimentação da BR-174, Hidrovia do Madeira, recuperação da BR-364, Hidrovia do São Francisco,
novo modelo de irrigação, Pro-:água, Prodetur, Porto
de Pecém, recuperação descentralizada de rodovias, Hidrovia Tocantins-Araguaia e assim. por
diante.
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Como se nota, mais da metade dos recursos
terá aplicação em âmbito nacional, e as poucas informações constantes do trabalho não permitem visualizar a sua distribuição em termos de Unidade da
Federação, tampouco de região.
Quando comparamos as obras propostas pelo
Governo com as inacabadas, notamos, com absoluta clareza, que não houve qualquer intenção em
conciliar as duas coisas. Assim, as obras paralisadas que constam do programa foram inclufdas quase que· por acidente. Senão, vejamos:
a) No caso das estradas, o programa é extremamente tfmido: pavimentar a BR-174, duplicar a
Fernão Dias, recuperar a BR-364, adequar a 'Rodovia Mercosul'. Permito-me perguntar, então: e as dezenas de outras rodovias já abertas em todo o Pa(s,
mas principalmente no Nordeste, que estão à espera
do tão prometido asfaltamento?
A Sr" EmUla Fernandes - Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Pois não. Ouço,
com muito prazer, o aparte de V. Ex", nobre Senadora Emília Fernandes.
A Sr" EmUla Fernandes- Nobre Senador, minhas preocupações somam-se às que V. Ex" manifesta da tribuna. Realizamos um trabalho conjunto,
como integrantes da Comissão Especial que estudou e mapeou, em todo o Brasil, as obras inacabadas de responsabilidade da União. Na Presidência
da Comissão estava o Sr. Senador Carlos Wilson e,
na Relataria, o Sr. Senador Casildo Maldaner. Todos
os membros da Comissão ficamos profundamente
preocupados com o resultado das análises. O trabalho foi realizado com mutta responsabilidade. Ouvimos autoridades competentes, governadores, prefeitos, vereadores, lideranças locais de diferentes regiões do Pafs. ln loco, tivemos a oportunidade de
constatar que se brinca e se joga fora o dinheiro do
contribuinte. Em muitos casos, as pessoas não são
nem responsabilizadas. Isto nos deixou profundamente preocupados. FIZemos esse trabalho na certeza de q4e seria uma contribuição para o próprio .
Governo Federal olhar mais detalhadamente, detidamente, observando o que poderia e o que deveria
ser levado adiante, ou se até alguma obra deveria
ser paralisada realmente, porque algumas nem sequer haviam sido iniciadas - não se encontrou praticamente a obra. Muitas obras - importantes obras foram encontradas quase que em fase de conclusão. Se houvesse boa vontade e ainda uma destinação de recursos por parte do Governo Federal muita
coisa poderia ser ferra. Então, preocupa-nos tam-
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bém, assim como a V. Ex", essa desatenção, até
certo ponto, com esta Casa, com essa Comissãó
que fez um trabalho sério. E, principalmente, porqué
neste Pafs sempre ouvimos dizer que as coisas não
vão para frente exatamente pela falta de continuidá•
de. Entra governo, sai governo, isso ocorre en\ todoS
os nfveis, seja municipal, 'estadual e federal, e não
se dá continuidade aos projetes, porque nãq havia
prioridade ou não foram iniciados por deterrninadó
partido ou governo. Isso realmente nos .deixa profun.
damente entristecidos, toda essa sttuação de aban.
dono em que se encontram a educação, a saúde e
tant~s outros setores, seja na parte de construção
de rodovias, seja na de recuperação das mesmas.
Pode-se até questionar esse projeto, quando as r&
des ferroviárias foram abandonadas e apostou-se
nas rodovias. Pessoalmente eu faço esse questiona·
mento. Mas, por outro lado, no momento em que o
Pafs assumiu essa politica, no mfnimo ela deveril!
ter continuidade. Porque hoje o que vemos são e&
tradas que só têm o nome de estrada, na realidade
não existem, dificultando toda ordem de desenvolvfo
mento e, acima de tudo, colocando em risco as
soas constantemente. Esses são apenas exempi0$J
o básico do meu aparte é somar-me à preocupação
de V. Ex", cujo pronunciamento serve até como um
certo apelo ao Governo Federal para que dê aten.
ção à questão. É lógico que não esperamos que aS
mais de duas mil obras que conseguimos levanta!
sejam levadas adiante, mas que algumas obras, importantes para cada região. e cada estado, e prinoi·
palmente pelo estágio em que muttas já se encontram, em termos de aplicação de recursos, recursos
que não são nossos mas do povo brasileiro, que
contribuiu e está ali pedindo a obra, que não saiu at~
agora, sejam revistas por parte do Governo Federal;
Cumprimento V. Ex" e me somo às suas preocupa;
ções.

pes:

O SR. EDISON LOBÃO- É valiosa a manif~
tação de V. Ex" neste passo do meu discurso. Foi V.
Ex" exatamente relatara dos trabalhos da Comissão
de Obras Inacabadas, na viagem que fizemos ao
Norte do Pafs, visitando Estados da Amazônia bras~
leira. Assistimos juntos ·ao descalabro de tantas e
tantas obras realmente abandonadas, ao longo doil
anos, pelas administrações federais e estaduais, às
quais tais obras haviam sido delegadas. E V. EX",
Senadora Emília Fernandes, elaborou um' trabalhq
admirável como relatara que foi daquela viagem - eu
presidia o grupo naquele instante. Esse trabalho, depois de conclufdo pelo Senador. Casildo Maldaner,
como relator-geral, e pelo Senador Canos Wilson,
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como Presidente da Comissão, foi levado ao Presidente da República, que prometeu solenemente que
não pennitiria que nenhuma obra nova fosse iniciada, salvo se de extrema urgência, antes que tantas
outras obras inacabadas .- essas que constam do
nosso relatório, 2214 obras - fossem totalmente
conclufdas.
No entanto, não é isso que espelha o Plano de
Metas do Governo Federal. Não me insurjo contra
ele, porque a intenção é boa - promover o desenvolvimento e gerar novos empregos -, mas num programa de R$80 bilhões, por que não contemplar as
obras a_ntigas com apenas R$14 bilhões? Sobrariam
ao Governo Federal algo em tomo de R$67 bilhões
para suas obras novas, de acordo com o plano concebido - no meu entender, mal concebido esse Plano de Metas do Governo Federal.
Então, é com esses descalabros que nós do Parlamen!Ó não podEimos es1ar de acordo. Tenho dito
aqui seguidas vezes que apóio o Governo do Presidente Fernando Henrique, acho-o razoavelmente bem
orientado na ação administrativa,· mas não posso eslar
de acordo com decisões precipitadas, desastradas
como esta a que estamos aludindo.
Continuo no exame deste programa:
b) O programa de 'recuperação descentralizada
de rodovias, no valor de R$120 milhões, não oferece
. a necessária discriminação para que se possa fazer
• .uma avaliação sobre quais rodovias e em que exten•• • . ·. •. •
:•.. ,.
. ·são serão recuperadas; ..
. c) Escolas: o programa não prevê, nem a con. clusão das escolas que já foram iniciadas, nem a
' construção de novas. ·É possfvel .que se pre1enda
concluf-!as todas em 1996, pelo menos os CAIC,
· deixando as demais para as prefeituras municipais; .
., • . . . d) H~itais, postos .!la saúde,ehe!tl2ÇE!ntroS:
•. estf prevista a alocação, no biênio, de·pena'S R$1 ,8
milhão, para "relonnar, COIJ1lletarou arnpliara.C<1flS- ,
trução de __. Estranhamente, o prográma não·men-•·
ciona o valor de US$300 milhões, a serem transferidos pelo Banco Mundial, cujo empréstimo foi apro. vado palcfSenado Federal; .
· ·· · ·
• . ... .
' :
· e) Obras de saneamento: há a previsãá'''di!
.. 788,0 milhões para a5 aÇões de saneamento bás!ÇO,
sem qualquer detalhamento, poder'ídà; 'portan!O';'I!S· tarem ar contempladas algumas <laS'óbms ho]ê'pa- · ··
·
·
· .. ··
ralisadas;
.
f) A irrigação, com o "Novo Modelo de Irrigação",
·
.....,. ·: ·
· · ·. --' ..... ·
. ' ·· ' ·
De um estudo que solicitei à Consultoria de Orçamento do Senado sobre o anunciado Plano de
Metas, obtive dos seus especialistas as seguintes .
·. · · ·
·. ~' '' opiniões conclusivas:
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a) O programa Brasil em Ação não tem existência fonnal, nem se trata de uma parte ou aHeração do. Plano Plurianual. É apenas um documento
destinado a orientar a elaboração e apreciação da
proposta do orçamento para os próximos exercfcios
e como tal deve ser tratado;
b) Os dados e as infonnações fornecidos são
muito gerais, os programas não apresentam qualquer
defalhan1ento, o que impede uma análise técnica adequada, que pennita concluir sobre a sua consistência,
e principalmente sobre a viabilidade da origem dos recursos, verificar a sua verdadeira destinação. Parece
tratar-se de um programa elaborado sem obediência
ao processo nonnal de planejamento;
c) A seleção e escolha dos programas a serem
implementados, ou seja, a definição de prioridades,
não foram discutidas com a sociedade, deixando,
portanto, caminho livre para sua rediscussão, análise pelos Parlamentares, que deverão introduzir as
alterações que julgarem convenientes, por ocasião
da apreciação da proposta orçamentária•
E aqui valem outra vez as observações da Senadora Emilia Fernandes sobre a possibilidade e a
oportunidade de ainda se rever esse plano de metas
do Presidente da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, na esperança de que, nos planos futuros, prevaleçam o
propósito e a certeza de que uma obra iniciada será
seguramente concluída; de outro modo eslaremos
desservindo ao povo brasileiro.
·
Muito obrigado .
Durants 0 áiSCUrso do Sr. Edison Lobão, 0 sr. Gi/van Borges, deixa a cadeira da
presidéTK:ia, que é ocupada pelo Sr. Júlio
. """ . . ,, :. ç·.•CarrlpfJS.;2". lr~C&-Presidente, . . ., ,. . ,.
·O SR.. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo
•a palavra .à nobre· Senadora Emilia Fernandes, que
·•disj:iõeoo20minutosparaoseupronunciamento.
A SR• EMIUA FERNANDES (PTB -·RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado· ra;)';.; Sr: Presidente, Srls e Srs. Senadores, registro
o pronunciaménto que faço esta manhã na qualida.· de de Vice-Presidente do PTB nacional e em nome
<da •earicài:la do PTB do Senado Federal.
·~~""'/Congratulo-me pela· iniciativa da Câmara dos
Deputados desta última quarta-feira, dia 16, onde no
· plenário daquela Casa realizou-se uma sessão sole· ne que pam muitos talvez, pela época, pelo momento, até causasse uma certa estranheza, mas,. acima
de tudo, teve UITIII. caracterfslica e mostrou, mais
uma vez, não apenas ao povo brasileiro, mas a to.-.da!! .as nações, que determinados assuntos, detenni-
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nadas homenagens, detenninadas. lembranças, não
têm data nem época, e um povo se fortalece no momento em que vive e alimenta esses sentimentos.
. Refir<H!Ie à homenagem pres!ada pela Câmara dos Deputados pelo transcurso do 42" aniversário
de falecimento do ex-Presidenta Getúlio Vargas.
· . A sessão solene, em que estive presente, foi
realizada a pedido do Lfder do PTB na Câmara Federal, Deputado Pedrinho Abraão, e presidida pelo
Deputado El!sio Curvo, também do PTB, tendo contado com a participação de representantes de vários
Partidos -e de Lideranças, cabendo ressaltar a presença do Ministro dos Transportes, Alcides Saldanha, e do Senador Pedro Simon, entre tantas outras
figurnsimportarites.• .• - _,·-., · ., .·-··--···<;·:· .-,· ._ :- ~
Em nome dos Partidos fizeram uso da palavra,
respectivamente; os Deputados Pedrinho Abraão,
pelo PTB, Matheus Schmidt, pelo PDT, Marcelo Barbieri;- pelo· PMDB, Luiz · Mainardi, ·pelo. PT, Haroldo
Urna, pelo PCdoB, Arthur VirgOio Neto; pelo PSDB;
e, na qualidade de Presidente da sessão, também o
Deputado ElfsioCurvo, do PTBo .. - f .,.,,.,
·-:.
· ·Antes de mais nada, gostaria de dizer, como
depoimento pessoal, que, . durante toda a · minha
vida, como cidadã, como professora, inclusive de
História, como lfder sindical e como parlamentar,
aprendi a respeitar a figura de Getúlio Vargas, não
apenas como o maior Presidente que o Brasil já
teve, mas também como um grande patriota, insuperável no Brasil moderno e comparável apenas ao
nosso herói máximo, liradentes.
A memória de Getúlio Vargas é inapagável, inclusive porque deixou obras e leis que marcaram
profundamente a vida de milhões de brasileiros - especialmente dos trabalhadores, dos mais pobres,
das mulheres, da juventude -, que, até hoje, embasam e impulsionam o desenvoMmento nacional e
são garantias de direitos sociais e trabalhistas, de cidadania e de justiça social, muitos deles atualmente
ameaçados.
A figura de Getúlio Vargas conquistou e tem lugar privilegiado no coração e nas mentes dos brasileiros de todas as idades, porque representa desenvoMmento, soberania nacional, bem-estar social,
valorização das riquezas nacionais, respeito aos trabalhadores, humildade, coragem politica, grandeza
e desprendimento, que chegou ao limite máximo da
entrega da sua própria vida, em 1954.
As idéias de Getúlio Vargas são tão jovens, tão
progressistas, tão modernas, quanto são atuais os
pensamentos de liradentes, de Delmiro Gouveia, de
Simón Bolívar, de Luiz Carlos Prestes, de Ernesto
Che Guevara, de Alberto Pasqualini e de tantos ou-
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tros - ou seja, de todos aqueles que sempre acreditaram, antes de mais nada, na liberdade, na construção da nacionalidade, na verdadeira solidariedade
internacional e na força mobilizadora e de transformação dos povos.
Em situações provavelmente bem mais ditrceis
do que a atual, como foram a Grande Depressão internacional e, em seguida, a Segunda Guerra Mundial, quando alguns poucos pafses tentaram submeter ao coloniafismo e à total dependência a maioria
das nações, o Presidente Getúlio Vargas soube impor-se, afinnando os interesses nacionais e abrindo
um novo horizonte de desenvoMmento industrial, de
valorização dos trabalhadores e de promoção social.
-· Ailtes de submeter-se à ordem vigente, Getúfio
Vargas sempre foi, a seu jeito, um revolucionário
que, diante das dificuldades, optou, invariavelmente,
por enfrentar grandes e importantes adversários ou
inimigos, internos ou_ externos, seja quando desafiou
e V'!!nceU as atrasadas e improdutivas oligarquias na
Revolução de 30 ou, depois, em 1950, após voltar
ao poder pela força _do voto popular, sobrepôs-se
aos interesses internacionais, fincando as bases de
urna política de desenvoMmento nacional com autosuficiência e soberania.

As obras de Getúlio Vargas serão sempre lembradas porque foram, e ainda são, históricas e ainda
insuperáveis exemplos de políticas públicas voltadas
para o cidadão, para os trabalhadores, para os empresários nacionais, para a coletividade, para a Nação, sintonizadas com a vontade popular e respaldadas pela sociedade, que delas retirou benetrcios
concretos, como conquistas salariais inédilas, avanço econõmlco, melhoria das condições de vida e direitos sociais e trabalhistas.
Entre elas, podemos citar como exemplo, no
campo do trabalho, a fixação dos direitos trabalhistas, como a regulamentação do trabalho feminino e
dos menores, o salário mfnimo, férias, direito de greve, jornada de oito horas, indenização por tempo de
serviço, estabilidade no emprego, bem como ainda a
implementação da CLT, a criação do Ministério do
Trabalho e da Justiça do Trabalho.
Ainda no

campo dos

direitos políticos, é funda-

mental destacar, particulamtente neste momento em
que comemoramos a vitória feminina nas eleições municipais deste ano, o direito ao voto para a mulher,
que, conquistado dUrante o seu Governo, em 1932, reparou uma das mais infames discriminações praticadas contra os seres humanos até então, que impedia a
plena integração de um grande contingente de brasüeiros ao convívio democrático e à cidadania.
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No campo económico, entre as medidas adota-

das que alcançam os dias de hoje, relacionamos a
criação da Carteira de Crédito Agrícola do Banco do
Brasil, do Conselho Nacional do Café, da Usina Siderúrgica de Volta Redonda, da Fábrica Nacional de
Motores, da Companhia Hidrelétrica do São"Francisco, do BNDES, da Companhia Vale do Rio Doce, da
Eletrobrás e da Petrobras.
Ainda vale lembrar a criação do Estatuto das
Universidades Brasileiras, da Previdência Social, da
Lei Orgânica dos Estados e Municfpios, a instituição
e a profissionalização do Exército brasileiro, a criação da Companhia de Navegação Costeira, do
CNPq e do DASP - Departamento Administrativo do
Serviço Público -, para valorizar o serviço público e
os servidores.
Antes de qualquer jufzo de valor do que possam representar atualmente para a economia e para
a sociedade brasileira, tais iniciativas traduzem o
exercfcio de um poder construtivo, rnodemizador,
impulsionador do desenvolvimento, parceiro da iniciativa privada nacional, regulador das disputas sociais, protetor dos segmentos mais frágeis do jogo
económico e promotor da distribuição de renda, da
geração de empregos e da melhoria das condições
de vida do povo.
· . ··
··
A Era Vargas, antes de mais nada, deve ser vista
corno a mais clara, viva, intensa e, ainda, inacabada
experiência de construção da naciorialidade braSileira,
frustrada pelos mesmos interesses que ainda hoje dificultam, impedem OU· tentam inviabilizàr, ·das mais variadas formas e artimanhas, o pleno desenvoMmento
das potencialidades nacionais; 'não apenas do Brasil,
mas das õiVersas regiões do mundo. ·· · · ·· " ·
Sr. Presidente, Sr"s e' Srs. Senadores, é eom
_este se!)limento e esta compreensão ,da_fi_gura_humana, polftica e social de Getúlio Vargas que também tra- go aqui, para registro, alguns depoimentos dos pariamentares que participaram da homenagem na Câmara
dos Deputados e que dimensionam, acima das questões partidárias, o papel de Getúlio Vargas na história
do Pafs e a atualidade das suas idéias. . . .
•

urna

·vargas continua sendo
preSença
forte e referencial sempre que se abordam
temas como cidadania, polilicá nacionalista,
desenvolvimento e, ·sobretudo·, direitos sociais e trabalhistas. A explicação para esse
fenômeno está· no · fato de ter· sido ele o
grande líder no momento certo; no poder de
aglutinação que teve numa··era crucial da
vida brasileira; na capacidade de definir os
rumos da política e os objetivos nacionais.•
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Assim pronunciou-se o Lfder da Bancada do
PTB na Câmara dos Deputados, Deputado Pedrinho
· Abraão, de Goiás, que também destacou o papel de
Getúlio Vargas para a economia nacional, quando
realizou •uma ampla intervenção na ·economia, com
o Estado forte promovendo o desenvolvimento e liderando a industrialização, mormente onde o capital
nacional privado se mostrou insuficiente, tfrnido, evitando, outrossim, o domfnio de setores estrangeiros
por organizações representantes do capital alienígena. Palavras do Deputado Pedrinho Abraão.
Em nome do PDT, o Deputado Matheus
Schmidt, do Rio Grande do Sul, lembrou que •por ter
um projeto nacional; Vargas sofreu á pressão imperialista dos grandes grupos económicos e financeiros internacionais, pressão essa que se fez sentir
mais duramente no seu segundo governo, a ponto
de levá-lo ao gesto .extremo do suicfdio, deixando a
carta ·testamento ná qual denuncia a ação nefasta
desses grupos•. ·
Acrescentou ainda que· "sorrateiramente, as
forças dos grandes grupos econômicos e financeiros
passaram a adotar uma nova •estratégia para suprimir as conquistas da era Vargas. Os grandes centros de decisão do imperialismo, o Fundo Monetário
Internacional e o Banco Mundial implementam para
os ·pafses dependentes·uma mesma polrtica -de estabilização da moeda, de caráter espoliativo, a serviço das grandes corporações financeiras e dos interesses da Nação hegemõnica":•Palavras do Deputado Mateus Schmidt nessa sessão solene realizada
recentemente na Câmara.·. · ,; . ' ·
'''~'~-o Sr.'Laurci canipo$- Permite-me V. Ex" um

aparte?·"'·''' _,.,, ,.,..,.,_.,. _.. ..... ·

. .A sRA.

... , ·

EMILIÁ FERNANDES - Ouço v. Ex"

eo.~T~~ói>iilf~ . \~~;,:~

·. ·,, . ,_ ·... ,· •-

o.sr. Lauro ·eampos.;::. Quero congratular-me
com V. Ex" pelo seu pronunciamento, que, além de
.•

<··

corajoso e pencuciente, é muito oportuno. Realmente, neste momento em que se assiste o desmonte do
Estado brasileiro, do Estado nacional, podemos dizer que, ao ~ntrário de Getúlio Vargas, que queria
criar .o Estado nacional brasileiro, hoje, na expressão
de Fernando Henrique Cardoso, é o antiestado nacional que se ergue e que se articula. Ao invés de
sucatear os funcionários pllblicos, de desmoralizálos e depreciá-los, Getúlio Vargas criou o DASP,
uma escola para o funcionalismo, para que; realmente,· um estrato social de administradores bem
formados pudesse fornecer a racionalidade e· a eficiência ao Estádo brasileiro. AO invés de destruir e
vender as empresas •estatais a preço de banana, o
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que Getúlio Vargas fez foi, numa primeira tentativa,
realizada em 1938, de trazer uma siderurgia para o
Brasil, que seria ligada à Krupp. Mas, logo em segui. da, conseguiu fazer isso e foi a sua ação, num encontro com o Presidente Roosevelt, no Nordeste do
Brasil, que selou essa determinação de se constituir
aqui a indústria de base sob(e a qu_al se ergueria o
estado econômico, social e polftico brasileiro. A
Companhia Nacional de Alcalis e outras empresas
que·, obviamente, não poderiam ser criadas - e não
o forarrt - pela iniciativa privada, particular, que,
hoje, se mostra tão arrogante, mas que, na realidade, é incapaz de· contribuir seriamente com um programa de obras, um programa de desenvolvimento
nacional respeitável. Volta Redonda, que foi privatizada como tantas outras empresas que constitulam
a infra-estrutura com que Getúlio Vargas tanto se
preocupou. Ao lado disso, é interessante notar que
tanto Getúlio quanto Osvaldo Aranha temiam o desenvolvimento muito rápido do Pafs. Essa preocupação foi expressa por eles no inicio dos anos 50, já
na segunda investidura de Getúlio Vargas, ao economista Celso Furtado, que a transcreveu em um de
seus livros, e a Raul Prebisch, que pretendiam o desenvoMmentismo a todo custo. Era o receio de que
o desenvolvimento rápido ocasionasse o aumento
da divida externa e, portanto, a dependência ao capitalismo financeiro. Obviamente, Getúlio também
sabia que uma taxa de crescimento muito rápida,
uma acumulação muito intensiva de capital, iria pesar sobre as costas daqueles que são realmente os
responsáveis pela poupança e pelo trabalho nacional, os trabalhadores que ele desejava respeitar. De
modo que preferiu um crescimenio mais modesto a
um sacrifício intenso da população. O que vimos,
portanto, depois, foi ele ser acoimado de populista.
Aqueles 'que o acoimaram de populista acabaram
constituindo um Estado economicida. Se a opção
que nos deixam hoje é a de ser populista, arcaico ou
ser economicida, realizando uma concentração despótica da renda, do capital, da terra, prefiro ser populista e ser também chamado de retrógrado e antiquado. Portanto, somo as minhas modestas palavras às considerações de V. Ex" e, apesar de algumas restrições óbvias que todos nós fazemos aos
Governos que passaram pelo Brasil anteriormente,
quero fazer justiça àquilo que realmente existe de
positivo, de construtivo. de corajoso e de nacional na
presença indelével de Getúlio Vargas em nossa História. Muito obrigado.
A SRA. EMILIA FERNANDES • Nobre Senador Lauro Campos, agradeço e acolho aparte de V.
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Ex", que passa a integrar o meu pronunciamento
como forma de qualificá-lo.
Gostaria também de registrar, em parte, o depoimento feito pelo nobre Deputado Marcelo B.J!rbieri, do PMDB de São Paulo, que também usouJdi!t palavra naquela sessão solene, quando afirmou que
"Getúlio Vargas, até os dias de hoje, é uma presença na memória e na consciência .de todos os brasileiros, mesmo daqueles que não viveram o seu tempo, !nas não puderam de~r de sentir a força de
suas idéias e principalmente de se!JS atos, que o
transformaram, seguramente,. no. maior de todos
Presidentes que o Brasil já teve•.
O representante do PMDB também lembrou
que "as conquistas da nacionalidade empreendidas
sob o comando de Getúlio Vargas despertaram a ira
e o ódio das forças internacionais que, aliadas aos
seus disclpulos internos, organizaram uma das mais
sórdidas campanhas de calúnia. e de difamaç?o de
que se tem noticia na História do .Brasil contra um
Chefe de Estado, baseadas em setores da chamada
grande imprensa•.
Falando em nome do PT, o Deputado Luiz Mainardi, também do Rio Grande do Sul, afinnou que
"hoje, passados 42 anos do suicldio de GetúHo Vargas, entendo que o maior tributo que lhe poderfamos
prestar seria resgatar os valores do respeito aos brasileiros, do amor a esta Nação e insubmissão a interesses estrangeiros, valores estes relegados à importância secundária no Brasil das privatizações, das•Jreformas previdenciárias e administrativas e do Real". '

seu

Destacando o legado do
ideário desenvolvimentista e nacionalista, o Deputado Lulz Malnardi
salientou que •os partidos de esquerda encontramse hoje, de alguma forma, aproximados das convicções de Vargas, enquanto lutam pela manutenção
do patrimônio público, pelos direitos arduamente
conquistados pelos trabalhadores e por um projeto
socialmente sustentável de desenvoMmento EfOnô-

mico•.
. Por sua vez, falando em nome do PSDB, o Deputado Arthur Virgnio, do Amazonas, destacando
não ver •nenhum dado emocional quando se discute
o fim da era Vargas e o inicio de uma nova era•, afirmou que, "com as reformas em curso, seja para os
que com ela concordam, seja para os que dela discordam, encerra-se uma era - a Era Vargas - e
abre-se a era do Pais em que, vivendo em mundo
onde o comércio entre as Nações será cada vez
mais intenso, não se tem que importar pouco para
se exportar muito e obterem-se saldos comerciais
supostamente vantajosos. Isso - completa - hoje é
algo superado, é reacionário."
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Registrando que, •entre os seus prós e contras,
eu não absolvo nem condeno Getúlio Vargas - palavras do Deputado Artur Virgnio, do Amazonas -aquele
que para mim foi o maior estaá!Sia deste País", o representante do PSDB, em seu pronunciamento, lambém ressaltou que, •quando se fala em fim da sua era,
está chegando-se à constatação de que o País mudou
diante de um mundo que mudou. Não se está menoscabando; ao contrário: ele é tão importante, que o seu
governo não foi um governo; foi uma era•.
Respeitamos seu pronunciamento pelo caráter
democrático, aberto e franco com que foi exposto,
mas dele discordamos quase na sua integralidade
pelas razões que já expusemos e destacamos anterionnente
Em nome do PCdoB, o Deputado Haroldo
Lima, da Bahia, advertiu que •na verdade, em nosso
Pais, tem se feito recentemente grande esforço para
acabar com a "Era Vargas•, não no sentido da superação dos problemas então existentes, mas no senti·
do de aniquilar conquistas nacionais e trabalhistas
daquele período".
Ainda em seu pronunciamento, concordando
que •o fenômeno da globalização é incontroverso, é
irrefutável", o Deputado Haroldo Uma destacou que
•o que está posto como desafio para. o nosso País é
saber se este vai incorporar-se à economia globali·
zada como um pais soberano ou como um país subaKemo, se o caminho a ser trilhado é o imposto pelas nações soberanas do mundo ou se vai colocarse corno uma potência eniergeÍlte, com vontade própria, com identidade, com perfil que faria lembrar a
·
Era vargas•. ·
Sr. Pr~idente, Srs. Senadores, coino Presidente da sessão solene, o Deputado Elísio Curvo,
do PTB do Mato Grosso do Sul, também lembrou
que "neste momento dramaticamente importante,
quando a sociedade brasileira evidencia um processo de amadurecimento inaudito, ela mesma clamando por grandes transformações, mais do que necessário, é fundamenlal que nos voltemos à história,
para resgatarmos o passado e extrair dela lições importantes•.
Encerrando a sessão solene, o Deputado Sfsio
Curvo conclarnou a verem naquele ato "não apenas
as formalidades de estilo, mas, de fato,· uma oportu·
nidade e, mais do que isso, um apelo para que recomponham idéias e revejam posições, a fim de
que, muito em breve, possamos finalmente oferecer
à Nação o conjunto de medidas que realizem um
novo sonho de modernidade, sucedâneo do sonho
de Getúlio Vargas•.

As palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que reproduzi aqui, de parlamenlares de diversos
partidos, não só dimensionam a importância da figura de Getúlio Vargas para a história do Brasil moderno, mas demonstram que, ainda, a experiência de
seu governo é parâmetro para o debate atual, e
suas idéias permanecem vivas e incorporadas no
ideário político dos partidos atuais.
É com este objetivo que concluo este pronunciamento, acreditando que, de fato, uma nação só
se constrói apostando no Muro, incorporando os
avanços obtidos pelo conjunto da humanidade, mas
·lambém levando em consideração os ensinamentos
passados que, corno· no caso da chamada Era Var. · gas, continua uma fonté inesgotável de aprendizado,
de referência e de orienlação para as gerações futu·
ras.
Os grandes vultos da História da Humanidade
sobrevivem às geraÇões futuras pelos exemplos semeados.
Ao longo deste século, ninguém mais do que
Getúlio Vargas exerceu sobre a vida brasileira in·
fluência tão· positiva, seja pela precisão com que
soube interprelar os anseios de renovação politica,
social e económica, seja pela sabedoria com que
buscou tOdas as formas de afirmação nacional. ;. ·
Faço este pronunciamento para· que· fique registrado nesla Casa o reconhecimento para com a
realização da .Sessão . Solene em homenagem··ao
transcurso do quadragésimo segundo aniversário de
morte do Presidente Getúlio Vargas, promovida pela
Câmara dos Deputados. ·> · . .. ;;.:.< s· 2 · : · .... : ·
·'< ,; Muito obrigado.·'.::· e:::.~~ .. {' -2'':'':.':);.:.•-:::-..·~~r:.~~ ?.(· .!~,..
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr.-Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável•.. ,.
.

. O.SR."PRESIDENTE (~úfio ~s)

.,.,Çonce.::.

do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral,' per"
5 minutos, para comunicação inaálável e urgente. . •·
.. O SR. BERNARDO CABRAL.(PA..:.. AM.·Para

comunicação· inàdiável. ·Sem revisão do· oradOr.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, peço aos eminentes Senadores Gilvam Bor·
ges e Laura Campos que aceitem os meus agradeci·
mentos por ter feito· a interrupção das suas inscrições de oradores; ·
· ·
·
'"

No
do
de onte~ sr. PresÍC!ente; uin
grande nacionaHsla partiu deste mundo: Falec;eu o General Antonio Cai1ós ·de 'Andrade Serpa. Quem com
ele conviveu, cõmo eu, sabe 'que Ex" .tinha por este
País uma verdadeira idolatria Nacionaflsla dos bons,
com ele privei quando tive o meu mandato cassado e
suspenso os meus direitos polfticos por 10 anos, nos

alvcirecer áa

s:
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idos do Mo Institucional n" 5, e sei que foi um dos
bafalhadores pela redemocratização do Pafs.
Vejo hoje, Sr. Presidente, na Tribuna da Imprensa um artigo de autoria do jornalista Hélio Fernandes que merece ficar nos Anais desta Casa. De logo
soi"JCito a V. Ex" a sua transcrição. Lerei apenas parte
dele pelo tempo escasso de que disponho para poder
dar conhecimento como gostaria a todos os eminentes
colegas. E ao requerer a V. Ex" a transcrição nos
Anais, soi"!Cilo também que, à decisão de V. Ex", dê
conhecimento do que se passa à viúva Dona Zeza e
depois ao jornalista Hélio Fernandes.
O tftulo, Sr. Presidente, do artigo é: 'Um homem que deveria ter sido Presidente.• Corneç<tlo:lélio
Fernandes assim:.
......,._ · ' ·
'Antonio Carlos de Andrada Serpa
era um obsessivo na defesa dos interesses do Brasil. Não fazia concessões de espécie alguma:. Era carismático no ser e no
existir, ninguém ficava insens!vel diante
dele. E trineto do Patriarca, era uni seguidor de suas idéias, de sua vida, de sua
paixão pelo Brasil. E transferiu toda essa
paixão pela Fazenda Borda do Campo,
onde viveu o Patriarca e pnde Andrada
Serpa quis morrer.
Lutando bravamente durante mais de 3
anos contra a doença cruel e invenc!vel, esteve sempre lúcido, atento e quase sabendo
quando essa hora chegaria. Porque queria
que o último momento de sua vida brilhante,
brava, competente e destemida, ocorresse
precisamente na fazenda que ele tanto amava. Na quarta-feira, dia 16, pediu a Dona
Zeza que providenciasse imediatamente a
sua transferência para .a Borda do Campo.
Ele sentira que estava no limiar de suas forças. que chegara o momento que não dese: java, mas para o qual se preparara com a
mesma grandeza como sempre vivera.
Foi comovente. Pois todos perceberam
que na mais completa lucidez, sem perder
um momento a serenidade que mantivera
durante tanto tempo, Andrada Serpa comunicava sem palavras que não demoraria
muito tempo, teria que se despedir definitivamente. Tudo providenciado (com o apoio
inestimável do brigadeiro Frota e· de altos
chefes do Exército e da Aeronáutica, de
grandes amigos cMs e militares) Andrada
Serpa chegou na mesma tarde a Barbacena, uma ambulância-UTI do Exército o espe-

.

Outubro 1996

rava para transportá-lo por 14 quilómetros
até a fazenda
·
No avião falou com o coronel Barros, ficou com a mão segura de fonna finne e inseparável com Dona Zeza, com a mesma firmeza de uma vida inteira. Já se percebia que estava se despecfndo. À 1,10 da madrugada
dessa quarta para quinta, do final do dia 16
para o alvorecer do dia 17, Andrada Serpa
partiu definitivamente, se é que existe alguma
coisa definitiva na vida ou na morte. Hoje, pela
manhã, sexta-feira dia 18, estará sendo sepultado no cemitério dos Escravos, em Antonio
Carlos. Foi a sua von!!lcfe expressa e detenni-

. --: _riádã; seguidãlielmenie.

.

Vai por mais duas· colunas, Sr. Presidente, o
que eu considero um primor de trabalho feito por Héfio Fernandes. Hélio Fernandes, que é meu amigo
hã mais de 30 anos é que fOi um dOS poucos bras;.;
leiros banido de seu próprio Pais, tem. neste artigo
urria consagração.
O segundo ponto desta comunicação, Sr. Presidente, quero fazê-lO em meu nome· é eri1 nome do
eminente Senador Lúcio Alcântara, que viajou para
Fortaleza a fini de. participar do chamado 'Outubro
Médico', pois hoje é o 'Dia do Mécf100'. Como hã vãrios Senadores que são dessa profissão, quero registrar o meu regozijo.
Tenho a certeza de que em ambos os assuntos
que me trouxeram à tribuna hoje, um o luto por An;
drada Serpa e o outro o 'Dia do MécfiCO', V. Ex" se
acoplará, se juntará às homenagens.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
..- MORRE ANDRADA SERPA

UM HOMEM QUE DEVERIA TER
SIDO PRESIDENTE
Antonio carros de Anclrada Serpa era um obsessivo na defesa dos lnlell3SSOS do BrasL Não fazia concessões de espécie
alguma Era carismático no ser e no existir~ ninguém ficava insensfvel diante dele. E trlneto do Pabla!Ca, era un seguidor de suas
Idéias, de sua vida, de sua paixão pelo Brasil. E transferiu toda
essa paixão pela Fazenda Borda do Campo, onde viveu o Patrlar·
ca e onde Andrada Serpa quis morrer.
Lutando bravamente durante mais de 3 anos contra a
doença auel e lnvencl'vel, esteve sempre lúcido, atento e quase
sab9ndo quando essa hora chegaria Porque queria que o último
momento de sua vida brilhante, brava. oompetenle e deslemkla,
ocorresse praclsamenta na fazsnda que ele tanto amava. Na
quarta-feira, dia 16, pediu a Dona Zeza que providenciasse Imediatamente sua transferêncla para a Borda do Campo. Se sentira
que estava no linlar de suas forças, que chegara o momento que
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não desejava, mas para o qual se prepara com a mesma grande-za como sempre vivera.
Foi comovente. Pofs todos perceberam que na mais com·

que repetir o que conVarsamos ininterruptamente sobre os grandes problemas nacionais. Muitas vezes ãiSCOrdamos da forma de
fazer, (eu sempre mutto mais radical, Andrada Serpa lrreiiO!J"\191-

pleta !uddez, sem peõtfer um momento a sarenídade que mantivera durante tanto tempo, Andrada Serpa comunicava sem palavras, que nllo demoraria muito tampo, teria que se despedir defi..
nltivamente. Tudo providenciado (com o apoio inestimável do bri·
gadeiro Frota e de altos chefes do Exército e da Aeronáutica. de
grandes amigos civis e militares) Andrada Serpa chegou na mesma tame a Barbacena, uma ambulânda.!JTI do Exército o esperava para tJansportá~o por 14 quilõmetros até a fazenda
No avião falou com o coronel Barros. ficou com a mão

mente sereno) mas nunca divergimos na apreda.Ção do que deveria ser feito. A trincheira ara um prazer para ata, lutador nato. Mas
defendia as conquistas pala persuasão a nllo pala perseguição.
PS -Anloflio Corlos d8 Andrada &rpa tinha um orgulho, e
8SS8 não escondia de ninguém: conhecia o Brasil todo, servira
nos mais vs.rfados lugares deste pafs maravflhoso. Sabia tudo sobre o BrasiT. De viver e de viajar. de aprender e de ensinar, de e&
tudar e de amar. Sofria terrtvslmsnte com o falo de chamarem o
Brasil de pafs do futiJro, quando ele sabia de ci~c/a aprendida e
testada que o Brasil era o pais do presente.
PS 2- Quando chegou a general em 1969, 6 meses antes
da motte de Costa e snva, e em tranca efervescência, não pertencia. •ao sistema dominante•. Deveria ter sido o sucessor do general Médici, mas o tenent9-corone/ Golbery, e os dois Geisel, já ha~
viam disposto como as roisas se passariam na sucessão de Costa e Silva, de Médici e nas outras.
PS 3 - Na sucessão do general Médlcl nem foi cog;tado,
pois eta genera/--de-cflllfsão. (Na verdade não ia à missa do tenente-coronel Golbery, amaldíçoadcrampregado da multinacional
Dow Chemica/, a multinacional do Napalm). E Golbe<y, O!tando e
EmBSto Geisel, formavam um trio lnvencfvef, que vetava tudo o
que pudesse lnlz8< para o primeiro plano alguém mais competente, com mais cultura e conhecimentos.
PS 4- Nessa mesmo ano de 1969, Orlando Geisel vetou o
general Albuquerque lina, dizendo: ·ao não pode ser prssiden19, polss6 tem 3 BSinllas. E como é que um general de 4 eslmlas
fará contln~c/a a um presidenll> de 3 es/relas?• Muitos lembra·
ram nos bastidores, o nome de Andrada Serpa, mas nem chega·
mm a ser ouvidos. Se o regime militar tivesse tido o último geneml
em 1974. e tosse o general Andrada serpa, as coisas teriam sido
fantásticas para o Brasil
PS 5 - Mas o general Ernesto Gelse/, o nacionalista das
multinacionais~ faria 5 anos depois o que seu innão Orlando veta. "' com Albuquerque Uma. João Figueiredo foi feiiD presídenll>
~com 36Sirelas.. E com todas as agravantes. João Rguef..
RKio eta mais moço, e sempre estave atnls de Andrade serpa.
. Foram promovidos a generais-de--brigadli no mesmo dia 25 de
· março de 1969. E em matéria de compettlnda e prad8stlnaçiio
para a Pr8sidlmcla nem há oomparaçiiD entre os dois. S6 que
João Flgue/RKio sempre foi do sistema dominante, enquanto An-

segura de fonna firme e inseparável com Dona Zeza, com a

mesma firmeza de uma vida inteira. Já se percebia que estava
se despedindo. À 1h10min da madrugada dessa quarta para
quinta, do final do dia 16 para o alvorecer do dia 17, Andrada
Serpa partiu definitivamente, se é que existe alguma coisa defi·
nitiva na vida ou na morte. Hoje pela manhã, sexta-feira dia 18,
estará. sendo sepultado no cemitério dos Escravos, em Antonio
cartas. Foi a sua vontade expressa e determinada, seguida fiel--

mente.
Muita gente do Rio, da São Paulo, de Juiz da Fora. da Balo
Horizonte, conseguiu chegar a tempo do enterro. OUtros de mais
longe. mandarão rezar missas mcortlarão esse Antonio Carlos de
Andrada Serpa que quase completou 80 anos, mas do qual ja·
mais se esquecerão.
Andrada Serpa iria completar 80 anos no dia 2 da dezem..
bro. Mais um mês e meio. teria chegado aos 80 anos. Não inporta. CUmpriu Integralmente tudo o que acredtou que era a sua obrigação, jamais foi arrogante ou p.atloou a falsa humildada. Sem·
pre foi ele mesmo. nunca se deixou guiar por favores ou privilégios, sacrilioou até coisas a que tinha mais direito do que muita
gente, para se manter fiel a si mesmo e às coisas nas quais acre-ditava com fervor.
Foi sempm um pacifista a um pacificador. Mas participou da
Segunda Guana MWldial, a única da sua geração. E fez mais do
que participar. 1..ut>u para ir para a guana, achava uma cat!sttof&
nllo i'. E foi com todososseusinnãos. E foi porcausadotorpadea·
manto do Baapandy, (no qual momHJ um dos seus Irmãos, também
mililar, todos quatros foram) que o Brasil entiOu na guana. ,.. .
(Na Primeira Guana Mmdial, o Brasil também c1ac1aro<: a
guerra à Alemanha quando um dos seus navios foi afundado. O
deputado Maurido Lacerda. pai do Corlos, fez um batfssimo discurso na escadaria do Teatro Municipal, Inaugurado apenas há 5
anos. o presidenta Wenceslau Bnls assinou o ato .JI.adarando
guerra à Alemanha a mandou absurdamente prendar Maurfc:io
Lacer<la. Esta foi soHo por causa da um habeas corpus impatJado
por um brilhante advogado da 25 anos, chamado Peixoto da Castro. Que logo depois abandonaria a advocada, cortando uma brilhantlssima carreira.)
capitão, com 27 anos. Antonio Cru1os a os lnnllos llzaram
tudo para ir para a ltália Dividiram--se, um em cada estado, e foram os três. E não tinha o menor orgulho, mas mostrava satisfação quando era dtedo como herói da FEB, ou como prutlclpante
da Força Elcpadk:lonária. Na Revolução Comunista da 1935 aln·
da ara aspirante. No Estado Novo da novembro da_1937, ara primeiro-tenente. Na derrubada da ditadura do Estado Novo era capitão. Chegou a ganarakla-brigada em março da 69, com 52
anos, mociSsimo.
-, .
Passou a vida estudando, se aprofundando, acunlularlcfo
fonnldávais conhecimentos. Era sem dúvida alguma,,uma Ç.S
maiores figuras da sua geração. Assim reconhecido, respeitado a
aanirado.
Quando digo no tilulo destas notas escritas apressadamente,
que Andrada Serpa deveria lar sido prasldante, nllo laço mais do

drade 5erpa só pensava no Brasil.

.·.-

'..-,

O SR. PRESIDENTE (Júr10 Campos) :- A Mesa
do Senado presta lanilém a sua solidariedade ao Bmsil, ao Exército Nacional e à fam~ia do saudoso General Andrada Serpa, que foi um dos grandes brasileiros
que marcaram a história do nosso Pafs, pelo seu nacionalismo, pela sua seriedade com a coisa pública,
pelo seu amor ao Brasil e à democracia
Neste instante em que registramos no Sena·
do Fedem! o seu passamento, em nome da Mesa
.desta Casa, quero enviar à família Andrada Serpa
. os nossos sentimentos, e .ao povo mineiro e ao
. povo brasileiro a nossa gmtidão pela felicidade de
termos tido um grande bmsileiro como foi Andrada
Serpa, este grande general da democracia brasileim.
·
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O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
solicito a transcrição nos Anais da Casa do artigo do ·
jomafista Hélio Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa
detennina a transcrição, na íntegra, nos Anais da ·
Casa do artigo do jornalista Hélio Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Prosseguindo a nossa sessão, concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges, eminente representante do Estado do Amapá. S. Ex" dispõe de 20 minutos para o
seu pronunciamento.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho à tribuna para falar de um assunto que considero da mais
alta importância para o nosso País. Quero chamar a
atenção da SAE - Secretaria de Assuntos Estratégicos; do Senhor Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso; do Congresso Nacional; e do
País para a Amazônia, que, como outras regiões
deste País, tem sido preterida no que tange a investimentos.
Lá do extremo norte, o Amapá, que é a porta
de entrada deste País, não tem merecido a atenção
devida. A Amazônia precisa levantar-se, e com urgência. Conclamo os Srs. Governadores de Estado
que compõem aquela imensa Região, a Bancada do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para
que tentemos nos organizar para conseguinnos que
sejam atendidos os pleitos de investimentos para a
infra-estrutura da região.
Sr. Presidente, quero, neste dia, 18 de outubro,
às 10h14min, da tribuna do Senado Federal, alertar
a Nação para este grave perigo que ameaça á integridade da República. Não poderemos sobreviver
sem a atenção devida. Com uma Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônía esvaziada, com a
nossa região abandonada pelo poder central, não
vemos outra alternativa senão a independência da
região. Precisamos de- respeito por parte do poder
central, todos nôs brasileiros que vivemos lá na fronteira, enfrentando adversidades como a malária, as
doenças tropicais e vítimas de perseguição por parte
do poder central.
Pretendo pedir uma audiência ao Senhor Presidente da República, para tratar desse assunto. Hoje,
o Amapá, como todos os outros Estados amazônicos, vive na penúria e precisa de atenção.
Está aí o Projeto Calha Norte, um projeto que
tenta a integração da Amazônia ao resto do Pafs. Há
essa preocupação, mas hoje não temos recursos
para a infra-estrutura, para estradas, para energia. A
região está abandonada.
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O Amapá, portanto, vem hoje à tribuna para
anunciar que, daqui a dois meses, vamos procurar
as autoridades e lançar o nosso manifesto, um manifesto sério.
.
Não talamos a mesma língua? Não temos afinidade cultural? OU será que o Brasil é só o Sul? OU é
só o Centro-Oeste? OU é só o Nordeste?
Temos que buscar parceria, Sr. Presidente. A
Amazônia Jlrecisa levantar-se. Os Srs. Governadores precisam sair do seu comodismo. Nós Parlamentares precisamos nos unir com urgência, porque do
jeito que está não temos condiçõ~ de resistir por
muito tempo.
·. , .
.
": A estrada que ·i~!lã. os municípios, vive no
abandono, está intrafegável há mais de 20 anos; temos problemas de energia; temos problemas de
fronteiras. A fronteira .da Colômbia com o Amapá
hoje é uma porta; é por Já que sai o tráfico para a
Europa. A fronteira com a Guiana Francesá também
é uma porta. E não temos a atenção devida!
··: Recebemos agora uma ameaça de demissão
de mais de 5 mil servidores. O preço é aHo, mas a
Amazônia precisa se levantar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicitei uma
audiência com o Senhor Presidente da República.
Nem que sejam necessários mais 10, 15, 20 ou 30
anos, vamos começar a trabalhar pela independência da Amazônia. Teremos o Brasil como
parceiro; é a única aHemativa Como o poder central
pôde fazer o que fez com a Sudam e com a Sudene? Não há polflica de investimentos para essa região! Afinal de contas, fazemos parte da Federação,
somos brasileiros, mas vivemos no abandono.
Nós vamos nos erguer; não vamos ficar de cócoras.
Vou ao Senhor Presidente da República e estou solicitando a atenção especial das autoridades
da SAE, porque, do jeito que estamos, não vamos
aguentar muito tempo. A Amazônia precisa levantar-se e para isso contamos com os Srs. Governadores.
- É verdade que este Pafs recebe uma nova tonalidade. O Governo Federal tem feito alguns acertos, sim. O Ministério da Educação, sob o comando
do Ministro Paulo Renato, é exemplo de uma Pasta
que está investindo seriamente. O Ministro tem envidado esforços para melhorar, porque a educação,
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é fundamental e este País precisa investir maciçamente na educação, para preparar os cidadãos e as gerações
para o tuturo. Paulo Renato merece o nosso respeito, como outros membros do Ministério.
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Temos um colega Senador que perdeu as eleições em São Paulo, o Sr. José Serra, e que está
voltando para esta Casa. Ele foi o artffice de todos
esses cortes. Nós o estamos aguardando aqui. O Sr.
Serra, que discriminou o No!"lleste, a Amazônia, o
Centro-Oeste, está voltando para o ·Senado. Seria
meltí.or que S. Ex" ficasse em São Paulo, mas ele
está voltando para cá. Vamos aguardá-lo, com toda
a sua retórica, com toda a sua intelectualidade, ele
que fez cortes drásticos, discriminando a5 Regiões
Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Conseqüências advilão disso.
Quero me congratular com algumas ações posüivas do Governo, que tem procurado se esforçar.
Mas faço um alerta ao Senhor Presidente da RepOblica, ao Governo, à SAE, para que dêem urna atenção especial ao que estou dizendo, porque não vamos poder ficar de cócoras por muüo tempo.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lembrem-se que em 18 de outubro esteve nesta tribuna
o Senador Gilvam Borges, de um dos Estados d&
Amazônia, o Amapá. Veio pedir socorro para a sua
região, para pedir atenção, porque, do contrário, ha·
verá problemas.
Já há levantes na Amazônia, já há levantes
nas nossas universidades, já há levantes das nossas populações!
Queremos a integridade do Pafs, mas a Amazônia clama por socorro. Não podemos ser apenas o
pulmão do mundo, a sua região mais rica. A Amazônia, além das riquezas· que estão em seu subsolo,
somos todos nós, os seres vivos - os racionais e os
irracionais, a flora, a fauna, ele: -·
Peço a atenção do Senhor Presidente da República e das autoridades constüufdas. Sou um jovem Senador, idealista, disposto, apesar de encontrar barreiras tão difíceis à frente. Vim para cá com
tanto ideal, com tanta disposição, mas, aqui chegando, enfrentei toda a sorte de dificuldades. No entanto, acredüo em meu Pafs, por isso estou aqui.
Muüas vezes enfrentamos as dificuldades geradas pela hipocrisia e não ternos condições de desenvolver à altura o mandato que recebemos, mas
continuamos caminhando.
Nunca vi tamanha hipocrisia. Deixo isso registrado aqui. DepUtados federais, senadores, autoridades constitufdas, com atribuições públicas, recebem
R$4,8 mil. Sou um homem honesto, sério, e não tenho condições, em determinados momentos, de reunir-me com os meus vereadores e de pagar-lhes um
almoço, no qual discutirfarnos os problemas dos municfpios e os problemas polfticos.
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São jufzes, autoridades constitufdas extremamente mal pagas! Isso é um convite à corrupção!
Tanta hipocrisia se vê por aqui que às vezes
me revolto. Não quero dinheiro para enricar, só para
as mfnimas necessidades. Que se fizesse como em
outros pafses, que o Parlamento tivesse condições
de subsidiar pelos menos as passagens, os hotéis,
para que o p_ar!amentai pudesse chegar em seu Estado e fazer Jiolftica séria.
E é assim em todos os Poderes. Este Pafs precisa se levantar. Como se pode cobrar isso?
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, como
temos ainda muito tempo pela frente, muitos anos
de mandato, esperamos ter uma participação mais
ativa a partir de janeiro do ano que vem. Vamos
discutir temas importantes, participar da vida nacional.
Temos alguns projetes já apresentados a esta
Casa nos quais discutimos idéias sérias. '
. Outra, hipocrisia que há por ar - que é natural é a questão do direito da mulher de optar pela interrupção da gravidez. Isso é algo muito sério:Fala-se
em menor abandonado, fala-se em famfiia destrufda.
Mas nos presfdios se cria uma cadeia de criminalidade e este Pafs não discute profundamente a causa. Às vezes é isto que nos chateia. Há a questão
do direito ao planejamento familiar, mas há outros
problemas.
Há tantas coisas que precisamos discutir e trazer à tona! Este Pafs precisa discutir!
Sr. Presidente, como dizia uma amiga minha, a
Dr" Kátia, sem amor e sem ideal nada funciona. Eu
tenho ideal e muito amor pelo meu Pafs, e principalmente pelo Estado que represento nesta Casa, o
Amapá.
.Faço este apelcr-não só pelo Amapá, ma&-pela
Amazônia - à SAE, ao Presidente da República e às
autoridades: muüa atenção, senão dentro de 5 ou 1O
anos nós teremos problemas sérios e não· é isto o
que nós queremos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, era isto
o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao eminente Senador Lauro Campos.
S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu prorionciamento.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que me traz a
esta tribuna, hoje, são dois assuntos locais. Raras
vezes tenho me preocupado aqui com questões de
âmbüo regional.
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Mas, diante de dois fatos que ocorrem simultaneamente e que mantêm entre si relações estreitas
de dependência, diante de interações possíveis de
um assunto com o outro, agora, na semana em que
o Governador Cristovam Buarque. lança corajosamente um projeto de desenvolvimento integrado de
Brasma, vou me pronunciar. . .
.
.
.
Transcorreu ontem o prazo de cinco dias para
que emendas fossem apresentadas ao projeto de
minha autoria que cria a área de livre comércio do
Distrito Federal e que considero uma das iniciativas
mais imjJortantes, que vem se somar às propostas
elaboradas pelo Governo Cristovam Buarque, que
se denominam a "Reinauguração de Brasma•. Esse
programa visa -iniciar- aqui um processo que tem por
objetivo sanar uma série de defeitos que a cidade foi
incorporando ao longo de sua formação, de sua edificação, e que, hoje, transformam o sonho de Dom
. . ., ·.
Bosco em um .veidadeiro pesadelo.·
: , A chamada "ilha da fantasia" só o é para aqueles que não conhecem Brasfiia, para aqueles que a
desprezam. A mente produtivista ·da eficiência, .a
mente da produtividade, do capital, da cumulação física de coisas, essa mente. despreza uma cidade
que é um centro administrativo e cultural.
É natural que isso ocorra. A visão paulista do
mundo, a Weltanchauung criada em São Paulo, independente da acumulação sem limites do capital,
foi trazida para cá pelos seus administradores desde
Jânio Quadros - que queria voHar a capital para o
Rio de Janeiro - e outros que propuseram dar-se
destinos diversos a Brasfiia, inclusive como sede ~
ONU, ou mesmo, de uma forma insólita, transformar
Brasflia num Vaticano, na sede da Igreja Católica.
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ou recriassem aqui o Calabouço, que demonstrava,
de acordo com a visão dominante,. um perigo para a
estabilidade das instituições. Portanto, puseram a
Universidade de Brasflia lá no mato; queriam situá-la
na fazenda da Universidade, a ~:!'!roa de 40 quilômetros de distância. ..
Dessa forma·, o que hoje se pretende lazer.com
esse projeto do Governo de Cristovam Buarque, um
Governo que se encontra exaurido, esgotado; um
Governo que não pode sequer manter. na Capital da
República as condições mfnimas·de.·sobrevivência?
Sé não tomarmos providências drásticas e sérias no
sentido de reverter esse processo.de decomposição,
uma parte de Brasma .talvez teQI)a. no futuro, .um
destino semelhante. ao do sofrido. Estado de Alagoas. Outra parte ,vai,se assemelhar, infelizmente, à
Baixada RuminellSE!o. um dos locais de maior agres:
sividadedoPafs••. ,-•·c•~·"· ,- ·.-·-....
A taxa de desemprego que há. em Brasma, cerca de 18% da população econo!J1icainente ativa, é .a
maior do Brasil. Sua Excelência o Presidente da República afirma que, em São Paulo, o fndice de cfe.
semprego é de 5o/.; pois aqui, em junho, era de
17,2%, de !!COrdo com a Codeplan, e, hoje, está na
casa dos 18%.
Não é preciso dizer que o desemprego gera a
marginalização; não é preciso dizer que o desemprego gera as atividades no mercado informal; não é
preciso dizer que o desemprego prolongado, o Ira·
casso tias atividades informais em uma cidade como
BrasRia, em que a taxa de falências é das maiores
do Brasil, e o empobrecimento do funcionário públi·
co, que é a grande fonte de renda, de consumo e de
dinamização dessa cidade e desse distrito, tudo isso
tem efeitos deletérios sobre a capacidade de reprodução da nossa sofrida cidade.
·

Os paulistas vêem esta cidade com maus
olhos e não percebem, portanto, os seus problemas
especfficos. Não são capazes de reconhecê-la como
Capital administrativa, uma capital que foi feita num
momento em que óbvios motivos pesavam sobre o
Rio de Janeiro, impossibilitando-o de permanecer
como um centro de decisões, um centro pol~ico, um
centro administrativo realmente tranqüüo, capaz de
tomar deciSões independentes, sem as ameaças de
invasões estrangeiras que havia naquela ocasião j:Jelo menos na mente daqueles que viam a segurança nacional como um dos fundamentos essenciais
para a ação coletiva.

Realmente, os economistas e economicidas do
Governo, que ensinavam nas universidades que ha·
Via um multiplicador de emprego, o multiplicador de
Khan, e o multiplicador de Keynes, um multiplicadOI
de emprego e de investimento, agora não perceberr
que estão criando um multipVcador de desemprego!
Cada funcionário, cada trabalhador que é colocadc
na rua reduz as suas compras, reduz os seus paga·
rnentos e, portanto, reduz a possibilidade de que
duas ou três pessoas possam continuar emprega·
. dos.

Brasma foi uma cidade construída de tal forma
que a sua completude jamais poderia ser feita. Temiam as indústrias, temiam que sindicatos aqui se
constituíssem, temiam que as universidades fizessem uma massa de estudantes e que se criassem

Portanto, é incrfvel que BrasRia não receba urr
tratamento especial, que só poderia resultar de uma
Visão, de uma percepção mais justa, mais certa
mais realista das especificidades que a caracteri·
zam.
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Não quiseram industrializar Brasma. Como se
vai gerar empregos? O nosso setor de indústria e
abastecimento talvez não dê a dimensão e a capacidade produtiva de uma grande indústria de São Paulo, de uma Volkswagen, por exemplo.
Assim, ao contrário do que se pensa, o setor
de indústria e abastecimento é também constitufdo
de pequenas e médias empresas. Os grandes empresários e os grandes banqueiros não estão em
Brasma, mas em outros centros urbanos.
Estamos propondo agora, diante dessa grave
situação, a criação de uma área de livre comércio.
Essa minha proposta foi feita no ano passado. Ontem terminou o prazo para que ela recebesse emendas no Senado. O Senador Valmir Campelo foi o
Relator do meu projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania S. Ex", conhecedor dos
problemas de Brasflia, recebeu e aprovou a proposta, acrescentando-lhe uma emenda aãrtiva, que foi
uma contribuição positiva para o aperfeiçoamento do
projeto.
A exemplo do que está sendo feito em diversas
partes do Brasil e do mundo, pretendemos criar aqui
áreas especiais. Na China, por exemplo, há cerca de
dez dessas áreas, que recebem tratamento fiscal especial. Na Argentina, há uma rona tranca na Terra
do Fogo e mais duas áreas de· livre comércio. No
Uruguai, da ·mesma forma,· há pelo menos duas
áreas de livre comércio. E no Brasil, depois do êxito
da Zona Francá, há projetas em andamento para outras cinco áreas. Portanto, esse meu projeto não
C?nstitui novidade. Existe farta legislação a respeito.
De acordo com a' mlntiá proposição,' os comerciantes e industriais que pretenderem beneficiar-se da desoneração. fiscal, dos estímulos tributários que porventura resultem da minha proposta,
terão que se inscrever, obviamente, e se cadastrar
tanto diante do governo local quanto da Receita
Federal.
Há uma série de proibições em relação à importação, pois esSas restrições já constam do nosso
ordenamento jurfdico. Ficam proibidas as atividades
referentes à produção de fumo, de perfume, a importação de carros, de armas e munições.· Cria-se uma
série de estímulos para que sejam beneficiados, no
território do Distrito Federal, partes e componentes
de produtos, matérias-primas importadas com isenção de imposto de importação; e algumas mercadorias que teriam, ao entrar em Brasma, suspensão do
tributo, caso fossem consumidas internamente; e
caso se transformassem em matérias-primas, partes
e componentes de produtos aqui acabados, essa
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isenção, essa suspensão tributária se transformaria
em isenção definitiva.
Com esses estímulos de que Brasflia precisa,
uma vez que a cidade ficou para trás no processo de
desenvolvimento, de crescimento, de industrialização, esperamos somar essa nossa iniciativa a tantas
outras lançadas esta semana pelo Governador Cristovarn Buarque. S. Ex" pretende dar nova vida e
nova forma de interação entre projetas que já se encontravam em andamento no Distrito Federal, alguns deles, modestos. Posso citar o rnetrõ, paralisado há quase três anos; o Projeto Orla, que visa dar
nova feição ao Lago Paranoá, incentivando o turismo, permitindo que hotéis e zonas de marina sejam
ali construídos. Com isso, pretende-se dar outro
sentido e outra qualidade ao lagó, agora que já é
permitida a prática de diversas modalidàdes de esportes em suas águas. •
Ao lado disso, pretende o Governador Cristovam Buarque criar uma zona especial de afta tecnologia, obviamente relacionada com a intra-estrutura
já existente nas universidades; principalmente na
Universidade de Brasma. O canteiro de empresas, o
canteiro de pequenas e minindústrias que existe na
Universidade de Brasma já mostra sua preocupação
em relação a um processo de integração com a sociedade mais ampla.
Um outro projeto importantíssimo que a "Reinauguração de Brasma• apresenta é o Centro Internacional de Negócios e Lazer. Tanto este quanto o
Programa de Desenvolvimento Urbano ao Longo do
Metrõ, como o próprio nome indica, pretendem.ublizar o metrtl de superffcie para lhe dar um sentido âlferente e mais amplo, capaz de justificar os investimentos nele realizados. Isso porque d"lficilmente esses investimentos poderão encontrar uina resposta
positiva, pois o metrtl tem apenas 40Km e une algumas cidades-satélites ao Plano Piloto. Se çontinuar
assim, a massa de pessoas que procurarão os seus
serviços não será capaz de justificar os investimentos ali realizados.
Entretanto, com esse Centro Internacional de
Negócios e Lazer, com esse Programa de Desenvolvimento Urbano ao Longo do Metrtl, çom a exislência de novos centros habitacionais ao longo do antigo metrO, teremos a capacidade de justificar, a posterior!, a aventura que foi o lançamento do metrõ
sem um estudo prévio devidamente realizado,
Além disso, já estão em andamento no Distrito
Federal os centros agropecuários. A Secretaria de
Agricultura ensina pequenos e médios agricultores a
acoplarem às suas atividades primárias formas de
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manufatura e de. elaboração de matérias-primas,
bem como a confecçãO de embalagem dos produtos
ali produzidos, Ç!)m.empréstimos do BRB. Dessa forma, os produtos ,fabricados nessa área agroindustrial passarão a receber~ e já estão recebendo - embalagens modernas que os credenciam a ser vendidos em qualquer, supermercado •. ' , . , , · , •
Portanto.- ·;;tlgurnas iniciativas são ·modestas,
como são parcos os recursos de que o Distrito Federal dispõe para estimular os investimentos. , ..••.. '
Além dissp, ,para. termina~. a Terracap .deixará
de ser ai>enas uma·c!)mpanhia de loteamento e de
venda do território pertencente .ao setor público do
DistritD Federal, ·Agera,-haverá uma parceria .da Terracap, que fará. -contmtos de ges!ão, de tal forma
que, em vez de alienar. terras aos. empresários .de
Brasnia e aos que para aqui aflufrem, a Terracap vai
se transformar em sócia dessas empresas, e o seu
capital social, será' representado justamente por es...•... :· .. - .-:
ses terrenos.-· • •:·-·
Não haverá,· portanto; o. perigo dg atraso e.
da inadimplência; nem. o risco. de .que possa haver acusação a respeito da lisura das concorrências públicas feitas para alienar esses terrenos,
porque eles continuarão como propriedade do
Governo do Distrito Federal, mas uma propriedade especial cujos valores, na realidade, já teriam
se transformado em ações nesses vários empreendimentos.
Portanto, tenho a impressão, que ein breve se
transformará em certeza, de que, apesar das discriminações, da má vontade, do sucateamento do S«;>I~
viço Público, que atinge o seu coração que é Brasília, com maior intensidade, apesar de termos produzido aqui, devido a essas circunstâncias, a taxa de
18% de desempregados, apesar de todo esse quadro, o-sorriso, a tranqüilidade e·a esperança que caracterizam a personalidade do Governador Cristovam Buarque serão um elemento importante, catalisador desse processo, que tem por objetivo dar uma
nova feição, uma nova estrutura para entificar Brasília, dj;! maneira que ela se complete não apenas
como cidade administrativa, mas como cidade comercial, industrial, financeira, cultural, um centro de
turisnjo, também previsto, enfim, como uma capital à
altura do Brasil e de seus destinos.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Júlio Campos, 2g V"JCe-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Emitia Fernandes, Suplente
de Secretário.
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A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos, por
20minutos•.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr" Presidente, Senadora Emilia Fernandes, Sr"s e_ Srs. Senadores, há setenta
anos, n então Presidente Washington. Lufs dizia que
governar era construir estradas. Hoje, parece que as
rodovias deixaram de ser prioridade nacional. Segundo dados sobre. o assunto, a e<;>nstrução de estradas representa apenas três por. cento do total de
rodovias federais. Al~m disso, o Governo corre atrás
de recursos, cada yez mais escassos, para conseguir pelo menos manter trafegáveis os 65.395 quilõmetros de estradas_ que formam a' degradada malha
nacional. O patrimônjo, -~ alto e e<;>rresponde a perto
de R$200 bilhões.. Para se ter uma idéia da sua
grandeza, represeníà mais de dois terços do Produto Interno Bruto da Argentina.
'
... , .Vale diZ«;>r que o sonho de Washington Lufs
concretizou-se, mas que virou realidade, ao longo
desses anos, perde-se hoje na burocracia, na improvisação, nos buracos, no mato que invade os acostamen)os, nos caminhi)es que trafegam com peso
máximo das cargas acima do permitido, nos acidentes. graves que são freqüentes, envolvendo máquinas e homens. São_ mais de 80 mil acidentes por
ano nas rodovias federais, com mais de 50 mil feridos e mais de 12 mil mortos, dos quais, mais de
sete mil morrem no local, o que corresponde à queda de 40 aviões •Jumbo" lotados. Na violência delinqüente que paira constantemente em cada trecho,
com roubos e assassinatos, e na degradação generalizada dos equipamentos de apoio que davam antigamente mais segurança ao tráfego e aos motoristas, como placas de sinalização, sistemas de comunicações, pontos de parada e postos de abastecimento, concretiza-se, cada dia mais, a barbárie contra a vida.

o

Segundo o então, hoje ex-Presidente do
DNER, Dr. Tarcfsio Delgado, a situação da malha
rodoviária brasileira está em perigo. Segundo ele, se
não conseguimos uma fonte clara e permanente de
recursos, haverá um colapso sério no sistema como
um todo. O Diretor-Geral diz ainda que 18% da malha viária estão em péssimas condições de uso e
mais de 50% estão bem próximos de atingir esta
mesma situação.
Ainda nesta manhã, tivemos o privilégio de ver
aqui o nobre Senador Edison Lobão abordar, com
muita coerência e com muita seriedade, o mesmo
problema da situação caótica das rodovias federais
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brasileiras e da malha viária estadual. Fiquei estarrecido em ver que, nesse Programa lançado recentemente pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso,
pouco é contemplado daquele programa tão bem
elaborado pela Comissão de Obras Inacabadas do
Senado, que teve a participação de V. Ex", e que detectou que, com ·apenas menos de 20% dos recursos totais previstos para novos investimentos no
País, iríamos concluir as obras que estão paralisadas em todo o território nacional.
Continuando este assunto das estradas, segundo dados de uma pesquisa da Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias- ANEOR,
em 1993, mostram que o desperdício com o transporte da safra ·de grãos do -País, causado pela degradação e pela·falta de estradas, daria para alimentar toda a população do Nordeste durante um ano inteiro. Diante dessa realidade, é até irônico dizer .que
no Brasil existe uma tão comentada "campanha contra a fome•; ·com inúmeros "comitês" espalhados
pelo País, dando emprego para centenas de pessoas e com mais outras centenas de "intelectuais"
vivendo às suas expensas.
· Os dados da pesquisa revelam ainda que 20%
da safra de 60 milhões de toneladas de grãos colhidos no ano de 1993 foram perdidos no transporte
em rodovias. O estudo denominado "Novos Rumos
para as Estradas Federais" mostrou que o percentual ·de quilómetros em bom 'estado havia cardo de
58"/o em 1988 para 48% em 1992, enquanto os tre.chos em mau estado subiam de 11% para 20%.
. . .. Em relação à questão da· geração de reCursoS
'para a recuj)eràção, existe uma polêmica ã1Vidi11do
os profissionais da área em duas correntes: os que
querem um fundo nacional de'iecursos apenas'para
'as rodovias e õs qü~fendem um fundo para o se. ter como um todo. .
. ·
· Segundo o Presidente da Aileor, José Alberto
Pereira Ribeiro, favorável à volta da vinculação de
recursos para a conservação de rodovias, houve
· uma diminuição de preços na construção de rodovias devido à queda de investimentos no setor. A
· ociosidade da construção de estradas já ultrapassa
os 60%, e o preço de construção de um quilômetro
está na faixa de um US$500 mil a US$1 milhão, variando com o trecho da estrada.
Isso é um absurdo. Twe o privilégio de ser .Governador de Mato Grosso, de 1983 a 1987, e, no
meu Governo, com o apoio do Banco Mundial BIRD -, do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID - e de outros bancos internacionais da
linha privada, consegui pavimentar 2.020 quilôme-
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tros de estradas no meu Estado - rodovias federais
que a União não asfaltava, tendo. sido obrigado a
fazê-lo, como no caso da BR-163, a Cuiabá-Sanlarém, da qual pavimentei 750 quilómetros, saindo de
Cuiabá até o porto de Santarém; Lamentavelmente,
essa obra hoje está paralisada.
No meu tempo de Governador, o preço que se
pagava para asfaltar uma rodovia federal era entre
US$130 mil a US$200 mil por quilômetro. Convenhamos .que houve uma inflação nesse período, nos
Estados Unidos, e o dólar sofreu alguma desvalorização. Hoje é estarreoedor que,. em relação à mesma estrada, da qual o Governador Júlio Campos asfaltou 750 quilõmefros pelo valor de US$130 mil a
US$150 mil o quilómetro, o atual Governo de Mato
Grosso, do Sr. Dante de Oliveira, do PDT, tenha refeilo esses contratos com as empreiteiras a US$550
mil o quilômetro. Meu Deus do céu, algo está enrado!
· · · Vejo que nesse setor têm que .ser tomadas sérias providências.. Esse preço não se justifica, porque, em 'pouco mais de dez anos, a inflação que
houve nos Estados Unidos não foi. tanta que justificasse essa correção de mais de 100%, de US$150
mil para US$550 mil por quilômetro. Algo estranho
ocorre no "Reino das Maravilhas" das políticas rodoviárias do Mato Grosso.
Em artigo publicado no Correio Braziliense,
no dia 1O de março de 1996, o Deputado Federal
Eliseu Rezende, ex-Diretor-Geral do DNER e ex-Ministro· dos Transportes, dizia que um projeto técnico
de umà rodovia prevê que seU pavimento deve ser
restàurado a cada dez ou quinze anos, no mais tar. dar,' mediante um reinvestimento de pequenas proporções. Todavia; ·quando eSsa. manutenção 'deixa
de ser feita no prazo estabelecido, as estradas. se
· degradam e os prejuízos são incalculáveis. Como já
vimos, com a destruição, instala-se a desestruturação inevitável de toda a malha, e foi exalan)ente isso
o que aconteceu com as rodovias brasileiras. ·
De acordo com Biseu Rezende, no paSSádo, o
DNER contava com recursos específicos, projl~nien
tes do Imposto Único sobre Combustfveis e LUbrificantes e da Taxa Rodoviária Única. Todavia, com a
Constituição de 1988, esses tributos foram substituídos pelo Imposto de Consumo sobre Mercadorias e
Serviços - ICMS, incidente sobre derivados de petróleo, e pelo Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotivos ~ IPVA, ambos arrecadados pelos Estados. Em sua opinião, esperava-se que, com esse repasse de recursos, a administração da malha rodoviária nacional fosse transferida para os Estados, e
isso não ocorreu.
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gramados e limpar sarjetas - os R$66 milhões - daria
· O Deputado Eliseu Rezeride, que é um espepara pavimentar ou conservar cerca de 3 mil quilôcialista no assunto, asSegura que é po5sfvel salvar
metros de estradas; colocando-se uma massa de
as estradas e garante que a solução está na emenasfalto de 3 a 5 centfmetros sobre todas essas rododa que apresentou à Proposta de Reforma Tributária
vias acabadas.
encaminhada pelo Poder Executivo a este Cong~.
so. Enquanto o Governo propõe. a.- criação' de um
A sfntese da Pesquisa Rodoviária 1995, realizada pela Confederação Nacional ·do Transporte,
llOVO ICMS, incarporado ao Imposto ·sobre Produtos
Industrializados .: IPI; a ·sua emenda defende que as
deixou-me preocupado.-São muito graves as conseqüências·.socioeconômicas decorrentes do alarmanparcelas desse novo tributo, incidentes sobre importação e circulação de petróleo e · seus- derivados,
te estado de conservação das rodovias brasileiras. A
pesquisa cobriu 15.710 quilômetros de estradas, o
bem como sobre as prestações de serviços de trai!S'
que equivale a pouco inais de 30% da malha rodoportes rodoviário, · sejam aplicadas exclusivamente
viária federal pavimentada
na melhoria, na restauração, conservação e recuperação das rodovias degradadas:- Segundo o autor da
. ' Entre os dias 15 e 30 de abril deste ano, uma
nova pesquisa foi realizada com o objetivo de medir
emenda, sua própc)sta é extremamente viável por•
a ·evolução da deterioração das . rodovias federais
que, além de eficiente, não cria nóvos· impostos e
pesquisadas em 1995-e para detectar também o escoloca em prática um plano permanente de preservação da malha rodoviária nacional. Os· trib1J!9!i:são- · · . tacki de conservação de outros 21.657 quilômetros,
totalizando pouco mais·de 72"/o de toda a malha .
apenas os preconizados pelo próprio -Govàmõ Fede.. Com base· nos dados pesquisados em 1995 e
ral. Além dessas vantagens, a sua:efetivação não
1996, não pôde ser -constatada uma- melhoria na
causaria nenhum ponto ·de confusão com as atuais
conservação das rodovias, mas se observou que d"l-'
arrecadações dos· Estados e Municfpios. O Deputaminuiu o percentual de rodovias intransitáveis, audo preconiza ainda que os ·usuários devem pagar
mentando o percentual de rodovias que são transitápelos serviços que lhes são prestados e, em troca,
veis, mas em condições perigosas. Os resultados
eles utilizarão ·uma rede viária eficiente é sempre
demonstram, igualmente, que as ações até agora
bem conservada. Por outro lado; ficará também garantida a preservação do palrimônio públiÇOJnacio- ... têm sido de caráter meramente paliativo e que se
naL
·
··
não for definido, em curto prazo, um plano realmente
eficiente de recuperação, com recursos satisfatórios,
Não é mais pcssfvel conviver com a falta de
a.situação se tomará caótica. Assim, as conclusões
uma polftica global eficiente em matéria de
mi>Stiam que são aproximadamente 11.406 quilOmeração e dinamizaçãg da malha rodoviári~...Não -se
tras com pavimento em estado crítico de conservapede mais admitir a improvisação, o desperdfcio de
ção, e outros 30.967 qÚilômetros que em breve estarecursos, os gastos improdutivos e os erros graves
rão na mesma situação, se providências não forem
que são cometidos constantemente pelas próprias
tomadas imediatamente.
autoridades do setor.

recull!l-

A tftulo de exemplo, segundo dados divulgados
pela imprensa, mais da metadé do orçamento do
DNER deste ano para conservação das estradas
brasileiras será consumido no corte de capim, na
limpeza manual de gramados, valetas, ·sarjetas e ...
meio-fios. Dos R$133 milhões disponfveis neste
ano, R$66 milhões deverão ser gastos nesses serviTambém entendo que algo está estranho nessa maneira de gastar o pouco recurso que temos.

A Confederação Nacional do Transporte estima
que se as obras de recuperação fossem iniciadas
agora seriam necessários recursos da ordem de
R$5 bilhões só para deixar a parte de pavimento em
bom estado. Por outro lado, se nada for feito, dentro
de quatro anos, os recursos necessários para a realização do mesmo trabalho dobrariam e seriam da
ordem de quase R$1 O bilhões, para recuperar esse
grande patrimônio nosso, que vale R$200 milhões, o
que significa pouco mais de 5% do seu valor.

Um estudo feito pela Diretoria de Engenharia
de Obras do DNER sobre os contratos firmados para
todo o ano em curso demonstra 11ue apenas R$3,4
milhões do orçamento para conservar estradas serão empregados na operação paia tapar os biiracõs
das rodovias federais, ou seja, muito pouco. O mesmo estudo demonstra que o dinheiro para capinar

Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as rodovias do meu Estado estão também em estado bastante precário. A Cuiabá-Porto Velho, a tão famosa
BR-364, lançada e construfda na gestão do saudoso
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, esse
grande estadista que também construiu Brasma e
ocupou o Nordeste e o Centro-Oeste com grandes

ços.
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<ibras de desenvolvimento, segundo a pesquisa da
senvolvimento nacional no Brasil, para a sua inserção no competitivo mercado internacional. Só com
Confederação Nacional do Transporte, em uma ex~nsão avaliada em 1.584 quilômetros, mais de 22%
estradas bem cuidadas. é que seremos capazes de
encurtar a distância que nos separa do Primeiro
estão em péssimas condições. E observem que a
~vimentação dessa estrada não é tão velha, tendo
Mundo.
·
Muito obrigado.
likfo pavimeritada quando era Presidente da República o General João Rgueiredo, à mesma época em
A SRA. PRESIDENTE .(Emilia Fernandes) que· fui Governador de Mato Grosso. O Ministro dos
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme
Palmeira.
Transportes era· o grande gaúcho Cloraldino Severo,
111Je muito ajudou o transporte rodoviário no Governo
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Profjgueiredo.
nuncia o seguinte discufliq. sem revisão do orador.)
··
Por isso, penso que se trata até de uma obra
• Sr" Presidente, Sr"s e ·srs. Senadores, neste final
· nova, tendo sido inaugurada em 1984 ou 1985. Essa
.. de sessão, serei breve e reSumirei, ao máximo o meu
!Odovia tem pouco mais de doze anos de funcionapronunciamento. MaS ní\o poderia deixar de fazê-lo
inento e cerca de 13% estão definidos corno ruins;
hoje, dada a importâitcia do tema e também porque,
59% da rodovia Cuiabá-Porto Velho, a 384, corno rena próxima semana, eStarei representando o PFL
!Jiltares; apenas cerca de 6% são tidos como bom e
num Encontro lntemacio.nal Uberal..
.
.
!lénhum quilômetro foi registrado como ótimo. NeOntem, pronunciei-me, extemando a minha polillum quilômetro dos 1580km da Cuiabá-Porto Vesição com relação á reforma previdenciári<I' Naquela
llol
oportunidade, disse que: voltaria à tribuna em seguida para tainbém manifestar-me a respeito de dois
'
Eu asfaltei 750 km da Cuiabá-Santarém, da
I:IR-163. Depois fiz uma rodovia estadual até Alta
assuntos da pauta polftica: o p<~.<;ote de medidas
f!qresta, com cerca de 900 Km - o Governo de Mato
para conter o déficit públ(co e a proposta de emenda
~l'!lSSO asfaltou-a na década de 80, quando eu goconstitucional que trata da reeleição. Ambos relaciovemava o Estado-, e que se encontra em estado renados c<imo reformas constitucionais. ainda em cur·gular. Não está bom porque o movimento de carga é
so no Congresso e dai rrjipha p~ação.
· jnuito pesado. A produção do norte de Mato Grosso
Relativamente às iniciativas· anunciadas na últilloje chega a 3 milhões e 500 mil toneladas, o que
ma sexta-feira, devo dizer em primeiro lugar que o
· sjgnifica um movimento muito · pesado de carros
combate ao déficit público é sem dúvida um dos reqtiansportando a nossa. safra, embora isso. represente
uisitos insistentemente reçlamados. por toda a sociejlpellaS 50% da safra estadual. Mato Grosso já colhe
dade brasileira, corno forma de· assegurar o equilf- ·
brio fiscal e garantir a continuidade do programa de
llitualmente mais de 7 milhões de toneladas de.grã~- Apesar dessa classificação, cerca de 60",{, dessa
estabilização econômica., Por essa razão, nenhum
iixlovia encontra-se em situação ruim, no território
de nós pode se opor aos esforços do Governo nesse
!ll<lto-Qrossense. Se for incluído o trecho do Estado.
sentido e, menos ainda, à necessidade de buscá-lo
Pará, qu~ representa cerca ~e_ ,~000 km~ a _estlll~.;:;; de .forma persistente, siS!emática e contfnua. Minha
$.. está praticamente acabada, diZimada• IICjUidadà.
postura decorre mais da.solidariedade de meu voto
Sfm1 qualquerconãlçâo de uso., _, . . ,. ·~·· ; a todas as reformas. ·constitucionais já aprovadas
, . Na Cuiabá-Porto Velho, os trechos encontramnesta Casa do ·que de simples manifestaÇões de
se crfticos entre Rgueirópolis do Oeste e Marcos
apoio retórico. E é esta posição que me permite discordar da forma e, em alguns casos, da substância
. f\Ondon, Presidente Médici - Ouro Preto do Oeste,
.}iuu • Atto Parafso e Candeias Teotônio. Os trechos
das medidas, cuja eficácia, além de duvidosa, é conmais crllicos na Cuiabá - Alta Roresta tendem a se
troversa no próprio âmbito do Executivo. As melhollgravar em virtude dos transportes de caminhões
res estimativas apontam para algo em tomo de 0,8%
do PIB, e ainda assim em base empírica frágil, para
'
··
. '
não dizer ilusória.
·
, ... Gostaria, neste instante, de fazer um apelo ao
. Vejamos alguns dados fornecidos pela SecrePresidente Fernando Henrique, ao seu Ministro dos
do Tesouro Nacional.
taria
lransportes, Alcides Saldanha, e a toda a equipe do
[).NER, para que tomem providências. urgentes no
. As despesas com pessoal .em 1995 baixaram,
Sentido de dar recursos para a recuperação do comquer em relação à receita total da União,- quer relativamente à receita tributária, quando comparadas
plexo rodoviário nacional. Trata-se de um pré-requicom as de 1994. No primeiro caso, passaram de
sito dos mais importantes para a retomada do de-

!Jo

pesados.

; .
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32,7o/o para 31,8% e, no segundo, de 47,6% para
45,5%. No entanto, subiram sensivelmente em proporção à despesa total do Governo Federal, passando de 12,6%em 1994, para 15,8%em 1995.
Isso se deve a que circunstância? Na verdade,
ocorreu devido a um único fator: enquanto a reCeita
global e a receita tributária aumentavam. sensivelmente, as despesas globais baixavam na mesma
proporção. Dou os números para que não restem
dúvidas. A receita global passou de R$111 bilhões
para R$131 bilhões, aumento em termos reais de
R$20 billiões, em valores já inflacionados pelo Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas. Da
mesma toma, a receita tributária subiu de R$76 bi-·ItíõeS para R$87 bilhões,· num aumento dE! R$11 bilhões. E por af vão vários dados que, certamente,
com a publicação do discurso, V. Ex"s tomarão conhecimento.
· ·
·
-,Refiro-me ao aumento das despesas de pessoal apenas para esclarecer que, enquanto passaram de R$36 bilhões, em 1994, para R$41 bilhões
em 1995- um aumento real de R$5 bilhões-, as receitas globais aumentaram R$20 bilhões e, repito, a
tributária, R$11 bilhões. Isso nos leva a duas conclu- ·
sões aritméticas: a primeira é de que o aumento da
rubrica de pessoal foi de apenas 1/4. do aumento da
receita global e menos da metade do incremento da
receita tributária A segunda é de que essa rubrica,
por conseqüência, não é a responsável; quer em termos relativos, quer em termos absolutos, pelo aumento do déficit público.
Alega-se, com foros de verdade, que grande
parte do aumento se deve aos encargos de aumento
de aposentadorias e pensões hoje suportados pela
União. Diz-se ainda mais que, na maioria dos casos,
essas despesas superam às dos que estão em atividade. Isso não é verdade; é um argumento falso em
relação a qualquer dos Poderes e refere-se apenas
aos servidores militares, pela peculiaridade do seu
regime jurídico, que prevê a exclusão compulsória
do serviço ativo sob três modalidades: a pennanência no mesmo posto, a idade e o tempo de serviço.
Sr- Presidente, sr-s e Srs. Senadores, para
encerrar esta parte de minha intervenção, forneço
alguns dados das despesas globais de pessoal. Os
servidores civis respondem por 77,82% do total das
despesas globais de pessoal, e os militares por
22,18%. Em relação aos primeiros, 50"k são encargos dos servidores em atividade, 20% dos inativos e
6,98% dos pensionistas. No caso dos 22% dos militares, 10,20% referem-se aos ativos e 11,98% aos
inativos e pensionistas.
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Não posso deter-me sem descer- a. delalhes
com os dados de que disponho, pois isso implicaria
em extravasar meu tempo e cansar V. Ex"s. Mas é
incontestável que os dados em poder do Governo
estão sendo inadequadamente ulilizados e dão a fal.
sa impressão ao País de que o funcionalismo é o
"grande mal" e o verdadeiro obstáculo à eRminação
do déficit público e ao sucesso do plano de estabilização econômica. É uma postura com a qual não
posso concordar, mesmo pertencendo a um partido
daqueles que dão sustentação ao Governo. E tenho
que alertar ao próprio Governo e a V. Exls de que
não são verdadeiros os dados que nos são apresen_tado&. Com-essa postura não _posso concorcjar, repito, nem diante dela posso calar-me.
Medidas paliativas como as que vêm sendo
adotadas, sem discussão, no âmbito do Executivo,
alijam o Congresso Nacional das decisões que interessam ao País•.
: Isso me leva à segunda questão que devo
abordar rapidamente também neste pronunciamento: a tramitação das emendas constitucionais pendentes, a reforma administrativa, a reforma da Previdência e a reforma fiscal a que veio a se juntar proposta de reeleição para cargos do Execulivo. São
reformas indissociáveis, na medida em que se constituem um conjunto de transformações modemizadoras que a sociedade reclama.
A diferença que existe entre as mudanças estruturais e a proposta de reeleição é que as primeiras são de aplicação imediata enquanto a última deverá ter eficácia a partir de 1988 nas eleições·gerais.
Não vejo, pórtanto, como dar a ela prioridade em detrimento das demais. Encontro-me em situação cômoda, tanto do ponto de vista ético quanto polftico,
pois sou favorável ao princípio da reeleição, tanto
pelas circunstâncias históricas em que ocorreu a redução do mandato presidencial, quanto por acreãrtar
que a opinião pública do País está suficientemente
amadurecida para dar esse passo decisivo na reestruturação do sistema político brasileiro.
Tenho, porém, alguns reparos à forma atual da
emenda proposta. Entendo que o princípio deve valer para todos os níveis, sem exclusão de qualquer
eventual titular deste ou daquele cargo. Concordo
que a reeleição seja limitada a um só mandato, mas
defendo que a nova redação que se der aos dispositivos constitucionais pertinentes se sujeite ao princípio federativo. Entendo como obediência à estrutura
federativa que a Constituição deve apenas limitar a
aplicação do princfpio e dispor quanto à reeleição de
cargos federais, isto é, Presidente e Vire-Presidente

~

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

da República. Sua extensão à esfera estadual e ao
âmbito municipal é matéria para ser decidida nas
Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas. Os
Estados e Municfpios que entenderem conveniente
farão a adaptação ao modelo federal na ocasião e
cirounstância oportunas.
Não vejo como se possa fortalecer a Federação brasileira estabelecendo-se um modelo único,
fechado e inflexfvel a ser imposto aos demais nfveis.
Meu apelo, portanto, dirige-se aos lideres partidários, sem distinção. Em primeiro lugar, para que
não privilegiem uma proposta de emenda constitucional em detrimento de outras que têm igual ou
maior significado e reperoussão. Em segundo lugar,
para que a tramitação da emenda da reeleição possa ser objeto de um amplo, profundo e irrestrito debate, como, aliás, tem preconizado o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
São muitas as questões em aberto com relação a esse assunto, por isso mesmo não vejo como
impor um modelo que possa ser mais adequadamente adaptado à estrutura de nossa organização
federativa. A emenda da reeleição, como as demais,
é matéria de decisão exclusiva do Congresso Nacional. Não podemos Blx!icar do direüo, tampouco renunciar ao dever de examiná-las, discuti-Jas·e sobre
elas decidinnos, senão exeroitando essa ampla, irrestrita e exclusiva competência que a Constituição
Federal nos outorgou.
•
.
,.
Esse é o nosso,, J)iipel, que a Nação espera
.seja cumprido conl'tioinpetência, elevação e racionalidade•. ,'
•,' , !•'
d'
Era o que tinha a dizer.
..,
•,o,•

SEGUE:, NA INTEGRA. DISCURSODO
SR. SENADOR GUR.HERME PALMEIRA: .

.-·Senhor Presidente, ·
~-

'

·''

~

-~

,. ·
Senhoras e Senhores Senadores,
Dois assuntos da pauta polftica me trazem a
esta tribuna: o pacote de medidas para conter o déficit público e a proposta de emenda constitucional da
reeleição. Ambos relacionados -com as reformas
constitucionais ainda em curso no Congresso e daí a
minha preoeupação. .
.
..
.
·
Relativamente às iniciativas anunciadas na últi- ·
ma sexta-feira devo áiZer, em· primeiro lugar, que o
combate ao défiCH é sem dúvida um dós requisitos
insistentemente reclamadOs r)or toda a · sociedade
brasileira, como forma de assegurar o equillbrió fisCal e garantir a continuidade do programa de estabilização econômica. 'Por éssa razão, não me oponho
aos esfOrços do governo nesse sentido, .e··menos
ainda à necessidade de buscá-lo de forma persist-
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ente, sistemática e contínua Minha postura decorre
mais da solidariedade de meu voto a todas as reformas constitucionais já aprovadas nesta Casa, do
que de simples manifestações de apoio retórico. E é
esta posição que me permüe discordar da forma e,
em alguns casos, da substância das medidas, cuja
ef~cia, além de duvidosa, é controversa no próprio
âmbüo do Executivo. As melhores estimativas apontam para algo em tomo de 0,8% do PIB, e ainda assim em base empírica frágil, para não dizer ilusória.
Vejamos alguns dados fornecidos pela Secretaria do
Tesouro Nacional.
As despesas com pessoal em 1995 baixaram,
quer em relação à receita total da União, quer relativamente à receita tributária, quando comparadas
com as de 1994. No primeiro caso, passaram de
32,7% para 31,8% e no segundo de 47,6% para
45,5%. No entanto, subiram sensivelmente em pioporção da despesa total do Governo Feqeral, passando de 12,6% em 1994, para 15,8% em 1995. E
isso se djlve a que cirounstância? Na verdade ocorreu devido a um único fator: enquanto a receita global e a receita tributária aumentavam sensivelmente,
as despesas globais baixavam na mesma proporção. Dou os números, para que não restem dúvidas.
A receita global passou de 111 bilhões para 131 bilhões, aumento~ em termos reais, de 20 bilhões em
valores já inflacionados pelo fndice Geral de Preços
da Fundação Getúlio Vargas. Da mesma forma, a
receita tnbutária subiu de 76 para 87 bilhões, um aumento de 11 bilhões. Em contrapartida, as despesas
globais baixaram de 287 para 264 bilhões, vale di·zer, uma diminuição de 23 bilhões de reais. A dúvida que fica é apenas uma: se a receita total subiu 20
bilhões, e as despesas globais baixaram 23, em relação ao ano anterior, a que se deve o déficit? Parece fora de-dúvida qiJe:~utoridades monetárias
querem dar a impressão de que isso se deve ao aumento das despesas com pessoal. Com .os dados
acima, isso está fora de cogitação, por que os dispêndios de pessoal estão inclufdós nessa· conta.
Isso se deve, por conseqüência, a três outras rubricas. A primeira; ao aumento da taxa de juros, para
desaquecer a economia, em 1995. A segunda, ao
aumento do serviço da dfvida, e a teroeira aos dispêndios para custear o aumento das reservas.
Refiro-me ao aumento das despesas de pessoal, apenas para esclarec;er que, enquanto passaram de 36 bilhões em 94, para 41 bilhões em 95, um
aumento real de 5 bilhões,· as receüas globais au·mentaram 20, volto a repetir, e a tributária 1VIsso
nos leva a duas conclusões aritméticas. A primeira é
que o aumento da rubrica pessoal foi de apenas 1/4
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do aumento da receita global, e menos da metade
do incremento da receita tributária A segunda é que
esta rubrica por conseqüência, não é a responsável,
quer em tennos relativos, quer em tennos absolutos,
·
pelo aumento do déficit
Outro agravante é que esse aumento da despesa com pessoal, de 5 bilhões de reais, ocorreu no
primeiro ano do atual Governo, em 1995. Ele se
deve, portanto, a aumentos diferenciados concedi·
dos no mesmo ano, aos quais já me referi em pronunciamento anterior. São beneffcios que englobam
incorpórações, gratificações ou adicionais concedidos a militares, diplomatas, algumas categorias da
Polícia Federal, ao ~ ~.Fisco e aos 9C1Jpantes de cargos em comissão que, em alguns casos,
como sabem todos nesta Casa, superaram 500%
para algumas categorias de DAS.
Que não se diga que os servidores públicos
não têm dado a sua contribuição ao plano de estabilização económica. Com as exceções que acabo de
indicar, mais de 93% dos servidores não têm aumento há exatos 22 meses! Se contarmos a inflação
do período, todos tiveram perdas reais e significativas em seu poder aquisitivo que superam, como no
caso dos aposentados civis, parcela superior a 113
de seus rendimentos, pois deve-se somar à inflação,
o desconto previdenciário recusado pelo Congresso
e adotado através de Medida Provisória.
Alega-se, com foros de verdade,. que grande
parte do aumento se deve aos encargos de aposentadoria e pensões hoje suportadas pela União. Diz·
se ainda mais que, na maioria dos casos, estas des·
pesas superam às dos que estão em afividade. Isso
não é verdade, é um argumento falso em relação a
qualquer dos poderes, e se refere apenas aos servidores militares, pela peculiaridade de seu regime jurídico que prevê a exclusão oompulsóna do serviço
ativo sobre três modalidades: a pennanência no
mesmo posto, a idade e o tempo de serviço. Dou
apenas alguns dados para encerrar esta parte de
minha intervenção. Das despesas globais de pessoal, os servidores civis respondem por n,82% do
total e os militares por 22,18%. Em relação aos primeiros, 50% são encargos dos servidores em atividade, 20% dos inativos e 6,98% dos pensionistas.
No caso dos 22% dos militares, 10,20% referem-se
aos ativos e 11,98% aos inativos e pensionistas.
Não posso deter-me nem descer a detalhes
com os dados de que disponho, pois isto implicaria
em extravasar meu tempo e cansar o Plenário. Mas
é incontestável que os dados em poder do Governo
estão sendo inadequadamente utilizados, e dão a
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falsa impressão ao Pafs de que o ,funcionalismo é c
"grande mal" e o verdadeiro obstáculo à eliminaçãc
do déficit público e ao sucesso do plano de estabili·
zação económica É uma postura com a qual nãc
posso concordar, nem diante da qual posso caiar·
me.
Medidas paliativas como as que vêm sendc
adotadas, sem discussão, no âmbito do Executivo
alijam o Congresso Nacional das grandes decisõe!
que interessam ao País.
Isso me leva à segunda questão que deve
abordar neste pronunciamento. A tramitação dru
emendas constitucionais pendente~: a refonna admi·
nistrativa, a reforma da previdênciãe a re'fbrrna fi&
cai, a que veio se juntar a proposta de reeleiçãc
para os cargos do Executivo. São reformas indisso
ciáveis, na medida em que constituem um conjunte
de transformações modemizadoras que a .sociedade
reclama.· A diferença que existe entre as inudançru
estruturais a 'proposta de reeleição é que as pJi.
meiras são ·de aplicação imediata, enquanto esta úl·
lima deverá ter eficácia a partir de 1988, ano da~
· eleições gerais. Não vejo, portanto, como dar a el~
prioridade, em detrimento das demais. Encontro-mE
em situação cômoda, tanto do ponto de vista ético
quanto polftico, pois sou favorável ao princípio ~
reeleição, tanto pelas circunstâncias histórias err
que ocorreu a redução do mandato presidencial
quanto por acreditar que a opinião pública do Par~
está suficientemente amadurecida para dar esse
passo decisivo na reestruturação do sistema polflicc
brasileiro.
Tenho, porém, alguns reparos à forma atual dE
emenda proposta. Entendo que o princípio deve va·
ler para todos os nfveis, sem exclusão de qualquer
eventual titular deste ou daquele cargo. Concorde
que a reeleição seja-limitada a um só mandato, ma;;
defendo que a nova redação que se der aos disposi·
tivos constitucionais pertinentes se sujeite ao princf
pio federativo. Entendo como obediência à estruturc
federativa, que a Constituição deve apenas limitar ~
aplicação do princípio e dispor quanto à reeleiçãc
dos cargos federais, isto é, Presidente e Vice-Presi·
dente da República Sua extensão à esfera estadua
e ao âmbito municipal é matéria para ser decidi~
nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas
Os Estados e Municípios que entenderem conve·
niente, farão a adptação ao modelo federal na oca·
sião e circunstâncias oportunas. Não vejo como se
possa fortalecer a federação brasileira, estabelecen·
do-se um modelo único, fechado e inflexível a ser
imposto aos demais nfveis.

e
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Meu apelo, portanto, dirige-se aos lfderes partidários, sem distinção. Em primeiro lugar, para que
'não privilegiem uma proposta de emenda constitucional em detrimento de outras que têm igual ou
maior significado e repercussão. E em segundo lugar, para que a tramitação dá emenda da reeileição
possa ser objeto de um amplo, profundo e irrestrito
debate, como aliás tem preconizado o Presidente
Fernando Henrique Cardoso. São muitas as questões em aberto, com relação a este assunto. Por isso
mesmo, não vejo como ímpar um inodelo que pode
ser mais adequádamente adaptado à estrutura de
nossa organização federativa.
A reeileição como as demais emendas, são matéria de decisão exdusiva do Congresso Nacional.
Não podemos abáiC8r do direito, nem renunciar ao dever de examiná-las, discuti-las e sobre elas decidirmos, senão exercitando essa ampla, irtestrita e exclusiva competência que a Constituição Federal nos outorgou. Esse é o nosso papel que a Nação espera seja
cumprido com competência, elevação e racionalidade.
Era o que tinha a dizer.
,
Muito obrigado
A SRA PRESIDENTE (Emília Fernandes) Concedo a palavra à nobre Senadora Beneárta da
Silva. (Pausa.)
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N•995, DE 1996
Senhor Presidente,
Na forma do art. 21 O do Regimento Interno, solicito a inserção nos anais do artigo de autoria do
Senador José Samey, publicado no jornal O Globo,
edição do dia 16 de setembro do c:Orrente à!IO, soltil
título "Geisel e os caminhos da abertura•.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1996. Senador Francelina Pereira.

(A Comissão Diretora.}
REQUERIMENTO N 2 996, DE 1996.
Senhor Presidente,
Na forma do art. 210 do Regimento Interno, solicito a inserção nos anais do pronunciamento do
Deputado Paulo Piau, feitO na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no dia 16 de outubro do corrente, abordando as eleições milnicipais deste ano na
cidade de Uberaba.
Sala das Sessões, 18 de outubro de .1996. Senador Francelina Pereira.
·

(A Comissão Diretora.)

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) De acordo com o art. 210, § 1•, do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão submetidos ao exame da Comissão Diretora.
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Sobre a mesa, requerimento que passa a ler.

É lido o seguinte
REQuERIMENTO N 2 997, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos tennos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do
General Antonio Carlos de Andrada Serpa:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à tamma e ao
Estado de Minas Gerais
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1996. Bernardo C&bral- Belo Parga- Emilia Fernandes.
A S~ PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Em votação o requerimento.
•
Os. Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer serrtados.
(Pausa.)
Aprovado.
· Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Sobre a mesa, otrcio que passo a ler. ·

É lido o seguinte:
OF. N• 40196/CCJ ·
· Brasftia, 16 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex"
que em reunião realizada ne~a data, e~a Comis.são aprovou, com as =emendas n•s '(e 2-CCJ, à
Projeto de lei do Senado n• 270, de 1995, de au·toria do Senador Edison lobão e Senador. Pedro
Simon que "Dispõe sobre a destinação de recursos orçamentários para o custeio das campanhas
eleitorais".
Cordialmente, - Senador lrls Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
·
·
·A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) A Presidência comunica ao Plenário que, em aditâmento às pautas previstas, incluiu na agenda do
próximo dia 29, terça-feira, os Projetos de Decreto
Legislativo n"s 66 e 73, de 1996, que tratam de
acordos internacionais, e no dia 30, quarta-feira,
as Mensagens n•s 206, 208, 209 e 215, de 1996,
relativas à escolha de embaixadores.
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A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) · Já debati, inclusive, acerca do assunto nesta
Em sessão anterior; foram lidos os seguintes olfCasa. Entretanto, considero ser o projeto em
cios do Presidente da Comissão de Relações Ex·
questão uma contribuição mais direta e eficaz para
teriores e Defesa Nacional:
fazer frente a tão grave problema que, segundo a
• n• 28, de 1996, sobre o processo Diversos
Contag, somente no campo, atinge, hoje, cerca de
n• 77, de 1996, comunicando que aquele órgão
três milhões de crianças e adolescentes. Isso repTécnico manifestou-se favoravelmente à participa·
resenta 40"k do número de meninos e meninas
ção desta Casa na Cúpula Mundial da Alimentaque ingressaram precocemente no mercado de
ção, a realizar-se em Roma, Itália, no perfodo de
trabalho e 25o/o da mão-de-obra empregada no se13 a 17 de novembro próximo.
tor agropecuário.
- n• 29, de 1996, sobre o processo Diversos
Já existem, no Brasil, alguns meios utilizados
n• 88,·de 1996, comunicando que aquele Órgão
para combater este tipo de exploração e que já esTécnico manifestou-se favoravelmente à participatão dando certo em alguns Estados brasileiros,
ção desta Casa na Sexagésima Quinta Sessão da .=como o boicQte de. empre~rios a. fornecedores
Assembléia-Geral da Organização Internacional de -que·empregam crianças e adolescentes, conforme
Polfcia Criminal - lnterpol, a realizar-se em Anta·
afirma o representante da Unicef no Brasil, Agop
lya, Turquia, no perfodo de 23 a 29 do corrente.
Kayayan, em matéria do jornal Correio BrazilienA Presidência, nos termos do art. 41 do Regise do último dia 1o.
mento Interno,. defere, ad referendum do Plená·
O próprio presidente da Contag, Francisco
rio, as referidas missões.
··
Urbano, coloca o corte de incentivos e créditos enA SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) tre as alternativas de combate a esta exploração.
A Presidência designa o Senador Osmar Dias para
Encampo esta idéia. E mais: Defendo, também, a
representar o Senado na Cúpula Mundial da Ali·
necessidade de se dar a estas crianças, alternatimentação e o Senador Romeu Tuma para reprevas para que elas não sejam obrigadas a buscar o
sentar o Senado na Sexagésima Quinta Sessão
trabalho para completar a renda familiar.
da Assembléia-Geral da Organização Internacional
O Presidente Fernando Henrique anunciou o
de Polícia Criminal • lnterpol, a realizar-se em An·
envio ao Congresso de emenda à Constituição,
talya, Turquia.
proibindo o trabalho de menores de 14 anos. Já é
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) um grande passo. Entretanto, não basta proibir.
O Sr. Senador Flaviano Melo, a Sr" Senadora BeAté porque elas não trabalham por opção, mas por
nedita da Silva e o Sr. Pedro Simon enviaram disnecessidade. É preciso, insisto, dar-lhes alternati·
cursos à Mesa para serem publicados na forma do
vas para que elas não sejam obrigadas a recorrer
disposto no art: 203 do Regimento Interno.
ao trabalho nesta idade. Isso, no meu entender,
S. Ex"s serão atendidos.
somente é possível através de uma política eficaz
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC.)- Sr.
de combate à pobreza.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na próxima seCito como exemplo a seguinte informação da
mana estarei apresentando, . nesta Casa, projeto
Contag e OIT/lPEC: "A principal causa da inserção
que visa combater o trabalho infantil, através do
de crianças, a partir dos 6f7 anos de idade, nas
corte de quaisquer incentivos, como fiscais e de
atividades agropecuárias é o baixo salário de seus
exportação, às empresas que utilizarem mão-depais. Elas lidam com agrotóxicos, ferramentas
obra infantil.
que, muitas vezes, ultrapassam a própria estatura,
É minha resposta ao pedido de socorro destas
suportam pesos absurdos, altas temperaturas etc.
crianças, 200 'das quais estiveram reunidas no 11 EnEm contrapartida, não têm direito à escola, à alicontro de Menino e Meninas Trabalhadores na Agriculmentação, à moradia, à saúde, ao lazer e, sobretutura, que aconteceu na semana passada, em BrasOia,
do, de serem crianças. O pagamento por esse espromovido pela Confederação Nacional dos Trabalhaforço é o comprometimento do seu desenvoMmento
dores na Agricultura - CONTAG e Organização Interffsico e mental. •
nacional do Trabalho- OIT, através do Programa InSegundo o Conselho Comunidade Solidária,
ternacional para Eliminação do Trabalho ln!anlil.
"'nos últimos dois anos vêm se multiplicando no
Pafs programas de transterências monetárias para
Conforme a proposta, o encontro se propufammas pobres, cujo objetivo, em última instância,
nha a acordar o Brasil para o problema do trabalho
é o de garantir um bom desempenho escolar das
infantil. Cumpro a minha parte.
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crianças e adolescentes". Hoje, existem "aproximadamente 70 programas dessa natureza, por iniciativa de executivos e legislativos das três esferas de
governo e do Distrito Federá!•. Entretanto, não chegama 1Oos programas efetivamente iniciados.
Aqui mesmo, nesta casa, temos projetas importantes neste sentido. Um deles, inclusive, já
aprovado no Senado e em apreciação na Câmara
Federal, é o projeto do Senador Eduardo Suplicy,
que garante renda mínima às famnias de baixa
renda, com início previsto para 1987, nos três Estados de menor renda per capita, expandindo-se
gradativamente, de forma que em 2002 todo o
País seja atendido.
São iniciativas que merecem o nosso apoio
pelos benefícios sociais que se revertem, contribuindo decisivamente, para o combate ao trabalho
infantil.
Muito obrigado!
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ. Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é com muito
orgulho que trago hoje a este Plenário um assunto
da maior importância e que já domina amplamente
um grande debate no seio do próprio Governo Federal, entre educadores, professores, intelectuais,
escolas, colégios Universidades e amplos setores
da sociedade em quase todos os pontos do País.
Faço referência, com muita honra ao sucesso
que representa o Programa Bolsa-Escola; diga-se
de passagem, concebido pelo Partido dos Trabalhadores e colocado em prática pelos nossos representantes que governam importantes Municípios
do Brasil e o Distrito Federal. Assim, a exemplo do
Orçamento Participativo que nós também implantamoso Programa Bolsa-Escola vem coroar os
nossos propósitos que sempre foram os de governar com honestidade, com eficiência, com sensibilidade social e, sobretudo, com o devido respeito à
coisa pública.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, quero também aproveitar esta
oportunidade para bater palmas e parabenizar
o Governador do Distrito Federal, Professor
Cristovam Buarque, administrador criterioso e
sensível, que está elevando bem alto, na galeria dos exemplos 'a serem seguidos, inclusive
nos espaços mundiais do chamado Primeiro
Mundo, o nome de Brasma e do Distrito Federal. O Governador Cristovam nos honra com a
sua administração, honra a bandeira e os princípios do nosso Partido e dá um grande exemplo ao Brasil.
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Em benefício de todos os brasilienses, tenho
certeza de que o Governo Democrático e Popular
do PT, com a ajuda de outros partidos progressistas, vem respondendo à altura aos resquícios do
populismo-clientelista, aos vícios às deformações
de caráter e aos atos irresponsáveis dos governos
passados, apesar das enormes dificuldades e da
vontade mínima do Governo Federal.
Recentemente, o Fundo das Nações Unidas
para a Infância - UNICEF escolheu o Governo do
Distrito Federal para receber neste ano o prêmio
Criança e Paz, exatamente pelos sucessos obtidos na aplicação de programas eficientes na área
de educação básica e na luta contra a vergonhosa
prostituição infantil que tristemente assola o País.
A Bolsa-Escola paga um salário mínimo por mês a
trinta mil alunos e exige apenas· que eles não faltem às aulas. Segundo o representante do UNICEF no Brasil, Senhor Agop Kayayan, a entidade
vai divulgar a politica educacional adotada pelo
Governo do Distrito Federal em todo o Brasil e indicá-la como modelo a ser seguido por todos os
Estados.
Realmente, o Programa pode servir de modelo e tirar das ruas, da prostituição, do trabalho
escravo, da exploração, da marginalidade e do
submundo, milhões de crianças até agora condenadas injustamente a viverem da sobra social e
do lixo das cidades. Já é chegada a hora de o
Brasil deixar de ser uma enorme fábrica de marginais e um País onde a violência·e as injustiças
não têm limites e fazem arrepiar quotidianamente os cabelos dos cidadãos de boa parte do resto do mundo. Uns as encaram com indignação e
-tristeza e oujro!i._com indiferença e, o que é pior,
·
com uma.pesada carga de preconceito.
Costumo dizer que a dívida social brasil~ira
é cruel e acho que deveria ser vergonhoso para
uma grande parte dos nossos governantes, de
nossa lntelligentla e das classes dominantes
conviver conscientemente com esta mancha e
fazer muito pouco ou quase nada para apagá-la
de vez dos nossos olhos e dos nossos caminhos. Tenho certeza de que o maior investimento que se poderia fazer nesse sentido seria justamente na educação básica de todas as crianças brasileiras. Em verdade, lugar de criança em
país decente com governo decente e com elite
decente é na escola e não nas ruas, nos guetos,
na prostituição, no crime, no trabalho forçado, na
escravidão e no vício. Foi exatamente isso que o
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Governo do PT no Distrito Federal atacou coma implantação do Programa Bolsa-Escola.
Para se ter um exemplo mais concreto, segundo dados oficiais do Distrito Federal, dos doze
mil e noventa e cinco alunos beneficiados pelo
Programa durante o ano letivo de 1995, apenas
0,2 por cento abandonou a escola Vale ressaltar
que, antes de sua implantação, a taxa média de
evasão escolar nas escolas públicas do DF, no
ensino de base, era da ordem de sete por cento.
Por. outro lado, no que se refere ao fndice
de aprovação dos alunos atingidos pelo beneffcio, pode-se dizer que ele foi superior à média
de anos anteriores. Dos doze mil e noventa e
cinco alunos beneficiados, nove mil seiscentos e
cinqüenta e dois, ou seja, 79,8 por cento foram
aprovados nos exames. É importante dizer que
esse percentual .representou quase dez pontos
acima do índice de aprovação alcançado no
mesmo grau e ensino durante o ano letivo de
1994, que foi ~e 70,2 por cento.
Dessa maneira, na prática·, ·sem camuflar
dados, aumentar números e apresentar artiffcios, o Programa Bolsa-Escola do Governo do
PT no Distrito. Federal é um verdadeiro sucesso,
uma experiência a ser seguida pelo resto do Brasil e uma prova de que quando se quer se vencem o atraso e a miséria.
Além de toda essa realidade, é importante
enfatizar também que o Programa é extremamente simples e barato. O Governo do Distrito
Federal gasta menos de um por cento do seu orçamento e vai conseguir colocar todas as crianças de sete a catorze anos, que atendam às
condições exigidas, na escola. Cada família com
filho na escola recebe o equivalente a um salário
mfnimo por mês, desde que a criança não falte a
dois dias de aulas sem justificativa no mesmo

mês. A Bolsa-Escola aplica-se à famma que
comprovar que reside no Distrito Federal há pelo
menos cinco anos consecutivos e cuja renda familiar per capita mensal não seja superior a
meio salário mfnimo. O GDF mostra que o Programa já atende cerca de quatorze mil e oitocentos famílias e, em termos de alunos, são quase
trinta mil crianÇas que deixaram as ruas e estão
agora, todos os dias, sentadas nos bancos das
escolas.
O Governo do meu Partido encontrou o sistema educacional do DF completamente destruido. A triste herança que recebemos da adminis-
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tração do Senhor Roriz inclura uma carên~i_a aproximada de três mil professores na Rl'lde Pública,
achatamentosalarialdacategoria,dfvidastrabalhistas totalizando cerca de sessenta milhões de reais,
doze mil oitocentos e quatorze alunos matriculados
no chamado "turno da fome•, quarenta- ppr cento da
redeffsicadasescolasnecessitandodereformasurgentes e desmonte dos programas de reciclagem
profissional,sóparaapontaralgunsaspectosgraves
da doença dosistemacomoumtodo. Mesmo assim,
em meio ao caos, conseguimos, nesses quase dois
anos com o Programa Bolsa-Escola, mostrar para
todo o Pars e ao mundo que a vontade de fazer e a
garraaliadaàcapacidadesãor~entecapazesde

realizar obras fantásticas. Assim~nãó" é só o Un ii:ef
que concede prêmio e recomenda a experiência
como modelo. Muitos pafses querem conhecer o
que os dirigentes de Brasflia estão fazendo em matéria de educação básica A França quer saber, a
Alemanha quer saber, os Estados Unidos querem
saber, vários parses latinos querem saber também.
A Funda_ção Getúlio Vargas veio aqui conhecer e
com muita honra, até o lfder do Governo no Congresso, o nobre Senador José Roberto Arruda, rendeu-se à idéia e apresentou projeto de lei propondo
a criação de um programa semelhante para ser aplicado em todo o território nacional, evidentemente,
com oavaldo Presidente da República.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, pesquisa recente, realizada pelo
Instituto Vox Populi, denominada A Escola que
o Brasil Precisa, mostrou que 99 por cento
dos brasileiros consideram a educação importante para a vida das pessoas e 86 por cento
acham que a escola é essencial para que uma
pessoa seja bem sucedida na vida. Infelizmente, segundo a recém-divulgada Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio - PNAD, o
Brasil ostenta hoje dezasseis milhões de analfabetos absolutos, o que o coloca no desagradável oitavo lugar, ao lado do Egito, na fileira
de parses com maior número bruto de pessoas
que não sabem ler nem escrever. Em contrapartida, segundo alguns especialistas em educação, esse dado é otimista e deveria se situar na casa dos dezanove milhões de analfabetos absolutos, o que nos deixa em situação
ainda mais vergonhosa.
Em termos comparativos, os chamados
"Tigres Asiáticos", economias emergentes, em
moda nestes tempos bicudos de globalização,
destinam à educação somas equivalentes ao
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Brasiletêmrealmenteconseguidoresultadosfantásticos, bem superiores aos nossos ganhos.
A Coréia do Sul, por exemplo, que gasta·
cerca de 4 por cento do seu Produto Interno Bruto com educação, percentual muito próximo do
brasileiro, conseguiu alfabetizar 91 por cento
dos adultos contra apenas 81 por cento no Brasil. Os demais Tigres também conseguiram os
mesmos resultados. Na opinião dos que entendem de educação, essa dHerença entre o Brasil
e os Tigres Asiáticos explica-se simplesmente
pelo fato de que a educação universal básica para
eles é a grande prioridade enquanto no nosso
caso o importante até hoje tem sido o investimento no ensino superior que consome cerca de 60
por cento do orçamento da educação. Assim, foi
investindo no ensino básico que esses pafses
asiáticos conseguiram dinamizar o seu desenvolvimento. Para se ter uma idéia, ainda referente à
Coréia do Sul, desde 1962, seu crescimento verificou-se a uma taxa média de 7,2 por cento e o seu
PIB cresceu S7 por cento desde 1990. O nOmero
de professores primários aumentou 600 por cento
desde 1945 e a expectativa de vida, que era de
apenas 53 anos em 1960, já atingia, em 1994, 71
anos.
Os dados que acabamos de examinar mostram claramente que o Brasil é um país que investe pouco em capital humano. Gastamos hoje apenas cerca de duzentos e sessenta reais por aluno
por ano. A bem da verdade, essa quantia é realmente ridfcula quando sabemos que os Estados
Unidos gastam mais de quatro mil dólares por ano.
Mesmo guardando as proporções, se o Governo
brasileiro tivesse realmente vontade política de
acabar com o analfabetismo e preparar as populações mais pobres para o usufruto de uma cidadania mais digna, estaria gastando hoje pelo menos
oitocentos reais por aluno por ano.
Equilfbrio social, mas também ao próprio futuro do Pafs que necessita qualificar a sua mãode-obra para modernizar o seu parque industrial,
aperfeiçoar cada vez mais a qualidade dos seus
produtos, aumentar os ganhos de produtividade e
dispor de uma classe trabalhadora em todos os níveis bem nutrida e aHabetizada. O verdadeiro encontro do Brasil com o mundo sofisticado do século XXI está na tomada deste caminho e não na
continuidade de uma politica elitista e discriminadora que privilegia o ensino superior com mais da
metade das verbas destinadas à educação. Portanto, a Bolsa-Escola já poderia ser a primeira de
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uma série de lições que deveria ser aprendida agora
e aplicada em seguida em todos os Estados brasileiros.
Para finalizar, gostaria de dizer que é intolerável saber que o desperdício dos recursos da
educação é absolutamente generalizado e que a
situação do ensino básico vai da consternação à
vergonha e da vergonha à revolta. Inevitavelmente, a continuidade de tal política obrigará o Brasil e
permanecer atolado no subdesenvolvimento.
Muito obrigado!
O SR. PEDRO SIMON {PMDB-RS) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, retomo à presença
de Vossas Excelências para tratar dos desdobramentos da atitude que resolvi assumir em relação
ao uso involuntário dos estOdios e equipamentos
da TV Senado para a gravação de mensagem de
apoio ao candidato do PMDB à Prefeitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Deputado Federal, André Puccinelli, conforme pedido do companheiro e amigo, Senador Ramez Tebet, cujo nome
cito, agora, pelas razões que se verão a seguir.
Em discurso apresentado a esta Casa, em 30
de setembro Oltimo, procurei esclarecer a todos
sobre o engano então cometido e informar das
providências que tomei para ressarcir o Senado
Federal da importância correspondente ao uso dos
seus estOdios e equipamentos.
Desde a publicação da matéria ·o rei do vfdeo•, pela Revista Veja, edição de 25 de setembro
passado, enfocando o episódio, o ilustre Senador
Ramez Tebet vem insistindo comigo em assumir,
por inteiro, a responsabilidade pelo ocorrido; uma
vez que o convite para efetuar a gravação partiu
dele, com o que não concordei, evidentemente,
por enxergar, no ocorrido, minha parcela de responsabilidade. ·
•c:· c_
Ontem, finalmente, à minha revelia, o Senador Ramez Tebet <jecidiu depositar, em minha
conta-corrente no Banco do Brasil, a importância
de R$480,00 {quatrocentos e oitenta reais), correspondente à quantia que eu havia recolhido aos
cofres da Casa, em ressarcimento ao uso de seus
estOdios e equipamentos.
Ao enviar-me o comprovante de depósito,
para conhecimento, o ilustre colega e amigo, fê-lo
acompanhar de uma amável carta explicativa das
razões que o levaram a esse gesto de grandeza e
altruísmo.
Decidi, então, ao invés de manter a elegante
contenda sobre a quem caberia o ônus de ressarcir o Senado dos custos incorridos, destinar a im-
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portância em causa a um tertius, entendendo que,
assim, nenhum de nós se sentiria constrangido.
Foi, deste modo, Senhoras e Senhores Senadores, que mandei depositar os R$480,00, na contacorrente do Banco do Brasil, Agência Senado Federal n°231848-2, de Dona Tereza Alves da Conceição, a senhora que, com tanta amabilidade e
dedicação, nos serve o éafezinho, no salão ao
laí:lo do Plenário do Senado Federal. Essa importância, pouco expressiva para qualquer um dos
dois contendores pela assunção da responsabilidade de ressarcir a TV Senado, haverá de ter algum significado para O. Tereza, diante do seu modestíssimo salário. Não tive com isso a pretensão
de reeditar o sábio gesto do Rei Salomão, mas,
sem dúvida, busquei inspiração, neste e em· outros ensinamentos da Bfblia, para acudir ao impasse que se estabelecera entre a minha vontade
e a do prezado amigo e colega.
Em sua carta:, o Senador Ramez Tebet informa, outrossim, que os Senadores lris Rezende e
Romeu Tuma, que participaram do mesmo episódio e sob as mesmas circunstâncias, decidiram,
como ele, seguir os mesmos procedimentos que a
consciência me inspirou, naquela ocasião, e irão
ressarcir o Senado Federal pelo uso de seus estú~
dios e equipamentos de TV. Tal fato me é duplamente gratificante, por convalidarem o meu gesto
e por entender que esta atitude serviu de inspiração aos ilustres colegas para que eles restabeleçam a verdade sobre sua inegável honestidade e
sua retidão de propósitos, ao assumirem a grave
responsabilidade de representarem as vontades dos
milhões de eleitores que lhes confiou seus mandatos.
Deste modo, Senhor hesidente, entendo que
esse episódio, malgrado os desgastes que trouxe,
para nós e para a Casa que representamos, foi
providencial para que, desde os primeiros tempos
de funcionamento deste importantfssimo serviço
de divulgação dos trabalhos parlamentares que é
a TV Senado, se estabeleça, de uma vez por todas, que há normas a serem observadas e que essas normas não podem ser violadas ou escamoteadas sob qualquer pretexto e por quem quer que
seja. Se foi esse o preço a pagar, em termos de
constrangimento para nós e tudo mais, foi pouco.
Resgatar e assegurar a honesta utilização dos recursos da TV Senado vale o sacrifício do mea culpa com que nós, os quatro Senadores aqui citados, procuramos restabelecê-la.
Com este discurso, Senhor Presidente, estou
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entregando cópias da carta que me dirigiu o Senador Ramez e da carta que lhe dirijo em resposta, juntamente com o comprovante do depósito que fez em minha conta bancária e o comprovante do depósito que fiz na conta de O. Tereza, pedindo a Vossa Excelência que os laça
publicar, no Diário do Senado Federal, ao final
deste pronunciamento.
Muito obrigado.
. DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Brasma, 16 de outubro de 1996.

,....

Meu caro Simon:

f ~

Tenho insistido em vão para ressarci-lo do depósito efetuado
por você em ravor do Senado no valor de R$ 480,00 ( qualfocentos e
oitenta reais ). Sua recusa tem sido sistematíca e teimosa, frutO de sua
fidalguia, generosidade e companheirismo. qualidades que, dentre
outras. amamentam sua personalidade e me emocionam.
Quero, tOdavia, contar com sua compreensao. Os. fatos .falam
por si mesmos. Quando o convidei para gravar de~lmento em favor do
deputado federal André Puccinelli, candidato a prefeito de campo
Grande!MS, pelo nosso PMOB., nao sabia que era proibido. 'Sei que
ninguém pode alegar Ignorar a lei, mas agi, digo, agimos,'"'de forma
simples, na mais absoluta boa-fé, até mesmo porque os responsávelpela TV Senado nada 00$ infoonaram e o serviço é novo na Casa. A fita
utilizada, indusive, é de minha propriedade.
Surpreendidos que fomos com a notrcia publicada na Veja,
edição de n• 1463, imediatamente entrei em contato com você, com o
Tuma e o fris, contando com a compreEtnsão de todos, ao tempo em que,
publicamente indagado pela "Folha de São Paulo',
prestei os
esclarecimentos o assumi a responsabilidade.
Você tomou as pro·lidências recomendadas pelo seu zelo e
experiência. ressarcindo o Senado, apesar de, no nosso entenáiJTiento,
na o termos cometido quafquer ilicito, sendo inquestionável nossa ~f6.
Ontem. conversando mais uma vez com o Tuma e o frts.
entendemos
seguir seu procédimento e estamos providenciandO o
ressarcimento. Avisei-os de que minha consciênàa impõe-ma o dever
de não admitir que os colegas sofram prejuizos financeiro$ e fiquei
enca~ado de eretuar os respectivos depósitos.
Assim, peço sua compreensão para a decisão que tomei. •
sua revelia, efetuando em seu nome o deposito de R$ .cao,oo (
quatrocentos e oitenta reais).
Pedindo, mais uma vez, escusas pelo transtorno involunt~\rfO
que lhe causal. roQo-lhe que aceite o meu fraternal abr.lço e o prmto da
minha gratidao.

ae

Atenciosamente,

Drasilia, 17 de outubro~ 1996

PreJ.:uJo ami!,':O Rmnez T~bet,
lnütil resistir aos propósitos de quem, c:omo o auiigo, tem a
Clica c: a lida!guia CCJIIIt) pamdil,':mõls de procedi meu to e se sentiu no dever de
assumir a rcsptlii.'Õô!bilidade por um erro igualmente involunl<i:rio para todos
111J:> t]UI: t.lele participamos.
t
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Sua atitude, assini como a dos conipanhciros lris Rezende e

Romeu Tuma. de seguirem o prôcetlimento que a consciência me inspirou,
me emociona e ~;;ratifica. jã queJJIC d:i mais seg_urança ainda de haver agido
corrctamente.
·
·
Elllretanlo, não posso concordar com a decisão do amigo de

as.·mmir por mim as conseQõCnçiac;: linam:eiras de um erro nos é CQmtun e ao
quul 110s coudtl7.iu itlvoluntôiriamcnte. Por isso. e para evitar que a questllo
\'(t além, resolvi dcslitanr a quantia (JUC depositou cm mi1d1a conta a quem
dela precisa. certamente, muito mais que qualquer tun de nós dois. Oeste

1mxlo. <h:tenninei (jtle os RS 480,00 (quatrocentos e oitenfa re:-ti,;) fossem
dcpositõldos na cuuta n° 23184S.2. do Banco do Brasil - Aj?Cncla Senado
Federal, d:J Sra. Tcre;r.a AlvC$ da Conceição, Que nos serve o cafézinho no
Plcmirio, com t<~nta solicitude, <~pesar de: seu salârio modestissirno. Junto a
esta o comprovante.

r·

'' \JJ:t

O episódio Íll'I!Ohmtário qtlC: nos envo!'l!t:tt c aos demais
comp.:mhciros, ma.lgrado a inconv~:niCncia. de nos haver levado a ferir os
regulamentos, teve a virtm.lc: de fa<>:er êonsolid:lT, ainda mais, a ami1.adc c o
respeito mútuo que nos une e nos lk7. mais Ílteis ã wciel.ladc que 1105 Confwu
:~s J~cisões sobre o seu destino. Além disso, serviu para que, .. espero que
de uma vez por todas • se: lonmssem daras para todos as regras que
pn:sidcm o uso dos recursos da TV Senado.
Receba o amil;!:o as e.-:prcssões do m~;t~ respeito e amizade c um
cordial abraço.

.. )

,---/

· ..- Peàru Simun
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A SR• PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - Nada mais havendo a
tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
·. Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 h30min.)

./

.
Ata da 173ª Sessão Não Deliberativa ·
em 21 de outubro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Emandes Amorim e Beni Vems
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amolim) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicia111os nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em Exercício, Sr. Beni Veras.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
Projetas recebidos da Câmara dos Deputados:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 83, DE 1996
(n" 291196, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de Diplomas, Certificados, Títulos e de Reconhecimento de Estudos de Nível Médio
Técnico, negociado no âmbito da Reunião dos Ministros de Educação dos Quatro Países do Mercosul, na Cidade de A!Ysunção, em 28 de julho de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o texto do Protocolo de
Integração Educacional, Revalidação de Diplomas,
Certificados, Títulos e de Reconhecimento· de Estudos de Nfvel Médio Técnico, negociado no âmbito
da Reunião dos Ministros de Educação dos Quatro
Países do Mercosul, na Cidade de Assunção, em 28
de julho de 1995.
Parágrafo único. Rcam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do refendo Protocolo, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso l do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patlimônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra eiTl vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N•381, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 49, inciso l, da Constituição Federal, tenho a honra de
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submeter à alta consideração de V. Ex."s, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de
Diplomas, Certificados, Títulos e de Reconhecimento de Estudos de Nível Médio Técnico, negociado e
assinado no âmbito da Reunião de Ministros da Edu·
cação dos Quatro Países do Mercosul, na Cidade de
Assunção, em 28 de julho de 1995.
Brasflia, 9 de maio de 1996.- Fernando Henrique Cardoso.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 209, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÓES EXTERIORES

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de Mensagem pela qual se submete
ao referendo do Congresso Nacional, o texto do
"Protocolo de Integração Educacional, Revalidação
de Títulos e de Reconhecimento de Estudos de Nível Médio Técnico•, aprovado mediante a Decisão n•
7195 do Conselho do Mercado Comum (MERCOSUL), por ocasião de sua VIII Reunião realizada em
Assunção, República do Paraguai, nos dias 4 e 5 de
agosto de 1995. Na oportunidade, solicitou-se aos
Governos signatários que iniciassem os trámites internos para a ratificação do mencionado instrumento, com vistas a sua pronta entrada em vigor.
2. O instrumento em apreço foi rubricado durante a VIII Reunião de Ministros da Educação do
Mercosul, realizada em Assunção, em 28 de julho de
1995, com base no projeto elaborado pela Comissão
Técnica Regional da Reunião de Ministros.
3. O principal objetivo do Protocolo consiste em
assegurar o reconhecimento dos estudos de nível
médio técnico e a revalidação de diplomas, certifica·
dos e títulos expedidos pelas instituições educacionais oficialmente reconhecidas por cada um dos Estados-Partes, nas mesmas condições estabelecidas
pelo país de origem para os alunos egressos das referidas instituições. Trata-se do segundo Protocolo
Educacional adotado no âmbfto do Mercosul, tendo
sido o primeiro, referente ao ensino básico e médio
não-técnico, aprovado pelo Congresso Nacional em
29 de julho de 1995.
Respeitosamente, Lulz Fellpe Lampreia, Mi·
nistro de Estado das Relações Exteriores.
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PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO
EDUCACIONAL REVALIDAÇÃO DE ·
DIPLOMAS, CERTIRCADOS,
l
TÍTULOS DE RECONHECIMENTO DE
ESTUDOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
Os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai a seguir denominados "Estados Partes•.
Em virtude dos princípios e objetivos do Trata·
do de Assunção, assinado em.26 de· março ·de 1991
e considerando:
· · ·
·
·
· Que a educação deve dar respostas aos desafios surgidos pelas transformações produtivas, os
avanços científicos e tecnológicos e à consolidação
da democracia no contexto da crescente integração
entre os países da Região;
· ·
Que é fundamental promover o deserwolvimento cultural por meio d~. um processo de integração
harmónico e dinâmico que taciliie à êiicuiaÇão de conhecimentos entre os países integrantes do Mercosu~
Que é necessário promover o intercâmbio para
favorecer o desenvolvimento cientr!ico-tecnológico
dos países integrantes do Mercosul;
Que existe a vontade de consolidar os fatores
de identidade comuns, a história e o patrimônio cultural dos povos; e
Que, para tanto, é prioritário chegar a um acordo comum relativo ao conhecimento e revalidação
de Estudos de Nível Médio Técnico, cursados em
qualquer um dos quatro países integrantes do Mercosul, acordam:
ARTIGO!
Do Reconhecimento de Estudos e ·
Revalidação de Diplomas, Certificados Títulos

e

Os Estados-Partes, reeonhecerão os Estudos
de Nível Médio Técnico e revalidarão os Diplomas,
Certificados e Títulos expedidos pelas instituições
educacionais oficialmente reconhecidas por cada um
dos Estados-Partes, nas mesmas condições estabelecidas pelo país de origem para os alunos ou egressos das referidas instituições: " ·· ' •· ·
ARTIG02
··
Da Revalidação de Diplomas, :í~
Certificados e Títulos
! ~~
A revalidaçãO de Dipl~mas. Certificados e Títulos
será realizada de acordo com os seguintes critérios:
2.01 - A revalidação dos títulos de nível médio
t~cnico será concedida ao egresso do sistema de
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educação formal, público ou privado, e reconhecido
por resolução oficial.
2.02 - A revalidação será feita para efeito de
prosseguimento de estudos, de acordo com a Tabela de'Equivalência para Estudos de Nfvel Médio Técnico, que figura como Anexo I e que é parte integrante deste Protocolo.
2.03- Com a finalidade de assegurar o conhecimento das leis e normas vigentes em cada pais
para o exerclcio da profissão, a instituição responsável pela oütorgada revalidação proporcionará a corresponde orientação complementar. A mesma deverá ser elaborada em nfvel oficial e terá as caracterlsticas de um Modulo Informativo Comple~ntar. Os
módulos serão elaborados em cada pais com base
nos núcleos temáticos mencionados no Anexo 11
deste instrumento
2.04- Os Estados-Partes deverão atualizar a
Tabela de Equivalência para Estudos de Nlvel Médio Técnico e o Módulo Informativo Complementar,
constantes dos Anexos I e 11, toda vez que haja
modificações nos sistemas educacionais de cada
pais.

ARTIG03
Das DlsponlbiUdades de Ingresso nos
Cursos de Nível Médio Técnico

Os Estados-Partes reconhecerão os estudos
realizados e possibilitarão o ingresso aos candidatos
que tenham concluldo a educação geral básica ou o
ciclo básico da escola média na Argentina, o ensino
fundamental no Brasil, a educação escolar básica ou
a etapa básica do nlvei médio no Paraguai e o ciclo
básico da educação média no Uruguai. O candidato
deverá ajustar-se aos requisitos de cada país para
obtenção da vaga.
ARTIG04

Do Reconhecimento de Estudos
realizados de forma Incompleta

Os Estados-Partes reconhecerão os estudos
realizados de forma incompleta, a fim de permitir o
prosseguimento dos mesmos, de acordo com os critérios explicitados no Anexo III.
ARTIGOS
Das Condições de Trimsferêncta
O pedido de transferência, devidamente fundamentado, será considerado para qualquer dos anos
ou cursos que integram os estudos de nlvel médio
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técnico. Para a outorga da transferência tomar-se-ão
em conta os critérios explicitados no Anexo IV.

ARTIGOS
Dos Casos Não Considerados
Com o objetivo de facilitar o desenvoMmento
dos procedimentos administrativos, de criar mecanismos que favoreçam a adaptação dos estudantes
no pais receptor, de assegurar o cumprimento d~te
Protocolo e de resolver as situações não contempladas pelo presente instrumento jurldico, será criada
uma Comissão Técnica Regional que poderá reu'ílirse toda vez que pelo menos dois dos Estados-Partes o soHcitem. ·
·
A Comissão Técnica Regional será integrada
por representantes oficiais da área técnica de cada
um dos Estados-Partes. Da mesma forma poderá
atuar como elo antes os setores competentes de
suas respectivas chancelarias. ·
·
\

ARTIG07
Dos Acordos Bilaterais
No caso de existirem convênios ou acordos bilaterais entre os Estados-Partes com disposições
mais favoráveis sobre a matéria, tais Estados-Partes
poderão invocar a aplicação das disposições que
considerarem mais vantajosas.

ARTIGOS
Da Solução de Controvérsias
As controvérsias que surgirem entre os Estados-Partes em decorrência de aplicação, interpretação ou do não cumprimento das disposições contidas no presente Protocolo serão resoMdas mediante negociações diretas entre os organismos competentes.
Se mediante tais negociações não se chegar a
um acordo ou se a controvérsia for solucionada apenas parcialmente, serão aplicados os procedimentos
previstos no sistema de. Solução de Controvérsias
vigente entre os Estados-Partes do Tratado de Assunção.

ARTIG09
Da Revisão dos Anexos
Os Anexos I, 11, III e IV, que acompanham o
presente Protocolo, serão revistos e avaliados toda
vez que pelo menos dois dos Estados-Partes o considerem necessário. Para tal fim; constituir-se-á Co-

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

missão Técnica Regional de Educação Tecnológica
e Fonnação Profissional, que proporá os ajustes e
atualizações pertinentes ao Com~ê Coordenador
Regional para consideração e aprovação.
Os ajustes e modificações que se fizerem nos
Anexos I, 11, III e IV entrarão em vigor uma vez assinados pelos Ministros de Educação dos quatro Estados-Partes.

ANEXO/
Tabela de Equivalência de Estudos ·
de Nfvel Médio Técnico ·
Araentlna
Educação Geral Básica
(fi' série) ou
Educaçi!o Mécia
{3' CUr.;q <lo
Ciclo Básico)

ARTIGO 10
Da Vigência
O presente Protocolo, parte irllegrante do Tratado de Assunção, entrará em vigor, para os dois primeiros Estados que o ratifiquem, 30 (trinta) dias após o
depómo do segundo instrumento de ratificação.
•
Para os demais signatários entrará em vigor no
30" (trigésimo) dia após o depósito do respectivo instrumento de ratificação e na ordem em que forem
depos~das as ratificações.
ARTIG011
Da Adesão
A adesão de um Estado ao Tratado de Assunção implicará por jure a adesão ao presente Protocolo.
ARTIGO 12
Do Depositário
O Governo da República do Paraguai será o
depomário do presente Protocolo, bem como dos
instrumentos de ratificação, e enviará cópias devidamente autenticadas dos mesmos aos Governos dos
demais Estados-Partes.
O Governo da República do Paraguai notificará
aos Governos dos demais Estados-Partes a data de
entrada em vigor do presente Protocolo e a data de
depósito dos instrumentos de ratificação.
O presente Protocolo poderá ser revisto de comum acordo por proposta de pelo menos dois dos
Estados-Partes.
Feito na Cidade de Assunção, em vinte e oito
de julho de mil novecentos e noventa e cinco, em
um original, nos idiomas Português e Espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Guklo DI Tella, pela República Argentina Luiz Fellpe Lampreia, pela República Federativa do
Brasil - Luis Maria Ramirez Boettner, pela República do Paraguai - Alvaro Ramos, pela República
Oriental do Uruguai.
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Pan:iAuav

Brasil

Uruauav

Ensino·
Educação
Ciclo Básico
Fundamental · Escolar :. ..
Básica
.. {9' série) ou {3' CUrso· do
Educação
Ciclo Básico)
,...
(13' Série)
Média
(3' Curso '"do
..
Ciclo Básico)

..
lnoresso de Nlvel Médio Técnico
1fl Ciclo
Suaerior
2' Ciclo
Suaerio

.. '

1' Ano Nfvel 4'
Médio

'•;

2'Ano
Nfvei Médio . '

,',•

1'Ano

Baoharalado

5I'

"

TealiCO

' ,. '·

2~~"Ano

Suoerior

Baá!aralado
Técnico
. ; ·- 3~'Ano'
3'Ano'Nfvel ·· 6" ..
.. Bacharalado • · Técnico
Médio··

4'ano
Técnico
(")
Técnico

Técnico
Ténico
Técnico

3f1Ciclo

41 anõ"

---- 6achafer
"·;· ·
Técnico· : ,· ·

.. ~'I ·.: ·~
"·

., '-'• .. --~.

.. . ..
-

4 11 ailo

.._.,

~

Técnico
· Técnlpq ··

~~I

Téalico
(") C\Jrso nocturno -q'!"-lro anos.("1esmo""'"""'o) .

Nota: Argentina: O quarto ano do ciclo superior compreende em alguns c:aSos a detenninadas especialidades e, em outros,
os cursos nocturnos. ·
Brasil: Os cursos são desenvoMdos em três ou
quatro anos com o mesmo currfculo.
Uruguay: Somente cursos de algunas ·espe,•.. -<Ciaiidades exigem o quarto ano •.
ANEXO//' ·~ ..
Modulo Informativo Complementar ~·. ·
.... ,...;.

O Módulo lnfonnativo. Complementar de cada
país deve ser desenvolvido com base nos seguintes
núcleos temáticos...
.... .. .,.
1. Legislação Educacional referente à .Educação Técnico- Profissional. de..Nível Médio. .·.

2.l..e9slaçiío paJa o traballo; Direitos e obrigações.
3.Legislação que regularmente a profiSSão de
........
técnico de nível médio. '·· .. .. . ,,
4. Orientação sobre nonnas técnicas utilizadas
no pafs, ein sua área de incumbência
5. Orientação sobre fontes de consulta de Legislação e Nonnas de Segurança vigentes. .
6. Legislação sobre proteção <!fllbiental.l
?.Documentos e trâmHes obrigatórios para trabalhar como técnico em relação de dependência ou
como trabalhador autônomo.
I.
S.Relação de Tftulos de Cursos Técnicos de
Nível Médio.
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ANE:X0/11
Do Conhecimento de Estudos
Realizados de Forma Incompleta
Em toda tramitação de transferência será respeitado o úfiimo período cursado e aprovado, considerqndo-se as disciplinas, seus conteúdos programáticos mínimos e carga honorária, bem como a
carga total do curso, que serão analisados pela instituição receptora do pedido de tranferência, seja ela
local estadual ou nacional conforme o sistema educacional de cada'pais.
1. Havendo compatibilidade do currículo e
conteúdos, o estudante será inorporado no ano ou
periodo imediatamente superior ao concluído.
2. Será permitido até o maximo de 1/3 de discipflnas não cursadas (por mudança de curriculo) ou
não ~provadas (condicionais, prévias, pendentes)
para 1ngressar no ano ou periodo imediatamente superior, devendo o estudante regularizar sua situação acadêmica na instituição receptora de acordo
com procedimento estabelecido em cada pais, durante o período letivo.
Quando na determinação das disciplinas, a
!ração resultante for igual ou maior do que 0.5 será
considerado o número inteiro imediatamente superior.
3. Quando o número de disciplinas pendentes
(não cursadas ou não aprovadas) para incorporarse no ano ou período seguinte for superior a 113
considerado o arrendondamento previsto no item anterior) o aluno será matljculado no último ano ou perfodo cursado em seu país de origem.
No caso do mencionado no item anterior, o
aluno deverá cursar somente as disciplinas pendentes ou. prévias para posterior continuação dos
estudos.
Quando o conteúdo programático de uma disciplina cursada no pais de origem for diferente, em
mais de 1/3 da mesma disciplina do pais receptor,
a instituição proverá assistência ao aluno a fim de
assegurar-lhe prosseguimento de estudos.
Quando o aluno tiver cursando e sido aprovado
em disciplina (s) do ano ou periodo em que está se
incorporando, a instituição competente reconhecerá
os estudos da (s) disciplina (s) aprovada (s).
ANEXO IV
Das Condições de Transferência

1. A transferência para o primeiro ano de estudos só poderá ser solicitada quando o estudante tiver cursado um semestre ou dois trimestres completos, devendo constar todas as notas correspondentes a todas as disciplinas cursadas.

2. Quãrido a transferência for solicitada por aluno matriculado no último ano do curso, somente
será acefia se o periodo que lhe restar cursar não
for inferior a 2/3 do perfodo letivo. Neste caso o estágio curricular obrigatório deverá ser realiza:do no
pais que emitirá o diploma ou trtulo correspondente.
Se o aluno o tiver realizado no pais de origem, será
exigido o cumpri_ment? d~ ?~% do estágio no P'!!~
receptor. Adema1s, a 1nstitU1çao de diplomas, cerij~
cados e tftulos no Artigo 2, Inciso 2.03.
"
3 .. Quando a transferência for pedida a um ES.
tado ou Municipio onde não exista curso equivalents
ao soHcitado, as instfiuições responsáveis orientarão o
aluno para um curso de área afim, segundo a Relação
de Cursos de Nfvel Médio Técnico do Mercosul, contida no Anexo 11 - Módulos lnfonnativos Complementares. -Carlos Scavone Godoy, Director de Tratadoi

Lt=GISLAÇÃO CITADA
CONSTrrUIÇÃO .

-'I"··

.,.

•••••••n•••••••••••n••••••-••••••n-••••••••-•••••••••••••-••••••~•••••••••"

TfrULOIV
Da organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
······-~.:;;:··49:··é··d~·;;;;;;;;;~ê;;d-;;·~~~;·;;~··c;;~:

grasso Nacional:

'i

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ac palrimOnio nacional;
1
•uooooou04ooonoononnooooooooooo••••••••nooooon-•o••••nonooooooooo-•uo•~

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Samey, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, fiem 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
t
DECRETO LEGISLATIVO N•101, DE 1995
Aprova o texto do Protocolo sobre

Integração Educativa e Reconhecimento
de Certificados, Títulos e Estudós de Nível Primário e Médio Não-Técnico, coilcluído em Buenos Aires, no âmbito do
Mercosul, e assinado pelo Brasil em 5 de
agosto de 1994.
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o texto do Protocolo sobre
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técnicos, cursados em qualquer dos quat~ palses
integrantes do Mercosul, especificamente no que
concerne a sua validade acadêmica; acordam:
Que, para tanto, é prioritário chegar a um acordo comum relativo ao reconhecimento e revalidação
de EstUdos de NíVel Médio Técnico, cursados ·em
qualquer um dos quatro países integra,ntes do Mer· ·
·
cosul. Acordam:

Integração Educativa e Reconhecimento de Certifie Estudos de Nível Primário e Médio
Não-Técnico, concluído em Buenos Aires, no âmbito
do Mercosul, e assinado pelo Brasil em 5 de agosto
de 1994.
Parágrafo únicõ: São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam 1"1!sultar, em revisão do referido Protocolo, assim como
:' ARTIGO 1.
quaisquer ajustes complementares que, nos tennos
.
Do Reconhecimento de Estudos e
Revalidação de Diplomas, Certificados e Títulos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem Eincargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nª_.,___ _::
·
··
·
cional.
Os Estados-Partes reconhecerão os estudos
de Nfvel Médio Técnico e revalidarão os Diplomas,
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Certificados e Tltulos expedidos pela instituições
educacionais oficialmente reconhecidas por cada um
Senado Federal, 3 de julho de 1995. - Senador
José Samey, Presidente do Senado Federal.
dos Estados-ParteS, nas. mesmas condições estabelecidas pelo país de origem para os alunos• ou egresPROTOCOLOSOBRE INTEGRAÇAOEDUCATIVA
sosdasrefericlas Institui - ; ·.' •· · ····- ..,.,
E RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS
.. ~ .
., . --·· ,·"' ,,, ·
,..
TÍTULOS E ESTUDOS DE NÍVEL
ARTIG02
PRIMÁRIO E MÉDIO NÃo-TÉCNICO.
Da Revalidação de Diplomas, 'I
Os Governos da República Argentina, da Re.Certificados e Títulos
. , ",' •
pública Federativa do Brasil, da República do ParaA revalidação ·de· Diploinás; Certificádos e
guai e da República Orientai do Uruguai, a seguir
denominados "Estados-Partes•.
Tftulos será realizada de acordo· com os seguintes
critérios:
.. · ·
Em virtude dos princípios e objetivos enunciados pelo Tratado de Assunção, assinado em 26 de
2.01 - A revalidação dos títulos de nível médio
março de 1991;
técnico será concedida ao egresso do sistema de
Conscientes de que a Educação é um fator
educação formal, público ou privado, e reconhecido
fundamental no cenário dos processos de integração
por resolução oficial.
.
regional;
2.02 - A revalidação será feita para EÍ!eitc de
Prevendo que os sistemas educativos devem
prosseguimento de estudos, de acordo com a Tabedar respostas aos desafios suscitadoS peias transforla de Equivalência para Estudos de Nfvel Médio Técmações produtivas, pelos avanços cientflicos e técninico, que figura como Anexo 1. e que é parte intecos e pela consolidação da democracia no contexto da
grante deste Protocolo.
crescente integração entre os países da região;
2.03- Com a finalidade de assegurar o conheMovidos pela convicção de que é fundamental
cimento das leis e normas vigentes em cada pais
promover o desenvolvimento cultural mediante um
para o exerolcio da profissão, a instituição responsáprocesse de integração harmônico e dinâmico, destivel pela outorga da revalidação proporcionará a cornado a facilitar a circulação do conhecimento entre
responde orientação complementar•.
os países integrantes do Mercosul;
A mesma deverá ser elaborada em nfvel oficial
Inspirados pela vontade de consolidar os fatoe terá as caracterfsticas de um Módulo Informativo
res comuns de identidade, de história e do patrimóComplementar. Os módulos serão elaborados em
nio cultural dos povos;
cada país com base nos núcleos temáticos mencioNo presente Protocolo, concorda-se em consinados no Anexo 11 deste instrumento.
derar que o mesmo compreende os níveis primário,
2.04 - Os Estados-Partes deverão atualizar a
médio não-técnico ou suas denominações equivaTabela de Equivalência para Estudos de Nfvel Mélentes em cada país.
dio Técnico e o Módulo Informativo Complementar,
Considerando a necessidade de se chegar a
constantes dos Anexos I e 11, toda vez que haja
um acordo comum relativo ao reconhecimento e à
modificações nos sistemas educacionais de cada
equiparação dos estudos primários e médios nãopais.
C?sl_ç~>..Títulos
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ARTIGOS
Das possibilidades de Ingresso nos
Cursos de Nível Médio Técnico
Os Estados-Partes reconhecerão os estudos
realizados e possibilitarão o ingresso aos candidatos
que tenham concluído a educação geral básica ou o
ciclo básico da escola média na Argentina, o ensino
fundamental no Brasil, a educação escolar básica ou
a etapa básica do nível médio no Paraguai e o ciclo
básico da educação média no Uruguai. O candidato
deverá ajustar-se aos requisttos de cada pafs para
obtenção da vaga.
ARTIG04
Do Reconhecimento de Estudos
realizados de forma Incompleta

Os Estados-Partes reconhecerão os estudos
realizados de forma incompleta, a fim de permitir o
prosseguimento dos mesmos, de acordo com os critérios explicitados no anexo III.
ARTIGOS
Das Condições de Transferência
O pedido de transferência, devidamente fundamentado, será considerado para qualquer dos anos
ou cursos que integram os estudos de nfvel médio
técnico. Para a outorga da transferência tomar-se-ão
em conta os critérios explicitados no Anexo IV.
ARTIGOS
Dos casos Não-Considerados
Com o objetivo ·de facilttar o desenvolvimento
dos procedimentos administrativos, de criar mecanismos que favoreçam a adaptação dos estudantes
no país receptor, de assegurar o cumprimento deste
protocolo e de resolver as sttuações não contempladas pelo presente instrumento jurfdico, será criada
uma Comissão Técnica Regional que poderá reunirse toda vez que pelo menos dois dos Estados-Partes o solicitem.
A Comissão técnica Regional será integrada
por representantes ofiCiais da área técnica de cada
um dos Estados-Partes. Da mesma forma poderá
atuar como elo ante os setores competentes de suas
respectivas chancelarias.
ARTIG07
Dos Acordos Bilaterais
No caso de existirem convênios ou acordos bilaterais entre os Estados-Partes com disposições
mais favoráveis sobre a matéria tais Estados-Partes
poderão invocar a aplicação das disposições que
considerare!Jl mais vantajosas.
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ARTIGOS
Da Solução de Controvérsias
As controvérsias que surgirem entre os Estados-Partes em decorrência de aplicação, interpretação ou do não cumprimento das disposições contidas no presente Protocolo serão resolvidas mediante negociações diretas entre os organismos competentes.
·
Se mediante tais negociações não se chegar a
um acordo ou se a controvérsia for solucionada apenas parcialmente, serão aplicados os procedimentos
previstos no sistema de Solução de Controvérsias
vigente entre os Estados-Partes do Tratado de Assunção.
ARTIG09
Da Revisão dos Anexos .

Os Anexos I, 11, III e IV, que acomP.anham o
presente Protocolo, serão revistos e avaliàdos toda
vez que pelo menos dois dos Estados-Partes o considerem necessário. Para tal fim, constituir-se-à Comissão Técnica Regional de Educação Tecnológica
e Formação Profissional, que proporá os ajustes e
atualizações pertinentes ao Comitê Coordenador
Regional para consideração e aprovação.
Os ajustes e modificações que se· fizerem nos
Anexos 1,11,111, o IV entrando em vigor uma vez assinados pelos Ministros de Educação dos EstadosPartes.
ARTIG010
Da VIgência
O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção, entrará em vigor, para os dois pfil
meiros Estados que o ratifiquem, 30 (trinta) cias ~ ~
depósito do segundo instrumento de ratificação.
Para os demais signatários entrará em vigor no
30 (trigésimo) dia após o depósitto do respectivo instrumento de ratificação e na ordem em que forem
depositadas as ratificações.
·• ·
ARTIGO 11
Da Adesão
A adesão de um Estado ao Tratado de Assunção
impUcará por jure a adesão ao presente Protocolo.
ARTIG012
Do Depositário ·
O Governo ela República do Paraguai será o
depositário do presente Protocolo, bem como doS
instrumentos de ratificação, e enviará cópias devidamente autenticadas dos mesmos aos Governos dos
demais Estados-Partes.
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O Governo da República do Paraguai notificará
aos Governos dos demais Estados-Partes a data de
entrada em vigor do presente Protocolo e a data de
depósito dos instrumentos de ratificação.
O presente Protocolo poderá ser revisto de comum acordo por proposta de pelo menos dos Estados-Partes.
Feito na Cidade de Assunção, em vinte e oito
de julho de mil novecentos e noventa e cinco, em
um original, nos idiomas Português e Espanhol, sendo ambos os textos Igualmente autênticos.
Guldo Di Tella, Pela República Argentina Lulz Felipe Lampreia, Pela RepúbliCl;l Federativa
do Brasil -Luis Maria Ramirez Boottlr: ·.r, Pela República do Paraguai- Álvaro Ramos, Pe.a República Oriental do Uruguai.

ANEXO/
Tabela de Equivalência de Estudos de
Nfvel Médio Técnico
Argentina

Educação
Gorai Básica
(9asérlo)

Ensino
Fundomonla

ou

Urugull

Paraguai

81'!11111

E'Wa>;i!oES::d!r Clelo Básloo
Básica
(3o. Ctrso do
(9' sério)
Cldo Básico)

ou

(EdJc:aç!i:> , _ (8a. Sárte)

Educação mé-

(3" Clelo básico
Ingresso do Nlval Medlo Tecnlco
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ANEXO//
Modulo Informativo Complementar
O Módulo informativo Complementar de cada
pais deve ser desenvolvido com bases nos seguintes núcleos temáticos.
1. Legislação Educacional referente a Educação Técnico- Profissional de Nfvel Médio
2.legislação para o trabalho Direitos e obrigações.
3. Legislação que regularmente a profissão de
técnico de nrvel médio.
4. Orientações sobre normas técnicas utilizadas no pafs, em sua área de incumbência.
·s. Orientação sobre fontes de consulta de Legislação e Normas de Segurança vigentes.
6. Legislação sobre proteção ambiental.
7. Documentos e trâmites obrigatórios para tra. balhar como técnico em relação de dependência ou
como trabalhador autonomo.
8. Relação de Tflulos de Cursos TéCnicos de
·
Nfvel Médio.
ANEXO III
Do reconhecimento de estudos
realizados de forma Incompleta .
Em toda tramitação de transferência selá! respeitado o último perfodo cursado e aprovado,tci/lnsiderando-se as disciplinas, seus conteúdos pf'l)gramáticos mfnimos e carga horária, bam como carga
total do curso, que serão analisados pela instfluição
receptora do pedido de transferência, seja ela local,
estadual ou nacional, conforme o sistema educacio· ·
nal de cada pafs.
1. Havendo compabbilidade do currfculo .e conteúdos, o estudante será incorporadC) no ano ou perfodo imediatamente superior ao conclufdo.
2. Será permitido até o máximo do 1/3 do disciplinas não cursadas (por mudança de currfculo) ou
não aprovadas (condicionais, prévias, pendentes)
para ingressar no ano ·ou perfodo imediatamente superior, devendo o estudante regularizar sua sitl,lação
acadêmica na instituição receptora de acordo com
procedimento eslabalecido em cada pafs, durante o
perfodo letivo.
Quando na determinação das disciplinas, a fração resultante for Igual óu maior do que 0,5 será considerado o mímero inteiro imediatamente superior.
3. Quando o número de disciplinas pendentes
(não cursadas ou não aprovadas) para incorporar-se
no ano ou perfodo seguinte for superior a 113 (considerado o arredondamento previsto no item anterioQ
o aluno será matriculado no último ano ou IM!rfodo
cursado em seus pafs de origem.
.
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r> curso notumo- quatro anos (mesmo curriculo)
Nota: Argentina: O quarto ano do ciclo superior compreende em alguns casos a determinadas especialidades e, em outros, os cursos notumos.
Brasil: Os cursos são desenvolvidos em ou
quatro anos com o mesmo currfculo
Uruguai: Somente cursos de algumas especialidades exigem o quarto ano.
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No caso do mencionado no item anterior, o aluno deverá cursar somente as disciplinas pendentes
ou prévias para posterior continuação dos estudos.
Quando o conteúdo programático de uma disciplina cursada no país de origem for dHerente, em
mais de 1/3, da mesma disciplina do país reeeplor, a
instituição proverá assistência ao aluno a fim de assegurar-lhe o prosseguimento de estudos.
Quando o aluno tiver cursado e sido aprovado
em disciplina(s) do ano ou período em que está se
incorporando, a instituição competente reconhecerá
os estudos da(s) disciplina(s) aprovada(s).
ANEXO IV
Das Condições de Transferência

1. A transferência para o primeiro ano de estudos só poderá ser solicitada quando o estudante tiver cursado um semestre ou dois trimestres completos, devendo constar todas as notas correspondentes a todas as disciplinas causadas.
2. Quando a transferéncia for solicitada por aluno matriculado no ú~imo ano do curso, somente
será aceita se o periodo que lhe restar cursar não
for inferior a 213 do periodo letivo. Neste caso, o estágio curricular obrigatório deverá ser realizado no
pais que emitirá o diploma ou título çorrespondente.
Se o aluno o tiver realizado no pais de origem, será
exigido o cumprimento de 50% do estágio no país
receptor. Ademais, a instituição de diplomas, certificados e títulos no art: 2, inc. 2.03.
3. Quando a transferência for pedida a um Estado ou Município onde não exista curso equivalente
ao solicitado, as instnuições responsáveis orientarão o
aluno para um curso de área afim, segundo a Relação
de Cursos de Nível Médio Técnico do Mercosul, contida no Anexo 11 - Módulos Informativos Complementares.- Carlos Scavone Godoy, Diretor de Tratados.

(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 84, DE 1996
(N" 292196, na Cãmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação em Matéria Ambiental, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 9
de abril de 1996.
O congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Cooperação em Matéria Ambiental, celebrado entre
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o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Argentina, em Buenos Aires,
em 9 de abril de 1996.
Parágrafo único. Ficam sujettos à· aprovação ~
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resÜ~1
tar em revisão do referido Acordo, assim como quais'
quer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constãuição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
, MENSAGEM N 2 545, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o diSPOSto no artigo 49,
· inciso I da Constituição Federal, submeto a elevada
consideração de Vossa Excelência, acompanhado
de Exposição de Motivo do senhor Ministro de Estado, o texto do Acordo sobre Cooperação em Matéria
Ambiental, celebrado entre o Governo da Republica
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina em Buenos Aires em 9 de abril de 1995.
Brasma, 1O de junho de 1996. - Fernando
Henrique Cardoso.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 256/MRE, DE 3 DE
JUNHO DE 1996, DO SENHOR MINISTRO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Elevo a consideração de Vossa Excelência ~
anexo projeto de Mensagem pela qual se submete
ao referendo do Congresso Nacional o texto do
•Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental\
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Argentina, em
Buenos Aires, em 9 de abril de 1996.
2. O Acordo tem por objetivo desenvolver a
coordenação, e consulta e a cooperação bilaterais
em matéria ambiental, mediante ações específicas
concertadas entre as duas Partes. para a implemerltação do Acordo, será estabelecido um Grupo de
Trabalho Conjunto Brasileiro-Argentino de Cooperação em matériaAmbiental.
3. Os programas de cooperação serão executados em consonância com as decisões e recomendações emanadas da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e com
as convenções internacionais de que Brasil e Argentina fazem parte.
4. O Acordo determina que os temas prioritários para a cooperação em matéria ambiental entre
as Partes serão florestas, hidrovias e bacias hidrográficas, áreas fronteiriças, parques nacionais, mu-
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dança de climas, ozõnio, poluição urbana e conservação do melo marinho.
Respeitosamente. - Luis Felipe Lampreia, Ministro de Estado das relações Exteriores.
ACORDO ENTRE A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E A REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE
COOPERAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL
·O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo da República Argentina
(doravante denominados "Partes")
Convencidos de que a proteção do meio ambiente e a busca de uma melhor qualidade de llida
devem orientar os respectivos processos de desenvolvimento.
Consciente da necessidade de ordenar, cuidar
e aluar preventivamente com vistas ao manejo e ao
aproveitamento nacional .de seus recursos naturais.·
Tomando em conta as Diretrizes em Matéria de
Política Ambiental adotadas em âmbito regional.
Tendo presente neste sentido, a perspectiva de
novos projetas voltados para a integração trsica entre os dois países por meio de pontes, estradas e hidrovias, bem como para a integração energética, por
meio de usinas hidroelétricas de conversão de gasodutos e oleodutos.
Reconhecendo que a intensificação das relações de troca comercial, e de mercadorias e de serviços, bem como a maior movimentação de pessoas
acarretarão aumento da demanda dos serviços de
transportes com conseqüentes pressões sobre o
meio trsico e ambiental sobretudo nas regiões fronteiriças.
Conscientes de que quanto o Brasil como a Argentina provocam importantes ecosistemas cuja proteção se beneficiará do intercâmbio de experiências
e de cooperação mútua, dentro do entendimento de
que tais sistemas apresentam características comuns, tais como a fragilidade, a extensão e as riquezas da diversidade biológica.
Assinalando a capital importância, do ponto de
vista ambiental, além do econômico, social e geográfico das regiões vizinhas dos dois países, e notadamente o interesse em revitalizar, no que diz respeito à proteção do meio ambiente, o sistema hidrográfico comum da bacia do Prata;
Reconhecendo os esforços desenvolvidos na
matéria até agora, no âmbito do Tratado da Bacia do
Prata e na execução do projeto da Hidrovia ParanáParaguai;
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Conscientes dos .. compromissos ~mido"s
pelo Brasil e pela Argentina, como membrUda comunidade internacional, na execução das .decisões e
recomendações da Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, celebrada
· ·. '
no Rio de Janeiro, em junho de 1992;
Destacando que '·os principais · documentos
emanados da mencionada Conferência, especialmente a Agenda XXI, a Declaração de Principias do
Rio de Janeiro e a Declaração sobre Rorestas de
Todo o Tipo, estão incorporados nas respectivas legislações internas, como expressão do conceito ino: ·.
vador de desenvolvimento sustentável;
Destacando ademais que o Brasil e a Argentina são Partes ativas das principais convenções internacionais em matéria de meio ambiente; · .;
Dispostos a · estabelecer, nesses termos, um
marco de cooperação ·em matéria ambiental, com
aplicação imediata sobre temas especffioós, conforme o assinalado no Anexo A do presente Acordo,
Acordam o seguinte:..
,...

Artigo I ·
O presente Acordo constitui um marco dentro
do qual se desenvolverá a coordenação, consulta e
a cooperação bilaterais em matéria ambiental, entre
o Brasil e a Argentina, mediante ações esJ19Cfficas
concertadas entre as duas Partes.· ..• •. . · ....

Artigo 11

.I

1. Estabelecer·se-á.. um. Grupo .. de Trabalho
Conjunto Brasileiro-Argentino . de CooperaÇão em
Matéria Ambiental, que· terá a função de promover e
efetuar o andamento da execução do disposto no
· presente Acordo.
2. O Grupo de Trabalho será presidido por representantes do respectivos Ministérios da Relações
Exteriores e integrado por delegados do Ministério
do Meio Ambiente do Brasil e da Secretaria de Recursos Naturais e Ambiente Humano da Argentina e
por outros delegados que ambas as Partes designarem. Poderão, ainda, participar nas atividades do
Grupo de Trabalho, a convite de cada Parte e segundo os temas a serem tratados, representantes
dos Governos estaduais, de entidades públicas ou
privadas e de empresas do setor privado de ambos
os pafses.

Altigo III
Na execução dos programas de cooperação
em matéria ambiental, ambas as Partes levarão em
conta o conjunto de decisões e recomenaações
emanadas da Conferência das Nações Unidas sobre
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Meio Ambiente e DesenvoMmento, bem como, aluarão em consonância com as convenções internacionais em matéria ambiental de que fazem parte.
Artigo IV

1. A cooperação prevista no presente Acordo
será desenvoMda prioritariamente nos temas enumerados em seu Anexo A.
2. A consideração prioritária dos temas relacionados no An~xo A, objeto do presente artigo, não
será excludente de outros temas que, em função de
circunstâncias emergenciais, venham a ser também
destacados pelas duas Partes para exame imediato.
Artigo V
A cooperação bilateral objeto deste Acordo estender-se-á, à medida em que for executada, a outros temas além dos mencionados no Anexo A, conforme acordado mutuamente.
Artigo VI
Todos os programas de cooperação -a serem
executados na aplicação do presente Acordo deverão estar integrados no esforço dos dois países com
vistas a alcançar a sustentabilidade dos respectivos
processos de desenvolvimento.
Artigo VIl

As Partes procurarão obter, em conjunto ou indMdualmente, o apoio financeiro para a consecução
dos objetivos traçados pelo presente Acordo, por meio
de fontes internacionais, organismos públicos e entidades privadas de ambos os pafses ou de terceiros.
Artigo VIII
O presente Acordo entrará em vigor quando as
Partes comunicarem, por via diplomática, o cumprimento dos respectivos requerimentos legais de
aprovação e terá duração indefinida, podendo ser
denunciado por qualquer das Partes com um prazo
mínimo de 6 (~is) meses de antecipação.
Feito em Buenos Aires, em 9 de abril de 1996,
em dois originais, em português espanhol, sendo
ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil - Lulz Fellpe Lampreia.
Pelo Governo da Republica da Argentina- Cavallo e Silva.
ANEXO A

Temas prioritários para a cooperação entre o
Brasil e Argentina em matéria ambiental:
a) Aorestas: conservação, manejo sustentável
e ação preventiva com vistas a sua proteção, combate a incêndios e outros desastres naturais;

b) Hidrovias e bacias hidrográficas: proteção
dos recursos ambientais e ecossistemas passiveis
de interferência em função dos projetes em desenvolvimento. No caso da hidrovia Paraná-Paraguai, e
da hidrovia Tietê-Paraná. Tal cooperação levará em
conta as previsões em matéria de impacto ambiental
já acordadas ou a serem acordadas pelos respectivos Comitês de Coordenação. Em todos os casos,
proceder-se-á em função do inventário das decisões
e ·recomendações em matéria de meio ambiente alcançadas no âmbito do Trabalho da Bacia do Prata;
c) Áreas fronteiriças: ter-se-á em conta as peculiaridades e o caráter especial que caracterizam
as regiões fronteiriças, cuja dinâmica própria é entendida pelo presente Acordo como capaz de propiciar projetes integrados;
d) Parques nacionais: intercâmbio dos programas e projetes nacionais relativos a parques nacionais e outros tipos de áreas especialmente protegidas,
com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento mertuo
das respectivas pol ílicas e experiências e de promover
a elaboração eventual de políticas integradas no setor;
e) Mudança de clima: serão organizadas missões de intercâmbio científico, com atenção particular ao uso de combustíveis fósseis e de fontes aiternativas de energia;
f) Ozônio: desenvolvimento da cooperação nas
áreas de investigação científica e da eliminação do
consumo das substâncias que esgotam a camada
de ozônio, tendo sempre presente o estado aluai,
dos acordos multilaterais sobre a matéria;
i
g) Poluição urbana: promover-se-á o intercãm-·
bio sistemático de experiências com ci objetivo de se
formularem soluções inovadoras, passiveis de aproveitamento nos diversos centros urbanos de cada país;
h) Conservação do meio marinho: promover a
cooperação para a conservação do meio marinho,
particularmente quanto à poluição das zonas costeiras por fontes terrestres.
·
(À' Comissão de Relações Exteriores e

Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLA11VO
N° 85, DE 1996
(n• 268196, na Câmara dos Deputados)
Aprova as modificações introduzi..
das no Convênio Constitutivo e outros
regulamentos básicos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1• FICam aprovadas as moãlficações introduzidas no Convênio Constitutivo e outros regulamentos básicos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento BID.
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Parágrafo único. Rcam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer aios que possam
resultar em revisão das referidas modifiCações, assim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Arl 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM N° 222, DE 1996
Senhores membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 49,
inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de -Estado do Planejamento e Orçamento, Interino, as modificações introduzidas no Convênio Constitutivo e
outros regulamentos básicos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID, aprovado pelo Decreto Legislativo n• 18, de 7 de dezembro de 1959 e
promulgado pelo Decreto n• 73.131, de 9 de novembro de 1973.
Brasma, 14 de março de 1996.- Marco Maclel.
EM N° 049/MPO
BrasRia, 8 de março de 1996
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
A Assembléia de Governadores do Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID) aprovou o documento intitulado "Relatório sobre o Oitavo Aumento Geral de Recursos do Banco lnteramericano de
Desenvolvimento• (Documento AB-1704, de 18-794), recomendando um aumento nos recursos do
Capital Autorizado do Banco no montante de US$40
bilhões, e de US$1 bilhão nos recursos do Fundo
para Operações Especiais (FOE). O voto do Governo brasileiro, favorável à aprovação do relatório em
referência, foi transmitido ao BID em 6-9-94.
2. A principal inovação realizada no contexto
do BID-8- que implica alteração do Convênio Constitutivo - diz respeito à redistribuição do capital acionário, que passou a ter a seguinte composição: o
grupo da América Latina e Caribe teve sua participação reduzida de 53,86% para 50,o1 %, o percentual
dos EUA caiu de 34,67% para 30,02% e o do Canadá passou de 4,38% para 4,00%. Como contrapartida, houve um aumento da participação dos pafses
extraregionais, que tiveram seu percentual de 7,09%
elevado para 15,95%, destacando-se o Japão, que
absorveu 44,3% desse aumento (percentual de
1,07"/o elevado para 5,00%). Em decorrência, foram
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criadas duas novas cadeiras para a Diretoria. Executiva, sendo uma reservada para .os parses:.1extraregionais e a outra designada para a América latina. e
.
.
Caribe.
3. Em compensação, ao elevar o Capijal Autorizado de cerca de ·US$60,96 · bilhõ~ para
US$100,96 bilhões, possibilitou-se ao Banc<i expandir o montante de financiamento aos pafses membros em desenvolvimento da região, para· um montante aproximado de US$7,5 bilhões anuais durante
o perfodo de vigência do BID-8 (aproximadamente
doze anos, pelo método denominado Nfvel. de. Empréstimo Sustentável- NES). Quanto ao FOE, caberá à Diretoria Executiva determinar os nfveis apropriados de empréstimos anuais, com base na disponibilidade de recursos e nas necessidades de financiamento dos pafses membros elegfveis.
4. A participação brasileira no OitaV(! Aumento
Geral de Recursos do BID, reduzida de 11 ;57% pára
1O,75%,
contempla
um
aporte
total
de
US$94.456.986, que inclui .US$81.066.266 .relativos
à parcela realizávE!I do capita) orclinário ~~V!lis
em cinco parcelas anuais de US$13.511.044 e uma
parcela de US$13.511.046) e US$13.390.720 referentes à contribuição do FOE. (contribuiçãq,básica
de US$11.352.000, divididos em quatro quotas
anuais, iguais, de US$2.828.000 e contribuição ,..
pecial de US$2.038.720, pagáveis em cinco parcelas de US$339.787 e uma parcela de US$339.785).
5. Para possibilitar a implementação do BID-8,
foi proposta a adoção, pela Assembléia de Governadores, das seguintes resoluções: i) Anexo A: aumento de US$40 bilhões no capital autorizado do Banco
e respectivas subscrições; ii) Anexo B: aumento de
US$1 bilhão nos recursos do Fundo para Operações
Especiais (FOE) e· respectivas contribuições; iii)
Anexo C: transferência de recursos do FOE para a
Conta do Mecanismo de Rnanciainento Intermediário; iv) Anexo D: emendas ao Convênio Constitutivo,
ao Regulamento da Assembiéia de Governadores e
às Regras Gerais para a Admissão de ~mbros
Não-regionais; e. v) Anexo E: estabelecimento do
Fundo de Cooperação Técnica. . ·
6. Em 30-12-94, o Governo brasileiro emitiu
voto favorável às resoluções A, 8, C e E, tendo, nessa mesma data, depositado junto ao Organismo os
instrumentos de subscrição/contribuição respectivos.
Em 11-7-95, por sua vez, foi completado o processo
de votação relativo à a• Recomposição do BID,
quando foi atingido o número mfnimo de votos requerido para aprovação da resolução referente ao
Anexo D.
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7. Tendo em vista a aprovação das resoluções
em apreço pela Assembléia de Governadores, caberia agora encaminhar a matéria ao Congresso Nacional para fins de ratificação das emendas constantes no Anexo D, dada a obrigatoriedade de se submeter àquela Casa os atos modificativos de acordos
internacionais ali aprovados. No caso do BID, estarse-la aHerando texto aprovado pelo Decreto Legislativo n• 18, de 7-12-59, promulgado pelo Decreto n•
73.131, de 9-11-73.
·
8. Assim, encaminho à superior consideração
de Vossa Excelência texto contendo as modificações introduzidas no Convênios Constitutivo e outros
regulamentos básicos do BID, o qual deverá ser
submetido à apreciação do Congresso Nacional, de
acordo com o que preceitua o art. 49, inciso I, da
Constituição.
Respeitosamente, - Andrea Sandro Calabi,
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento,
Interino.
Emendas ao Convênio Constitutivo, ao Regulamento da Assembléia de Governadores e às Normas Gerais sobre Admissão de Países Extra-regionais como Membros do Banco
Seção I - Emendas ao Convênio
O Convênio Constitutivo do Bai1Co lnteramericano de Desenvolvimento sofrerá as seguintes
emendas:
1. O Artigo III, seção 12 terá a seguinte redação:
'O Banco cobrará uma comissão especial sobre todos os empréstimos, participações ou garantias que efetuar com os recursos do capital ordinário. A comissão especial, pagável periodicamente, será calculada
com base no saldo de cada empréstimo,
participação ou garantia, à razão de 1% ao
ano, a não ser que o Banco, por maioria de
três quartos do total de votos dos países
membros, decida reduzir essa taxa."

2. O Artigo IV, Seção 9(b) terá a seguinte redação:
"(b) Todas as decisões do Banco relativas às operações do Fundo serão tomadas
por maioria de três quartos do total de votos
dos países membros, salvo disposição em
contrário neste artigo."
3. O Artigo V, Seção 1(c) terá a seguinte redação:
'(c) O ouro e as moedas em poder do
Banco, inclusive nos recursos do capital ordinário e do Fundo, só poderão ser utilizados na compra de outras moedas com auto-
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rização de uma maioria de três quartos dO!
total de votos dos países membros. As mo~
das assim adquiridas não estarão sujeitas
as disposições sobre manutenção de valon
estipuladas na Seção 3 deste artigo.'
4. O Artigo VIl, Seção I (iii) terá a seguinte redação:

'(iii) Com a aprovação da maioria de
três quartos do total de votos dos países
membros, investir em obrigações os fundos que
não forem necessários às suas operações. •
5. O., Artigo VIII, Seção 2(e) terá a seguinte redação:
'(e) O quorum para as reuniões da Assembléia de Governadores será constituído
pela maioria absoluta do número total dos
Governadores, que inclua a maioria absoluta
dos Governadores pelos países regionais e
represente pelo menos três quartos do total
de votos dos países membros."
6. O Artigo VIII, Seção 3(b)(il) terá a seguinte
redação:
'(li) Um Diretor Executivo será nomeado pelo país membro que possua o maior
número de ações do Banco, pelo menos três
Diretores Executivos serão eleitos pelos Governadores dos países membros extra-regionais e pelo menos dez serão eleitos pelos Governadores dos demais países membros. O número de Diretores Executivos a
serem eleitos nessas categorias e o procedimento para a eleição de todos os Diretores
serão determinados pelo regulamento que a
Assembléia de Governadores adotar pela
maioria de três quartos do total de votos dos
países membros, que inclua a maioria de
dois terços dos Governadores pelos países
extra-regionais com relação as disposições
que se referem exclusivamente a eleição de
Diretores por esses países e a maioria de
dois terços dos Governadores pelos países
regionais com relação .às disposições-que se
referem exclusivamente à eleição de Diretores por esses países. A aprovação de qualquer modificação desse regulamento exigirá
a mesma maioria de votos."

7. O Artigo VIII, Seção 3(c) terá a seguinte redação:
'(c) Cada Diretor Executivo nomeará
um Suplente, o qual, na ausência do titular,
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terá plenos poderes para agir em seu nome.
Os Diretores e os Suplentes déverão ser cidadãos dos pafses membros. Entre os Diretores eleitos e seus Suplentes não poderá
constar mais de um cidadão de um mesmo
pafs, exceto nos seguintes casos:
(I) países que não sejam mutuários;
(ii) países mutuários, nos casos determinados pelos Governadores dos pafses
mutuários por maioria de três quartos do seu
poder total de voto e maioria de dois terços
do seu número total.
Os Suplentes poderão participar das
reuniões, mas só terão direito a voto quando
substituam os Diretores titulares."
8. O Artigo VIII, Seção 4{b) terá a seguinte· redação:

"(b) Não entrará em vigor o aumento
correspondente à subscrição de ações de
capital ordinário por qualquer país membro,
e será suspenso o direito de subscrever
ações, quando tiver por conseqüência a redução dos votos (I) dos pafses regionais em
desenvolvimento a menos de 50.005% do
total dos votos dos países membros e (ii) do
pafs membro que detenha o maior número
de ações a menos de 30% do total de votos
ou do Canadá a menos de 4% do total de
votos.•
Seção 2 - Emenda ao Regulamento da Assembléia de Governadores
A Seção 1 (d) do Regulamento da Assembléia
de Governadores terá a seguinte redação:
·

"(d) O quorum para as reuniões da
Assembléia de Governadores será constituido pela maioria abscluta do número total
dos Governadores que inclua a maioria absoluta dos Governadores pelos pafses regionais e represente pelo menos três quartos
do total de votos dos pafses membros."
Seção 3 - Emendas as Normas Gerais sobre
Admissão de Pafses Extra-regionais como Membros
do Banco.
As Normas Gerais sobre Admissão de Pafses
Extra-regionais como Membros do Banco sofrerão
as seguintes emendas: - · ·· · · ·· ··· ·
1. A Seção 7 {b) terá a seguinte redação:

"(b) Não entrará em vigor o aumento
correspondente a subscrição de ações de
capital ordinário por qualquer país membro e

será suspenso o direito de subscrever ações
quando tiverem por conseqüência a redução
dos votos (i) dos pafses membros regionais
em desenvolvimento a menos de 50% do total de votos dos pafses membros (ii) do país
membro que detenha o maior número de
ações a menos de 30% do referido total de
votos ou (III) do Canadá a menos de 4% do
mesmo total de votos, desde que não obstante as disposições precedentes e as do
Artigo VIII, Seção 4 (b) dó· Convênio Constitutivo, qualquer resolução da Assembléia de
Governadores referente a aumento do capital ordinário do Banco espeCifique: (1) que,
para evitar que o total de votos dos pafses
regionais em deSenvolvimento se tome inferior a percentagem · determinada, qualquer
país desse grupo poderá 5ubscrev!lr as a.ções destinadas a outro pafs desse mesmo
grupo, caso este não deséje subscrevê-las,
(2) que o dispositivo referente as proporções
do total de votos poderá ser dispensado pelos pafses regionais · em desenvolvimento
com relação ao inciso (I) pelos Estados Unidos em relação ao inciso (D) e pelo Canadá
em relação ao inciso (iii); (3) que qualquer
pafs membro extra-regional poderá subscrever ações destinadas a outro pafs desse
mesmo grupo, caso este não deseje subscrevê-las.•
·

n

2. Seção 8 terá ~ ~guinte, ~ação: .
•Já que os países extra.-regiona!s terão
o direito de eleg13r não mE!nos que três Diretores Executivos. com seus. próprios votos,
conforme o estabelecido no Artigo VIII, Seção 3 (b) (ii) do Convênio .Co(lstitutivo do
Banco, modificado pela. {EjSplução ,,mencionada na Seção 1 (a) destas Normas ·Gerais,
o Regulamento para a Eleição de Diretores
Executivos será modificado e terá a redação
indicada ·no anexo 1." Tais modificações entrarão em vigor na mesma· data em que estas Normas entral'!lm em yigor. •
'
. 3. A Seção 9 terá él seguinte redação: . .
"Será exigido o acordo de uma•maioria
de <l,oist.erçgs do_míi'Tl6ro_cle_Go'!'ernE1cloJB$
extra-regionais para a aprovação de um aumento do número de Diretores Executivos
além de quatorze. •

(Às Comissões de Relações Exteriores e
Defesa Nacional e de Assuntos Econômicos.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 86, DE 1996
(n• 295196, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo para a
Repressão de Atos Ilícitos de Violência
em Aeroportos que Prestem Serviço à
Avaliação Civil Internacional, ·assinado
em Montr.eal, em 24 de fevereiro de 1988.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado oteXio do Protocolo para
a Repressão de Atos llfcitos de Violência em Aeroportos que Prestem Serviço à Aviação CMI Internacional, assinado em Montreal, em 24 de fevereiro de

1988.
Parágrafo 'único. Rcam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Protocolo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da ConstituiÇão Federal, acarretem encargos oú compromissos 'gravosos ao patrimõnio nacional.
Art. 2 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 476, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De confom1idade c;om o disposto no artigo 49,
inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevàda
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Protocolo
para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência em
Aeroportos que Prestem Serviço à Aviação CMI Internacional, assinado em Montreal, em 24 de fevereiro de 1988.
Brasília, 24 de maio de 1996. - Fernando
Henrique Cardoso.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NO 236,. DE 21 DE
MAIO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE ESTA·
DO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, LUIZ FELIPE LAMPREIA
Excelentfssimo Senhor Presidente di República,
A Conferência Internacional de Direito Aéreo,
realizada em Montreal no periodo de 9 a 24 de fevereiro de 1988, aprovou, eom o apoio da delegaÇão
brasileira, o Protocolo para a Repressão de Atos llfcitos de Violência em Aeroportos que Prestem Serviço à Aviação Civil Internacional, complementar à
Convenção para a Repressão de Aios Ilícitos contra
a Segurança da Aviação Civil, assinada em Montreal
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em 23 ·de setembro de 1971. Ao tém1ino ·da Conf!f
rência, o Brasil assinou o Protocolo.
·"
·2. Ao estabelecer tipos penais e um eonjunto
de medidas que devem ser adotadas pelas Partes
Contratantes para coibir a prática de atos de violência em aeroportos internacionais, o mencionado Protocolo contribui para o aumento da segurança das
operações da aviação civil iiltemacional, apertei·
çoando o instrumento de setembro de 1971.
, 3. Nessas condições, submeto à consideração
de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem
ao Congresso Nacional encaminhando o texto do referido Protocolo para a necessária aprovação legislativa, préVia à ratificação.
. .
Respeitosamente, - Luiz Felipe laniilreia, Mi·
nistro de Estado das Relações Exteriores. ·
PROTOCOLO
Para a Repressão de .Atos 11fGitos de
Violência nos Aeroportos que Prestem Serviço à Aviação Internacional, Complementar
à Convenção para a Repressão de Aios llfc~
tos contra a Segurança da Aviação Civil, fe~
ta em Montreal em 23 de setembro de 1971.
Os Estados-Partes no presente Protocolo,
Considerando que os atos ilfcitos de violência
que colocam ou podem colocar em perigo a segu·
rança das pessoas nos aeroportos que prestem serviço à aviação civil internacional ou que comprome<
tem o funcionamento seguro de tais aeroportos debi·
fitam a confiança dos povos do mundo na segurança
dos aeroportos em questão e perturbam .o funciona·
mente seguro e ordenado da aviação civil em todos
os Estados;
,
Considerando que a ocorrência de tais atos é
um assunto de grave preocupação para a comunidat
de internacional e que, a fim de preveni-los, há uma
necessidade urgente de tomar as medidas adequadas para a punição de seus autores;
·
Considerando que é necessário adotar disposi·
ções complementares às da Convenção para a Repressão de Aios Ilícitos c::ontra a Segurança da Avia·
ção Civil, feita em Montreal em 23 de setembro de
1971, a fim de fazer frente aos atos ilícitos de violên·
cia nos aeroportos que prestem serviço à aviação civil internacional:
Convieram no Seguinte:
Artigo I
Este Protocolo complementa a Convenção
para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Seguran·
ça da Aviação Civil, feita em Montreal em 23 de se-

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro 1996

lembro de 1971 (doravante denominada 'a Convenção') e, para as Partes deste Protocolo, a Convenção e o Protocolo seião considerados e interpretados como um só instrumento.

Artigo li

1. Acrescente-se ao Artigo 1 da Convenção o
seguinte parágrafo 1 bis:

'1 bis. Qualquer pessoa comete um
crime se, ilfcita ou intencionalmente, utilizando qualquer artefato, substância ou arma:
a) executa um ato de violência contra
uma pessoa em um aeroporto que preste
serviço à aviação civil internacional, que
cause ou possa causar lesões graves O!J a
morte: ou
b) destrói ou causa graves danos às
instalações de um aeroporto que preste serviço à aviação civil internacional ou a uma
aeronave que não esteja em serviço e esteja
situada no aeroporto, ou perturba os serviços do aeroporto,
se esse ato coloca em perigo ou pode
colocar em perigo a segurança do aeroporto•
2. Na allnea a) do parágrafo 2 do Artigo I da Convenção, insira-se •ou no parágrafo 1 bis' após 'no parágrafo 1'.
Artigo 10
Acrescente-se ao Artigo 5 da Convenção o se·
guinte parágrafo 2 bis:

'2 bis. Outrossim, cada Estado contratante tomará as medidas necessárias para
estabelecer sua jurisdição sobre os delitos
previstos no parágrafo 1 bis do Artigo 1,
bem como no parágrafo 2 do mesmo artigo,
até onde este último parágrafo se refere aos
crimes previstos no parágrafo 1 bis, no caso
de o suposto criminoso se encontrar presente no seu território e tal Estado não se extraditar Conforme o Artigo 8 para o Estado
mencionado no parágrafo 1 a) do presente
artigo.'

Artigo IV
A partir de 24 de fevereiro de 1988, o presente
Protocolo estará aberto em Montreal à assinatura
dos Estados participantes da Conferência Internacional de Direito Aéreo celebrada em Montreal de 9 a
24 de fevereiro de 1988. Após 1° de março de 1988,
o Protocolo estará aberto à assinatura de todos os
Estados em Londres. Moscou, Washington e Mon-
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!real, até que entre em vigor em confonnidade com
artigo VI.

o

Artigo V.

1. O presente Protocolo estará sujeito a ratificação dos Estados signatários. .. .
2. Qualquer Estado que não· seja Estado contratante da Convenção poderá ratilicar o presente
Protocolo se ao mesmo tempo ratilicar a Convenção
ou a ela aderir em conformidade ~m5eu Artigo 15.
. . 3. Os instrumentos de ratili~o seião depositadOs junto aos Governos dos Estados Unidos da
América, do Reino Unido da Giã-Bretanha e lrianda
do Norte e da União das Repúblicas SociafJStas Soviéticas, ou à Organização de Aviação Civil Internacional, que pelo preSénte são designados Depositários.

rA

Artigo VI

· 1. Assim que .dez Estados sigjlatários'deposita-

rem os instrumeniós de ratificação ,do presente Protocolo, este entrará em vigor para· aqueles Estados
trinta dias depois da data do depósito de déCimo instrumento de ratificação. Para cada Estado que deposite seu instrumento da ratificação após tal data entrará em vigor trinta dias após a data de depósito de
tal instrumento.
· 2. Assim que o presente Protocolo entrar em
vigor, será registrado pelos DepoSitários em conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas e com o Artigo 83 da Convenção sobre Aviação
CMI Internacional (Chicago, 1944),.

Artigo VIl

'i

1. Após sua entrada em vigor, o presente Protocolo estará aberto à adesão dos Estados hão signatários.
2. Qualquer Estado que não. seja Estado contratante da Convenção poderá aderir ao presente
Protocolo se ao mesmo tempo ratificar a Convenção
ou se a ela aderir em conformidade com seu Artigo 15.
3. Os instrumentos de adesão seião qepositados junto aos Depositários e a adesão surtirá efeito
trinta dias após o depósito.
Artigo VIII
1. Qualquer Parte no presente Protocolo poderá denunciá-lo mediante notificação escrita dirigida
aos Depositários.
2. A denúncia surtirá eleito seis meses após a
data em que os Depositários recebam a notificação
de tal denúncia
3. A denúncia do presente protocolo não signifiCará por si mesma a denúncia da Convenção.
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4. A denuncia da Convenção por um Estado
contratante da Convenção complementada pelo presente Protocolo significará também a denúncia deste
protocolo.

retem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na date de sua publicação.

Artig::~IX

MENSAGEM N" 452, DE 1996

1. Os depositários notificarão sem demora todos os Estados signatários e aderentes do presente
Protocolo e a todos os Estados signatários e aderentes da Convenção:
a) da data da assinatura e do depósito de cada
instrumento de ratificação do presente Protocolo ou
·
de adesão ao mesmo; e
b) do recebimento úe qualquer notificação de
denúncia do presente Protocolo e a data da mesma.
2. Os Depositários também notificarão todos os
Estados a que se refere o parágrafo 1 da data em
que este Protocolo entrará em vigor em conformidade com o disposto no Artigo VI.
Em testemunho do que os Plenipotenciários
abaixo-assinados, devidamente autorizados por
seus Governos para fazê-los, assinam o presente
Protocolo.
Feito em Montreal no dia vinte e quatro de fevereiro do ano de mil novecentos e ottenta e oito,
quatro originais, cada um deles integrado por quatro
textos autênticos nos idiomas espanhol, francês, inglês e russo.

(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 87, DE 1996
(N• 294196, na Câmara dos Deputados)
Aprova o teX1o do Acordo sobre
Cooperação entre as Academias Diplomáticas de ambos os Países, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do
Chile, em Brasma, em 25 de março de
1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Cooperação entre as Academias Diplomáticas de
ambos os Países, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Brasma, em 25 de março de 1996.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer ates que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 49, inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Mo1ívos do Senhor Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do
Acordo sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas de Ar!ibos os Países celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go• vemo da República do Chile, em Brasma, em 25 de
março de 1996.
Brasma, 21 de maio de 1995- Fernando Henrique cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS~ 233, DE 16 DE
MAIO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE ESTADO INTERINO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, SEBASTIÃO DO REGO BARROS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli~
Tenho a honra de elevar à apreciação de vd;il
sa Excelência o anexo texto do •Acordo entre os GO:,
vemos da República Federativa do Brasil e da Rep'ública do Chile sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas de Ambos os Países', celebrado
por ocasião da visita do Presidente Eduardo Frei a
Brasília, em 25 de março último~
2. Nos termos do Acordo, o Instituto Rio Branco e a Academia Diplomática Andres Bello manterão
ativo intercâmbio de informações acerca de seus
respectivos programas de estudo, sobretudo nas
áreas de relações políticas, económicas e culturai1õ·
As duas instituições eietuarão periodicamente consultas, a fim de organizar cursos e seminários conjuntos, com a participação de professores, conferen,cistas, peritos e pesquisadores dos dois países, ou
de terceiros países, que desenvolvam atividades em
m~téri<!s .de interesse para os alunos.
3. Submeto, assim, à alta consideração de
Vossa Excelência a presente Exposição de Motivos,
juntamente com a minuta de Mensagem ao Congresso Nacional e cópias autênticas do Acordo, com
viStas a possibilitar as providências necessárias para
sua aprovação pelo Legislativo e, por conseguinte, a
entrada em vig.or de seus dispositivos.
. Respettosamente, Sebastião do Rego Barr
ros, Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores.
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ACORDO ENTRE OS GOVERNOS DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL,
E DA REPÚBLICA DO CHILE SOBRE
COOPERAÇÃO ENTRE AS ACADEMIAS
DIPLOMÁTICAS DE AMBOS OS PAÍSES
O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo da República do Chile,
(doravante denominados "Partes Contratantes").
·Decidiram subscrever o seguinte Acordo sobre
Cooperação entre o Instituto Rio Branco e a Academia Diplomática Andres Bello com vistas a favorecer
uma melhor capacitação do pessoal do serviço exterior de ambos os países.
Artigo I
O Instituto Rio Branco e a Academia Diplomática Andres Bello manterão um ativo intercâmbio de
informação acerca de seus respectivos programas
de estudos, cursos, seminários e outras atividades
que desenvolverem.
Artigo 11
As referidas instituições intercambiarão informações em matéria de direito internacional público,
direito diplomático e outras especialidades acadêmicas próprias da profissão diplomática, assim como
também na área de relações politicas, internacionais, econõmicas e culturais.
Artigo III

Os referidos institutos manterão periodicamente
consultes e procurarão organizar cursos e seminários conjuntos em época e local a serem oportunamente definidos. Procurarão também facilitar o intercâmbio de professores, conferencistas, peritos e
pesquisadores das áreas de interesse para ambas
as instituições, a fim de que disSertem sobre assuntos de sua especialidade.

agrupam as academias e institutos de formação de
diplomatas e as instituições universitárias com atividade ligada a relações internacionais.
Artigo VI·
Este acordo entrará em vigor a partir do 30"
(trigésimo) dia após haver a parte brasileira pomunicado à parte chilena que seus procedimentos internos foram concluídos. O acordo terá vigência por 3
(três) anos. O acordo será ren.ovado l\Utomaticamente por igual período, salvo notificação :expressa de uma das partes contratantes, que deVerá comunicar a outra pelo menos 90 (noventa) dias antes
da· data de seu vencimento.
Artigo VIl
O presente acordo poderá sei àneradQ por troca de Notas diplomáticas, mediante entendimento
entre as Partes Contratantes, entrando a, alteração
em vigor na forma do artigo VI.
·..:.
Artigo VIII
O presente· acordo poderá ser denunciado por
qualquer das Partes Contratantes mediante notificação por via diplomática. A denúncia surtirá efeito 90
(noventa) dias depois da data de recebimento da notificação.
Feito em Brasma, em de março de 1996, em
dois exemplares nos idiomas português e espanhol,
sendo ambos os textos igualmente autênticos. Fernando Hernrlque Cardoso, Pelo Governo da
República Federativa do Brasil - (Ilegível) Pelo Governo da República do Chile.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 88, DE 1996
(N• 293196, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Relativo à
Isenção de Vistos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Portuguesa, em
Brasília, em 15 de abril de 1996.

Artigo IV
As respectivas instituições facilitarão o intercâmbio de publicações públicas e privadas dos respectivos países. A este respeito, as respectivas bibliotecas e centros de documentação buscarão os
mecanismos para lograr um efetivo sistema de comunicação.
Artigo V
As citadas instituições intercambiarão informações a respeito das atividades de interesse comum,
em especial considerando sua participação em reuniões de organizações regionais e mundiais que
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado otexto do Acordo Relativo à Isenção de Vistos, celebrado entre o Governo
da República Federaliva do Brasil e o Governo da
República Portuguesa, em Brasflia, em 15 abril de

1996.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atas que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
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quaisquer ajustes complementares qlje, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
·
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 590, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 49, inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do
Acordo Relativo à Isenção de Vistos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Portuguesa, em Brasma, em
15 de abril de 1996.
Brasma, 27 de junho de 1996. - Fernando
Henrique Cardoso.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 290/DIM/DE-1-MRE
- CVIS, DE 25 DE JUNHO DE 1996, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO, INTERINO,
DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
Excelentfssimo Senhor Vice-Pr~sidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de AcÓrdo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa relativo à Isenção de VIStos, firmado entre os
dois países, em Brasma, em 15 de abril de 1996.
2. O referido acordo tem como objetivo ampliar
o escopo do Acordo sobre Vistos em Passaportes
Comuns, celebrado por Troca de Notas de 9 de
agosto de 1960, ao estender o benefício da mencionada isenção, já aplicada a turistas e homens de negócios, igualmente aos membros de missões culturais e aos profissionais de imprensa dedicados à cobertura jornalística imediata, contribuindo assim para
facilitar a circulação de cidadãos brasileiros e portugueses entre os dois países.
Respeitosamente, - Sebastião do Rego Barros
-Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA PORTUGUESA RELATIVO
À ISENÇÃO DE VISTOS
O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo da República Portuguesa
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. ·(referidos abaixo como 'Partes Contratantes')
Tendo em conta o desejo de intensificar os Iratemais vínculos existentes entre os dois países e de
tomar mais fluida a circulação e os contatos entre
professores, cientistas, empresários, jornalistas e IV"
ristas, revendo e ampliando as facilidades concedidas peiÓ Acordo de Vistos por Troca de Notas, de 9
de agosto de 1960.
Acordam o seguinte:
Artigo 1

OS titulares de passaporte válidos de ambos os
países que desejarem entrar no território da outra
Parte Contratante com o propósito de missão cultural, negócios, cobertura jornalística e turismo, por
período de até 90 (noventa) dias, ficarão isentos de
visto.
Artigo 2
O prazo mencionado no Artigo 1 deste Acordo
poderá ser prorrogado, segundo a legislação imigratória de cada um dos países, não podendo a prorrogação ultrapassar o limite de 90 (noventa) dias.
Artigo3
A supressão de vistos acima referida não exime os beneficiários do presente Acordo da observância às leis e regulamentos em vigor, concernentes à entrada e permanência de estrangeiros nos
respectivos países.
Arllgo4

É vedado aos beneficiários deste Acordo o
exercício de atividades profissionais cuja remuneração provenha de fonte pagadora situada no pafs de
ingresso.
Artigo 5
As Partes Contratantes trocarão exemplares
dos seus passaportes em caso de mudança dos referidos modelos. A Parte Contratante que efetuar a
modificação fornecerá à outra, por via diplomática,
exemplar do novo passaporte, assim como informações técnicas e dados sobre a entrada em circulação do mesmo, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias
antes da sua circulação.
Artigo&

1. Este Acordo deverá entrar em vigor no 30"
(trigésimo) dia após as Partes Contratantes, rnediap'~
te troca de Notas, comunicarem uma à outra o cum'
primento das formalidades internas para a sua vigência.
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2. Cada Parte Contratante poderá suspender a
aplicação parcial ou total do presente Acordo. A suspensão deverá ser notifieada imediatamente à outra
Parte Contratante por via diplomática. Em caso de
denúncia, os efeitos deste Acordo cessarão 90 (noventa) dias após o recebimento da denúncia.
Feito em Brasma, em 15 de abril de 1996, em
dois exemplares, sendo ambos os textos igualmente
autênticos. - Pelo Governo da República Federativa
do Brasil. Pelo Governo da República Portuguesa.

(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
expediente lido vai à publicação.
Nos termos do art. 376, c, do Regimentr, Interno, combinado com o art. 42 da Resolução n• 37;de
1995, do Senado Federal, os Projetas dr Decreto
Legislativo n•s 83 a 88, de 1996, terão, perante a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco di~ úteis para recebimento de
emendas, findo o qual a referida Comissão terá
quinze dias úteis, prorrogáveis por igual período,
para opinar sobre as proposições.
O projeto de Decreto Legislativo n• 85, de
1996, vai, também, à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - Encerrou-se sexta-feira o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução n• 97, de 1996,
de autoria da Senadora Marina da Silva, que altera o
art. 200 do Regimento Interno.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às !::omissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e Oir.;>ora.
O SR. PRESIDEtrn: (F.rr : .des Amorim) - Há.
oradores inscritos.
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet,
por 20 minutos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nós, os políticos,
ainda estamos sob o impacto das eleições munici-
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pais ocorridas em todo o Pafs no dia 3 de outubro e
que vão ter a sua complementação, em um bom número das capitais dos nossos Estados, no próximo
dia 15 de novembro, quando, em segundo turno, se
decidirão os candidatos ou os partidos vitoriosos
nessas capitais.
. ··
Como sói acontecerem todo pleito eleitoral, Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores,· ao seu término,
todos nós nos ocupamos - a imprensa e o Pafs em tirar nossas Conclusões. Os derrotados se justifi·
cam, e os vitoriosos, animados, recebendo os para~
béns e os aplausos, cada qual tira suas conclusões.
, Felizmente, nesse pleito de 3 de outubro último, as conclusões são altamente positivas. Nenhum
partido, nenhum político de maturidade, de responsabilidade, pode ignorar o grande avanço democrático neste País, o aperfeiçoamento de nossas instituições, a maturidade do nosso povÔ, à vibração pÓpular e a participação do eleitorado, revelada por uma
abstenção irrisória e um pequeno :número de vÇ>tos
nulos.
·
· '···~ ''' · ·' ' ..... '- : ..
Sempre se diz que o eleitor, ·estarrecido, decepcionado vai anular o seu voto, e ainda há os que
pregam o voto nulo, por incrível que· pareça. Mas esses votos ou estão na mesma proporção dos pleitos
anteriores ou, na minha humilde observação, estão
decrescendo. Os votos brancos aparecem em uma
proporção perfeitamente justificável.·
·
O que me traz a· esta tribuna hoje, Sr. Presi·
dente, Sr's e Srs. Senadores, não é se meu Partido,
o PMDB, se proclama vitorioso porque fez a maioria
das prefeituras do Pafs, nem se o PSDB também
proclama avanços, assim corno o PTB e o PFL Parece até que ninguém perdeu as eleições. O que me
traz hoje aqui é a recorçtação do trabalho ~~e tivemos nesta Casa em favor da participaçãq ~olítico
eleitoral da mulher no processo do aperfeiçóamento
da vida democrática deste Pafs.· ·
·
Estabelecemos em 1995, úri) ano antes das
eleições de 1996, matéria de que fili Relator, um dispositivo em lei federal que regulamentou as eleições
municipais e concedeu a reserva legal de 20% do
número de vagas de Candidatos à eleiçãQ · para a
participação das mulhereS, isto é, Cada partido políti·
co teria de obrigatoriamente, sob pena de perder o
direito de ocupar essas vagas por candidatos do
sexo masculino, de apresentar Candidatas mulheres
com vistas ao preenchimento· de 20% das vagas
existentes nas Cãmaras de cada municfpio. ·
Na época, Sr. Presidente, Sr"s Sr. Senado·
res, receávamos que, em 'muitos.municípios do-interior do nosso Pafs, os partidos não fossem encontrar
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o número indispensável de mulheres para cumprir
essa exigência legal. E se os partidos não conseguissem cumprir a legislação sofreriam um grande
prejuízo porque a eleição para o Legislativo brasileiro, em todos os níveis- municipal, estadual ou federal -, pelo critério da proporcionalidade, que tem por
objetivo fortalecer os partidos políticos, aqueles que
não conseguissem preencher as vagas com candi·
datas mulheres, naturalmente, estariam em desvan·
tagem.
.
Todavia, mesmo antes do pleito, já vimos o
acerto da nossa decisão, porque mais de 100 mil
mulheres em todo o território nacional se apresentaram como candidatas ao· cargo de vereadoras e, em
muitos municípios brasileiros, um grande número se
apresentou como candidatas ao cargo de prefeitas e
de vice-prefeitas do seus respectivos domicílios eleitorais.
Naquela ocasião, depois de feito o levantamento do número de candidatas, antes de 03 de outubro,
já estávamos suficientemente reconfortados, na firme convicção de que procedemos, em 1995, ao elaborarmos a lei, em consonância com os anseios da
sociedade. Tanto isso é verdade que, no momento
da discussão dessa matéria do ponto de vista constitucional, esperávamos que ela viesse a ser esclarecida pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que
muitos alegavam a inconstitucionalidade do dispositivo legal, pois essa "reserva de mercado" em favor
das mulheres discriminava os homens. Mas isso não
aconteceu porque os fatos falam mais alto do que a lei.
Decorrido o pleito de 3 de.outubro, estamos fazendo as nossas observações pessoais e acompanhando, na qualidade de Presidente do PMDB no
Estado de Mato Grosso do Sul, a participação das
mulheres no processo eleitoral. Podemos, assim,
ocupar esta tribuna para reafirmar o acerto com que
procedeu o Senado da República e, depois, a Câmara Federal ao garantir essa "reserva de mercado"
no sentido de ·estimular a participação feminina na
vida pública brasileira. E vimos, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, que as mulheres reairnente tiveram
um lugar de destaque no pleito municipal de 1996.
É claro que algo nos assustou. Os partidos polítioos não tiveram prejuízo, porque encontraram mulheres dispostas a participar da vida pública; porém,
se não conheço e até agora não soube de nenhum
partido político que, ao apresentar a sua chapa à
Câmara de Vereadores, não o tivesse feito de maneira completa, forçoso é reconhecer, numa homenagem à verdade, que muitos deles encontraram algumas dificuldades.
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Leio, por exemplo, na Folha de S.Paulo, que
alguns partidos, não tendo encontrado mulheres
para preencher o número de vagas, tiveram de fazer
um arranjo: lançaram as chamadas candidatas la. ranjas, isto é, mulheres que não queriam participar
da vida pública e que foram instadas a fazê-lo por
amizade ou consideração, sob pena de o partido S<Jir
prejudicado. Em determinados municípios, mulheres
aceitaram preencher essas vagas e, por isso, tiverarri. votações irrisórias. A Folha de S.Paulo cita ll
caso de candidatas laranjas; que tiveram inexpressivo número de votos nesse pleito de 3 de outubro.
Candidataram-se por candidatar, para atender aos
seus parentes, atender aos familiares; atender aos
amigos. O que importava era preencher o número
· de vagas. Mas isso aconteceu como exceção para
confirmar a regra maior, a regra de que procedemos
com acerto quando estabelecemos a reserva legal.
Por quê? Porque em mais de 90% dos municípios
brasileiros a participação das mulheres foi algo que,
verdadeiramente, engrandeceu o Senado da Repú;.
blica e a Câmara Federal por terem feito o possível
para que os Legislativos do nosso País contassem,
e possam contar, cada vez mais, com a sensibilid<*
de da mulher na vida pública nacional.
Cresceu, portanto, o número de candidatas,
mas resta uma pergunta: houve maior número de
votos para as mulheres? Acompanhando, ainda, a
reportagem da Folha de S.Paulo, vejo que, pelos
primeiros levantamentos, verifica-se que cresceu p
número de candidatas, mas elas tiveram praticamente o mesmo número de votos, ou menos até, do
que nos últimos pleitos realizados no País.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste
contexto, gostaria de aproveitar a oportunidade para
sustentar o meu ponto de vista a respeito dessa
questão, uma vez que, na Câmara Federal, já existe
um projeto de lei, estabelecendo a "reserva de mercado" para as Assembléias Legislativas e para a Câ·
mara Federal.
Entendo que devemos proceder com toda prudência. Não devemos mais forçar a barra. Os municípios são o cerne, a célula mais viva da Nação.
Essa reserva de mercado se justifica nas eleições
para os Legislativos municipais. Isso tem plena procedência, como o resultado das últimas eleições
acabou de demonstrar, mas penso que devemos estudar o assunto com toda cautela, devemos meditar
profundamente - todos os partidos devem fazer a
análise -, para que, quando tivermos de votar esse
projeto de lei que está em andamento na Cãmara
Federal, possamos fazê-lo sem prejuízo dos partidos
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políticos, sem forçarmos nada, porClue não podemos
forçar a barra na vida pública.
A vida pública é decorrência de uma vocação
natural. As pessoas têm de vir para ela naturalmente, e as mulheres estão vindo naturalmente, porque
compreendem o grande papel que desempenham
na sociedade brasileira. Independentemente da
atuação dos partidos políticos, são elas que se estão
impondo à consideração nacional, são elas que estão cada vez mais, contribuindo para o àperfeiçoame~tó da democracia no País ao participar na vida
pública, quer disputando cargos no Legislativo, quer
ocupando posições de destaque no Executivo, quer
aluando na vida particular. Hoje há grande número
de mulheres que disputam em igualdade de condições com os homens os grandes cargos, as grandes
iniciativas das empresas nacionais. Por que falar só
das empresas nacionais, quando no mundo tem sido
grande o papel decisivo das mulheres na vida de
seus respectivos pafses?
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos
talando sobre o Brasil, e há coisas curiosas quando
se começa a estudar um assunto dessa natureza.
Imaginem que, em 1789, à época da Revolução
Francesa, quando se discutiam os direitos fundamentais do homem, um parlameAtar da época,
Olympe De Gouges, ousou propor que se votasse
uma Declaração dos Direitos da Mulher. Isso ocorreu na França, país das liberdades, berço das letras,
das artes e da cultura. Em 1789, esse parlamentar,
por ter ousado defender os direitos da mulher, teve
de pagar com a própria vida por essa ousadia, tamanha a incompreensão dos seus colegas para que se
fizesse uma declaração dessas. Nesse mesmo pafs,
as mulheres amargaram longos anos de incapacidade política. No Brasil, a participação política da mulher surgiu no Código Eleitoral de 1932, enquanto na
França somente em 1946 as mulheres se tomaram
politicamente iguais aos homens.
Dir-se-á: isso foi na França, mas quero dizer do
avanço aqui no Brasil, porque não foi só na França
que ocorreu esse atraso em admitir a participação
política das mulheres; ocorreu também na Inglaterra,
onde somente em 1928 a mulher ganhou alguns direitos políticos. Na Itália, na Itália da Renascença,
na Itália das artes, só em 1948 a Constituição admitiu o exercício do voto para o sexo feminino.
Vamos citar outros pafses: na Espanha, isso
ocorreu em 1961 ; na Sufça, essa pátria tão decantada, essa pátria que todos entendem estar a verdadeira democracia, da verdadeira civilização, as mulheres só se tomaram politicamente iguais aos ho-
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mens no ano de 1971, portanto tlá 20 e poucos
anos, enquanto no Brasil a participação polftica das
mulheres, como já assinalei, começou a partir do
Código Eleitoral de 1932.
· ·
·
Portanto, o Brasil tem de se orgulhar da fonnação democrática do seu povo. Portanto, o Brasil tem
de se orgulhar de ter mantido em todas as suas
Constituições a igualdade entre o sexo, de não ter
admitido discriminação de sexo, cor ou religião. Isso
é uma dádiva que a nossa pátria recebeu. O Brasil
está à frente da maioria desses pafses a qup~ referi.
· •·
(
' Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ,falo isso
porque existe um ponto importante. Falo como um
parlamentar que representa Mato Grosso ·do Sul,
como um parlamentar que não esquece as suas origens. Quando venho a esta tribuna, embora' falando
do Brasil, não consigo deixar de ter os meus olhos
colocados no solo do Estado do generoso povo sulmato-grossense que me trouxe para· cá como também da minha cidade natal, Três Lagoas.
Cito, neste discurso, a cidade ·de Trêli Lagoas
com muito orgulho, porque, ·buscando informações
nos Anais, nos computadores do Tribunal Superior
Eleitoral e de oútros tribunais, principalmente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso
do Sul, que já contabilizou todo o pleito do nosso Estado, pude constatar que na minha cidade, Três Lagoas, onde o Legislativo Municipal é composto de 15
membros, o eleitorado elegeu oito mulheres para a
Câmara Municipal. Portanto, ocupo esta tribuna não
só para falar da participação da mulher na vida pública brasileira, para fazer este relato que tem um
pouco de história, que é resultado. da lei que fizemos, da novidade que é essa reserva de mercado
estabelecida pelo Congresso Nacional para p pleito
de outubro, mas também.para pod!;3r assinalar, com
muita alegria para mim, que a minha cidade pode se
orgulhar de ter o Poder Legislativo constifVfdo na
sua maioria de mulheres. De 15 vereadores, que é o
número do Legislativo três-lagoense, oito cidàdãs de
dHerentes partidos vão representar a nossa população. De dHerentes partidos, sim. J=:aço questão, Sr:
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de ressaltar aqu1
os Partidos a que pertencem essas vereadoras eleitas na minha cidade: Márcia Maria S. C. Moura de
Paula e Wilma Luiza Lara Hahmed do meu Partido,
o PMDB; Maria da Silva Pratas Oliveri, do PT, Partido do Senador Lauro Campos, que me dá a honra
de estar ouvindo atentamente a este nosso pronunciamento; Marisa Andrade R. de Moraes e lnez Consuelo G. da S. Martins, do PTB; Sônia Aparecida
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Prado Lima e Carmelinda Alves de S. Lacerda, do
PSDB; e Suely Trannin Bernardo, do PFL. Portanto,
temos representantes do PMDB, do PSDB, do PT,
do PTB e do PFL no Legislativo municipal de minha
cidade.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, até agora não conheço nenhum Legislativo que, na sua
composição, tenha a maioria de mulheres. Isso é
uma alegria para todos nós, e, se é uma curiosidade
- forçoso reconhecer -, é uma curiosidade gostosa,
é um título gostoso de se ter quando vemos que a
sociedade brasileira caminha para esse aperfeiçoamento, que a sociedade brasileira caminha para não
fazer nenhuma distinção de sexo, religião ou cor.
Estamos saindo de um princípio constitucional retórico para colocá-lo na prática, no coração de todos os
brasileiros.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, foi uma
boa decisão do Senado da República naquela noite,
quando, praticamente na antevéspera do prazo, acedemos aqui. Lembro com alegria o lobby do batom:
as nossas queridas Senadoras uniram-se às parlamentares da Câmara~ Federal, que accirreram para
cá, e fizeram um lobby, um lobby justo, que a imprensa denominou de lobby do batom. Conversaram com as Lideranças polfticas desta Casa, e eu,
como Relator, naquela ocasião, de comum acordo
com as Lideranças de todos os partidos polfticos
desta Casa, de última hora, acrescentei esse dispositivo legal que permitiu essa reserva de mercado.

O Sr. Lauro Campos - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. RAMEZ TEBET- Concedo o aparte a
V. Ex" com muito orgulho.
O Sr. Lauro Campos- Nobre Senador Ramez
Tebet, aprecio as palavras de V. Ex". Palavras que
sempre incandescem, embora não cheguem a incendiar o conteúdo das mesmas. V. Ex" está tocando em um tema que tem muito a ver com o Partido
dos Trabalhadores, eis que o projeto que cria a chamada reserva de mercado para a participação feminina nas disputas eleitorais, foi iniciativa de integrantes do nosso Partido. Esse projeto obviamente ajudou a que o desfecho dessas eleições mostrasse felizmente que o Brasil está deixando de ser um país
machista, um país conduzido pelos velhos coronéis,
um país em que as relações políticas são exclusMdade dos homens, para encontrar essa forma de
cooperação, essa forma de auxmo, fazendo surgir
um novo contemo e um novo conteúdo para essas
relações. Espero que a presença das mulheres, em
número cada vez maior nas prefeituras, nos Legisla-
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tivos municipais e estaduais, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, onde a presença delas
se faz não apenas em número, mas também em notável qualidade, faça com que tenhamos um grande
avanço na vida política nacional, em termos de dignidade, de inteligência, de sensibilidade. Gostaria
também de registrar que; além do prazer de pertencer ao Partido dos Trabalhadores, de onde saiu a
proposta para essa presença mais marcante das
mulheres, em Minas Gerais, no Governo de AntOnio
Carlos Ribeiro de Andrada, que chamava meu pai,
Deputado Estadual na ocasião, de meu líder - embora o termo líder, liderança do governo, não fosse
oficial -, foi da lavra de meu pai que saiu o voto di rato, secreto, universal, contemplando também as mulheres como eleitoras. Muito -agradecido.
O SR. RAMEZ TEBET- Senador Lauro Campos, é claro que o aparte de V. Ex" esclarece mais
ainda o meu pronunciamento. Sem dúvida alguma,
na Câmara Federal, foi da lavra do seu partido, ~
Deputada Marta Suplicy, esposa do Senador Eduli~
do Supiicy, a a emenda lá apresentada. Porém a
matéria não logrou êxito na Cârriara Federal. Quando o projeto foi remetido ao Senado da República,
as lideranças de todos os partidos aqui se uniram e,
então, houve a aceitação da reserva legal para o
sexo feminino na proporção de 20% das vagas pa'ra
a Câmara Municipal.
Lembro-me bem de que não houve unanimidade em relação à matéria. Dar eu poder afirmar aqui,
hoje, em meu pronunciamento que entendo que, no
instante em que lá está tramitando agora uma reserva legal de mercado para as Assembléias Estaduais
e para a Câmara Federal, devamos proceder com
toda cautela, pois é claro que a presença das mulheres tem enriquecido o processo democrático no País
e tem contribuído para o seu aperfeiçoamento.
Estou afirmando, com base em uma reportagem, que aumentou o número de candidatas mulheresmas o número de votos para elas não cresceu.
Isso não representa nenhuma discriminação do povo
com relação às mulheres. Tanto é verdade que em
alguns municípios como o_ meu, na minha cidade, no
meu berço político, as mulheres são maioria no processo legislativo. Estou até buscando para a minha
cidade o título que nenhum outro município, creiô,
tenha no País, que é o de ter um Poder Legislativo
com predominância das mulheres.
l

O aparte de V. Ex" também é esclarecedor. Tomei conhecimento de que o seu progenitor foi o a~
tor de um projeto de lei, no Estado de Minas Gerais,
tomando o voto, além de livre, secreto, e isso eu não
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sabia. Quero cumprimentar V. Ex" por ter sido o seu
progenitor. o autor dessa emenda de grande conteiJdo democrático.
Aliás, no que se refere ao voto secreto, é uma
coisa extraordinária. Devo confessar ao Sr. Presidente e aos Srs. Senadores que não conheço algo
que seja tão secreto quanto o voto. Todos os atos
da nossa vida civil têm alguém para testemunhá-los,
menos o voto do cidadão. QuandO ele penetra na
cabine indevassável, ali só ele e Deus têm consciência dei· seu voto. Tamanha a importância, portanto,
do voto secreto, que quis a natureza, quis Deus que
ele talvez fosse o iJnico ato da vida essencialmente
individual e marcado e, também, secre~·•.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sen;,dores, com
esse registro, termino aqui o meu pronunciamento,
formulando votos para que esse pleito municipal a
se encerrar agora a 15 de novembro seja tal como
naqueles municípios onde não existe o segundo turno: na mais perfeita ordem, na mais perfeita harmonia, com as contradições, é verdade, cada um defendendo o seu lado, cada partido se proclamando
vencedor, cada vencedor cantando as suas glórias e
cada derrotado buscando as suas justificativas. Mas
o povo, na sua sabedoria, caminhando para a sua
plena maturidade, está sabendo o que quer. O povo
está dizendo aos seus Lfderes que, se essas lideranças não o olhar de frente e continuarem fazendO,
como alguns ainda temem, acordos diferentes da
aspiração popular, ete, o povo, os ignorará e sairá
na sua direção. O povo, Sr. Presidente, está muito
mais sabido do que nós políticos imaginamos. Nessa iJitima eleição, o povo demonstrou que sabe o
que quer e discutiu os assuntos que lhe dizem respeito.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sou daqueles que acreditam que essas eleições municipais
não foram federalizadas; essas eleições foram municipais mesmo. Essas eleições foram as da política
do resultado, daquilo que interessa à população, ansiosa por melhores dias, por melhor educação e
saiJde. A população deseja que seja feita a pavimentação da sua rua e as obras de esgoto em suas casas
e em seus bairros; a população quer a melhoria da
merenda escolar, da qualidade de ensino. Em suma, a
população está querendo melhor qualidade de vida.
O povo votou assim. No meu entendimento, o
povo não votou pensando em eleições de Governador do Estado, nem em eleições de Presidente da
ReptJblica; votou pensando no seu destino, no destino do seu município. O povo valorizou a verdadeira
eleição que, no meu entender, é a eleição municipal.
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São essas as considerações que eu gostaria
de fazer nesta tarde, Sr. Presidente.
·
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Para uma comunicação inadiávei, concedo a palavra
ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhães pelo
prazo de. 05 minutos, nos termos do art. 14, inciso
Vil, do Regimento Interno.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vem sendO noticiada, com insistência, a extinção de dois 'lórgãos
que dizem respeito ao meu Estado: a Ceplac e a ComisSão do Vale do São Francisco. Este último também diz respeito a outros Estados do Nord~e. A
Ceplac, particularmente à Bahia e a outros Estados
produtores de caCa:u, inclusive o de 'V. Ex". ·
Não acredito que o fato seja verdadeiro, até
porque a sensibilidade do Governo leva a tomar uma
atitude como essa, ouvindo a sociedade, os órgãos
políticos e os representantes dos Estados o11de tais
órgãos aluam. Isso não foi nem está sendo feito.
Consequentemente, não acredito que o Governo
queira tomar essa atitude tão dramática por meio de
uma medida provisória
·
Faço este pronunciamento em defesa da Ceplac e da Comissão do Vale do São Francisco, porque, ainda hoje, amigos meus de outro Estado, o
Estado do nobre Líder Francelina Pereira, me pediam que trouxesse não apenas uma advertência,
mas um protesto contra essa atitude do Governo em
relação à Comissão do Vale do São Francisco.
Faço mais do que um protesto, uma advertência muito séria de que isso não pode sar feito sem
que se saiba o que se vai fazer da Comissão do
Vale do São Francisco, do patrimônio, das tantas
providências importantes na irrigação, na energia
elétrica e até mesmo na tão falada transposição das
águas do Rio São Francisco.
A Ceplac é um órgão que, em determinado
tempo, foi altamente importante para a lavoura cacaueira. Em certa época, não, mas agora volta a ser
importante para a lavoura cacaueira, e é nesta hora
que o Governo pensa na sua extinção. Evidentemente, modernizar essas instituições é uma obrigação do Governo, com o aplauso da classe política e
da sociedade brasileira, mas a extinção pura e simples, por uma vontade da tecnocracia, não (:Íode ser
·
aceita, e nós, certamente, não vamos aceitar.
Queria, portanto, nesta hora, defender a Ceplac e a Comissão do Vale do São Francisco da sanha dos tecnocratas. O que não se deve é entregar
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para a politicagem esses órgãos, como muitas vezes
se entrega a donos da Comissão do Vale do São
Francisco, a setores individualistas, sem cuidar do
todo que representa um órgão tão importante como
este. É isso que o Governo terrí que fáZer e não promover a sua extinção. Projetes importantes existem
no Vale do São Francisco. Muita coisa no Brasil
pode se transformar por intermédio do Vale do São
Francisco. O que não se deve é fazer politicagem no
Vale do São Francisco.
Peço V. Ex" que tenha a bondade de enviar
esse meu pronunciamento, que é também uma advertência, à Secretaria de Administração do Governo
Federal e à Casa Civil da Presidência da República
para que, não lendo no Diário Oficial, possam tomar conhecimento das minhas modestas palavras e
assim possam agir com melhor senso, se é que pensam na extinção algumas autoridades do Governo
Federal.
Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - V.
Ex", Senador Antonio Cartas Magalhães, será atendido na forma regimental:
Devo dizer que, como Senador, é uma tristeza
ouvir notícia desse porte, até porque a Ceplac moveu o Estado da Bahia, bem como vários outros Estados, inclusive o meu, Senador.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira, como Líder, por 05 minutos.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inscrevi-me; ainda na sexta-feira, para tratar de assunto de interesse do meu Estado e do Nordeste brasileiro. Todavia, não tendo sido
possível falar pela inscrição, solicitei a palavra a V.
Ex" para uma comunicação inadiável em nome da
Liderança do meu Partido -e creio mesmo que pos-

a

so falar em nome do meu Partido por inteiro, mesmo

porque sobre o mesmo tema acaba de falar o nobre
Senador _Antonio Carlos Magalhães, da Bahia.
Em verdade, Sr. Presidente, não se pode conceber que um órgão da dimensão da Codevasf Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - possa ser eliminado do quadro da administração brasileira, por intennédio de uma medida
que não se ajusta a nossa vocação e, sobretudo, por
se tratar de uma empresa da mais absoluta importância para o Nordeste, inclusive para os 86 Municfpios que compõem a chamada Região Mineira da
Codevasf ou da Sudene.
É verdade que a nossa Região enquadra-se na
área da Codevasf e é superior mesmo aos Estados

Ourubro 1996

de Pernambuco, Alagoas e Paraíba reunidos.~
quase dois milhões de habitantes e, em grande parte, distribuídos no semi-árido brasileiro. Estamos,
mais uma vez, passando, naquela região, por urna
sttuação difícil. Há quase 1O mesés sem chuvas e,
conseqüentemente, vivendo um momento de dificul·
·
dade.
A Code(/asf é o órgão que executa muitas atribuições, inclusive, buscando água, abrindo poços
artesianos, exercttando urna série de atMdades, demonstrando sempre um grande amor à região nordestina e a Minas Gerais. Conseqüentemente; não
podemos conceber que esse órgão seja eliminado
da Administração brasileira.
Comenta-se que, se não for eliminado, suas
funções poderão ser transferidas para outros órgãos
ou, até mesmo, para a Administração Regional ou
Estadual. Em verdade, se é preciso fazér alguma
correção na administração da CodevaS! ou na sua
estrutura, que se faça imediatamente, com uma visão técnica e política, ao mesmo tempo, mas·tornando-se o cuidado de ouvir e conhecer a história desse
órgão, que se confunde com a própria vida do rio
São Francisco e que não pode ser eliminado dessa
forma.
-É claro que, nesta hora, a minha palavra, ou a
do nosso partido, é de absoluta inconformidade. Por
isso mesmo, solictto ao Ministro do Meio Ambiente,
Gustavo Krause, ao Ministro da Administração Federal e de Reforma do Estado e ao próprio Presidente
da República que elimine qualquer perspectiva de se
fazer algum arranhão na administração da Codevasf.
Esta, Sr. Presidente, é a manifestação que
faço em nome do meu Partido, na certeza de que o
Governo não ficará alheio à nossa inconformidade e
ao nosso protesto. Ao contrário, deve reconhecer o
trabalho daquele órgão, dos seus servidores, de todos aqueles que se empenham nas lideranças políticas e comunitârias pelo desenvolvimento do Vale do
São Francisco.
·
Esta é a minha manii<!stação que peço transmitir às autoridades competentes, a fim de que se
ponha termo a essa cogttação.
Muito obrigado.
,..~
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
pos, por 20 minutos.
·
;'

14

cam-

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia_ o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, desejo dirigir as minhas
palavras aos sindicalistas brasileiros, e tentar reini-

-----------------
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ciar o diálogo que sempre procurei manter com os
sindicatos de Brasma e do Brasil.
Hoje se assiste à tentativa, em certo sentido
exitosa, de esvaziar o conteúdo da ação sindical em
escala mundial. Isso significa, obviamente, que o capitalismo, ao entrar nessa sua crise -que me parece
ser definitiva - perdeu, de um lado, o amparo que
lhe era dado pela circulação extra-corpórea, pela forma artificial de mantê-lo vivo na UTI, cada dia mais
dispendiosa para as finanças públicas, pelos estímulos e incentivos aos capitalistas, aos banqueiros de
um lado e, de outro, fornecendo oportunidades de
emprego nos setores que mais cresceram: bélico,
militar e espaciaL Setores em que a dissipação,
como propunha Lord Keynes, era completa.
Proponho, disse Lord Keynes, que os investimentos públicos não sejam apenas parcialmente
ting- dissipadores-. mas totalmente dissipadores.
É difícil entender quando se pensa que o capitalismo precisa, sempre e em qualquer momento de
sua existência, de investimentos mais investimentos
e mais acumulação. É um grande engano.

was-

-----------------
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gar com lucro o capital sobreacumulado no Brasil
seria uma taxa, aproximadamente, de 84% ao mês,
como ocorreu no úHimo mês do Governo do ex-Presidente José Samey.
Oitenta e quatro por cento ao mês, taxa necessária para garantir a reprodução do sistema é, obvia·
mente, incompatfvel com o cálculo econõmico, com
a reprodução do mínimo de racionalidade que o sistema exige. Portanto, a 84% ao mês, a inflação galopante deixa de ser remédio para se transformar em
problema. Aquilo que era racional em um momento
e ·que .foi racional durante várias décadas passa a
ser. irracional no momento seguinte. Agora não temos· Solução,· porque inflação zero revela que um
país que recorre a essa deflação é um país solapado, um país que perde as guerras: a guerra contra a
fome, a guerra contra o desemprego, a guerra a favor da reativação da economia, a guerra cóntra o sucateamento da saúde, a guerra contra a destruição
das próprias bases produtivas das indústrias e do
comércio nacional.
Esse capitalismo que "mamou nas tetas do Governo" durante décadas, agora tem que voltar a extrair do trabalho vivo, do trabalhador marginalizado o
lucro que o Governo até então lhe fornecia, as benesses que as burras do Governo transferiam para a
sociedade capitalista, para os banqueiros, industriais
e comerciantes.

- -. . Nessa criSe- aluai - que nada mais é que uma
crise-· de sobreacumuiação de capital em escala
mundial ~ o estado keynesiano considerou a inflação
como um elixir que estimula a atividade capitalista,
ao dizer que-a elevação de preços constitui um elixir
necessário e indispensável à ativação do capitalismo
em escala mundial. A economia de guerra, os gastos do governo, o déficit orçamentário crescente, coberto por novas emissões, constitufam a veia aberta
pela qual esse remédio heróico do capitalismo tardio
foi inoculado durante décadas.
Realmente, o Governo tem que fingir que combate a inflação. Agindo dessa forma, não revela que
o sistema capitalista necessita desse remédio perverso, que reduz salários, aumentando a taxa de lucro - a chamada eficiência marginal do capitaL É um
remédio porque reduz o salário real; é um remédio
porque aumenta a taxa de lucro; é um remédio porque fornece ao Governo o papel-moeda inconversfvel, com o qual ele alua sobre a atMdade económica, hipertrofiarrdo o Poder Executivo, realiZando as
grandes despesas que, finalmente, aumentam o nível da demanda efetiva e prolongam a vida do capitalismo. Mas essa dinâmica encontrou o seu limite.

O que se presencia agora é que o Estado, que
antes era reempregador da mão-de-obra agora se
transforma em um Estado desempregador da mão-deobra. Pior do que isso: a modernidade obriga o Estado
a voitar àquela sua Constituição anterior, aos anos 30.
A escola neoclássica, a corrente neoclássica
nasceu em 1873. E depois de ter sido desmoializada, descredenciada e enterrada na Crise de 1929,
ressurge para justificar um aumento da taxa de exploração dos trabalhadores, um enxugamento perverso, a robotização e a eficiência realizadas sobre
o desemprego dos trabalhadores produtivos.,spbre a
exploração cada. vez maior dos setores a!Jr:lcolas,
sobre o desfalque dos direitos adquiridos na. longa
história de formação do proletariado, a partir da Inglaterra, quando os trabalhadores tinham de se reunir à noite, para fugir da polícia, para fugir da perseguição do Estado liberal inglês.

Em 1962, na minha tese: "Inflação, Ideologia e
Realidade", previ que esse momento chegaria e que
a inflação deixaria de ser remédio e, por ser aplicada
continuamente sobre o organismo, criaria efeitos secundários, como acontece com qualquer farmacopéia. Agora, a taxa de inflação necessária para inri-

Agora, nesse momento em que o capitalismo
desaba sobre a raça humana, desaba sobre os trabalhadores, tanto os trabalhadores do Governo, das
atividades públicas, quanto os trabalhadores produtivos, nesse momento existe uma perplexidade por
parte dos sindicatos.
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No Brasil, sabemos muito bem que os sindicatos foram, em um momento, anestesiados e cooptados pela politica de Getúlio Vargas, Não é preciso
ter conhecido o livro intitulado Le slàcle du corporatlsme, de Mihail Manoilesco; não é preciso conhecer as origens, na Itália, dessas fonnas de corporativismo que foram transferidas para o Brasil e incorporadas no Governo Vargas, Sabemos muito bem que
os sindicatos transformaram-se em pelegos, em intermediários entre o Estado paternalista e os trabalhadores explorados, mas, pelo menos naquele tempo, o processo de exploração era mantido dentro de
limites, tal como a taxa de inflação que, nos anos 40,
era de 4% ao ano, Essa taxa era mantida dentro de
limites aceitáveis, razoáveis até, Mas, na medida em
que o processo desenvolvimentista se instaura no
Brasil, é necessário que haja um aumento da cumulação de capital, é necessário que haja um aumento
da poupança feita com o não-consumo dos trabalhadores,
Os ricos, os capitaflstas, não precisam reduzir
o seu consumo de produtos de luxo, de iguarias, de
peles finas, de gravatas Hermés, de ulsques etc,
Quem faz o não-consumo e, portanto, garante a
poupança sobre o capitalismo são os trabalhadores
que não consomem ou consomem muito pouco,
apenas para reproduzir a sua força de trabalho. Esses, sim, são os verdadeiros poupadores, graças
aos salários que recebem e que os impossibilitam a
um consumo digno.
Quem faz a poupança real em qualquer coletividade capitalista é sempre o trabalhador colativo,
Há uma ideologia que inverte o processo e coloca o
sacrifício da poupança nas mãos e na dependência
dos grandes glutões, dos que passam bem e engordam, daqueles que vão construindo a adiposidade
que um dia se transformará em problema para a
saúde do capitalismo,
Port;;!nto, os sindicatos, perdendo o espaço,
sendo acusados de estarem fazendo greves em diversos setores, greves políticas, vão perdendo seu
conteúdo e se esvaziam, No Japão, 23% da população trabalhadora ainda é sindicalizada; nos Estados
Unidos, apenas 17%, e cada dia o número diminui
mais,
De derrota em derrota, os sindicatos vão perdendo seu conteúdo e reduzindo suas funções essenciais para o próprio capitalismo, Os sindicatos
são produto do capitalismo; foi o capitaflsmo que
produziu os sindicatos no século XVIII, na Inglaterra.
E o capitalismo sem sindicato mostrará que é um
verdadeiro desastre.
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Grande parte do auge do crescimento do Ja.
pão se deve ao forte sindicalismo que há naquele
pa(s. Em 1914, 50"/o das cadeiras das faculdades,de

economia do Japão eram preenchidas por marxistas
e 50% pelos neoclássicos. Portanto, a presença de
um sindicalismo forte permitiu, entre outras coisas,
que após a 11 Guerra Mundial o pais destruido fosse
movido por um movimento de reconstrução que nãc
teve precedente em nossa história,
.
, O que verificamos é que foram os sindicatos japoneses que conseguiram obter não I!PBnas uma
jornada de oito horas, como ocorreu na crise de
1863 na Inglaterra, mas muito mais do que isso, a
participação dos empregados no lucro das empresas; o pagamento aos trabalhadores japoneses de
uma parte de seus salários em ações das empresas
-eles passaram a ser sócios das empresas -; a vita·
liciedade garantida para os trabalhadores, 'em opoSi·
ção à quebra, ao recuo dos poucos direitos que os
trabalhadores brasileiros conseguiram coriqui~!e
que foram incluldos na Carta de 1988. . .
· ,
Além disso, o que realmente ocorreu no Japãc
é que os trabalhadores conseguiram, além dessas
conquistas, um acréscimo de salários em relação ao
tempo de serviço prestado a uma empresa. Quarito
mais tempo permanece o trabalhador japonês numa
empresa maior é o salário que ele vai ganhando, bs
adicionais de tempo de serviço vão sendo incorpora·
·
dos aos seus salários.
De modo que o que se faz hoje no BlaSil, err
nome do enxugamento e da modernização, é justa. mente o contrário daquilo que alavancou a economia
japonesa após a Segunda Guerra Mundial.
E dizem que a oposição não fornece sugestões. Fornecemos sugestões, sim. Vamos imitar o Japão, onde a propriedade fundiária média é de 8 mil
metros quadrados. Vamos lazer um modelo inteligente, eficiente, sim, sem destruir a sociedade e os
trabalhadores. Vamos lazer um modelo que gravite
em tomo de um MIT, um Ministério da Indústria e
Coméroio e das Relações lntemacionais Japonesas,
trabalhando unido com os interesses nacionais, fechando as portas, sim, desde 1868, às Investidas do
capital estrangeiro.
Érn 1865, os Estados Unidos mandaram para o
Japão um conjunto de navios capitaneados pelo Comodoro Pari que despejou logo nos portos do Japão
num dia santificado. O Japão sabia que deveria
transformar-se rapidamente numa economia capitaUsta, reativa ao capitalismo imperialista, que havia
leito duas guerras do ópio sobre China, destruindo
o império chinês e o artesanato indiano. Se o Japão

a
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não fiZesse o que fez, protegendo a sua atividade interna, jamais poderia ter-se erguido, sendo o único
pais que a partir de 1870 conseguiu entrar no clube
dos 20 pafses mais ricos do mundo.
O Chile, que afirmam ser o produto desse neoliberalismo, já fazia parte dessa lista elaborada em
1870. A partir desse ano, somente o Japão conseguiu ingressar nesse clube, em que o Brasil, do jeito
que estão as coisas, jamais conseguirá penetrar.
O Sr. Edlson Lobão -V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. LAURO CAMPOS - Concedo o aparte
a V. Ex", Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão - Senador Lauro campos, tenho a impressão que a sugestão· de V. EX",
com relação à reforma agrária, nem os trabalhadores rurais a aceitariam. Imitar a reforma agrária realizada no Japão significa fazer com que os trabalhadores recusem esse tamanho de terra proposto por
V. Ex". Eu compreendo seus motivos, afinal, V. EX"
nunca fez reforma agrária, mas eu já fiz. Falo com
autoridade de quem já a fez em meu estado, quando
Governador.
O SR. LAURO CAMPOS - Nobre Senador,
parece que eu não me fiz entender. Não proponho
uma reforma de oito mil metros quadrados no Brasil.
O Sr. Edison Lobão - V. Ex" acabou de mencionar que a reforma agrária que se fez no Japão foi
de oito mil metros quadrados.
O SR. LAURO CAMPOS - Eu falei que no Japão, como V. Ex" sabe, é constituido de três pequenas ilhas e tem uma população que ultrapassa cem
milhões de habitantes, a densidade demográfica é
diferente. Portanto, não poderfamos pensar em uma
reforma agrária que reduza Pa.ra oito mil metros quadrados a propriedade fundiária, porque não haveria
brasileiros para possufrem tais terras.
O Sr. Edlson Lobão - Mas foi o que V. Ex"
acabou de propor. V. Ex" começou dizendo: 'o Governo alega que a Oposição não faz sugestões, pois
está aqui uma sugestão', ar mencionou o caso do
Japão.
O SR. LAURO CAMPOS - Se V. Ex" me permitir, a última reforma agrária feita no Japão foi pelas Tropas de Ocupação. Como não havia mais
como reduzir o módulo fundiário naquele pais, o que
a reforma agrária fez foi reduzir 25% da mãQ-deobra assalariada da agricuHura japonesa. Nos Estados Unidos, como todos nós sabemos, apenaS 2.5%
da população estão no campo e grande parte do trabalho da agricuHura é feito pelas tammas. Então, a
reforma agrária não objetivava dividir mais terra e
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sim reduzir o número de .assalariados existentes no
Japão, de 25%; que os americanos consideravam
· ·.
·
'·
·
excessivos.
Obviamente, . ·não estou tratando especifica·
mt;lnte do tema r:eforma agrária, mas estou afirman·
do que, entre· outras muitas ~formas, o pós-guerra
conheceu essa reforma agrária nó·Japão, feita pelas
tropas de ocupaÇão americanas, sobre as quais eu
não pude me estender, que viSava justamente redu·
zir o número de àsSalariados na agrict.iHura. Desculpeme ter interrompido o interessante aparte de Ex". .'
O SR. PR!=SIDENTE (Benl Veras)(Fazenda
soar a campainha) :.. O tempo de V; Ex" está esgota·
do, Senador Lauio Campos.' ·
· ·
ci Sr. Edlson Lobão - Mas eu vou cp~j~cluir c
meu aparte, Sr.' Presidente, se
Ex" melijermitir.
Aqui, no Brasil, plpcurà-Se.tazer reforma agrária de
fato, e eu até diria,que ela, na prática, com9çou com
o regime que V. Ex" tanta condena: o regime militar.
Foi naquela ocasião que se fez o Estatuto da Terra e
a distribuição, dt;l fato, das terras. Antes, o Governo
Ex",
João Goutart, um 'governo muito ao gosta
simplesmente falava em reforma agrária, agitava err
nome da reforma agrária, porém ·nenhuma reforma
agrária fai:ia o Governo João Goulart. Mas o meu
aparte de fato é apenas uma indá:gação. V. Ex" fala
na participação dos trabalhadores ·nos lucros das
empresas, portanto; pergun!Ó-Ihe &JV. EX" acha que
tal participação é ümaboa coisá;·.,, •·· .. · ... · ·
O SR. LAURO CAMPOS- O que me j:larece ~
o seguinte: quando o time está ganhando, quando a
taxa de lucro está elevada, não há por que mexer nc
time. Os capitalistas não admitem que se fale err
participação naquele lucro porque a taxa·de acumulação, de crescimento está muito elevada
O Sr. Edison Lobão - Refiro-me aos brasilei·
ros todos, Excelência.
O SR. LAURO CAMPOS - Agora, quando há
uma crise e as empresaS entram no vermelho, real·
mente é o momento de 'se socializar prejufzo, de
se .admitir essa participação. Penso mesrtto que,
nessa conjuntura desfavorável; a única em que os
trabalhadores podem ingressar, nóS, os trabalhadores e os sindicatos devemos batalhar para á partici·
pação nos lucros das empresas e na gestão das
mesmas.
•...... ··

v.

v:

de v.

o

O Sr. Edlson Lobão - Então, Senador, deve
dizer a V. Ex" que votamOs, há oito anos - e pense
que V. Ex" não sabe -, uma lei complementar de au·
toria dos então Senadores Fernando Henri~ue Car·
doso e Marco Maciel, bem como deste Sen·aqor, vi·
sando a regulamentação na participação do,s traba·
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lhadores nos lucros das empresas. O referido projeto foi para a Câmara há oito anos e não consegue
ser votado axatamente porque as esquerdas não
permitem que lá se vote um projeto que foi aprovado
aqui à unanimidade. Veja V. Ex" como procedem as
esquerdas neste Pafs.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço a V. Ex"
o aparte. Realmente, é natural que a culpa sempre
recaia sobre os mais fracos, sobre as minorias isso é natural. E, quando um modesto Senador da
minoria apresenta um projeto interessante, vem
sempre um esperto da maioria e se apropria indevidamente do trabalho intelectual daquele Deputado ou Senador da minoria. Isso aconteceu em
relação à Vale do Rio Doce com o meu companheiro de Partido, José Eduardo. Isso acontece a
toda hora. Até mesmo o Senador Valmir Campelo
fez um discurso protestando contra essa apropria·
ção indébita por meio de medidas provisórias que
se locupletam com as propostas elaboradas pelos
minoritários.
O Sr Edison Lobão- O Senador José Eduardo outra apresentou um projeto que tinha a minha
solidariedade e depois o retirou.
O SR. LAURO CAMPOS - Retirou o projeto,
mas sabemos porquê S. Ex" o retirou. Não foi à toa,
S. Ex" o retirou porque haviam feito tamanhas distorções no seu projeto originário que resolveu retirá-lo,
depois de ter recebido o apoio de quase totalidade
da Casa.
Após lamúrias e choros pelo leite derramado,
alegando que o Senador José Eduardo Outra tinha
sido radical em retirar a sua proposta; S. Ex", depois
de três dias, a reapresentou, dando oportunidade
para que aqueles que estavam chorando a retirada
do projeto realmente o votassem.
Enfim, desviei-me do assunto principal que me
traz aqui. Portanto, agora, sim, está-se dando a reunião dos sindicados nos diversos pafses destroçados e arrasados pelo desemprego, o qual atinge 830
milhões de trabalhadores em escala mundiàl. Oitocentos e trinta milhões de trabalhadores desempregadol? é o que oferece o capitalismo aos seus explorados, e é óbvio que não podemos esperar que esse
número chegue a um bilhão em escala mundial. Portanto, é preciso que os movimentos sindicaiS se encham de coragem, não para se salvarem, mas para
que haja a queda do capitalismo.
O Muro de Berlim caiu sobre o capitalismo. Só
a desativação da Nasa representará, de acordo com
cálculos feitos nos Estados Unidos, o desemprego
·
de 2,6 milhões de norte-americanos.
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Sem a economia de guerra, o capitalismo ain
da não provou que pode viver. Por isso, Eric Hobs
bawn fala em 76 guerras internacionais no breve sé
cuJo XX. e um livro publicado pela BibDoteca ck
Exército cita 346 guerras mundiais, após a Revolu
·
ção Industrial.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)(Fazenck
soar a campainha) -Senador lauro Campos, o tem
po de V. Ex" está esgotado.
O SR. LAURO CAMPOS - Peço desculpas
Sr. Presidente.
·
Realmente, recebi um aparte que não havi<
previsto,. mas terminarei o que tinha de dizer. · .
A catástrofe, a barbárie que essa crise final ck
capitalismo lança sobre a humanidade, não podem
ser prevista pelos olhos mais pessimistas, entre;~
quais, no pessimismo a curto prazo, aquele que iridl
ca o final da história do capitalismo, incluo'-me. · :
Mas sou um otimista a longo prazo• .O fim 'ck
capitalismo é o fim da pré-história do Capital,:ét,fin
da pré-história do homem. Mas, obviamente,· a in
quietude e o trabalho humanos serão capazes !fi
constituir novas formas de organização societária
que darão um espaço muito mais amplo para que:m
potencialidades do homem possam se desenvolver.
Quando o mundo medieval entrou em crise de
finitiva acreditava-se também que era o fim da histó
ria, o fim da humanidade. Era apenas o· principio ,ck
uma nova era, muito superior à era medieval. Obvia·
mente, agora, esse grande dinossauro, esse gigan·
tesco capitalismo não vai morrer de uma hora pare

outra.

·

Há poucos dias, uma tempestade derrubou urr
imenso galho de uma árvore em minha casa. Já 1m
20 dias que o galho está morrendo e continua verde
O capitalismo já entrou em crise definitiva e termina
a partir dos anos 30 e está sobrevivendo, com divide
pública, com divida externa, com exploração interna·
clonai e guerra, numa UTI cada dia mais cara.
É óbvio que essa grande formação históriCa
econõmica, social e cultural que é o capitaDsmo, a
maior já existente na história, não poderia mo~J
como um micróbio. Esse macróbio não poderia mor·
rer como um micróbio, de repente, tendo uma morfE
súbita. O processo de morte do capitalismo, de SÚB
superação é, infelizmente, mais doloroso, tem uJT
custo social mais elevado e causa maiores perplexidades nas mentes conservadoras e nas mentes car·
tesianas mais do que se poderia supor.
Agradeço a paciência e a generosidade com
que a Mesa permitiu que eu estendesse a minl'la
fala.
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Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Emandes Amorim, 4g Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni Veras.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi~o do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, às vezes
me pergunto que Pais é este.
·
Há pouco, quando presidia os trabalhos, ouvi
as palavras do eminente Senador Antonio Carlos
Magalhães, que trouxe à noticia de ql.le a Cep[ac e a
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco serão extintas.
Um País como o nosso, que precisa dar emprego e apoiar os agricultores, pensa em extinguir a
Ceplac que, por vários anos, tem ajudado a Bahia,
Rondônia, Pará e outros Estados. Deveria, sim, ser
urna empresa bem vista pelas autoridades federais
para receber recursos, apoio e tecnologia, principalmente no momento em que a lavoura cacaueira no
Brasil passa por dificuldades e milhares de pessoas
vivem dessa lavoura. Em meu Estado ainda é urna
das atividades agrícolas mais importantes.
Seria o momento de ouvirmos do Governo Federal a destinação de recursos, como ocorre para
empresas e bancos falidos. Há poucos dias, recebi
notícias, oriundas do meu Estado, que davam conta
que o BNDES vai encaminhar US$80 milhões para
uma empresa (alida e mal-administrada. Enquanto
isso, fala-se em fechar a Ceplac, urna companhia de
desenvolvimento, como ocorreu com a Sudhevea, o
IBC e a Sudepe e tantos outros órgãos que foram
extintos, quando deveriam estar organizados e produzindo riquezas no País.
Com isso, o que vemos é a extinção de empregos no País. É com muita tristeza que ouvimos noticias desse tipo. Mas acredito que, pelo que representa o Senador Antonio Carlos Magalhães na política nacional, pelo que representam vários outros líderes nesta Casa e até pela compreensão do Presidente Fernando Henrique, isso não venha realmente
a acontecer.
Outras coisas também estão acontecendo nesta Casa. No ano passado, quando da apreciação do
orçamento, houve discussões e mais discussões e o
mesmo foi aprovado. E, no entanto, o orçamento em
nada é cumprido.
Todas as horas e todos os dias é debatida nesta Casa a questão das medidas provisórias, que deixam ociosa esta Casa e tiram o poder dos Senado-
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res. Acredito que o Presidente da República é mal
assessorado quando baixa medidas provisórias sobre medidas provisórias, provocando problemas,
como no caso da Medida Provisória n• 1511, que
está trazendo verdadeiros ·transtornos à Região
Amazónica, especialmente para o meu Estado. Mas
não se vê nioguém interessado, o Senador fala e
ninguém dá ouvidos. ·
Por exemplo, trouxe à apreciação desta Casa a
questão de Serra Pelada; instituiu-se urna Comissão, que está em curso e deverá ter seu· trabalho
concluldo até dezembro e, hoje, lemos nos jornais:
"E11ército e Policia Federal vão retirar os garimpeiros. O Exército e a Polícia Federal se preparam para
uma operação conjunta, em novembro, para retirar
os garimpeiros que ocupam, há quatro meses, área
da Companhia Vale do Rio Doce, em Serra Relada •
O Ministro da Justiça e o Govemadôr do Pará
dizem que a área pertence à Companhia Vale do
Rio Doce.
·
l
Não entendo para que vale um Senador, ou
ainda uma Comissão instituída por esta Casa. A Comissão, composta por vários Senadores, foi ao local,
identHicou a área e constatou que a mesma não pertence à Companhia Vale do Rio Doce. Trata-se de
uma área que foi indenizada pelo Governo 1Federal,
anos atrás, para que os garimpeiros de Serra Pelada
trabalhassem em 100 hectares, a urna profundidade
de até 190m. Após esse limite, extinguia-se o direito
dos garimpeiros.
E a Companhia Vale do Rio Doce já teria recebido mais de US$60 milhões por essa área·
E aí vêm a Vale do Rio Doce e algumas autoridades do Governo, aparentemente com urna venda
nos olhos, e dizem que essa área que os garimpeiros querem está na Serra Leste. Isso é mentira dessas pessoas, é uma taRa de consideração pelo trabalho que nós Senadores estamos fazendo nesta
Comissão.
Por outro lado, vem esse movimento para expulsar os garimpeiros. Acredito que a Polícia Federal, com todo o respeito, deva estar cometendo algum engano; talvez, o Diretor da Policia Federal não
esteja recebendo as informações corretas sobre o
que está acontecendo naquela região. A partir do
momento em que forem analisadas as verdadeiras
informações, evidentemente o Delegado da Polícia
Federal não vai apoiar a retirada desses garimpeiros
de urna área que, por direito, é deles.
Às vezes, fico pensando: a quem devo me dirigir para reclamar? Conversei com o Chefe da Casa
Civil e tudo o que esse cidadão falou tinha o interes-
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se da Vale do Rio Doce; tudo o que ele contestou
preseiVava o direito dessa Companhia, percebia-se
o jogo de interesses.
Além de entregarem toda a riqueza que este
Brasil tem, querem desalojar milhares de garimpeiros que serão transformados em sem-terra porque
não vão receber nem oito mil metros de terra cada
um visto que o Governo não está entregando terras para ninguém. Vamos ter mais famintos pelos
cantos deste Pais e aqueles que não têm possibilidade de sobreviver podem vir a assaltar e a matar,
causando problemas à sociedade. Que Brasil é
este?
Estive naquela área acompanhado de autoridades e de um ex-Governador, o Senador Edison Lobão, olhamos o local onde a Vale do Rio Doce pretende cavar e percebemos que ele não dista cinqüenta metros do único buraco de Sena Pelada, ou
seja, da área dos garimpeiros. Deseja-se, pois, enganar todos, inclusive os Senadores, demonstrando
falta de vergonha e de autoridade neste País.
Às vezes, tenho vontade de dizer que deveriamos pedir para fechar esta Casa, uma vez que os
Senadores enC:Ohtram-se subordinados às medidas
provisórias que aparecem a qualquer hora. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, há um
projeto engavetado que, por medo ou por outros motivos, ainda não foi colocado em votação e que regulamentaria a questão das medidas provisórias.
Comunica-se um fato às autoridades incumbidas de resolver o problemas e ninguém dá a mínima
atenção. Será que o Ministro da Justiça, a Policia
o Exército estão sendo enganados? Ou
Federal
será que estão fazendo isso porque querem ou porque não respeitam esta Casa nem o nosso trabalho
como Senadores? Ou será que querem avacalhar
este País?
Nesta semana, tive noticias de que alguns militares da reseiVa já se manifestaram em um encontro
realizado em Manaus sobre a Amazônia e sua soberania. Até que enfim alguns militares começaram a
se preocupar com o assunto! Não sei, no entanto, se
essa notícia, que foi publicada em um jornal, é verdadeira.

e

Acho absurda a falta de consideração para
com esta Casa que tem uma Comissão encarregada
de apresentar um relatório ao Presidente da República e está trabalhando, exercendo suas funções.
Como é que órgãos do Governo ameaçam chegar à
região e expulsar os garimpeiros das súas casas, da
sua terra? Sinceramente, estou mais do que decepcionado com tudo isso.
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Disseram que fecharam a .estrada da Compa·
nhia Vale do Rio Doce. O Senador Edlson Lobão esteve conosco no local. e viu que o lugar embargadc
está localizado dentro da área de 100 hectares dos
garimpeiros, e a Politicá Fedeíai diz que lá pode ha·
ver uma guerra armada, sangrenta, etc.
·
Eu, o Senador Edjson Lobão e outros Senadores, juntamente com Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores, em visita àquela localidade, verificamos que havia aproximadamente de
quinze .a vinte mil garimpeiros. Não havia um guarda
notumo armado para nos receber ou para oferecer
segurança. Aqueles homens q!Jerem trabalhar, querem explorar o minério que está embaixo do solo e
que foi detectado pela Vale do Rio Doce, que, agora,
de olhos grandes, quer expulsá-los para poder sozinha explorar·essa riqueza.
Meus Deus, será que para trabalhai é preciso
se submeter a tudo isso? Será. que para ser Senador
tem de passar vergonha nesta Casa e não ter autonomia para fazer nada? Embora com o plenário ·vazio - a Mesa do Senado aprovou a criação da TV
Senado -, estamos falando para milhares, talvez milhões de pessoas através da TV Senado. Pergunto:
Será que não há alguém que deva prestar contas à
sociedade?
··

O Sr. Edlson Lobão- V. Ex" me permite um
·· · ·

aparte?

O SR. ERNANDES AMORIM -

Ouço.

V. Ex"

com prazer.
O Sr. Edlson Lobão -Junto minhas preocupações às de V. Ex" no que diz respeito à situação dos
garimpeiros em Sena Pelada. É verdade que estivemos juntos lá. A situação descrita por V. Ex" foi exatamente a que encontramos:· um completo abandono, um descaso em relação aos garimpeiros e a tentativa da Vale do Rio Doce de se adonar da área
contigua, onde, segundo ela, existe algo em tomo
de 150 toneladas de ouro. A Vale do Rio Doce pretende explorar essa nova jazida.· Ao .chega~
aqui, encaminhamos expediente.ao Governo, pediildo-lhe que mandasse fazer uma nova demarcação
na área, para que se tivesse uma idéia nítida da situação: afinal de contas, aquela: área pertence à
Companhia Vaie do Rio Doce.ou não? ,Jª· são decorridos mais de 40 dias, Senador Emandes Amorim,.e,
nisso estou inteiramente de acordo com
Ex",.
nhuma resposta o Governo nos deu. E. olha que:ll9
trata de uma Comissão especial, temporária, constituida pelo Senado Federal, aprovada pela unanimidade dos Srs. Senadores. Já inSisti como Presiden~
da Comissão e da Subcomissão, da qual V. Ex" é o

v.

ne-
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Relator, no sentido de que o Governo nos dê uma
resposta, qualquer que seja ela. Até agora, o silêncio foi dado a todos nós como resposta. Não posso
deixar de concordar, portanto, com V. Ex' quando
diz que as autoridades tratam as questões emanadas do Congresso com descaso e, em alguns momentos, até com desrespeito.
O SR. ERNANDES AMORIM- Muito obrigado,
nobre Senador Edison Lobão, pelo seu aparte.
Espero que o Governo Federal, que a Policia
Federal, que o Ministro da Justiça, que as autoridades deste País procurem encarar issc com mais seriedade. Eu não posso ficar de braços cruzados ao
ouvir que, em um Pafs como o nosso, com uma alta
taxa de desemprego, sem opções de trabalho para a
população, que o pouco que existe organizado o Governo queira desorganizar. Não posse ficar paràdo
diante de tudo issc - cito os exemplos da Ceplac e
da Companhia do Vale do São Francisco.
Essa Medida Provisória n• 1.511 é uma aberração. Meu Estado possui um pouco mais de dois milhões de habitantes que vivem das riquezas naturais
ou da agricultura e hoje estão impedidos de trabalhar por causa de um simples decreto de um órgão
de terceiro escalão, que, mandado ao Presidente da
República, foi transformado em uma medida provisória e, por issc, tem força de lei. Todos os parlamentares da Amazônia estão lá lutando contra um simples documento de um diretor do lbama ou de um
auxiliar de um diretor do lbarna. Às vezes, o diretor
do lbama monta urna fogueira e, enquanto enfrentamos o problema em nosso Estado, correndo de uma
lado para outro, apagando o fogo aqui e ali, ele toma
cafezinho em algum gabinete e dá risada.
O Sr. Humberto Lucena - V. Ex' permite-me
um aparte, Senador Emandes Amorim?
O SR. ERNANDES AMORIM - Ouço-o com
prazer, nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Gostaria de levar a
V. Ex" a minha solidariedade no case dos garimpei·
ros de Serra Pelada, a que V. Ex' se referiu. Esse é
um velho problema, que continua sem solução até
hoje e que causa um dano social gravíssimo. Todos
sabemos o número de pessoas que dependem daquela atividade, que foi reconhecida pelo próprio Governo. Quanto ao aparte do Senador Ediscn Lobão,
gostaria apenas de lembrar a V. Ex", que, diante
dessa omissão do Governo em prestar esclarecimentos ao Senado, depois da ida àquela região de
uma Comissão Especial do Senado, da qual V. Ex"
é o Relator, a saída é muito simples. Basta V. Ex',
como Relator, fazer um requerimento de informaçõ-
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es e encaminhá-lo oficialmente, por intelllJédio d_a
Mesa, ao Ministro da respectiva Pasta. Se, por acaso, dentro de 30 dias, ele não responder, terá de ser
enquadrado num processo por crime de responsabilidade. O Senado e, no case, o Congresso têm de
fazer valer as suas prerrogativas. Não podemos ficar
à mercê da omissão dessa ou daquela aUtoridade
num assunto de tanta importãncia e, sobretudo, de
ampla repercussão social.
O SR. ERNANDES AMORIM- Nobre Senador
Humberto Lucena, agradeço a V. Ex" pelo apaite.
Hoje, há 400 mil garimpeiros no País. Após a
promulgação da Constituição de 1988, deveria ter
sido regulamentada a situação desses garimpeiros,
mas, até hoje, ninguém se preocupou com isso.
Durante a CPI da Mineração, detectamos irregularidades em todos os cantos do País. J-tá garimpeiros abandonados, sem condições de· trabalho,
por falta de atuação do DNPM. Hoje, os garimpeiros
vivem marginalizados, e o Governo Federal não se
preocupa com lssc. Enquanto um grupo de garimpeiros está querendo trabalhar, o Governo quer usar
a polícia, quer usar todo o seu poderio, para prejudl·
car esses trabalhadores.
O Governo está tão preocupado com a segurança do País e da sociedade! A Policia Federal tem
tantas missões nobres a desempenhar, mas, pelo
que vejo, não conta com boas condições de traba·
lho. No meu Estado, a Polícia Federal não tem apoio
do Governo e não dispõe de transporte, de combustível, de armamento, não pode deslocar-se. Em regiões de fronteira, há tantas atividades a serem cuidadas, e o Governo usa a sua força policial para expulsar os garimpeiros, coitados, que estão lá brigando para poderem trabalhar. Isso é um absurdo.
Não sei onde o Brasil vai parar, quando se fala
que se vai fazer reforma agrária e não se faz; quando se pega o dinheiro público e se corre atrás de Estados falidos, para jogar o dinheiro do povo a pique;
quando se põem no meu Estado 80 milhões numa
companhia de energia que compra a energia a
R$25,00 e a vende a R$105,00, mediante todas as
falcatruas e irregularidades dentro da companhia,
que já está praticamente falida. Denunciamos issc a
esta Casa, ao Tribunal de Contas do ~o e ao
Ministério Público, e ninguém tomou p~dências.
Agora o Governo Federal vai tomar uma providência: vai mandar US$80 milhões, por intermédio do
BNDES, para serem investidos nessa empresa. Entretanto, no meu Estado, na Região Norte, se procurarmos investimentos feitos pelo BNDES, não encontraremos, em nenhum lugar, . nem dez centavos
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destinados ao desenvolvimento, às empresas, ou à
ajuda a quem está trabalhando. Mesmo quem tem
cadastro AA, melhor do que bom, não recebe recursos, mas o BNDES tem dinheiro para presentear órgãos falidos. A agricultura está ar abandonada,
como !OClõs sabem. Repito: não sei aonde vamos
chegar. Tomara que não cheguemos ao pior. Tomara que o Governo Federal ajuste esses seus auxiliares, para que não tenhamos tantas decepções como
.
estamos tendo neste momento político.
Sou novo na vida política. Vim aqui para aprender com os colegas, mas o curto perfodo que estou
aqui já foi suficiente para me decepcionar com o que
vi aqui em Brasflia, com o que vi nesta Casa.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges.
----"0 SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quando cheguei a este plenário, ouvi atentamente as palavras
do Senador Lauro Campos e do Senador Edison Lobão, em que víamos o ãiVisor claro de idéias antagônicas, de posições contraditórias. Há pouco, usou da
tribuna o nobre Senador Emandes Amorim, que falou das suas preocupações com a classe garimpeira
e de suas decepções e de suas frustrações. É isso
que faz desta Instituição a Casa de representação
dos Estados brasileiros.
O assunto que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, Sr"s e Sr.;;. Senadores, é muito importante.
Ele diz da finalização da caminhada ou - quem
sabe?- do início de uma outra.
Há pouco, eu analisava os grandes sonhadores, os grandes filósofos,- os grandes pensadores,
quando Thomas Moore imaginava uma sociedade
igualitária; onde todos teriam o direito- quem sabe?
- de ir a um gigantesco supennercado e pudessem
se servir dentro das suas necessidades.
Kart Marx e Engels, então, teorizaram quando
a sociedade partia para uma fase importante de
transição, que se deu com a Revolução Industrial.
Capitalistas e socialistas se digladiaram e se
digladiam ainda na pessoa dos saudosistas, mesmo
tendo em vista as experiências já vividas.
No entanto, algo que foi e é importante - e talvez tenha sido o grande erro de Kar1 Marx - diz respeito ao fato de não se ter avaliado a espiritualidade,
o discernimento e a inteligência do homem, como
ser indomável, criativo e transformador.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o assunto que me traz aqui, diante de tantas frustrações,
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de tantos embates e discussões, quando todos nos
envolvemos na busca de alternativas de melhorês
condições de vida para nossos concidadãos, 'é de
grande importância e diz respeito a. todos nós: a
morte.
Iremos todos, de uma forma ou de outra, passar por essa fase. Eu_ vim para discutir sobre a eutanásia. Apresentei um projeto, nesta Casa, que trata
desse direito importante do ser humano: o direito do
livre arbítrio, o direito de optar. Não entendo como
as amarras da sociedade conseguem prender uma
das coisas mais importantes da vida que é esse d~
reito de ,ser, de ter, de fazer e de sentir. A vida 'lé
nossa, e a cada um cabe o direito de optar até quan·
do se tem a oportunidade de fazê~o. · · · ·
· .
Certa vez, eu fazia uma visita a um hospita1 1e
vi um homem moribundo, tetraplégico, só movia os
olhos e falava; lúcido, consciente. ·Abordei-o, e ele
me disse que as suas costas estavam cheias de feri·
das, não conseguia mover os braços e
pernas, os
seus familiares o abandonaram, e ele estava vivendo
de favores. A dor que sentia era profunda,· e o pior Elfll
que ele não tinha como resolver aquele problema. ·
Naquele momento, interpretei e senti a dor profunda daquele cidadão: o direito de optar. Ali, ele fi·
cou por mais seis meses, atá falecer.
Imaginem, Sr"s e Srs: Senadores, a situação
de degradação física e moral a que estava submeti·
do aquele cidadão, por caprichos e dogmas, 'pela im·
posição do Estado, que estabelece coino crime o di·
reito de optar. Imaginem, Sr"s e Srs. Senadores, um
homem com Aids, em estado de putrefação, cerceado, amarrado, sem condições de optar. Sabe-se que
a ciência não oferece, a curto prazo, perspectiva de
recuperação. Tantos exemplos podem ser levados
em consideração.
Conclamo os nobres Senadores a uma reflexão,
e talvez V. Ex"s tenham oportunidade de visitar-os
hospitais de câncer ou o Hospital Sarah Kubitschek
aqui em Brasma. Ninguém tem o direito de tirar a
vida de outrem, nem de impedir, por outro lado, o I~
vre-arbítrio. Por esse molivo, ocupo a tribuna pela segunda vez.

as

Venho da Câmara dos Deputados, onde apre·
sentei um projeto de lei que foi rejeitado; lnfelizmen·
te, os lobbles de alguns segmentos, que merecem
todo o meu respeito, abortaram o projeto ainda na
Comissão de Constituição e Justiça daquela
e
não tivemos a oportunidade de debater a matéria em
plenário. Hoje, tenho a oportunidade de reapresenta1
a idéia mais trabalhada, porque tivemos o ensejo de
participar amplamente desta discussão. · -

casa
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Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, observo
uma hipocrisia latente. E os próprios dogmas, impostos pela nossa cultura, muitas vezes, nos envolvem e embaçam nossa visão, não nos deixando ver
mais além.
De um lado, os religiosos dizem que Deus não
permite isso. Ora, Deus é fraternidade; Deus é respeito; Deus é amor; Deus é livre-arbítrio; Deus é o
crescimento; Deus é a inteligência.
)odos nós, com exceção daqueles que são vitimas de acidentes fatais, como desastres, ataque
fulminante do coração (Parabéns! Não teve muita
dor, apenas três ou quatro minutos, cumpriu a sua
tarefa e já vai embora), todos nós estamos sujeitos a
um triste fim, sem alternativas.
Congratulo-me e associo-me à dor e, em nome
dessa dor, trago o meu respeito e levanto esta bandeira, juntamente com tantos outros brasHeiros que,
numa discussão ampla, se posicionam a favor ou
contra.
Notfcias de figuras mais importantes sempre
vêm à tona pela mídia. O cantor e compositor Renato Russo optou e foi para casa. Foi atendido por
seus familiares e por seu médico. o• Leda Collor
passou meses e meses num leito de hospital, quando todos sabiam, pelos laudos médicos, que era um
caso consumado - morte cerebral. Por quanto tempo aquela mulher ali ficou? Como ela, milhares de
brasileiros vivem nessa situação.
Venho hoje fazer um apelo aos nobre colegas
que fazem parte da CÕmissão de Constituição, Justiça e Cidadania: analisem com carinho a matéria. O
projeto está nas mãos do Senador Lúcio Alcântara,
Relator, a quem faço um apelo, da tribuna do Senado Federal, e aos amigos da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para que avaliem com carinho esse projeto de interesse de toda a sociedade.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em
nome da fraternidade, em nome do amor e do respeito, fica o apelo do Senador Gilvam Borges, que
representa tantos outros brasileiros que gostariam
de ter esse direito garantido: o direito à boa morte.
Vida é quando se tem perspectivas, prazer e horizontes. A vida precisa ser vivida Quando isso não
mais acontece, que se prossiga e se cumpra o destino. Como nada se cria, tudo se transforma, estamos
sujeitos e abertos às mudanças.
Na Austrália e em alguns Estados americanos,
já se observa a legalização da eutanásia e do direito
de o cidadão optar. O Brasil atualmente intensifica
essa discussão, que já vem de longa data, antes de
eu ter naScido, até no início da história O direito à
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boa morte, o direito à morte digna, essa matéria di
respeito a toda sociedade brasileira, a todos nós qu,
vivemos esse momento da história e que fazemos ;
·
história.
Fica aqui o apelo, Sr. Presidente, Sr's e S10
·· Senadores. Encerro as minhas palavras, solidarizan
do-me com todos os brasileiros e com toda a socie
dade, de· um modo geral, que intensifica essa dis
cussão.
Hoje mesmo concedi algumas entrevistas se
bre esta matéria. No domingo, houve também dis
cussão sobre o assunto. É. preciso que os nobre
Pares façam uma reflexão. Como não conseguimOl
na Câmara dos Deputados, temos a oportunidade
apesar da tradição conservadora desta Casa, de da
um grande passo para regulamentar esse assunte
tão importante e tão delicado que é o direito à bm
morte. Quando ela chegar, que descansemos en
paz.
. · .f'l
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - é8ncedc
a palavra ao Senador Geraldo Melo.
,,
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN; Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, aproveitandc
essa habitual tranqüilidade das segundas-feiras, ve
nho a esta tribuna para consignar os termos, as ra
zões e os fundamentos de três projetes que apre·
sentei à. consideração
desta
.
.. Casa na última semana
Há muito tempo, procuro fazer sentir aos meu~
Pares a convicção de que é chegado o momento de
se transformar o discurso democratizante que tomol
conta do País na fase crepuscular do período autori·
tário - e ecoa, até hoje, como um compromisso E
um desafio a todos nós - em algumas coisas con·
cretas, que vão além da vibração demagógica ou dl3
gratuidade com que muitas vezes as questões sãc
analisadas.
Na minha maneira de ver, a democracia é urr
cenário de liberdade, de legalidade, de normas e regras escritas a que todos aderem e respeitam. A democracia se constrói, se elabora, no sentido de ga·
rantir a cada cidadão o tipo de vida que lhe assegure
desfrutar daquelas conquistas essenciais que consti·
tuem os valores básicos em que se fundawenta a
concepção do Estado democrático.
·
''
Temos convivido no Brasil, entretanto, com um
tipo de cuttura que permitiu que mudássemoS!. com o
fim do chamado período autoritário, a arquitetura formal das instituições; mas ainda não permitiu 'que os
cacoetes e vfcios autoritários fossem expungidos, eliminados da própria postura dos agentes do Estado.
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Na fase aluai do Brasil, não fora a segurança
que inspira no povo brasileiro a presença de um homem da envergadura, do compromisso democrático
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a sua intrínseca adesão à democracia como uma postura
pessoal que o impede de ultrapassar os limites do
tolerável e do aceitável, não fora, portanto, a sua
presença no comando do Pafs, e um pouco mais de
irresponsabilidade por parte do Estado, permitiria
lançar mão de instrumentos que ainda estão à disposição dos agentes do Estado, que, na verdade,
sufocam o cidadão nas coisas mais elementares.
E foi pensando nisso que, por intermédio de
três projetes, propus a esta Casa algumas iniciativas
que penso representarem uma contribuição concreta
para reduzir o componente autoritário na relação do
Estado com o cidadão, em que o Estado - ou cada
pessoa investida de poder - se sente instantaneamente também tocado pelo sentimento de olhar para
o cidadão como um soberano olha para o súdito.
Essa atitude, essa postura precisa terminar um dia.
Que dia será este? A que distância estamos dele?
Não sei. Sei que não será de repente, num abrir e
fechar de olhos, que se vai fazer isso; sei que Roma
não se fez num dia, mas também sei que a marcha
de mil milhas começa com o primeiro passo - e é
preciso dar o primeiro passo.
VIVemos num pafs em que o Estado não se organizou. Ainda não foi capaz de transformar em mecanismos eficientes de éontrole as notáveis co-nquistas aluais da informática, as possibilidades enormes
que os novos recursos e técnicas gerenciais oferecem a todas as instituições e entidades organizadas
no mundo. Que faz o Estado para defender os seus
interesses? Presume e se comporta como se todo
cidadão, em principio, estivesse em situação irregular para com o Estado, pois o conceito burocrático
dominante, incorporado à legislação das maneiras
mais amplas e nos instrumentos legais múltiplos em
todas as frentes, é o de que, para ter acesso a determinados benefícios do Estado, o cidadão deve requerer o que presume que a autoridade pode negar
o que está sendo pedido; segundo, deve instruir o
seu requerimento com um caminhão de certidões e
papéis e de comprovação de que não é um daqueles bandidos que a burocracia presume que cada ci·
dadão seja.
A exigência de certidão negativa para se obter
alguma coisa é uma dessas manHestações autoritárias, pois se o Estado não quer conceder a alguém,
ou não pode ou não deve conceder a alguém o usufruto de algum direito, de algum beneficio, se esse
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alguém estiver em falta com suas obrigações, com
pele ao Estado saber quem está em falta e não a<M
cidadãos baterem à porta das repartições levand<
comprovações de que não são inadimplentes, nãc
são caloteiros, não são tardios no cumprimentos di
suas obrigações.
_ .
_
Há um. exemplo elementar que mostra a dffe
rença entre éssa visão da burocracia autoritária e 1
visão de muitos que gostariam que o Brasil se trans
formasse num pafs de Primeiro Mundo.
Vejam o que ocorre nos Estados Unidos nu111<
situação concreta. Por exemplo, uma infração J'lj
trânsito çometida por um estrangeiro, um turista
após uma semana, voltará para casa. Se ele não pà
gar a muHa, não embarca. Mas ele não tem de leVa.
para o aeroporto uma certidão negatiVa; ao se apre
sentar no balcão da companhia aérea, que em gera
não é uma companhia americana, e entregar seu bi
lhete para ser marcado .e o seu passaporte, ele ter.
o desprazer de ouvir do funcionário da Varig, po
exemplo, que não poderá embarcar, pois está de
vendo ao Tesouro americano. O que quer dize
que o Tesouro americ<1,0o se organiza para sabe
quem está devendo a ele, mas não pede a ca,dl
cidadão que ande nas ruas dos Estados Unid<M
com um quilo de certidões negativas penduradiU
no pescoço. Compete ao Estado saber quem devE
aele.
.... ,

qtJI!

Em vista disso, um dos projetes apresentados
que toniou o número 209, aHera dispositiVo do Códl·
go Tributário Nacional e lida com a questão do abu·
so praticado pelo Estado na exigência aos cidadãol
do cumprimento de formalidades que ele, Estado
deveria estar preparado para não precisar. Urr
exemplo que dou sempre é o requerimento de apo
sentadoria. Um cidadão que cumpriu a obrigação. I&
gal de contribuir para a Previdência durante 30, 35
40, 50 ou 100 anos cumpriu todas as obrig~
que a lei lhe impõe. Quando cumpriu, ele é obrigado
para aposentar-se, a requerer a uma autoridade quE
lhe conceda a aposentadoria.
..\
Se ele comprou a sua aposentadoria ao Estadc
brasileiro e pagou o preço dessa compra, ele deve
ria ser aposentado automaticamente. Ele deveria re
querer à Previdência não se aposentar. Se desejé
eontinuar no serviço alivo por mais dois ou ~
anos, ele deveria requerer não se aposentar. Reqlle
rer aposentar-se depois de haver pago corretamente
durante não sei quantos anos presume, em primeirc
lugar, que a autoridade a quem ele dirige o seu re
querimento, que sempre termina dizendo que neSses termos pede deferimento, pode indeferir.
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A autoridade no Brasil não indefere. Pede ao
requerente que vá buscar os papéis que comprovam
que ele contribuiu. E essa exigência é um abuso que
está na hora de acabar. Que se dê um prazo à Previdência para que se organize, de um, dois, cinco,
dez anos, penso que deve ser dado. Mas que se
pense que isso pode ser mantido e tolerado por cidadãos que desejam ver seu país incorporar métodos, hábitos, procedimentos de países .adiantados,
que costumamos agora chamar de países do Primeiro Mundo, isso não. Está na hora e teremos que interromper.
O Sr. BeiJo Parga- Senador Geraldo Melo, V.
Ex" me permite um aparte?
O SR. GERALDO MELO - Com muito prazer,
nobre Senador Bello Parga.
O Sr. BeiJo Parga- Ilustre Senador Geraldo
Melo, ecoa muito bem em mim as palavras que V.
Ex" diz, aludindo a um projeto de modificação que
attera o Código Tributário Nacional. Efetivarnente a
posição soberana do Estado é a que V. Ex1 definiu.
O cidadão, acima de tudo, tem que ser um obediente, senão um súdito da ação coercitiva .do Estado. V. Ex", particuiarizando mais o seu raciocínio,
citou o caso da aposentadoria Quero dizer a V. Ex",
só para dar como exemplo -já lá vão dez anos- em
março de 1986, quando requeri minha aposentadoria, só me foi deferida em agosto de 1986, cinco meses depois, num regime inflacionário em que não
houve correção de espécie alguma. E eu, como cidadão, me vi mais uma vez em situação igual aos
milhões que são prejudicados por essa posição essencialmente e terrivelmente burocrática do Estado.
Quero dizer a V. Ex" que fico satisfeito com o seu
pronunciamento, como aliás sempre ocorre, pela lucidez, pela inteligência, pela oportunidade, e tenho que
acrescentar apenas que V. Ex" terá o acompanhamento do meu voto nessa importante modificação que V.
Ex" quer impor ao Código Tributário Nacional.
O SR. GERALDO MELO- Senador Bello Parga, agradeço muito a V. Ex". Fico honrado com o
seu aparte, cujo comportamento no Senado mostra
não apenas competência e preparo, como também
muita seriedade e muito amor ao Brasil.
Dentro do mesmo tema, há duas outras medidas que se inserem no mesmo espírito do que estou
defendendo. Uma outra medida implica também mudanças no Código Tributário, que, pura e simplesmente, autoriza a compensação de crédito como forma de pagamento de dívida.

É bom lembrar que o nosso Código Tributário é
de 1966. Portanto, esse código é uma da.9.11e1as coi-
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sas que os democratas que se sucederam no poder
nunca se lembraram de incluir na lista dp .chamado
entulho ou lixo autoritário.
Há situações nesse código que já não têm
mais cabimento. O contribuinte só pode pagar impostos em dinheiro em estampilhas, mas, se ele tiver títulos da dívida pública ou se for credor da Fazenda Pública, ele é executado pela Fazenda Pública por que está devendo. A Fazenda Pública está
devendo ao contribuinte, e ele não pode sequer pagar a ·sua dívida com o crédito que tem contra a Fazenda Pública.
encontro de contas é uma instituição da prática de negócios anterior à nossa cMiização. O ato
de comprar, quando envolve um troco, envolve também uma compensação. Alguém recebeu algo, ficou
devendo uma quantia e vai receber um troco, porque
deu mais dinheiro do que devia, recebe uma mercadoria e acima da mercadoria um troco. O que houve
foi um encontro de contas entre as duas parlfS.
O Estado brasileiro se recusa a fazer isso e
ainda se vale de uma instituição que se está acabando. no muncto; o precatório. O cidadão b!asileiro,
o homem comum, se for condenado pela ..tustiça a
pagar alguma coisa ao Estado, será executado, terá
os seus bens tom.1dos, seqüestrados ou penhorados, porque tem que pagar. Entretanto, se o Estado
dever a ele, a Justiça vai mandar um precatório para
que se inclua no orçamento e, se chegar aos organizadores do orçamento até tal data, para qàe aquilo
seja pago no ano seguinte. O pretexto é: o Estado
não poderia pagar algo que não está previsto no orçamento. Mas não é necessário que o orçamento
preveja um pagamento a fulano de tal; bastaria que
existisse, no orçamento, uma dotação destinada a
pagar encargos decorrentes de sentenças judiciais
transitadas em julgado. Somente com isso o precatório estaria extinto.
Então, por causa disso, estamos propondo
também que, além das estampilhas, do dinheiro e
das outras modalidades de pagamento admitidas
pelo Código Tributário, se admita também o encontro de contas.
Essa idéia tem em si alguma coisa que protesta também contra esse conceito do título podre. O
conceito do título podre é o de que um título que o
Governo dá no mercado pode não ser um titulo bom.
O Governo se recusa a receber um titulo que ele
próprio emitiu por entender que aquele é um tftulo
podre. Por exemplo, acusa-se o Governo de receber
títulos podres como moeda no Programa de Privatizações, e eu gostaria que alguém me explicasse o

· 'o
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que vêm a ser, a menos que exista ·alguma semelhança com o conceito que um amigo meu do Rio
Grande do Norte tinha de seus próprios cheques. Perm~o-me contar sua estorinha daqui desta tribuna.
Alguém tinha o hábito de jogar cartas todas as
noites, mas perdia sempre e pagava seus débitos
com cheques sem fundo. Uma noite, ganhou muito
dinheiro na mesa de jogo, com os mesmos parceiros. Na hora do acerto de contas, disse a todos: "Vou
logo avisando que cheque meu eu não recebo'. ·
O cheque daquele jogador representa a moeda
podre de que se fala hoje sobre os títulos do Governo. Isso dá bem a idéia do encontro de contas de alguém que tenha a pagar à Fazenda Pública, mas
que tenha dela também a receber, e essa idéia é tão
elementar que não vejo razão para me alongar em
sua discussão.
Em último lugar, uma iniciativa muito simples:
como se sabe, no País é comum que o Governo determine às pessoas, às instituições, às empresas
que façam determinadas despesas que serão indenizadas depois. Convivi, durante minha vida inteira,
com o setor açucareiro e fui testemunha de um desses casos. Quando se uniformizou o preço da canade-açúcar no Brasil, permanecia no sentimento de
algumas autoridades certa sensação de piedade em
relação aos fornecedores nordestinos. Criou-se, então, urn subsídio. O Governo determinou aos industriais que pagassem aos seus fornecedores por sua
conta e ordem. Os industriais comprariam a cana
pelo mesmo preço de São Paulo, concedendo entretanto - por conta do Governo, frise-se - um adicional que, em alguns casos, chegou a 40% do preço
do produto. Os industriais pagavam em uma quinzena e, apesar da inflação corrente, o Governo indenizava, sem correção, na quinzena seguinte. Isso se
deu até que o Governo se cansou de indenizar, não
mais o fazendo em quinzena alguma. Anos depois,
cobrado daquela despesa que cada um fizera por
sua ordem, o Governo resolveu securitizar. Ou seja,
unilateralmente, modificou o critério do contrato que
a lei gerara, mandando que se fizesse o pagamento
para ser restituído quinze dias depois, e securitizou
aquela dívida. Isso quer dizer que reconhecia seu
débito junto às empresas, mas em vez de pagar com
dinheiro, pagaria com títulos da dívida pública resgatáveis em tantos anos.
Consultados, os industriais concordaram como se estivessem a opção de não concordar - e
partiram animadamente para receber os seus títulos.
Tiveram então a surpresa de saber que só receberiam os títulos se cada um apresentasse um cami-
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nhão de certidões negativas. Essas certidões não foram exigidas das empresas na hora em que o Governo mandou que elas gastassem o dinheiro, mas,
na hora de pagar, ele passou a exigir essas certidões. Estas chegavam, e novas exigências eram feitas, de forma que, ao se cumprirem as últimas exigências, as primeiras certidões já estavàm vencidas
e era preciso tirar novas certidões. Até que os poucos que conseguiram cumprir todas as exigências
foram inteirados de que o Governo tinha decido criar
o Cadin, e muitas empresas que tinham atrasado as
suas obrigações, exatamente porque não tinham recebido aquele dinheiro, estavam agora impedidas de
recebê-lo porque tinham atrasado as obrigações.
Diante desse universo kafkiano, em,que se lida
com os contribuintes, com os cidadãos. à base da
mais completa insolência, do mais completo desapreço, do mais total desrespeito, poderíamos tomar
simples medida que proponho: o Poder público ficaria impedido, na hora de pagar ou de cumprir alguma obrigação, de criar condições que não existissem no momento em que a obrigação fosse constituída; aplicar-se-ia ao setor público aquilo que se
aplica a todos nós, mortais.
.
.
Não há nenhum cidadão, empresa ou organização fora do Estado que tenha 0 dire~o de dizer, no
momento em que lhe cobram uma conta, que não
pagará, porque adotou norma .ou baixou um decreto
segundo o qual o pagamento só se efetuará se o
credor apresentar determinado documento.
Penso que o Estado não continua a realizar
essa truculência e só não vai aos limites do absurdo
porque, felizmente, temos à frente do país um. homem como o Presidente Fernando Henrique Cardoso, com espírito democrático, capacidade de discernimento e senso de responsabilidade.
·
Assim como tivemos, durante muito tempo;fi!l·
guém que vejo à minha frente e com quem tM!Wa
honra de conviver- S. Ex', .Presidente da Repúbli·
ca, eu, Governador de. Estado .~. que foi. e é para
mim um exemplo, um padrão de homem público, de
democrata, a quem faço questão de referir-me aqui,
reiterando as manifestações de respeiio e apr~
que sempre tive publicamente por S. Ex", que é. o
Presidente José Sarney.
o Sr. José Sarney- Muito obrigado.
O SR. GERALDO MELO- Trago essas proposições para discussão da Casa não na esperança de
ser autor ou reformador da realidade do Brasil, mas
na expectativa de contribuir para a discussão de temas que, a meu ver, representam o primeiro p~o
na grande marcha que o povo brasileiro precisa em-
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preender para que a nossa democracia deixe de ser
apenas a pantomima de instituições formais e passe
a ser uma realidade palpável na vida de todos os cidadãos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Samey.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDI~·AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do O!lldoq - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nos últimos me:ses visitei com mu~a freqüência o nosso Nordeste.
Tive a oportunidade de verificar, de forma dramática,
o estado de espírito da Região. Encontrei as pessoas presas de grande desânimo e forte decepção.
Não é um sentimento particular ou localizado; constatei que era um sentimento geral. A Região me deu
a impressão de estar perdendo toda e qualquer esperança de sair do atraso e caminhar celeremente
para o processo de desenvolvimento.
A Sudene, que em certo tempo foi a tábua de
salvação, o centro de formulação de politicas püblicas para aquela área, hoje se encontra em uma deplorável fase de margina.lização. O crescimento não
significa que haja desenvolvimento.
Celso Furtado, o grande mestre, aquele que
criou a consciência da existência de um Nordeste
com identidade própria, além da geografia, chamava
atenção para o perigo desse fato, quando afirmava
que a "civilização industrial é el~ista". Nunca os seus
beneffcios, a sua qualidade de vida, estarão à disposição das massas que habnam essas regiões pobres.
O Presidente Fernando Henrique há poucos
dias resumia esse diagnóstico ao afirmar que o Estado não foi fe~o para ajudar os pobres. Sua Excelência, com a autoridade de quem é politico de São
Paulo, fez essa afirmação.
A idéia de um Nordeste-problema, no passado
e no presente, esteve sempre associada à geografia
da seca. A visão de um espaço integrado, economicamente caracterizado pelos seus fndices de pobreza, sem recursos naturais, sem condições de acolher uma agricultura com níveis de produtividade
competniva é uma visão formulada por Celso Furtado. A ele devemos essa concepção de um espaço
nordestino e da luta de que, nacionalmente, essa
singularidade fosse entendida pelo Brasil. Não era
uma visão de esquerda, era o testemunho da tragédia social daquela região.
Farei um breve histórico do que ocorreu em relação às ações tomadas para o Nordeste.
A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, ao
tempo do Governo Getúlio Vargas, encarregada de
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estudar soluções para o Pafs, sugeriu a criação do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico,
que veio a ser um núcleo de ações que constituiu a
base do que viria a ser o "desenvolvimentismo de
JK". O BNDE gerou o Conselho Nacional dé Desenvolvimento Econõmico. Nas recomendações daquele órgão sobre as ações que o Governo deveria tomar, o Nordeste passava muito palidamente e ficava
restmo à visão da seca. Por isso mesmo, nesse rela·
tório, apenas eram recomendadas as barragens do
rio São Francisco.
Aconteceu a grande seca de 58, que colocou
aos olhos do Pafs problemas sociais mu~o mais sérios, sobretudo a visão de que a seca não é um problema somente climático. No Saara não chove, mas
lá não há os problemas sociais que há no Nordeste.
Por quê? Lá não existe o homem.
O relatório Ramagem - nome do general encarregado de levantar a tragédia daqueles anos era um relato objetivo e chocante. O sofrimento milenar da gente nordestina permaneceu o mesmo, e o
Brasil não tomava conhecimento dessa desigualdade.
Juscelino, que até então não colocara o Nordeste entre suas preocupações de governo, despertou para o assunto em 1959 e, já no fim, criava a
Operação Nordeste.
Na Câmara dos Deputados, um grupo de jovens pa~amentares, entre os quais me encontrava,
e aqui vejo o Senador Antonio Carlos Magalhães,
que fazia parte daquele grupo, clamava dia e noite
para que o Governo visse o Nordeste, abandonado
e sem fazer parte do planejamento nacional.
Foi, então, que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econõmico, já nos estertores do último
ano do Governo Juscelino Kubitschek, recomendava
a criação de um órgão que veio a ser a Sudene. Por
trás de tudo estava a figura do paraibano Celso Furtado, que, membro do estafe do BNDE, juntamente
com o maranhense Inácio Rangel, tinha idéias claras
sobre o tema. Dessas idéias nasceu a visão do Nordeste, não a região das secas, o "polfgono das secas•, mas o Nordeste, essa área de abandono que
podia e pode ameaçar a integridade nacional.
Basicamente, com objetividade e racionalidade, propunham-se algumas diretrizes: ampliar a frente agrfcola até a parte setentrional maranhense, com
inventários florestais e ocupação ordenada das terras devolutas e férteis; ·melhor utilização d.9~ vales
úmidos da própria área seca onde ha}'i~ "falta
d'água e desperdfcio das terras•; reformular a estrutura fundiária para fortalecer a produção de alimentos, matérias-primas, e caminhar para a industriali·
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zação; pesquisar a exploração mineral e recuperar
as indústrias tradicionais em fase de extinção; construir uma modema infra-estrutura de estradas e
energia, sem descuidar também da grande meta de
formação de recursos humanos, talvez a maior de todas as metas alcançadas dentro da própria Sudene.
É possível que muitos desses problemas tenham perdido o enfoque com que eram visualizados
naquele tempo, diante da mudança da situação nacional, da mudança do mundo, da globalização, enfim, de um Brasil que realmente possui uma outra
configuração que não a daqueles anos. Mas, evidentemente, não mudou a injustiça da concentração de
renda em nível individual e espacial.
Criava-se, naquele tempo, aquilo que se chamou uma "oficina compensatória de sonhos•. No
Sul, a argumentação era essa. Surgiam as fábricas, .
a indústria automobilística, a construção naval. E ao
Nordeste era dada, naqueles anos, uma grande coisa, que era a esperança, que foi a moeda de troca
com o povo nordestino daqueles anos.
Foi um período de verdadeiro renascimento.
Todos viveram um novo tempo. Todos nós ficamos
convencidos de que irfamos encontrar uma solução
para a Região nordestina Sonhava-se que essas
coisas iriam acontecer.
livemos bons e excelentes superintendentes
da Sudene e, dentre eles, quero destacar o General
Euler Sentes Monteiro.
A Sudene, depois de 1960, ampliou seus objetivos. Foi criado o sistema de incentivos, que sobreviveu até hoje pela parceria com o Centro-Sul, que
divide com o Nordeste os lucros dessa política. Mas,
infelizmente, essa política também não alcançou
seus objetivos e hoje precisa ser inteiramente revista, porque os seus resultados não são bons.
Não chegou a era da industrialização que se
pensou. Os empregos que deviam ser gerados Iambém não apareceram. A indústria não tem poder
competitivo, e hoje o interior do Nordeste despovoase, enquanto a miséria cria um cinturão de violência
e fome em tomo das grandes cidades.
·
Aqui no Senado, a Bancada do Nordeste, que
conhece de perto esses problemas, tem procurado ·
várias vezes estudá-los, dissecá-los e apresentar
soluções. V. Ex" mesmo, Sr. Presidente, Senador
Beni Veras, tem sido um desses formuladores das
novas polfticas que precisamos para aquela área.
Vivi aqueles tempos passados. Vivi os amargos momentos de tentar manter o suporte de desenvolvimento do Nordeste. live, no meu Governo,
mais de dez ministros do Nordeste, e tentamos res-
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suscitar várias politicas. Marcamos e~ .fase com a
interligação do sistema da CheSi com o de Tucuruf.
Conclufmos a Hidroelétrica de ltaparica e tomamos
uma decisão que só um homem do Nordeste na Prasidência poderia tomar: de construir a Hidroelétrica
de Xingó. A meta de um milhão de hectares irrigados andou ·bastante, e a ela devemos hoje o Pólo
Agroindustrial de Sobradinho, de Jafba, de Janaúl:>a
e de Brumado.
Mas, infelizmente, Sr. Presidente, o projeto de
irrigação, tão bem formulado e graças ao qual Mje
temos esses pólos agroindustriais do Nordeste, psrece que desapareceu. Não se fala mais nele.
Hoje, ao vir para esta Casa, ouvi uma declaração do Sr. Ministro do Meio Ambiente, afirmando
que o abandono da irrigação era uma das coisas
com as quais ele se encontrava desencantado. . _
1
Mas quero fazer algumas perguntas que são·
de todos nós, com o desejo apenas de levantar o
problema: Que polftica temos hoje para o Nordeste?
De que interlocutores dispõe a Região? A quem devemos procurar? O que vamos fazer para afastar
esse desãnimo e essa descrença, que se misturam
com revolta e com um sentimento perigoso de abandono e de separação?
É preciso repensarmos o Nordeste. A Sudene
necessita ser reformulada. O Brasil mudou, mudaram as visões mundiais. Deram-nos como moeda de
troca a esperança, aquilo que, repito, se chamou a
"oficina de sonhos•. E, o que pude perceber nas minhas várias andanças pelo Nordeste, foi que está
desaparecendo isto que nunca vi acabar naquele
povo andarilho e forte: a esperança, a crença. Encontrai os nordestinos mergulhados num profundo
desânimo, acreditando que o Brasil hoje somente
pensa em outras regiões e não pensa no Nordeste.
Todavia, temos um problema sério. Naquela
época, tivemos um homem, Celso Furtado, que era
filho da região, técnico do BNDES, membro do Conselho Nacional de Desenvoivimento, homem a quem
Juscelino Kubitschek entregou a força polftiça para
tomar aquelas decisões. E essas foram tomadas
sem retórica e, de algum modo, caminharam.
Hoje, pergunto: onde encontrar um homem
sensibilizado em relação ao Nordeste, com aquela
bagagem, que naquele tempo encontramos na pessoa do economista e paraibano Celso Furtado?
Termino minhas palavras, Sr. Presidente, algumas delas já escrevi e fiz divulgar pelo Brasil inteiro,
mas entendi que seria importante deixar nos Anais
desta Casa uma afirmação, que para mim é dolorosa ter de fazê-la, porque para todos nós do Nordeste
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é muito difícil fazer esta afirmação: naquela área
está acontecendo algo de muito grave, pois o povo
nordestino está perdendo a única coisa que lhe deram nesses anos - a esperança.·
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Associome às palavras do Senador José Samey a respeito
do Nordeste.
O SR. PRESipENTE {Beni Varas) :- O Sr. Senador Odacir Soares enviou discurso à Mesa para
ser publicado, na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Ex" será atendido.
O SR. ODACIR SOARES {PFL-RO)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, examinei com todo
o interesse as conclusões de consenso definidas na
XXXIII' Reunião do Fórum dos Secretários Estaduais
de Habitação, realizada em Brasma, no dia 4-9-96.
Devo o conhecimento que tomei de tais conclu·
sões ao 'Documento de Brasília', que as incorporou
e à deferência do Dr. Silvio Mitre, Presidente do Fórum, que as fez chegar às minhas mãos.
Num momento em que o tema habitacional é
reaceso, com o anúncio, pelo Presidente da Caixa
Econômica Federal, do financiamento para a aquisição, construção ou reforma da casa própria, por mutuários da classe média, creio possa ser do interesse deste Plenário, conhecer o posicionamento dos
Secretários Estaduais de Habitação, manifesto nessas conclusões, dentre as quais passo a citar as
mais relevantes:
- '{o Fórum) permanecerá trilhando o caminho
de busca junto ao Governo Federal, de aliança permanente, para que haja eqüidade nas contratações
dos empreendimentos, que envolvem programas
com a utilização dos recursos do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS;
- continuará apoiando as Cohab e congéneres
como principais agentes financeiros e promotores
dos programas habitacionais de interesse social;
aceitará a parceria proposta pela Caixa Econômica
Federal a essas instituições, para atuarem conio
agentes promotores empreendedores, desde que
seja resguardado tão só a elas o exercício dessa
função, com remuneração compatível aos seJViços
prestados;
·
- defenderá a premissa de que as Cohab e órgãos assemelhados, diversamente de outras entidades da administração indireta do poder público,
como sociedades anônimas de economia mista que
são, constróem habitações em terrenos perfeitamen·
te hipotecáveis, constituindo-se estes em garantia
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real. Por essa razão, não podem ter suas dívidas de
financiamento consideradas como endívidamento
público, visto terem garantias reais para responderem pelas dívidas contraídas;
- reconhece que na operacionalização da poli·
tica habitacional· não majs se pode contar, apenas,
com os recursps, em massa, do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e que fontes allemativas nesse processo devem ser viabilizadas a curto prazo,
através de:
- dotações Orçamentárias da União;
-dotações Orçamentárias dos Estados
e Municípios (por exemplo, com vinculação
de percentual da alíquota do ICMS para a
habitação popular);
- parcerias com União, Estados, Muni·
cípios e-iniciativa Privada; .
- outros recursos previstos na minuta
do Projeto de Lei da Polllica Urbana e no Projeto de Lei n" 3.207, de autoria deste Fórum;
- empresta seu apoio à 'Moção do
Conselho de Habitação e Saneamento do
Distrito Federal ao Ministério do,~pianeja·
mente e Orçamento e à Sociedactt, ratifi·
cando o apelo no sentido de que: ·
'sejam revistos os critérios e. 'processo
de habitação dos agentes financeiros para
operar com os programas, de modo a, adequando-os à realidade, implementar a diretriz da diversificação dos agentes e servir de
indutor do processo de modernização do seter habitacional, por exemplo, associando-os
a contratos de gestão.'
O registro que acabo de fazer dessas oportu·
nas recomendações do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Habitação, oferece-me o ensejo
de endereçar ao ilustre Presidente da CEF a man~
!estação de uma expectativa, assim como a' formula·
ção de dois apelos.
Minha expectativa, como Parlamentar que, por
diversos canais, tem tomado conhecimento das ali~
ções e das queixas dos mutuários da CEF, é a de
que a equipe de técnicos e especialistas da CEF
aplique-se com a máxima criatividade à concepção
de planos de financiamento nos quais se busque
harmonizar os objetivos sociais de tais empreendi·
mentes {que nunca devem ser perdidos· de vista)
com os objelivos de susten!abilidade financeira da
instituição. Esta, por sua vez, ao atuar errl progra·
mas habitacionais deve fugir a todo e qualquer comportamento típico do capitalismo selvagem. 1
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Há casos absurdos, neste terreno, o mais gritante dos quais é o de casas populares financiadas
pela CEF, cujo saldo devedor, dois ou três anos
após a assinatura do contrato, atinge cifras superiores ao valor real do imóvel no mercado.
Já os apelos que agora faço, por mais estranhos que pareçam, são sugeridos por inequívoco
conhecimento de causa.
Que a CEF, como órgão público e como agente do Esta,jo, não desrespeite nunca os seus mutuários, submetendo-os a frequentes e irritantes perdas
de tempo, em filas intermináveis quando estes comparecem às suas agências, seja para colher informes sobre reajustes de prestação, seja para apresentar reclamações referentes a exorbttàncias no
cálculo de tais reajustes.
O outro apelo é o de que a Caixa seja tão
exemplar no cumprimento de seus compromissos
contratuais, quanto ela é exigente na cobrança dos
débitos do mutuário.
Não tem cabimento, chega mesmo a ser iníquo
que ela, ao reajustar as prestações do mutuário que
é servidor público, ignore, ou ·finja ignorar irresponsavelmente, a cláusula contratual da equivalência
salarial, sabendo que há dois anos _consecutivos os
servidores públicos (salvo a casta da privilegiada
"nomenclatura"), não conhece reajuste, mínimo que
seja, em seus vencimentos.
Que em hipótese alguma, cirigente nenhum da
CEF instrua seus funcionários a que elevem acima do
devido o valor das prestações, de tal sorte que se o ITllltuário reclamar, seja-lhe devoMdo o excedente, e se não
reclamar fique por isso mesmo, tudo justificado pelo afã
de cobrir os rombos que vem ocorrendo no sistema.
É uma verdadeira calamidade, Sr. Presidente,
que um órgão público, aplique-se, por essa via, a alcançar a minguada economia de seus mutuários.
Isso seria o fim da confiabilidade que deve cercar o Estado e todos os órgãos que o integram.
É o que penso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - A Presidência designa para a sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguinte

Votação, em turno únióo,' do Projeto de Lei ele
Senado n• 29, de 1995, de autoria do Senado!
Eduardo Suplicy e outros senhores Senadores, que
institui eleições diretas para os suplentes de cand~
datas ao Senado Federal, tendo
Parecer contrário, sob n• 344, de 1996, da Comissão
·
·
-de Constituição Justiça e Cidad.ania,com vote
vencido, em separado, do·Senador Jefferson Peres.
(Votação nominal, nos tennos do Requerimen.
·
· ·
to n• 861, de 1996)'
(Em virtude de segundo ádiatnen!O)

-3PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°12, DE 1995
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 12, de 1995, de autoria de
Senador Pedro Simon e outros senhores Senadores
que acrescenta inciso X ao art. 30 da Constituiçãc
Federal, tendo
·
Parecer contrário, sob n" 40, de 1996, da Co1

missão

- de Constituição, Justiça e Cidadania, com vote
vencido, em separado, do Senador Roberto Requiãa.
(Em virtude de segundo adiamento)·

-4REQUERIMENTO N° 958, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n'
958, de 1996, do Senador Romeu Tuma, solicitando
nos tennos regimentais, tramitação. conjunta llo~
Projetas de Lei do Senado n•s 196 e 200, de 1996, e
do Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 1996, por ver·
sarem o mesmo assunto.

ORDEM DO DIA
Às 15h 30min
-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 62, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1996
(n• 2.317/96, na Casa de origem), de iniciativa do
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Presidente da República, que institui a Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direttos de Natureza Financeira- CPMF, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econõmicos)
.11.
_ _
. .
2
' ti
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 29, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do • ·
Recurso n• 5, de 1996)
· ·

-5SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 65, DE 1993

1

Discussão, em turno suplementar, do Substitu·
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 65
dé 1993 (n• 2.336/91, na Casa de origem), que alte-
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ra dispositivos da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil, tendo
Parecer sob n• 526, de 1996, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
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Assuntos Sociais, favorável com emenda qae apresenta.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais sobre a emenda de Plenário)

-6-

-9-

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 29, DE 1996
· (lnclufdo eiri Ordem do Dia rios termos do ·
Requerimento n• 889, de 1996) •

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo ao 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 Município de Tocantinópolis, Estado do To.
cantins e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 528, de 1996, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencid9.

-7PROJETO DE LEI DO SENADO N° 89, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 641 , de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n• 89, de 1996, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrotécnica Federal de Caracarar, no Estado de Roraima, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Joel de Hollanda, em substituição à Comissão de Educação.

-aPROJETO DE LEI DO SENADO N° 82, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 939, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1995, de
autoria do Senador Júlio Campos, que allera dispos~ivos da Lei n• 8.004, de 14 de março de 1990, que
dispõe sobre transferência de financiamento no âmb~o do Sistema Financeiro de Habitação e dá outras
providências, tendo
Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Valmir Campelo, em substituição à Comissão de

Projeto dé :lei do Senado n• 29, de W96, de
autoria do Senador Jonas Pinheiro, :que define utilização dos tíll,JI,o,s, da dívida agrária, previstà na
Constituição Federal.
'
(DependendO de parecer da Comissão de Assuntos Econõmi.co~)
'

a

O SR. PRESIDENTE (Benl Veras) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

.(Levanta-se a séSsão às 17h18min.)
ATA DA 212" SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, REALIZADA EM
6 DE DEZEMBRO DE 1995
(Publicada no·DSF, de 7 de dezembro de 1995)

.. RETIRCAÇÃO

1
'

À página n• 04918, 1• coluna, no despacho do
Projeto de Lei do Senado n• 320, de 1995, ~ue isenta de pagamento de taxa de inscrição em concursos
públicos as pessoas que doarem sangue,
Onde se lê:

(As Comissões de Assuntos Sociais e
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à esta última a apreciação terminativa.)
Leia-se:

(As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Sociais e de
Assuntos Económicos, cabendo a. esta última a apreciação terminativa.)
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Ata da 174ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 22 de Outubro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Levy Dias, Emandes Amorim,
Antonio Carlos Valadares, a Sra. Emília Fernandes,
os Srs. Valmir Campelo, Gilvan Borges, Lúdio Coelho e José Fogaça
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade _Antonio Carlos Magalhães_
Antonio Carlos Valadares _ Artur da Távola _ Bello
Parga _ Beni Veras_ Carlos Bezerra_ Carlos Patrocínio _ Edison Lobão _ Eduardo Suplicy _ Élcio Alvares _ Emflia Fernandes _ Epitácio Cafeteira _ Er.
nandes Amorim_ Fernando Bezerra_ Flaviano Melo
_ Francelina Pereira_ Freitas Neto_ Geraldo Melo_
Gerson Camata _ Gilvan Borges _ Henrique Loyola
_ Humberto Lucena_ Íris Rezende _ Jader B~rbalho
_ Jefferson Peres _ João França ~ ~oão Rocha _
José Agripino _José Bianco _José )3onifácio _José
Eduardo _ José Eduardo Outra _ José Fogaça _
José lgnácio Ferreira _ José Roberto Arruda _José
Samey _Júlio Campos_ Júnia Marise _ Lauro Campos _ Levy Dias_ 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 Tebet _ Regina Assumpção _
Renan Calheiros _ Roberto Freire _ Roberto Requião _ Romero Jucá _ Sandra Guidi _ Sebastião
Rocha _ Sérgio Machado _ Silva Júnior _ Teotónio
Vilela Filho_ Valmir Campelo _ Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A lista de presença acusa o comparecimento de 66 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
EXPEDIENTE
OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO
N• 809/96, de 14 de outubro de 1996, do Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, referente ao Requerimento n• 435,

de 1996, de informações, do Senador Bemardd Cabral.
As informações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.

·-.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 998, DE 1996
Senhor Presidente,
_
Solicito, nos termos do art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam requerida$. ao
Senhor Ministro do Estado da Fazenda, informações
sobre a quantidade de caixas de cigarros exportadas
pelas empresas Philips Morris, SudaJT.! e Souza
Cruz, para os seguintes Países: Chile, Paraguai, BoI ívia e Argentina. Bem como as cotas referentes a
cada umdeles, especificadas, mês a mês, no período de janeiro a outubro de 1996.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. Senador Roberto Requião, PMDB-PR.

(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso liJ do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna
É lido o seguinte:
OFÍCIO N• 662196-GLPFL
Brasma, 22 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Bello
Parga para substituir o Senador Hugo Napoleão,
como suplente, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Cordialmente,
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Senador Edison Lobão, Vice-Líder, no exercício da Uderança do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Será
feita a substituição solicitada.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, em permuta com o Senador Lauro Campos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: ·•auais as
chances de esse último pacote ter um final menos
infeliz do que os outros?' É com essa indagação
pessimista que o jornalista Celso Pinto comenta, em
artigo publicado pela Folha de S.Paulo, edição de
domingo, 22 de setembro, o início da nova renegociação das dívidas dos Estados, iniciada pelo governo do Rio Grande do Sul.
O pessimismo se justifica por ser esta a terceira tentativa, em cinco anos apenas, de pôr fim ao
descalabro financeiro em que se encontram os Estados da Federação, ao qual se deve somar o de numerosos municfpios.
Esse é um problema que me preocupa muito e
que já abordei desta tribuna - por quê? O topo só é
forte se as partes estiverem fortes. ·urna corrente é
tão forte quanto o elo mais frágil, e, infelizmente,
muitas pessoas não têm pensado assim.
Da resolução final e adequada dessa questão,
depende, sem sombra de dúvida, o saneamento definitivo das finanças públicas em nosso Pafs, imprescindível, entre outras coisas, para o nosso desenvolvimento, inclusive sob os aspectos cultural e político.
De imediato, o jornalista faz a categórica afirmação, a partir de uma visão que denomina pragmática: 'a dívida dos Estados tomou-se impagável - e,
no caso da dívida mobiliária, já não vinha sendo
paga desde 1994. E acrescenta: 'Por maior apetite
reformista que tivessem os Estados, não haveria
corno resolver a dívida sem refinanciamento'. E ilus-tra essa afirmativa com uma apreciação da situação
do Rio Grande do Sul, Estado que deu infcio à atual
renegociação. A segunda, no atual Governo. E observa, com malfcia, que esse mesmo Estado já negocia com o BIRD novo empréstimo de 550 milhões
-já o tez duas vezes e, agora, está tentando uma
terceira com esse valor.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a falência dos Estados e Municípios é ameaça à Federação, põe em xeque o êxito duradouro do Plano Real
e daf o sólido desenvolvimento brasileiro.
Não se opõe o articulista à nova negociação
entre os Estados e o Governo Central. Apenas de-
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monstra inequívoco pessimismo sobre a solução,
em face da realidade que nos tem caracterizado de
tempos para cá. Como inquestionavelmente benéficos vê dois aspectos: o alfvio por curto prazo da situação das unidades da Federação e o fato de a negociação forçar os Estados a privatizarem suas empresas públicas.
De forma geral, é sob esse ângulo pessimista
que toda a imprensa especializada vê mais uma rodada de negociação de dívidas entre União e _Esta·
dos.
Em sua edição de 28 de setembro, num de
seus editoriais, o jornal O Estado de S. Paulo diz
que a União negocia novamente apoiando-se em
duas estacas 'em que se usou um cimento chamado
esperança•.
Enfatiza o editorial a grandeza dos ~esembol
sos já feitos pelo Governo Federal, comparando-os
a quantias utilizadas no socorro à recente 'falência'
do México, bem como a empréstimos feitos à Rússia. Ao final, comenta a situação do Estado de São
Paulo, que assegura ser sul generls, pois o Governo de São Paulo não poderá pagar·o que deve ao
Banespa, acrescentando 'que o Governador Mário
Covas não define a sua posição no problema, que
vê como do Banco Central.
Lembro esta Casa que havia toda a pressão da
Imprensa nacional, de todos os polfticos do Estado
de São Paulo e, por que não dizer, do Gov~o Federal sobre a urgência de votarmos uma f~lução
para o Banespa. Votamos a matéria há mais de dois
meses. A cada dia, os juros da dfvida custam US$25
milhões. Até agora, nenhuma ação foi feita em relação ao referido banco.· Milhares de funcionários
aguardam uma solução; Trata-se de um rombo gigantesco, a situação do banco vem-se arrastando e,
com isso, dificulta-se toda a economia do Estado de
São Paulo. Mas nenhuma solução foi tomada.
O mesmo matutino paulista que, na defesa dos
interesses de São Paulo, tantas vezes é injusto e um
tanto vago nas alusões aos demais estado:;;, especialmente aos do Nordeste, condena, com veemência, os que pleiteiam do Governo Federal solução
inspirada, digamos, mo realismo do Plano ,Brady.
Vê, nos juros dscorchantes, poderoso fator de insol_...vência dos Estados, declarando que todas as tentati. vas de auxilio feitas pelo Governo Federal "foram
inúteis'.
Na demonstração de sua preocupação com o
problema, o mesmo O Estado de S.Paulo, no dia
27, oferece novo editorial, intitulado 'Cerco ao Tesouro', declarando que a 'ajuda a Estados endivida-
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dos pode vir a tomar-se danosa para as finanças da
União. E, coerente com o título, nota, ao final, que
os Senadores representam Estados, "mas são Senadores da República, e não na República", acrescentando que •quando se esquecem disso, como
ocorre com freqüência, põem o Pafs em xeque".
Prosseguindo, Sr. Presidente, menci~no editorial do dia 23 de setembro, do Jornal do Brasil, com
o sugestivo tftulo: "Começar de Novo".
Nota o artigo que o endividamento interno foi
desproporcional entre Estados e regiões: "em junho,
São Paulo respondia por 36,6% do total. O segundo
devedor na linha, Minas Gerais, ficava com 17"/o. Em
menor proporção, aparecem o Rio de Janeiro, o Rio
Grande do Sul e os Municfpios de São Paulo capttal
e do Rio" - no finalzinho é que vêm os Estados do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Observa que "pilhas acumuladas de dívidas ao
longo dos anos e de governos voaram pelo teto com
as altas taxas de juros impostas pelo Banco Central." Disto decorreria "boa parte do endividamento:
Do começo ao fim, vê o problema sob a ótica
do fortalecimento da Federação, princfpio e ideal
que espraia por todo o editorial, o que louvamos
com satisfação; afirma ser neoessário "que todos admitam suas responsabilidades", após a indagação
de "como poderemos recosturar a Federação depois
da desordem criada pela inflação, que teve para o
Brasil o peso de quase uma guerra?"
E, vendo a inflação quase zerada, diz que o
Governo deverá sinalizar na direção de taxas de juros reais e "nesse cenário será possível pensar em
alongar o perfil das dívidas. •
Apóia, o edttorial, as privatizações; acentua
que a inflação não estará- definttivamente liquidada
enquanto Estados e Municípios não entrarem com a
sua fatia de responsabilidade para pagar a conta;
condena toda forma de "paternalismo", prática de
velhos tempos.
Rnalmente, enfatiza a necessidade de eliminar
os laços que uniam de forma degenerada o antigo
modelo de relações entre a União, seus tentáculos
empresariais e as administrações regionais.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, destaco
mais um artigo publicado pelo Estado de S. Paulo,
de autoria do jornalista Ribamar Oliveira, com o títuestouro das contas estaduais", e a ementa
lo
"Acordo que se desenha implicará um grande subsidio do Tesouro:
Esse artigo começa por dizer que "todo mundo
sabe o que vai acontecer", acrescentado que "a
maioria dos analistas sabia que os Estados brasilei-
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ros trilhavam o caminho da insolvência financeira
pelo menos desde o final de 1_995". ·
- Alude o artigo à reunião do P~esidente d_a !;W. pública com os governadores, ocomda em abnl #
te ano, quando teria Sua Excelência ·•ouvido um tl>sário de lamentações contra os juros altos•, os 'governadores pletteando renegociações, · mais uma
vez, globais das dfvidas, já aqui "nos ·mesmos moldes do Plano Brady".
. ' Afirma o artigo que o Presidente da República
"não disse nem sim, nem não", indicando o Secretário-Executivo .do Ministério da Fazenda, Dr. Pedro
Parente, para discutir com os "governadores uma
solução' definitiva". Enquanto essa não viesse, o
BNDES "anteciparia futuras reoettas da privatização
para que os Estados fossem fechando suas contas". E
acentua que, nessa opórtunidade, o Pre5idente da República teria pronunciado uma frase lapidar, que soa
no mfnimo bem estranha: "Eu vou-lhe dar ·corda para
um maior enforcamento. É ãiSSO que se trata, é estender mais corda para que os Estados se enforquem••.
Na ocasião, o Presidente teria afirmado que a
solução definttiva da questão só viria com a redução
dos gastos, "principalmente salariais", entendendo
que "ou se faz a reforma administrativa e se cortam
gastos, sobretudo com salários, e se mudam aspectos constitucionais que engessam a administração,
ou os tesouros acabam e os mandatos vão se esvair, numa incessante busca de soluções que n~o
são soluções".
Lamenta ainda o jornalista que o Presidente tenha mudado sua posição, aceilando a negociação
global que os governadores queriam, antes mesmo
de ver aprovada a reforma administrativa.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, artigos
e editoriais a que aludi enfatizam grandeza e pessimismo na solução do problema financeiro dos Estados. Todos afirmam a urgência na solução da qu<jlstão, indispensável à estabilidade econõmico-finànceira, condição sine qua non para o desenvolvimento ordenado no Pafs.
Em primeiro lugar, há que frisar a unânime
desconfiança quanto ao comprometimento dos governadores. Não analisarei este aspecto, apenas notando que o Governo Federal dispõe de amplos instrumentos para que tal não se dê, bastando mencionar a drástica possibilidade de intervenção, nos termos da Constituição.
Não será, assim, por impotência de instrumentos legais que a Federação há de ser ameaçada.
Há que salientar, ainda, que tais artigos e edi·
tonais se referem, quase só, a medidas surgidas no
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atual Governo, se bem que poupem o Presidente da
República de crnicas, muttiplicando-as no tocante a
governadores e prefeitos.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, solução
adequada e sólida para o problema que abordamos
é urgente, sob todos os aspectos. Jamais se há de
esquecer seu decisivo papel para fortalecer a Fede-

ração.
~ão há divergência de opiniões sobre a necessidade. de uma solução para o problema. Também
não há discordância ao apontar responsabilidade
pela situação aluai: cabe ela a prefeitos, governadores e, indiscutivelmente, ao Governo Federal. A este
não faltam instrumentos legais, nem pol;.'.:os, para o
cumprimento de seus deveres. Isto é inqL ~stionável:
afinal, a orquestra toca conforme o maestro.
•
É evidente que a decisão é complexa, difícil e
exige espírito ptíblico e firmeza da parte de todas as
esferas aqui envolvidas. Não se lancem pedras sobre os administradores dos E~iados mais pobres,
com questões sociais tão gritantes que permitiram
sermos, hoje, uma Belíndia, mistura de Bélgica e fndia Todos têm sua quota de culpa.
Reclama-se, com impaciência, a reforma administrativa, com argumentação muitas vezes sem embasamento na realidade. A começar pelo fato de que
o funcionalismo federal, com algumas exceções, é
pessimamente remunerado.
Na verdade, o problema é o desmantelamento
da administração pública, fruto de sucessivas alterações - não se esperou sequer a consolidação dessas reformas que se foram passando ·, a culpa tocando, aqui, ao Governo central. A estabilidade do
servidor público, em muitos cargos, é imprescindível
à administração pública, o que, de maneira nenhuma, significa isenção de responsabilidade de alguns
desses cargos.
A reforma fiscal é outro tema que retoma à ordem do dia. Profundo o choque de interesses aqui
envolvidos, legítimos e até ilegítimos, o que, por si
só, toma a questão de solução a ser bem estudada
e debatida. São problemas que precisam ser resolvidos com base em dados reais, verdadeiros e com
prudência.
Lembro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um
fato real: imaginem se alguém lhes vier pedir dinheiro emprestado e os senhores souberem que essa
pessoa está devendo milhões ou, se a situação for
diversa, que possui uma dívida pequena.
Grande parte da dívida dos Estados, Srs. Senadores, é escriturai, e remonta a tempos muito antigos. Enquanto não fizermos um encontro de contas
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e as privatizações, enquanto não limparmos essa
agenda, a fim de colocarmos essa dívida no real tamanho, o custo daqueles que emprestam dinheiro
será sempre muito alto, o spread será muito.,.\lf!o,
porque o risco na apresentação é alto; · · ··
·~ ~
A dívida do Estado da Paralba, por exemplo,
em comparação às dos outros Estados, é insignificante. Comparada aos 50 bilhões de São Paulo, a
Paralbadeve 1,7bilhão. · ·
. · "·
·· ,_,_. ·
O Estado arrecada R$85 milhões ao mês e
paga de 20 a 25% ao mês; ou seja; R$16 milhÕEÍs •
quantia que seria uma redenção para
em
termos de investimentos. Esses R$16 milhões, perto
do ~rviço da dívida ~ só o5 ·séiJs juros são. de 64 •
são uma insignificância. Todo mês pagamos esta
fortuna, R$16 milhÕes, que são abatidos dos; 64, e
ainda ficamos devendo 48. Ou seja, o Estado, ·neste
mês, está devendo 1 bilhão e 700 milhões, vai pagar
R$16 milhões de juros e no mês 'qúe,vem estàrá devendo 1 bilhão e 748 milhões. Estamos sacrificados
e não vamos conseguir págar nui1<:a."Por'quê? Pore
que é uma dívida escriturai, irreal:" · · ·
·
Se fizéssemos.um acerto de conta das díllidas
federais com as estaduais, elas iriam para um número muito mais baixo. Baixariam também o spread e
o risco. o Brasil, não sei pi>r que, ainda não feZ ~
acerto de contas. E mais ainda, o que sobrasse, o
remanescente, seria, com toda a certeza,' 'passível
de ser colocado em trtulos.
·· ·
O Sr. Gílvam Bor!Íes - Concede-me . Ex"
um aparte, nobre Senador Ney Suassuna? · · . : ·
O SR. NEY SUASSUNA - Com muita satisfa·
-•
_1
ção, Senador Gilvam B9rges. "
O Sr. Gilvam Borges - Se!lildor Ney Suassuna, quero parabenizá-lo pelo brilh<tnte pronunciamento e pelas manifestações de preocupação com
relação a essas dívidas que, realmente, têm quebrado os Estados. Pergunto a V. Ex": se essa dívida é
em real, não seria o caminho da moratório, dq pedi·
do de perdão, de se tentar zerá-la? Isso, realmente,
representa um enfraquecimento, mas não existe
nem encontro de contas. O próprio Governo Federal
e o Tesouro promovem essa sangria Por exemplo,
com relação ao Banespa, não temos a certeza absoluta de que essas contas são reais. Há cálculos sucessivos. Eu queria sugerir a V. Ex" que, quando em
contato com o seu Governador, sugerisse a S. Ex"
que pedisse perdão da dívida ou decretasse a sua
moratória, porque os Estados não têm condições de
pagar um absurdo desses; Enquanto isso, poderíamos investir em educação. Veja bem, foi colocado
nos bancos tanto dinheiro e, por outro lado, os Esta-
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dos pobres estão sendo tão sacrificados! Por quê?
Acho que tem que ser feito um estudo a respeito.
Estou sugerindo a V. Ex" que a única alternativa de
discussão sobre essa dívida, o que vai levar anos e
anos, inviabilizando o desenvolvimento do Estado,
seria - quem sabe? - o Presidente da República tentar, junto ao Tesouro Nacional, encontrar uma tentativa de imputar aos Estados que essa dívida paga
deveria ser investida ou na educação ou na llélÚde,
com uma .fiscalização séria, já que estamos em dificuldades para pagá-la. Veja o exemplo do seu Estado, a Parafba. O certo seria dizer ao Governo que a
partir de agora vamos acertar nossas contas dessa
forma. O Governo Federal vai assumir esses recursos, como assumiu também o pagamento das dfvidas dos bancos, e os Estados vão assumir o com-.
premisse com a União de investirem em determinados setores de interesse estratégico do Governo Federal; investimentos na educação, em primeiro lugar,
e na saúde. Congratulo-me com V. Ex" pela preocupação, que hoje assumi da tribuna, de abordar um
tema de tamanho interesse, não só no nível do Estado de V. Ex", como no nível nacional, porque a quebradeira é geral e o Governo Federal precisa encontrar alternativas. Parabéns pelo pronunciamento de

v. Ex".

O SR. NEY SUASSUNA - Nobre Senador Gil·
vam Borges, por algum tempo, tivemos a cultura do
calote, na qual todos os governadores pediram dinheiro à vontade sabendo que dívida pública não se
pagava. Só que em economia e em administração
não há milagres. Horas havia em que se tinha que
pagar a conta. Essa conta, no entanto, foi exponenciada por juros exorbitantes. Como nos Estados Unidos se procedeu a um fenômeno semelhante a
esse? Criou-se uma comissão que negociou essa
dívida buscando fazer o encontro de contas; depois,
securitizou-se o remanescente para saber o real valor daqueles títulos emnidos, ou seja, quanto realmente a sociedade dava por aquelas contas.
Essa comissão, que deveria durar um certo período determinado e se dissolver, dissolveu-se um
ano antes porque conseguiu fazer esse encontro de
contas e fazer esse grande acerto. Talvez fosse
essa a solução para o Brasil. Não partirmos para o
calote, mas buscarmos fazer o encontro de contas.
Com esse encontro de contas, por exemplo, o
Estado da Parafba que hoje deve 1 bilhão e 700 mi!hões, no próximo mês 1 bilhão, 748 milhões, ele
cairia talvez para 200 milhões, que é pagável, é
aceMvel. Com certeza, concomitante a isso, teriamos que fazer reformas. Os Estados estão cre-

scendo as suas folhas sem dar nenhum aumento, só
pelos planos de classificação, 2% ou 3% ao mês, o
que não pode continuar.
·
Temos que adequar os Estados à realidade da
economia do Real, estável. Há Estados, e aqui citaria alguns exemplos, que estão gastando 112% da
sua arrecadação, ou seja, gastam tudo o que recebem e tomam emprestado mais 12% com pessoal.
A!guns Estados estão devendo até cinco meSE!S de
pagamento aos funcionários. Mas há Estados grandes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que estão em
sooação de insolvência. São Paulo, para virar o
mês, .tem que tomar 200 milhões emprestados a
cada mês; Santa Catarina, que todos citam como
exemplo de progresso, um Estado equilibrado, está
tomando 40 milhões emprestados para virar o mês conversando com o Secretário de Finanç~. ele me
disse que a situação é calamitosa e tem que ser resolvido o problema do endMdamento, porque todo o
mês ele toma emprestado 40 milhões para virar o
mês; o Rio Grande do Sul toma emprestado 1o m~
lhões por mês- renegociou a dívida duas' vezés e já
está começando a negociar junto ao BNDES uma dfvida de 550 milhões. Então, a sooação não é só dos
Estados pequenos. A Parafba está até muno bem.
Estamos gastando só 65% com pessoal,
com as dívidas em dia; mas esses 161Tlilhões d~
vestimentos por mês fazem muita falta ao nosso

estamos

gresso.
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Essa é uma situação reàl e vejo· àr a soluÇiio,
não a do calote, da moratória, mas a do encontro 'i:le
contas e a securitização dÓ remanescente da dívida
De forma que devemos colocar isso na praça p,am
que ela possa quantificar quanto valem eSses iitiílos
e, a partir dar, zerado, continuemos ein ·deseno,:oÍVi·
mente. Agora, não pode pegar um Governado~ de
Estado, que não tem culpa da dívida que o seU Esta·
do tem hoje - há três governos que li Parafba não
toma um centavo emprestado, só faz pagar - e C?locá-lo como gerente de pessoal. Como pode o Governador de Alagoas, hoje, dirigir o Estado, se o que
S. Ex" arrecada tem que ser acrescido de mais 1?'!.
para pagar a folha? Não paga! Está há quatro meses sem pagar. Os governadores foram transforma·
dos em simples gerentes· de folha· de pagamento.
Isso não é possível continuar!
·•
'
. .
·,
Verificamos que a sociedade está dMdida· .Gi·
tei aqui, em meu pronunciamento, que há articulistas
que são a favor e outros que são contra, mas todos
são unânimes de que não adianta estar forte a
União se estão fracos os Estados. O todo é o
tório das partes.
·
·
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O Sr. Ernandes Amorim - Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Com muita satisfação, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Senador, peço-lhe, por gentileza, que seja bem sintético em sua intervenção, tendo em vista já termos ultrapassado em 03 minutos o tempo do orador.
O Sr. Ernandes Amorim -A nossa preocupação é saber que alguns Estados estão faliaos e, em
sua maioria, isso aconteceu devido ao empreguismo, corrupção, irregularidades. Como exemplo, cito
o meu Estado. Agora mesmo, empresários foram ao
BNDES buscar recursos para fazer investimentos
em Rondônia e ele não tinha dinheiro, mas o Governo Federal está colocando o BNDES à disposição
para emprestar dinheiro para um Estado que não
teve o cuidado de administrar bem seus recursos.
Há poucos meses aprovamos aqui R$1 08 milhões
para o Estado de Rondônia para adequar a folha de
pagamentos. Mas esse dinheiro chegou em Rondônia, o Governador, em suas manipulações, fez pagamentos de obras inexistentes, com correção monetária .desde o Plano Cruzado, de coisas que jamais
interessaria. Sabe-se, através de infórmes, que esse
dinheiro era rachado, foi pago às empresas, 30, 1O,
oito milhões. Denunciei aqui na Casa, denunciei no
Tribunal de Contas da União e agora o Governo ainda quer mandar mais dinheiro para Rondônia Onde
está a moral dessa questão toda? Isto me preocupa.
A população é que tem que pagar esses recursos.
Desta semana até a próxima, o BNO-ES está mandando mais R$80 milhões para Rondônia para serem jogados nesse saco sem fundo. A agricultura
não recebeu 200 milhões nem 100 milhões nem 100
mil e nem nada. Para onde vamos levar este Brasil?
O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Senador
Emandes Amorim.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que o nobre
Senador Humberto Lucena apresentou um projeto
que tive não só o prazer de subscrever mas de relatar. Embora a Folha de S.Paulo tenha dite.> que ainda não o relatei, eu o fiz desde agosto e desde Já ele
se encontra em andamento na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para o Plenário do Senado. Isto reduziria o pagamento mensal dos Estados.
Conclamo os Srs. Senadores a terem a coragem de
votá-lo.
Mas também estamos apresentando um projeto em que se busca criar uma Comissão para esse
grande acerto de contas, de forma que o risco seja
minorado. Não adiànta termos escrituralmente uma

249

dívida enorme, que é impagável. Vamos cair na realidade fazendo esse encontro de contas, seguindo o
exemplo americano, com uma comissão que se extingue ao terminar a negociação •. Desta forma securitizarfamos o restante da dívida para que poSkmos
ter os Estados adequados•.
No entanto, Sr. Presidente, é preciso que os
Governadores assumam sua responsabilidai:le fazendo as reformas administrativas e adequando as
máquinas municipais para os Prefeitos e as estaduais para os Governadores, para que tenhamos
uma administração enxuta e capaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) 1- Concedo a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira, em permuta com o Senador Ademir Andrade.
S. Ex' dispõe de 20 minutos para õ seu pronunciamento.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, na
manhã desta quinta-feira, o Senhor Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso, em companhia de Ministros de Estado, do Governador de Minas, Eduardo Azeredo, de Senadores, Deputados,
Prefettos e lideranças da região, inaugurará, no Município de Salinas, Minas Gerais, úm trecho de 59
quilómetros da rodovia Júlio Ramos, a BR-251 , que
permitirá a ligação daquele município à BR-116 (RioBahia).
Com esta obra na BR-251, a Rio-Bahia fica ligada por asfatto à cidade de Montes Claros, principal centro irradiador de progresso do norte de Minas. A BR-251 cobre uma extensão de 324 quilómetros, atravessando praticamente toda a área mineira
jurisdicionada à Sudene.
O trecho que será inaugurado custou certa de
R$55 milhões, e foi construído pelo Governo do Estado com recursos do Governo Federal. Atravessa
uma região altamente acidentada, que necessüou de
técnica sofisticada para que recebesse padrão de
rodovia federal, segura e com grande economia operacional.
A presença do Senhor Presidente da República
ressalta o signHicado da obra, que, além de ligar por
rodovia asfaltada todo o norte de Minas, ainda permite uma interiigação do Centro-Oeste do País ao litoral, estabelecendo uma. conexão do porto de
llhéus,.na Bahia, a Cuiabá, no Mato Grosso, passandopor Brasma e Montes Claros, em Minas Gerais;
A integração do norte de Minas às demais regiões do Estado e ao restante do País constitui fator
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importante para a recuperação económica dos municípios mineiros da área da Sudene, a maioria dos
quais enfrentando severa crise climática, que reduz
drasticamente sua produção agrícola, insuficiente
até para a sobrevivência do seu povo.
Estamos confiantes, Sr. Presidente, em que a
obra a ser inaugurada dará continuidade a outras,
de igual relevância, que estão sendo construídas no
norte de Minas, envolvendo rodovias de enorme importância para a integração económica daquela região a Minas e ao Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. France/ino
Pereira, o Sr. Va/mir Campe/o deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Emandes Amorin, 4" Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir
Andrade, por 20 minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orádor.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero comunicar ao Senado da República que acabamos de ter
uma audiência com o Ministro do Exército, General
Zenildo Lucena - eu, o Deputado Federal Giovanni
Queiroz e o Sr. José Altino, que é uma liderança dos
garimpeiros na Amazônia.
Fomos ponderar ao Ministro do Exército sobre
as manchetes divulgadas em todos os jornais do
País no dia de ontem, dando conta de que o Exército brasileiro, juntamente com a Polícia Federal, estaria sendo mobilizado para desalojar os garimpeiros
de Serra Pelada
Fiz uma série de ponderações ao Ministro do
Exército e também elaborei documentos dirigidos ao
Governador do meu Estado, Almir Gabriel, e ao Ministro da Justiça, Nelson Jobim.
Faço questão, Sr. Presidente, de deixar registrado nos Anais do Senado Federal o fax que enviei
hoje, pela manhã, ao Governador Almir Gabriel.
"Senhor Governador,
Começo esciarecendo a V. Ex' que o
presidente Fernando Henrique Cardoso foi
induzido pela Compa~hia Vale do Rio Doce
a proclamar uma inverdade a toda a nação
brasileira, quando afirmou que a errada companhia havia descoberto uma jazida mineral
com reserva de 150 toneladas de ouro, denominada Serra Leste. Através de um pedi-
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do de informações ferro por requeriment~·de
minha autoria, recebi, em caráter confiden·
cial, do Ministério das Minas e Energia! o
mapa da prospecção mineral desta jazida
com a localização de todos os furos de son·
dagem. É mais que evidente que o lençol
aurffero é único e que o seu ponto mais dis·
tante está a 800 metros do centro da cava
de Serra Pelada.
Na verdade, Sr. Governador; o garimpo de Serra Pelada está paralisado há mais
de seis anos, devido à sabotagem feita, ao
longo de toda a década de 80, pelos repre-sentantes do DNPM e da .CVRD. A tática
dessa empresa sempre foi a de matar o 'ga·
rimpeiro pelo cansaço, o que eles c,onsegui·
ram criando dificuldades para a Jéalização
do trabalho" (de exploração).
·
Se o governo fosse sério, o que deveriam ter feito" (estou me referindo a todos os
governos ao longo desses últimos dezasseis
anos) •. e que nós solicitamos desde que
Serra Pelada foi descoberta - era a prospecção, no sentido de orientar o garimpeiro, de
dar a ele o apoio técnico e mostrar a melhor
forma de fazer a exploração.
A prospecção que nós solicitávamos
desde o início da década de 80 passou a ser
feita há cerca de 2 anos, depois que . a
CVRD conseguiu reduzir a torça-dos garimpeiros, diminuindo-os de 80 mil para as 2 mil
famflias que hoje Já se encontram vivendo
economicamente da exploração do rejeito
mineral de Serra Pelada
Outro aspecto que quero ressaltar, Sr.
Governador, é o fato de que, quando o Presidente Figueiredo enviou ao Congresso Nacional uma lei retirando recursos do Tesouro
Nacional, no valor de 60 milh~ de dólares,
para indenizar a CVRQ, nós• - pariamentares da época - •conseguimos· aprovar no
Congresso uma emenda à lei, qÚe aceitava
o pagamento• (da indenização) "à CVRD;
desde que houvesse uma cOmprovação, a
ser feita através de demarcação e por direito
legal, que provasse que a área institufda no
Decreto 74.509 englobava a· área de Serra
Pelada.•
·
· ' · · ·
Ou seja, quando o Presidente Figueiredo enviou uma lei a este Congresso Nacional propondo
uma indenização à Companhia Vale· do Rio Doce,
questionávamos o direrro de propriedade da Vale,
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porque a mesma anunciou à Nação que aquela área
estava englobada pelo Decreto de Lavra 74.509 que, aliás, dos quatro decretos que ela tinha recebido numa mesma data, era o único legal, porque se
referia a uma área de 10 mil hectares; os outros, de
20, de· 30 e de 100 mil hectares, não eram legais
porque extrapolavam áreas permitidas pelo Código
de Mineração.
"Tudo o que querfamos era a prova
material de que Serra Pelada estava inclusa
no Decreto de Lavra n• 74.509 e a validade
desse decreto, considerando-se que nada tinha sido fetto pela empresa entre 1974, ano
da emissão do decreto, e 1980, quando foi
descoberta Serra Pelada. Infelizmente, essa
limenda foi vetada pelo ex-Presidente João
Figueiredo atendendo à escandalosa pressão do Instituto Brasileiro de Mineração. •
Após o veto dessa emenda - e eu não estou dizendo isto ao Governador para não ser muito prolixo
-, 'reapresentei o projeto como Deputado federal no
Cqngresso Nacional, criando uma comissão de quatro pessoas a fim de verificarem se realmente a área
de Serra Pelada estava englobada naquele decreto.
O jmeu projeto foi aprovado na Câmara, veio ao Senado, mas,. infelizmente, como as coisas andam
bastante devagar nesta Casa, foi pago o primeiro e
o segundo ano da indenização e, no terceiro ano,
considerar,am o meu projeto prejudicado, porque a
Vaie recebeu US$60 milhões em parcelas anuais de
US$15 milhões cada uma.
· 'Recentemente, nós e os demais integrantes da Comissão Especial do Senado
Federal, presidida pelo Senador Edison Lo. bão; que tem como Relator o Senador Ernandes Amorim, juntamente com os integrantes da Comissão da Câmara dos Deputados, criadas para estudar o problema de
Serra Pelada, solicitamos audiência com o
Presidente Fernando Henrique Cardoso' audiência solicitada,. inclusive, pelo Presidente do Senado Federal, Senador José
Samey - 'que, entretanto, nos encaminhou
ao seu Ministro-Chefe da Secretaria Geral
da Presidência da República, Eduardo Jorge
Caldas Pereira.
.
As comissões do Senado e da Câmara
reMndicaram a demarcação da área de Serra Pelada e que essa demarcação fosse feita pelo Exército Brasileiro' - o que eu disse
· hoje ao Ministro do Exército, pois os garim-
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peiros confiam nessa instituição. Por isso, é
importante que as Forças Armadas façam a
demarcação, definindo, de fato, de quem é a
área. Entretanto, recebemos a notícia de
que o Exército vai lá não para fazer a demarcação, mas para desalojar os garimpeiros de Serra Pelada.
'Depois de mais três horas de reunião,
em que os partamentares expuseram toda
essa situação que aqui relato, o Sr. Ministro
comprometeu-se a nos dar uma resposta,
que até hoje não nos chegou às mãos.•
Quer dizer, esperaram passar as eleições municipais e agora a resposta que nos dão, a nós Senadores e Deputados Federais que formamos a comissão para resolver essa questão, e que estivemos
visitando Serra Pelada, é a que temos ouvido no noticiário: que as Forças Armadas e Polícia Federal estão sendo mobilizadas para retirarem os garimpeiros
de Serra Pelada.
'Freamos chocados com as manchetes
dos jornais de todo o Pafs ao saber que as
Forças Armadas estão sendo convocadas
para retirar os garimpeiros de Serra Pelada,
quando esperávamos que os militares fizessem a devida demarcação, o que permitiria
a todos saber a quem de fato pertence a
área. Espero que o governo de V. Ex' não
contribua para esse ato de injustiça que se
pretende cometer. •
O Sr. Emandes Amorim - Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE- Concedo o aparte ao Senador Emandes Amorim, com satisfação.
O Sr. Ernandes Amorim - V. Ex', Senador
Ademir Andrade, refere-se ao Governador Almir Gabriel, a quem vejo somar-se às posições arbitrárias,
o qual ainda não lavou as roupas sujas de sangue
daquele embate entre os sem-terra, pois, possivelmente, a Jusliça, caminhando pelos meios legais,
vai encontrá-lo como um dos responsáveis por
aquela matança. É o mesmo Governador que, sabendo do impasse que existe em Serra Pelada e da
legalidade dos garimpeiros naquela área, dos seus
direitos, esse mesmo governador, acreditando na
impunidade, por exemplo, das mortes que houve em
Rondônia e no Pará, com a fé na impunidade, já faz
frente para arrancar os garimpeiros de uma área
onde, por muitos e muitos anos, trabalham e vivem.
E a própria lei que o Congressc aprovou diz que,
mesmo havendo alvará ou requerimento de lavra em
nome de terceiros, os garimpeiros organizados na
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área terão prioridade na exploração daqueles minérios. Mas, com tudo isso, e mesmo com a documentação que os garimpeiros têm, se vê nominarem
Serra Pelada de Serra Leste e a propriedade dos
garimpeiros ser invadida por uma empresa, com a
ajuda inclusive do próprio Ministro do Exército ou do
próprio Exército, em quem tanto confiamos e a
quem, juntamente com os garimpeiros, até pedimos
a demarcação da área. O Ministro da Justiça que,
através da imprensa ou não, está sendo informado
que há uma'invasão da empresa no território dos garimpeiros e não dos garimpeiros dentro da empresa,
e a própria Polfcia Federal, que deveria ter conhecimento daquele desfecho, não deveria estar ameaçando expulsar esses garimpeiros. Por isso, apoiamos inteiramente o pronunciamento de V. Ex" e queremos que as autoridades federais respeitem esta
Casa, principalmente a nossa Comissão criada para
dar um parecer ou um esciarecimento com relação a
essa questão de Serra Pelada.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço o aparte de V. Ex•, Senador Emandes Amorim, mas ressatto que estou me dirigindo ao Governador Almir
Gabriel no sentido de que S. Ex" se some conosco,
porque a avaliação que faço é que o desejo de expulsão desses garimpeiros não é dele, Governador
Almir Gabriel, mas do Presidente Fernando Henrique Cardoso. E essa intenção vem em função do
desejo de vender a Companhia Vale do Rio Doce,
de privatizá-la. Ao que sei, o Governador Almir Gabriel tem resistido a essa expulsão. Estou tentando
convencê-lo a resistir ainda com mais força, a não
permitir que se efetive uma injustiça desse tamanho.
Por isso, estou deixando aqui registrado o fax que
transmiti hoje ao conhecimento do Governador do
Estado.
•A Vale do Rio Doce tem agido na região contra os garimpeiros, usando de formas medievais de pressão. A companhia
está se prevalecendo do estado de miséria e
de necessidade daquele povo, adquirindo
suas casas por um preço vil. Depois da
compra de cada barraco ou casa, coloca os
objetos e móveis dessas pessoas em caminhões e posteriormente em trens e os empurram para qualquer lugar. Em seguida,
destrói a casa dessas pessoas, passando
um tratar por cima, para não permitir a reutilização de uma telha ou de uma tábua sequer.
Felizmente, está havendo uma resistência e as pessoas estão construindo ou-
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tras casas. Milhares de péssoas viveram ali
por mais de uma década, depositaram suas
esperanças naquele ouro que comprovadamente lá se encontra. Não nos é possfvel
agora desconhecer tudo isso. ·
No ensejo, ressalto que o candidato do seu
partido para prefeito de Curionópolis (atual Vice-P~
feito de João Chamon)', candidato apoiado pela'
Companhia Vale do Rio Doce, teve recursos incorr
táveis para ganhar a eleição a prefeito e que estava
apoiando intransigentemente a Vale do Rio Doce,
com o apoio do atual prefeito, foi derrotado nas eleições. Lá, a disputa girava entre quem estava do lado
da empresa, contra os garimpeiros, e quem estava
defendendo o interesse dos garimpeiros, exigindo da
Vale os direitos que a população tem. A eleição girou em tomo disso.
A Vale do Rio Doce investiu uma fortuna em
recursos na campanha do seu candidato, mas foi
derrotada eleitoralmente, o que deve chamar a atenção do Governador do Estado.
.. ,
Continuo:
'No ensejo, ressalto que o candidato
de seu partido para Prefeito de Curionópolis
(atual Vice-Prefeito João Chamon), foi rechaçado nas umas por defender publicamente os interesses da Companhia Vale do
Rio Doce e por tratar os garimpeiros cerno
inimigos. Osmar Ribeiro foi eleito com o nosso apoio, da mesma forma que Jair da Campo, em Eldorado dos Carajás e o Prefeito de
Jacundá, que tem em sua sede um grande
número de garimpeiros.
'
Estávamos planejando para esse úllimo domingo uma audiência cem V. Ex" .e
esses três prefeitos eleitos, quando fomós
surpreendidos pelo notiCiário da imprensa.
Comunico a V. Ex" que terei, na tarde
de hoje, uma audiência com o Ministro do
Exército, no sentido de fazer-lhe as mesmas
ponderações que ora lhe faço, e também
pedirei que S. Ex" não permita que o Exército Brasileiro seja usado para tal finalidade.
Rnalizo, enviando-lhe, em anexo, uma
proposta de acordo, no meu entendimento,
bastante justa, feita pelos garimpeiros ·de
Serra Pelada.
Coloco-me à sua inteira disposição no
sentido de .contribuir para que as coisas se
resolvam com paz e, acima de tudo, com
justiça.'
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Esse foi o texto do fax que encaminhei ao Governador do Pará, Almir Gabriel, sobre a conversa
que tive com o Ministro do Exército, General Zenildo
de Lu6ena, que afirmou que, até agora, oficialmente,
nãó recebeu nenhuma orientação ou ordem para
proceder a qualquer atitude contra os garimpeiros de
Serra Pelada e espera e torce, evidentem!!nte, que
isso não ocorra.
· Tive ~a oportunidade de relatar todo o histórico
dessa-longa disputa e tomei conhecimento da situação de desconsideração do Senhor Presidente da
República para com os Senadores e Deputados Federais. Foi enviado ao Presidente da República documento feito pela comissão da Câmara dos Deputados, pedindo que Sua Excelência colocasse as
Forças A!'rnâdas brasileiras· para fazer a demarcação da área. Esse fato também não chegou ao conhecimento do General Zenildo. O Sr. Eduardo Jorge, Secretário particular do Presidente da República,
nos atendeu, recebeu a solicitação do Senado e da
Câmara e ficou de nos dar uma resposta. Pois bem,
nenhuma resposta nos foi enviada e o Sr. Ministro
do Exército também não tomou conhecimento da
nossa solicitação.
·-A notícia que temos é a divulgada pela imprensa de que haverá o desalojamento desses garimpeiros.
Sr. Presidente, ainda hoje os garimpeiros de
Serra Pelada apresentaram uma proposta e estamos solicitando uma audiência com o representante
da comissão. AProveito a oportunidade para registrar a presença na tribuna de algumas dessas lideranças, tais como, Fernando Marcelino e Parazinho,
que esperam resolver de maneira pacffica uma
questão tão grave como esta.
A proposta de acordo, que quero deixar registrada nos Anais do Senado, está vazada nos seguintes termos:
'·

PROPOSTA DE ACORDO ENTRE
GARIMPEIROS E A COMPANHIA VALE
DO RIO DOCE PARA DESOCUPAÇÃO PACÍFICA DE SERRA PELADA.

<'
. ·1

'Por solicitação da Comissão constituída pelo Exm• Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia para intermediar o acordo, o
Sindicato dos Garimpeiros de Curionópofis e
as suas Delegacias Sindicais, por seu Presidente representado e que este subscreve,
vem formular proposta de acordo amigável
com a Companhia Vale do Rio Doce, com o
objetlvo de dar uma solução definitiva para o
problema social resultante da abrupta parafi-
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sação das atlvidades de garimpagem em
Serra Pelada.
A CVRD reconhece expressamente o
direito de posse dos garimpeiros ainda hoje
estabelecidos em Serra Pelada. Para que
estes se retirem da área, aquela empresa de
Mineração se compromete a:
a) Implantar o projeto Matriz Social,
idealizado pela CVRD, na própria área da
Serra Pelada' - Esse projeto de Matriz Social tem sido uma tapeação, uma enrolação,
porque, na verdade, o que ela quer é dar
uma pequena quantia de dinheiro e mandar
a pessoa definitivamente embora.
O Sr. Emandes Amorim - Nobre Senador,
permite-me V. Ex" um outro aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE- Pois nã~.
O Sr. Emandes Amorim - Esse projeto foi
criado pelo prefeito da cidade vizinha, numa negociação com a empresa, usando o próprio dinheiro do
município e fazendo-o em nome da empresa. Por sinal, vamos enviar documentos ao Tribunal de Contas do Pará para que sejam averiguadas irregularidades praticadas pelo prefeito, que V. Ex" diz ter
perdido a eleição, o que teria que ter acontecido
mesmo, até porque o seu interesse maior era defender os interesses da Companhia Vale do Rio Doce.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Mas não construfram nenhuma casa até agora.
O que os garimpeiros estão propondo é que
esse Projeto de Matriz Social, idealizado pela Companhia Vale do Rio Doce, com aproveitamento da
mão-de-obra, uma parte urbana e outra rural, seja
efetlvado em Serra Pelada, que é um distrito legalizado e não um povoado ou um lugarejo que se pode
· apagar do mapa, como pretende a Vale do Rio
Doce, ou seja, que este Projeto tenha como. preocupação o aspecto de ocupação de mão-de-obra urbana e também de distribuição de lote rural para produção agrícola
Segue:
"b) Para cada garimpeiro que queira
sair definitivamente de Serra Pelada, a Vale
do Rio Doce aumentaria de R$ 6 mil para
R$ 1O mil o pagamento referente à indenização de seu direito minerário, bem como indenizaria os imóveis, benfeitorias e planta. ções existentes na área ocupada.
c) Para todos os garimpeiros cooperativados e sindicalizados, a Companhia Vale
do Rio Doce destinará, em moeda nacional a título de royalty pelo descobrimento do ja·
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zimento mineral, posto que aquela empresa
não foi 'capaz de encontrá-lo - o equivalente
a 15 toneladas de ouro, quantidade correspondente a 1O% da reserva preliminar e subavaliada de 150 toneladas, divulgada pela
própMa Companhia Vale do Rio Doce.
Em uma fase posteMor, isto é, depois
de celebrado o acordo amigável entre a entidade representante dos gaMmpeiros abaixo
nominada e a Companhia Vale do Rio Poce,
será encontrada uma fórmula para que o pagamento seja efetuado diretamente aos garimpeiros, através de estabelecimento bancáMo.
Concluído o acordo amigável, a Companhia Vale do Rio Doce poderá realizar a
prospecção mineral na área.
Brasília, 22 de outubro de 1996.
Sindicato de GaMmpeiros de CuMonópolis
Fernando Marcolino Guimarães
Delegacias Sindicais de Base dos váMos municípios envolvidos na área."
Sr. Presidente, já encerrando, quero ainda deixar registrado nos Anais o tecr do fax que enviei ao
Ministro da Justiça, Sr. Nelson Jobim, pedindo a S.
Ex' moderação na decisão sobre um ponto tão importante quanto este.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso Estado do Pará vive e já viveu conflitos muito graves, até
com assassinato de pessoas. Penso ser absolutamente injustificável o Governo Federal, que não oonseguiu resolver o problema da terra, oomprar mais
uma briga desse tipo. Lamento que isso esteja ocorrendo devido ao fato de o Governo Federal pretender entregar a Companhia Vale do Rio Doce a grupos estrangeiros limpa de gaMmpeiros. São massacrados trabalhadores e cidadãos brasileiros que viveram nessa região por mais de uma década e
meia; jogaram todas as esperanças de sua vida ali,
sofreram e se martirizaram na esperança de ter dias
melhores e, de repente, estão sujeitos a passar por
esse constrangimento.
Espero, Sr. Presidente, que o Governador Almir Gabriel se sensibilize com a questão, que o Presidente da República volte atrás em sua decisão, e
que todos possamos juntos enoontrar uma solução
com paz e, acima de tudo, com justiça social, porque, caso contrário, não vacilaremos em usar esta
tribuna para denunciar, para bradar a toda esta Nação a tremenda barbaridade que se quer oometer
contra aquela gente.
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O Governo Fernando HenMque Cardoso, nesse
aspecto, está sendo pior, está sendo muito mais rigoroso, muito mais injusto do que os governos militares que o antecederam e do que o Governo do exPresidente José Samey, que dirige nossos trabalhos
neste momento.
Lamento, Sr. Presidente, registrar que aquela
audiência solicitada pela Comissão de Senadores e
Deputados Federais não foi atendida pelo Presidente da República. Fomos atendidos pelo secretário de
Sua Excelência, que recebeu dois documentos e até
hoje não nos respondeu nenhum deles.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A .QUE SE REFERE
O SR. ADEM/R ANDRADE EM .SEU PRO.
. NUNC/AMENTO:
Senhor Governador,

COmeço esclarecendo a V. Ex' que o presidente Femanclo
Hanrtque cardoso foi Induzido pela Companhia Vala do Alo Doce
a proclamar uma inverdade à toda a nação brasllei~, quando a~..
mou que a cttada companhia havia descoberto uma jazida mineral
com reserva de 150 toneladas de ouro denominada Serra Leste.
Através de um pedido de informações feito por requerimento de
minha autoria, recebi em caráter confidendal do Minlstérfo das Mi·
nas e Energia o mapa da prospecção mineral desta jazida com a

localização de todos os furos de sondagem. É mais que evidente
que o lençol aurífero é único e que o seu ponto mais distante está
a 800 metros do centro da cava de Serra Pelada.
Na verdade, sr. Governador, o garimpo de serra Pelada

está paralisado há mais de seis anos, devido à sabotagem !2!fa
ao longo de toda a década da 80 pelos representantes do D!íllf-1
e da CVRD. A tátlca dessa empresa sempre foi o de matar ó 9a~

'

'

rimpeiro pelo cansaço, o que eles conseguiram crianclo dl.ftcu~~
das para a realização do ~àlhô.'

,

. ..

.

. :·

se o governo fosse sério, o que dever1a't'er feito- e que
nós solicitamos desde que Serra Pelada foi descoberta - era a
prospecção, no sentido de orientar o garimpeiro, de dar a ele o
apoio técnico e mostrar a melhor torma de fazer a exploração.
A prospecção que nós solicitávamos ~ o lnfdo dei década da 1980 passou a ser falta há cerca da 2 anos, depois que a
CVRD conseguiu reduzir a força dos garimpeiros. diminuindo-os
de ao mil para as 2 mil famllias que hoje lá se encontram vivendo
economicamente da exploração do rejeito mineral da Serra Pela·
da

Outro aspecto que quero ressaltar, sr. Governador, é o fato
de que quando o Presidente Figueiredo enviou ao Congresso'
cional uma lei retirando recursos do Tesouro Nacional no valor do
60 milhões de dólares, para indenizar a CVRD, nós conseguinos
aprovar no Congresso uma emenda que aprovava a lei, aceitava
o pagamento à CVAD, desde que houvesse uma comprovação, a
ser feita através de demarcação e por direito legal, que provasse
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que a área lnstftufda no decreto 74.509 englobava a área de

Serra Pelada.
,,··Tudo o Que nós querfamos em a prova material de que

Serra Pelada estava inctusa no decreto de lavra 74.509 e a valldade'·deste decreto, consldéritndo--se· Que nada tinha sido feito
pela empresa entre 1974 (ar\ci da emissão do decreto) e 1980,
qtÍ<Ü1(!o foi dOSCÓberta Serra Pelada. Infelizmente esta emenda
!·
'
~
'
"
•
foi vetada pelo Presidente Jo!io Rguelredo, atendendo a uma escandalosa pressão do lbrtlm.

a

··c:.: Retc6ntemànte, nós·e ós d9maiS Integrantes da ComiSsãoEspàaa1 do,Se~acio'Federai, presidida pelo Senador Edlson Lobão, juntamente com os Integrantes da'Comlssão da Câmara dos
Depülados;, criadas para àstudar o problema em Serra Peleda.
sollcllamos aúdlllncla corri o Prasldente Femando Henrique Cor-

doSO; que ·entretanto·· nos enCaminhOu ao seu Ministro.Chefe da
Seeietaria"Geràf 'da Prasklêncla da' República, Eduardo Jorge
Ca!dBs Perelni. ·
··- As comlssóeS.do

ma;,;;ção na árÓa

s~·ado e d~ cifnara reivindicaram a da-

dâ Serm Pelada e 'qÚe esta demarcação tosse

térta'P,io éXéràiCi eniSnelro.'eonfomie offclo a ele entregue, cuja
cóB~ segue (Br19XI) 1): Dep'l's de mais da trlls horas de reunião,
enfft!e os parlamentares expuseram toda esta situação que aqui
relatO, o sr. MI~~~- OOffir,rOmeteu-Se a nos dar urna resposta,
quá irté hoje nÍ!Ó diegou àS
mãos.
••'

noSsas

.·• ... ~.- Ficamos cf19cados com as manchetes dos Jornais de todo
o par~ ao saber que as Forças Annadas estão sendo convocadas
para retirar os garimpeiros de Serra Pelada, quando nós esperávamos que os milHares fizessem a devida demarcação, o que per~
mfHrfa a todos sabennos a quem de fato pertence a área. Espero
que o govamo ,de V. ~ não contribua para este ato de Injustiça
que se pretende cometer.
, ,, A Vale do Rio Doce tem agido na região contra os garimpeiros. usando de formas·medlevals de pressão. A companhia
eslá se prevaleoendo do estado da miséria e de neoessldade daquele povo, adqUirindo suas casas por um preço viL Depois da
compra de cada barraco ou casa, coloca os obfetos e móveis des-sas peS9Cas em camlnhi5es e posteriormente em trens e os em·
purram para qualquer lugar. Em seguida, destrói a cas;< dessas
pessoas passando um tratar por cima peta não pennltir a reullllzação da uma telha ou uma lábua sequer.
Felizmenta está havendo uma reslstência e as pessoas estão construindo outras casas.

,

Milhares de pessoas viveram ali por mais de uma década,
deposllaram suas esperanças naquele ouro que comprovadamente lá se encontra. Não nos é possfvel agora desconhecer tudo
lslo.
No ensejo, ~ssalto que o candidato de seu partido para
prefeHo de Cunonópolls (atual vlce-preleHo da Jo!io Chamon), foi ,
rechaçado nas umas por defender publicamente os Interesses da
Companhlà Vela do Rio Doce e por tratar os garimpeiros oomo
inimigos. Lá o. Osmar Ribeiro foi eleito com o nosso apoio, da
mésma fonna como o Jair da campo em Eldorado dos cara]ás e
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o prefefto de Jacundá, que tem em sua sede um grande nt1m9ro
de garimpeiros. Nós estávamos planejando para este último domingo uma audiência de V. Ex' com esses três prefeitos eleitos,
quando tomos surpreendidos pefo noticiário da imprensa.
Comunico a V. Ex' que terei, na tarde de hoje, uma audiência com o Ministro do Exérdto, no sentido de fazer·lhe as mesmas
ponderações que ora lhe faço e também pedirei a ele que não
pennfta que o Exérdto Brasile-iro seja usado com tal finalidade.
Finalizo enviando-lhe em anexo uma proposta de acordo,
meu entendimento bastante Justa. feita p91os -garimpeiros ci9
Serra Pelada (anexo 2).
Coloco-me, à sua inteira disposição no sentido de contribuir para que as coisas se resolvam com paz. mas acima de tudo
oom justiça.
Atenciosamente, -Senador Ademlr Andrade, PSB- PA.

--no

PROPOSTA DE ACORDO ENTRE GARIMPEIROS E A CVRD
PARA A DESOCUPAÇÃO PACÍFICA DA SERRA PELADA
Por solicitação da Comissão consHturda pelo Exm9! Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia para lntennedlar o acordo, o
Sindicato dos Garimpeiros de Curionópolis e suas Delegacias Sln~
dlcais, por seu Presidente representando e que este subscreve,
vem fonnutar proposta de acordo amigável com a Companhia
Vale do Rio Doce - CVRD, com o objetivo de dar uma solução
definitiva para o problema social resultante da abrupta paralisação
das ativldades de garimpagem em Serra Pelada.
A CVRD reconhece expressamente o direHo de posse dos
garfmpelros ainda hoje estabelecidos em Serra Pelada. Para que
estes se retirem da área, aquela empresa de Mineração se compromete a:
a) Implantar o projeto Matriz Social, Idealizado pela CVRD,
na própria área da Serra Pelada, com aproveitamento da mão-de-obla ociosa lá eXistente em ativfdades de caracterfsticas urbanas
e rural.

b) Para cada garimpeiro que queira. sair definitivamente da
Serra Pelada, a CVRD aumentaria de R$6.000,00 pata
R$10.000,00 o pagamento referente à lndenlzação do seu direito
mlnerárfo, bem como indenizaria os Imóveis, benfeitorias e planta·
ções existentes na área ocupada.
c) Para todos os garimpeiros cooperativados e sindicalizados a CVRD destinará em moeda nacional - a tftulo de royaltie
pelo descobrimento do jazimento mineral, posto que aquela empresa não foi capaz de encontrá-lo o equivalente a 15 {quinze) toneladas de ouro, quantidade correspondente a 10% da reserva
preliminar e subavaliada de 150 toneladas, divulgada pela própria
Companhia Vale do Rio Doce.
Em uma fase posterior. fsto é. depois de celebrado o acordo amigável entre a entidade representante dos garimpeiros abaixo nominada e a CVRD, será encontrada uma fónnula para que o
pagamento seja efetuado diretamente aos garimpeiros através de
estabelecimento bancário.
COnclufdo o acordo amigável, a CVRO poderá realizar a
prospecção mineral na área.
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Brasma-DF, 22 de outubro de 1996.- Sindicato dos Garimpeiros de Curlon6plis - Fernando Marcolino Guimarães - Presidente - Delegacias Sindicais e Base:
Excelentíssimo Senhor

Dr. Fernando Henrique Cardoso
DO. Presidente da República
Palácio do Planalto
Nes1a
Brasnia, 18 de julho de 1996

Senhor Presidente,
Os garimpeiros de Serra Pelada, através de suas lideranças, em reunião no Senado Federal, e com apoio dos Parlamentares que subscrevem o presente docomento, pedem vênia para

expor e solicitar à Vossa Excelênda o que se segue:
1 - A situação de conflito entre esses trabalhadores e
CVRD deriva .jo simples fato de esses brasUeiros reivindicarem o

direito de exploração da mina de Serra Pelada. onde atuam há
mais de 16 anos;
2 - A sftuação toma-se cada vez mais explosiva pela total

fatta da continuidade de diálogo entre esses trabalhadores e a

Empresa Estatal, CVRD que se julga com os mesmo direitos.
Diante do exposto, data vênia, solicita:
1 - Interceda vossa Excelêncía para ~o permitir qualquer
ação. seja das Forças Annadas, seja da Polida Militar do Pará no
sentido de desalojar os garimpeiros;
2 - Nomeação de Comissão representativa da União para
negociação do impasse surgldo em Serra Pelada, com a participa·
ção dos Parlamentares, das Comissões criadas pelo Senado e pela
Câmara dos Deputados e os representantes dos gartmpeiros;
3 - Que, ao Emfa. seja dada a responsabilidade mediadora
para a condução do processo;

4 - Que seja designado o órgão que possa fazer a demar·
cação da área em conflito o DSG (Departamento de Serviço Geográfico} do Ministério do Exército, sugerido pela absoluta conflabi·
lidada, competência e isenção para que, a partir do marco trigono-métrico SL-1, sejam determinados todos os polígonos dos 100 ha
para lavra e 750 hectares para servidão, pertencentes ao garimpo
de Serra Pelada, confonne a Lei n~ 7.194/84 e ratificado pela
Constituição de 1988, Artigo 174 e seus parágrafos, bem como a
localização exata dos 10.000 ha do decreto de lavra 74.509/74.
COrdialmente, - Senador Emandes Amorim, PMOB·RO Senador Ademlr Andrade, PSB-PA- Senador COutinho Jorge,
PSDB-PA - Senador Edson Lobão, PFL·MA - Senador Gllvan
Borges, PMDB-AP- Senador Bello Parga, PFL-MA.- Senador
Sebastião Rocha, PDT-AP - Deputado Sebastião Madeira,
PSDB·MA - Deputado Giovani Queiroz, PDT·PA - Deputado
Antônio Feijão, PSDB·AP- Deputado José Prlante, PMQB-;:'A
-Deputado Paulo Rocha, PT· PA.
Senhor Ministro,

10-96)

Tomamos conhecimento através dos jomals O Uberal (20..
e Correio Brazlliense (21-10-96), do qual envio cópia de

reportagem, que a Polfda Federal e o Exército estarfam prepa·
rando uma ação de desocupação dos garimpeiros r:aa área ·fde
Serra Pelada.
1
A notrcia. juntamente com informações que recebemos diariamente da área em questão, dando conta de um clima de tynsão em Sena Pelada, lndusive com iminênda de conmtos internos, preocupa..nos sobremaneira e no~ faz dirigir a V. Ex' um Pedido de esclarecimento a respeitO da operação.
Na quaJidade de representante daqueles garimpeiros e
como Vlce-Presldente da Comissão Especial do· Senado destina.
da a avarsar a sttuação naquele garimpo p~raense e propor solu·
ções para o conflito, tenhO a informar a V. Exl que estão oco~n·
do conve~es em caráter aberto e claro para que se chegue a
uma solução negociada, que garanta o direito de quem o possua
e que leve em consideração a questão social, tanqo~llfll vista as
necessidades dos homens que ali dedicaram. grande parte da sua
vida. Também na Câmara dos Deputados funciona uma Comissão EsPeCial com a mesma finalidade ~ que. jun~ente, com a
do Senado, tem desenvolvidO divE!rsas atividades para aJcançar
seus objetivos.
Vale ressaltar que a própria CVRD e os ganmpelros têm
tentado chegar a um acordo, cujo texto ainda não está definido
·por ambas as partes, mas a questão está sendo objeto de conver·
sações adiantadas.
Creio que o melhor papel da Polida Federal e do Exérdto
Brasileiro, neste momento, seria garantir a segurança e a lntagri~
dada das tammas que alf resídem, atá que se chegue a um consenso definitivo sobre .:-os destinos da Serra Pelada, por uma
questão de justiça e para que não venham a ocorrer.oovas e lnadmissfvels tragédias, como as que têm manchado de sangue a história recente do Pará.
·
A desocupação da ponte de Marabá em 19p,ocupada por
garimpeiros, e a operação dã desobstrução da estrada em Eldo-rado dos Carajás resultaram em dezenas de mortes. Isto é o que
pretendemos evitar que ocorra, através de uma atuação política
Eu e vários outros par1amentares estamos prontos a colaborar
com V. Ex' em conversações pacificas com os dois lados Interessados no garimpo a fim de acelerannos o processo de definições,
mas não podemos admftir que mais uma vez se trate com força e
violência uma questão social em nosso Estado.
Amanhã, dia 22·tQ.96, terça-feira, OOJparOi a tribuna do Senado para falar sobra essas questões e gostaria de que até lá já Ptl·
desse ter sido contaclado por Ex', para estar melhor inlonnaclo.
conto com sua sensibilidade e com seu caráter democrático de homem público para que possamos resolver da fonna mais
adequada esta questão, evitando um confronto de lmprevlslvels

v.

proporções.
Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, PSB-PA.

Dumnte o discUISO do Sr. Ademir Àn~
drade, o Sr. Emandes Amorim, 4" Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Gilvan Borges. ·
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Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. Gilvan Borges deixa a. cadeira
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Lúdio Coelho.
· Durante o discurso do Sr. Ademir Andraiie, o Sr. Lúdio Coelho deixa a cadeira da
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. José
•, Samey,,Presidente.
.

. O SR. PRESIDENTE (josé Samey) - Sobre a
m~. projetOs que serão lidos pelo Sr. 1• Secretário

em exerofcio, Senador Bello Pari;,a.
São lidos os seguintes:
PRÓJETÓ DE LEI DO SENADO N" 234, de 1996
. ;' .
· . .., Define crime contra a Inviolabilidade
de comunicação de dados de computador.

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É érime contra a inviolabilidade de com4nicação de dados de computador:
. · ' ., -· manipular, sabotar, espionar, acessar de
qualque{ maneira, sem a autorização competente, o
conteildo de-computador.
· ' Pena:· detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos e
multa .. . ..,. ·,, : .
: 11 .::.· utiliZar. abusivãmente-sem a devida autorização-das iilstalações de processamento de dados.
Pena: 'detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou
multa.·
Ar!. 2"-A pena será aumentada de 113 (um terço), se o cometimento do crime definido nesta lei:
· •· •·1 -·prejudicar o furiCionarnento de programa ou
confiabilidade de tais dados; .
· ·;· 11 :.;; impedir ou dificuRar· o acesso de pessoas
autorizadas ao sistema do computador,
. III - buriar a integridade ou a fidelidade das in'
fonnações; ··· ... · · ·
:: IV - alterar ou destruir conteúdo de qualquer
computador. ··
; -- -·
. ·•. Art. a• Se o crime definido nesta Lei for cometido contra a administração pública, direta ou indireta,
ou empresa concessionária de serviços públicos, a
pena cominada a pena será aumentada de 213 (dois
terços). . . ":· ... . . ,,
iU Art. 4° Se o agente ao VIolar os dl\dos, ou em
sell-.,.ida a este, pratica outro crime contra o titular do
sistema, aplicam-se cumulativamente a pena de violação e a cominada ao outro crime.

o

Ar!. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
VIVemos na época em que os equipamentos de
processamento de dados já fazem parte do cotidiano
das peSsoas. A informática entra nos seus lares e
escritórios.
A utilização do computador, o acesso e a confiabilidade de seus dados l:levem ser protegidos contra a buria. A segurança de informações e transações de computador é imprescindrYel para que a criminalidade não sabote o progresso tecnológico.
O desenvolvimento de novas tecnologias leva
o Direito Penal a enfrentar novos delitos praticados
mediante o uso de computador, na indústria, eoono. mia, Administração Pública, e principalmente nas
instituições bancárias e companhia de seguros•
A utilização das máquinas automáticas de pagamento pcir estranhos, a sabotagem da programação de dados, espionagem por computador, a utilização não autorizada das instalações de processamento de dados por colaboradores infiéis ou terceiros estranhos aos serviços; ou quaisquer manipulações de computador que buriem a propriedade ou
falseiem dados técnicos, têm redundado no incremento de uma criminalidade sofisticada contra a informática.
Isto posto, conclamamos os ilustres pares para
aprovação do presente projeto que tentará impedir
que o desenvolvimento tecnológico seja sabotado
pelo mau uso do computador.
-- - Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. Senador Júlio campos, PFL-MT.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- Decisão Terminativa.)
PROJETO DE LEI N• 235, DE 1996
"Dispõe sobre o registro nas entidades fiscalizadoras do exercfclo de profissões. ·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Somente estão sujeitos a registro nas
entidades competentes para a fiscalização do exercfcio das diversas profissões regulamentadas, as
pessoas ffsicas que as exerçam.
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. a• Revogam-se a Lei n• 6.8a9 de 30 de outubro de 1980; os artigos 59 a 62 da Lei n• 5.194 de
24 de dezembro de 1966; o artigo 28 da Lei n• 2.800
de 18 de junho de 1956; a Lei n• 5.965 de 1O de dezembro de 197a; o parágrafo único do artigo 15 da
Lei n• 6.58a de 20 de outubro de 1978; o parágrafo
único do artigo 22 da Lei n• a.820 de 11 de novem-
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bro de 1960; o parágrafo único do artigo 14 da Lei n•
1.411 de 13 de agosto de 1951; o artigo 15 da Lei n•
4.769 de 9 de setembro de 1965; a Lei n• 6.496 de 7
de dezembro de 1977 e as demais disposições em
contrário.
Justificação

As autarquias encarregadas da fiscalização do
exercício das diversas profissões regulamentadas
(químicos,. administradores de empresas, médicos,
engenheiros, dentistas, etc) ditas Conselhos Federais e Regionais desta ou daquela habilitação, vêm
exigindo, seja por força das leis que regulamentaram
tais profissões, ou da lei genérica (Lei n• 6.839 de
30-1 0-80), que as empresas sejam cadastradas em
cada um deles, e às vezes até mesmo em mais de
um. Pelo cadastramento impõem, às empresas, o
pagamento de taxas anuais, e na falta dele aplicamlhes multas. Ditos valores vem sendo exigidos judicialmente, inclusive atravancando juízos e tribunais
com infindáveis disputas.
Ora, não é lógica a exigência do cadastramento, que deve se estringir aos profissionais (pessoas
físicas) e somente a estes, pois a empresa não exerce qualquer profissão, quem o faz são os seus titulares ou os seus contratados.
É o momento de se rev~ar as disposições legais que vem impondo esses injustificados gravames ("Custo Brasil") às empresas.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. Senador Henri11ue Loyola
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 6.839, DE 3Q DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões.
LEI N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966
Regula o exercício das profissões
de Engenheiro, Arquiteto e EngenheiroAgrônomo, e dá outras providências..
Art. 59. As firmas, sociedades, associações,
companhias, cooperativas e empresas em geral, que
se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta lei, só pode\
rão iniciar SUaS atividades depois de promoverem O
competente registro nos Conselhos Regionais, bem
como o dos profissionais do seu quadro técnico.
§ 1• O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em ge-
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ral só será concedido se sua denominação fOr realmente condizente com sua finalidade e qualifica~
de seus componentes. .. .
. .
. ... .
•
§ 2" As entidades estatais, paraestatals, autárquicas e de economia mista que tenham alividade na
engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se IJil.
riZem dos trabalhos de profissionliis desSas categorias,
são obrigadas, sem quaisquer .Onus, a _tomecer aos
Conselhos Regionais todos os .~.ementa; .necessários
à verificação e fiscalização da presente lei.
' ·
§ 3° Q Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, os requisitOs que as firmas ou demais organizações previstas neste artigo devérão preencher
.
..
para o seu registro.
Art. 60. Toda e qualquer firma ou 8rw.mização
que, embora não enquadra no· iutigo ·aiiteriÓi', tenha
alguma seção ligada ao exercício profissiopal da engenharia, arquitetura e agronomia, na fomia estabelecida nesta lei, é obrigada a requerer o se\1 registro
e a anotação dos prolissionais,_legalff!ente .habilita• . .
. .. . . . ..
dos, delas encarregados.
Art. 61. Quando os serviços forem executados
em lugares distantes da sede da entidade, deverá
esta manter, junto a cada um dos serviÇos, um profissional devidamente habilitado naqueJa juriSdição.
Art. 62. Os membros dos ConselhOs Regionais
só poderão ser eleitos pelas entidades de classe
que estiverem previamente regiStradaS no Conseiho
··
em cuja jurisdição tenham sede.

·······························-···············-···-··-··-········,
LEI N" 2.800, DE 18 DE JUNHO DE 1956
Cria os Conselhos Federal e Regionais de Química, dispõe sobre o exerc>cio da profissão de químico,· e· dá outras
providências.
·
·

.....................................-················-············4

Art. 28. As firmas ou entidades a que se refere
o artigo anterior são obrigadas ao pagamento de
aAuidades ao Conselho Regional de Química em
cuja jurisdição se situam, até o dia 31 de março de
cada ano, ou com mora de 20%, (vinte por cento),
quando torá deste prazo.
LEI N° 5.965, DE 1O DE DEZEMBRO DE 1973
Acrescenta parágrafos ao artlgó 13,
da Lei n• 4.324, de 14 de abril de 1964,
que Instituiu o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Odontologia, e
dá outras providências..
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LEI N• 6.sà3, DE 20 DE OUTUBRO DE 1978
Cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionlstas, regula o seu funcionamento, e dá outras providências.
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Parágrafo único. Serão também registrados no
mesmo órgão as empresas, entidades e escritórios
que explorem, sob qualquer forma, atividades técnicas de Economia e Rnanças.
LEI N° 4.769, DE 9 DE SETEMBRO DE 1965

CAP[TULOII
Do Exercício Profissional
Art. 15. O livre exercfcio da profissão de nutricionista, em todo o tenitório nacional, somente é
pennitido ao portador de Carteira de Identidade Profissional expedida ·pelo Conselho Regional competente.
Parágrafo único. É obrigatório o registro nos
Conselhos- Regionais das empresas cujas finalida·
des estejam ligadas à nutrição, na fonna estabeleci·
da em regulamento.

Dispõe sobre o exercício da profis·
são de Técnico de Administração, e dá
outras providências.
ooOoooouo ... ooooooooooon-uouooooooooooOOonooooooooooooooooouoou. . o.ooooooOoooo

Art 15. Serão obrigatoriamente registrados nos
CATA as empresas, entidades e escritórios técnicos
que explorem, sob qualquer forma, atividades do
Técnico de Administração, enunciadas nos tennos
desta Lei.
§ 1°Vetado.
§ 2° O registrado a que se referem éste artigo
Vetado será feito gratuitamente pelos CATA

LEI N° 3.820, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1960
Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras
providências.
oo•••••••noouooo•oooo..,oooo-oo1,oonuo ... Ooonoooooooooooooooooo••••••

CAP[TULO III
Das Anuidades e Taxas
Art. 22. O profissional de Fannácia, para o
exercfcio de sua profissão, é obrigado ao registro no
Conselho Regional de Fannácia a cuja jurisdição estiver ·sujeito, ficando obrigado ao pagamento de uma
anuidade ao respectivo Conselho Regional até 31 de
março de cada ano, acrescida de 20% (vinte por
cento) de mora, quando fora desse prazo.
Parágrafo único. As empresas que exploram
servjços para os quais são necessárias atividades
profissionais farmacêuticas estão igualmente. sujeitas ao pagamento de uma anuidade, incidindo na
mesma mora de 20% (vinte por cento), quando fora
do prazo.

1

LEI N°1.411, DE 13 DE AGOSTO DE 1951

j.

Dispõe sobre a profissão de Economista

·Art. 14. Só poderão exercer a profissão de economista os profissionais devidamente registrados
nos CREP pelos quais será expedida a carteira profissional.

LEI N° 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977
Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços
de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arqultetura e
Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de
Assistência Profissional; e dá outras providências.

(A Comissão de Assuntos Sociais, Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Os proje·tos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Em sessão anterior, foi lido o Ofício n• 28, de
1996, do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o processo Diversos
n• 77, de 1996, comunicando que esse Órgão Técnico manifestou-se favoravelmente à participaÇão desta casá na Cúpula Mundial da Alimentação, a realizar-se em Roma, Itália, no período de 13 a 17 de novembro próximo.
A matéria deixou de ser votada naquela oportunidade por tratar-se de sessão não-deliberativa.
Em votação a proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A Presidência designa o Senador Osmar Dias
para desempenhar a referida missão.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Em sessão anterior, ·foi lido o Ofício n• 29, de 1996, do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defe·
sa Nacional, sobre o processo Diversos n• 88, de
1996, comunicando que esse Órgão Técnico mani·
festou-se favoravelmente à participação desta Casa
na 65° sessão da Assembléia Geral da Organização
Internacional de Polfcia Criminal - lnterpol, a realizar-se em Antlaya, na Turquia, no perfodo de 19 a
23 do corr.ente.
A matéria deixou de ser votada naquela oportunidade por tratar-se de sessão não-deliberativa.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A Presidência designa o Senador Romeu
Tuma para desempenhar a referida missão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Em sessão anterior, foi lido o Requerimento n• 968, de
1996, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, que seja realizada inspeção de natureza operacional e patrimonial no Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social, quanto às
Privatizações da Excelsa e da Light, bem como da
venda de ações remanescentes dessas empresas
de propriedade da Eletrobrás.
O requerimento deixou de ser votado naquela
oportunidade por tratar-se de sessão não-deliberativa.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O Senhcr
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.506-5, adotada em
17 de outubro de 1996 e publicada no dia 18 do
mesmo mês e ano, que 'altera a legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro·.
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
PMDB

Jáder BartJalho

1.Gerson Camata

Outubro 1996

Nabor Júnior

2.Cartos Bezerra
PFL_

João ROcha
José Alves

1.0dacir Soares
2.José Biahco..
PSDB

Sérgio Machado

1.Geraldo Melo
PSL
RomeuTuma ·
PDT.

Sebas.tião Rocha

1.Darcy Ribeiro
Deputados

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Osório Adriano
Eliseu Resende

1.Jair Soares
2.Mussa Demes

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPSC)
Hermes Parcianello

1.Edinho Be:z:

Bloco (PPBIPL)
Hugo Biehl

1.Wigberto Tartuce.

Firmo de Castro

,..j

t

PSDB

~

1.Roberto Brant
PCdoB

Aldo Rebelo1.Sérgio Miranda

/

PPS.
Sérgio Arouca
1.Augusto Carvalho ..
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a ti-amitação da matéria:
Dia 22·1 0--96- designação da Comissão MiSta
Dia 23-10-96- instalação da Comissão Mista
Até 23-10-96- prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parêcer
sobre a admissibilidade
Até 1"--11-96- prazo final da Comissão Mista
Até 16-11-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Na·
cional a Medida Provisória n• 1.507-12, adotada em
17 de outubro de 1996 e publicada no dia 18 do
mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre medidas de
fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá
outras providências".
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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 emHir parecer sobre a matéria:
Senadores
Suplentes

Titulares

EMQB.
1.Gerson Camata
2.Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

EEL.
Bello Parga
Francelino Pereira

1.Freitas neto
2.Romerc Jucá
PSDB

PI
Em
Valmir Campelo

cional a Medida Provisória n• 1.508-1 O, adotada em
17 de outubro de 1996 e publicada nc dia 18 do
mesmo mês e ano, que •concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição
de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e prazo de
recolhimento do referido imposto para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece
suspensão do !PI na sarda de bebidas alcoólicas,
acondicionadas para venda a granel, dos estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos 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

1.Regina Assumpção
Depukados

Titulares
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Suplentes

EM.OO
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Bloco (PEL.JPT6) ·
Manoel Castro
Luciano Pizzatto

1.Raimundo Santos
2.Ciro Nogueira

EEL.
João Rocha
Júlio Campos

Bloco (PMDB/PSD/PSL/PSC)
Gonzaga Mota

1.Edinho Bez

Sérgio Machado
Ademir Andrade

1.SOvio Torres

Bcsco França
1.
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-10-96- designação da Comissão Mista
Dia 23-10-96- instalação da Comissão Mista
Até 23-10-96- prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 1"-11-96- prazo final da Comissão Mista
Até 16-11-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Na-

1.Antônio C. Valadares
PPS.

Roberto Freire

1.Deputados

Titulares

Suplentes

PV

1.EMN

1.Geraldo Melo
PSB

1 ..PSQB.

YedaCrusiús

1.Edison Lobão
2.Jonas Pinheiro

.PSQB.

Bloco (PPBIPL)
Basmo Villani

1.Gerson Camata
2.Canos Bezerra

Bloco {PE!.LPI6)
Júlio César
Luiz Braga

1.Murilo Pinheiro
2.0sório Adriano
Bloco {PMDB/PSDIPSLIPSC.)

Dilso Sperafico

1.Marcelo Teixeira
Bloco (PPB/PL)

João Ribeiro

1.Severino Cavalcanti
PSDB

Welson Gasparini

1.Antônio Balhmann
PT

Miguel Rossetto

1.José Pimental
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Bloco (PPB!PL)

PDT
Matheus Schmidt
1.Sflvio Abreu
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-10-96- designação da Comissão Mista
Dia 23-1 0-96- instalação da Comissão Mista
Até 23-10-96- prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 1"-11-96- prazo final da Comissão Mista
Até 16-11-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.509-9, adotada
em 17 de outubro de 1996 e publicada no dia 18 do
mesmo mês e ano, que "isenta do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral".
·
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 22 da Resolução n"
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB.

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL

João Rocha
José Agripino

José Bianco
Vilson Kleinübing
PSDB.

Sérgio Machado

Nelson Marchezan

RomeuTuma

Sérgio Guerra

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Murilo Pinheiro
Zila Bezerra

Mendonça Filho
UmaNetto
Roberto Valadão.

Inácio Arruda

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia22-10-96- designação da Comissão Mista
Dia 23-10-96 - instalação da Comissão Mista
Até 23-10-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissib~idade

Até 1"-11-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 16-11-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.511-3, adotada
em 17 de outubro de 1996 e publicada no dia 18 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao art. 44
da Lei n• 4.n1, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da.conversão
de áreas florestais em áreas agrfcolas na região
Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá
outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e s• do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Jáder Barbalho
Nalbor Júnior

1.Gerson Camata
2.Carfos Bezerra
PFL

Bernardo Cabral
Odacir Soares

RomeroJucá
Jonas Pinheiro.
PSDB

Sérgio Machado

Bloco (PMDB!PSDIPSLIPSC)
Pedro Navais

João Colaço
PCdoB.

Aldo Arantes

DEPUTADOS
Titulares

Luciano Castro
PSB

Lucfdio Portella
PSL

Augusto Farias.
PSDB

Geraldo Melo
PPB.

Epitácio Cafeteira

Jorge Tadeu Mudalen

Geraldo Melo
PDT

Sebastião Rocha

Darcy Ribeiro.

·~--~
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Francelina Pereira

PSDB

Benedita da Silva

Marina Silva ·

DEPUTADOS

Sérgio Machado

PTB.

Bloco (PFIJPTB)
Rogério Silva .
Osmir Uma

Emilia Fernandes

Murilo Pinheiro
Maria Valadão

Ademir Andrade1 .Antônio Carlos Valadares
DEPUTADOS

Oscar Andrade

Rohnelt ·· ·

Bloco (PFUPTB)

Gerson Peres

Silvemanl Santos

Paes Landim
Jonival Lucas

PSDB.

-·!c .. r,

Luiz Fernando

Celso Russomanno

:-:~'"'-- :-~:··•'

Emerson Olavo Pires

Sérgio Arouca
PV. ,.

Odelmoleão

e·

~--~~-~SÊNÀDoRES

....... ;;
Titulares · :. ' ·
~

Jáder Barbalho. .
Nabor Júnior ,. ·•

.. ·

'

Suplentes

. .. ,

Gerson Camata
Carlos Bezera
PFL

wàldeck oíne1~

Gerson Peres
PSDB.

... De acordo com a Resolução n• 1, de 1989..CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: . • · :.
:, •
, . Dia 22~1o-96- designação da Comissão Mista
Dia 23-1 o-96 - instalação da Comissão Mista
· Até 23-1o-96 ~prazo para recebimento de emendas para a· Coinissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibRidade ' ., · ~r
· :. Até 11l-11-96- prazo final da Comissão Mista
··:r Até -16-11-96- prazo no Congresso Nacional
' · · O SR; PRESIDENTE (José Samey) - O SenhÓr Presidente da República· enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.518-1, adotada
ein ·17 de outubro de 1996 e publicada no dia 18 do
mesmo mês e ano, que "altera a legislação que rege
o SB!ário-Educação, e dá outras providências•,
. •· · De acordo· cóm as indicações das lideranças, e
n~ tennos dos §§ 4 2 e 5• do art. 22 da Resolução n•
1~N. fica assim constitufda a Comi~o Mista incumbida de éinitir parecer sobre a maténa:
.

Zé Gomes da Rocha

Bloco (PPBIPL)

Femanéio G'ábeiii · ·- ·

'··~.).

Wemer Wanderer
Marilu Guimarães.

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) '

PPS
'" · · ·

Suplentes

Titulares

Bloco (PPBIPL)

I

1.Regina Assumpção.
PSB

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

. ·.'· .

Geraldo Melo

Suplentes

Titulares

E~on

RomeroJucá

JoséBianco

.

Ubiratan Aguiar

Alexandre Santos.
PMN

Bosco França

.PT
Ivan Valente
Pedro Wilson
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22·1 0.96 - designação da Comissão Mista
Dia 23-10.96 - instalação da Comissão Mista
Até 23-10.96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 1._11-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 16-11-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.519-1, adotada
em 17 de outubro de 1996 e publicada no dia 18 do
mesmo mês e ano, que "altera a redação do art. 34
da Lei n• 9.082, de 25 de julho de 1995, e do art. 35
da Lei n• 9.293, de 15 de julho de 1996, · ~e dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes p '':-.a elaboração da lei orçamentária para os excrciCIOS de
1996 e 1997".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n•

264

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in·
cumbida de em~ir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB.

Outubro 1996

Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ...: Esgota·
do o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
· ·· ..

ORDEM DO DIA

. ,.,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Bell() Parga.·
É lido e aprovado o ·seguinte
'" ·
'.;! ·
•.;

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL

Vilson Kleinübing
Jonas Pinheiro

Hugo Napoleão
Waldeck ameias.
PSDB

Sérgio Machado1.Geraldo Melo
PPS.
Roberto Freire
PPB
Epitácio Cafeteira

Lucfdio Portella
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PR.JPTB)

Paulo Gouvea
Eliseu Resende

Laura Carneiro
Osório Adriano

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC)
Rubens Cosac

Pinheiro Landim
Bloco (PPBIPL)

OdelmoLeão

Gerson Peres
PSDB

Luiz Carlos Hauly

Ayrton Xerez
PDT

Matheus Schmidt

SDvio Abreu
PSB.

Sérgio Guerra

JoãoColaço

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Dia 22· 10-96- designação da Comissão Mista
Dia 23-1 0-96 • instalação da Comissão Mista
Até 23-1 0-96 • prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
·
Até 10..11 ·96 • prazo final da Comissão Mista
Até 16-11-96 • prazo no Congresso Nacional

REQUERIMENTO N• 999, DE 1996 ·
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alfnea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem. do Dia,
a fim de que as matérias constantes dos. ~ens n•s
2 e 3 da pauta, sejam submetidas· ao Plenário
após o ~em n• 9.
Sala das Sessõe~ 22 de outubro de 1996.Senador Valmir Campelo.
· ·· · · '
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do
Plenário.
·
·
. · · 't
Item 1:

'

.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 62, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. •
353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara ··n• 62, de
1996 (n• 2.317/96, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, 9ue
institui a Contribuição Provisória sobre Movi·
mentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira·
CPMF, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econõmicos.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento )nter·
no, designo o Senador Lúcio Alcântara para proferir
parecer sobre o projeto e as emendas que forarr
apresentadas.
Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Sena·
dores, nos termos do § 1• do art. 61 da Constituição
e com fulcro na Emenda Constitucional n•12, de 15
de agosto de 1996, o Presidente da República submeteu à elevada deliberação dos Membros do Con·
gresso Nacional o texto do projeto de lei que "institui
a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
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Natureza Financeira CPMF, e dá outras providências• (Mensagem n• 782, de 22 de agosto de 1996).
·Aprovada na Casa de origem, ·como PL n•
2.317/96, a referida proposição é ora submetida ao
exame do Senado Federal (PLC n• 62, de 1996).
Segundo a Expo5ição de Motivos n• 355, de 21
de agosto ele 1996, do Ministério .da Fazenda, o projeto de lei em exame tem por finalidade stlprir o Sistema
Único ·ele Saúde (SUS) ele recursos adicionais indispensáVeis ao cumprimento de suas finalidades, em
face da reconhecida insufiCiência das fontes de recetta
constitucionalmente vinculadas ao seu financiamento.
O incremento· de arrecadação resultante da
instttuição da CPMF é estimado pelo Poder Executivo em US$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de
dólares nbrté-americanos) por mês.
O conteúdo do Projeto de Lei da Câmara n• 62,
de 1996, pode ser assim resumido:
Nos arts. 1' e 2°, respectivamente, institui-se a
CPMF e descrevem-sé as suas hipóteses de incidência.
No art.
enumeram-se os casos de não-incidência da CPMF.
Nos arts. 4' e 5", trata-se da sujeição passiva
(contribuintes e responsáveis).
No art. 6', da base de cálculo.
No art 7" é estabelecido o percentual de vinte
centésimos como alfquota da CPMF.
No art. 8°, são arrolados os casos em que a referida alfquota fiCil reduzida a zero.
. No .art ·9,, o Poder Executivo é autorizado a alterar' a alfqÚota da CPM~. observado como limite
máXimo o percentual de vinte centésimos.
· No art 1O, outorga-se ao Ministro da Fazenda
competência para disciplinar as formas e os. prazos
de apuração e de pagamento ou retenção e recolhimento da CPMF.
' No art 11, atribui-se competência à Secretaria
da Receita·Federal (SRF) para administrar a CPMF,
ar incluídas as atividades de tributação, fiscaliZação
e arrecadação. A SRF poderá requisitar ou proceder
ao ~xaine de documentos, livros e registres, bem
como estabelecer obrigações àcessórias. As instituições financeiras terão de prestar à SRF as informações necessárias à identificação dos contribuintes e ·
os valores globais das respectivas operações. O sigilo
dessas informações deverá ser resguardado pela SRF
na forma da legislação aplicável à matéria, vedada sua
utirlzação para lançamento de outros tributos.
· Nósarts.12, 13, 14, 15 e 19, são estabelecidas diversas regras sobre os aspectos administrativos da CPMF.
' .,.
.
.

ao,
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No art. 16, dispõe-se sobre aplicações de renda fixa e de renda variável.
No art 17, proíbe-se que os cheques pagáveis
no País recebam mais de um endosso durante a vigência da CPMF, e são resguardados do ônus dessa contribuição os salários e remunerações até 3 salários mínimos; os benefícios da Previdência Social;
os proventos e pensões não-excedentes a 1O salários mínimos; os élepósitos de poupança com prazo
não inferior a 90 dias.
No art. 18, o produto da arrecadação da CPMF
é destinado integralmente ao Fundo Nacional de
Saúde, vedada sua utilização no pagamento de serviços prestados pelas instituições hospitalares com
finalidade lucrativa.
Finalmente, no art. 20, é fixado em treze meses o prazo de vigência da CPMF, iniCiando-se sua
contagem noventa dias após a publicação' da lei instituidora.
É o relatório.

· 11 - Emendas
Foram apresentadas três emendas dentro do
. prazo regimental, de autoria dos eminentes Senadores Odacir Soares (Emendas n' 1 e 2) e Edison Lobão (Emenda n• 3), a seguir transcritas e analisadas.
EMENDAN°1
"Suprima-se do PLC 62196 o artigo
11 e seus parágrafos"
A prestação de informações à Secretaria da
Receita Federal, pelas instituições financeiras, não
constitui inovação, pois ela já está prevista no inciso
11 do art 197 do Código Tributário Nacional.
Como o referido diploma legal tem natureza de
lei complementar, uma vez que recepcionado pela
Constituição de 1988 (art. 146), a prestação de informações de que trata o PLC n' 62, de 1996, subordina-se ao disposto no citado art. 197, inclusive à exceção constante de seu parágrafo único: "A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação
de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão."
Além disso, a redação dada pela Câmara dos
Deputados ao § 3' do art. 11 do projeto em causa
resguarda, na forma da legislação aplicável à matéria (arts. 38 da Lei n• 4.595, de 30 de dezembro de
1964, também recepcionada como norma complementar, e 197 do Código Tributário Nacional), o sigilo das informações prestadas às autoridades fiscais,
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vedada sua utilização para o lançamento de outros
tributos.
Isto posto, somos pela rejeição da emenda.
Emendan°2
"Incluir o seguinte parágrafo ao artigo
11 do PLC 62/96, que 'institui a Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Crédttos e Direitos
de Natureza Rnanceira CPMF, e dá outras
providências':
'§ ..... A utilização indevida das informações obtidas, para as finalidades deste
artigo, constitui crime e sujetta o Secretário
da Receita Federal, bem como os agentes
diretamente responsáveis pela fiscalização, ·
às penas previstas no § 7° do art. 38 da Lei
n° 4.595/64, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.'a
O art. 38 da Lei n° 4.595, de 30 de dezembro
de 1964, prescreve, em seu § 6°, que informações
prestadas pelas instituições financeiras às autoridades fiscais deverão ser conservadas em sigilo, não
podendo ser utilizadas senão reservadamente; e, no
seu § 72, que a quebra do sigilo constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão de um a
quatro anos, aplicando-se, no que couber, o Código
Penal e o Código de Processo Penal, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
Tendo em vista que os dispositivos cttados são
suficientemente abrangentes, dispensando, portanto, a referência à sua aplicabifidade à eventual quebra de sigilo bancário em decorrência do disposto no
art. 11 do PLC n° 62, de 1996, somos pela rejeição
da emenda.
Emendan°3
"Inclua-se no art. ao um inciso, numerando-o inciso 11 e renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
'Art. ao ...............................................
(........................................... ............)
I ..............................................- ........... .
(........................... ......... ....•.•.........)
11 nos lançamentos a débito em contas
de depósito de poupança, quando efetuados
no prazo igual ou superior a noventa dias
em relação ao último depósito efetivado;
Suprima-se o inciso IV do art. 17.'"
Os depósttos em poupança, por prazo igual ou
superior a noventa dias, não serão afetados pela
CPMF. pois o inciso IV do art. 17 do PLC n° 62, de
1996, autoriza o Banco Central do Brasil a "instituir

-
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modalidade de depósito de poupança para pessoas
físicas que permita conferir remuneração adicional
de 0,20% a ser creditada sobre o valor do saque,
desde que tenha permanecido em depósito por prazo igual ou superior a noventa dias•.
Essa matéria é, aliás, .enfatizada na Exposição
de Motivos n° 355, de 21 de agosto de 1996, que
acompanha o projeto de inicia!iva do poder Execu)ivo:
...
.
"De grande importância são as compensações sociais à incidência da contribuição, na proteção de .sal~os, proventos e
pequenos poupadores, que, .em essência,
compreendem:
..
. :· .,
. ,

(..............................,...........:::~.;. ..........)

acréscimo aos . saldos. de. poupança
com prazo de permanência superior a. noventa dias, de peroerrtual suficiente para de·
sonerar o poupador dos efeitos. çta contribuição".
Isto posto, somos pela rejeição da emenda.

III- Voto
O projeto de lei em exame guarda estrita'•eonfonnidade com as disposições da Emenda Constitu·
cional n° 12. de 15 de agosio de 1996, que "outorga
competência à União para inStituir contribuição provisória sobre movimentação óu transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira".
A alfquota da CPMF é fiXada em vinte centési·
mos por cerrto, percerrtual inferior ao limite máxime
de vinte e cinco cerrtésimos por cerrto estabelecidc
na referida emenda constitucional. O prazo de dois
anos previsto nesta para a vigência' da- nova cbntribuição é reduzido a treze meses, e a sua cobiança
só poderá ter inicio após decorridos noventa dias da
publicação da lei que a instituir.. A imunidade tributá·
ria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios é preservada pela não-incidência. da
CPMF sobre os lançamentos em suas contas. • ·
Vale ressaltar que a própria Emenda Constitucional n2 12, de 1996, teve sua constitucionalidade
examinada, recentemente, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que, por nove votos a dois, rejeitou peclido de liminar em ação di reta de inconstitu·
cionalidade proposta pelas Confederações Nacionais dos Trabalhadores de Saúde (CNTS) e d<JS!,Diri·
gentes Lojistas (CNDL).
'
A gravidade dos problemas que afligem a área
da saúde justifica plenamente a .instituiçãq da
CPMF, como solução emergencial e transitória en·
quanto se ultima a reforma tributária.
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' O produto da arrecadação da CPMF, durante
os treze meses de sua vigência, deve totalizar, aproximadamente, R$5,2 bilhões, quantia quase correspondente ao mfnimo necessário (R$5,6 bilhões)
para o atingimento de algumas das metas estratégicas, dentre as arroladas no Plano de Ação apresentado pelo Ministro da Saúde ao Congresso Nacional.
·· Quanto às crl!icas formuladas à nova contribuição devido à sua natureza cumulativa e ao fato de
rep~ntar um aumento da carga tributária, é preciso'.esclarecer que, além de temporária, a contribui~Jprovocará um desembolso indMdual insignifiCalite, apenas vinte centésimos por cento do montante· da movimentação bancária do contribuinte,
sem que este se veja obrigado a prestar qualquer
declaração à Secretaria da Receita Federal ou a
preencher formulários e outros documentos fiscais.
À vantagem de sua natureza não-declaratória, a
contnbuição alia a de assegurar o cumprimento do
principio da generalidade da tributação, uma vez
que é insuscetfvel de sonegação, atingindo por igual
todos os setores da economia, inclusive os informais.
IV- Conclusão
Em face de tudo o acima exposto, somos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 62, de
1996, rejeitadas as três emendas a ele oferecidas.
O SR.· PRESIDENTE (José Samey)- O parecer conclui favoravelmente ao projeto e pela rejeição
das emendas.
Sobre a mesa, emenda de autoria do Senador
José Eduardo Outra, nos termos do art 348, 'd', do
Regimento Interno, que será lida pelo 1• Secretário
em exercfcio, Senador Bello Parga.
É lida a seguinte:
EMENDA N• 4-PLEN
Acrescente-se ao Art.
ciso:

a• o seguinte in·

'Art. a··············-············-····-·············
VI - nos lançamentos a débito e crédito decorrentes do ato cooperativo entre cooperados e cooperativas e vice-versa e entre
cooperativas entre si. •
Justificação
Na Lei Complementar n• 77, de 1993, constava
inciso de Igual teor a esta emenda, que foi suprimido
do presente projéto, fato que traz significativo prejufzo qe carater conceituai e de justiça social. Assim
como esse mesmo artigo do projeto prevê, nos inci-
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sos III e IV, a possibilidade de eliminação da alfquota da contribuição quando incidente sobre uma série
de operações bancárias, a ser regulamentado pelo
Ministro da Fazenda, por tratarem-se de operações
repetitivas necessária apenas para que as instituições financeiras desempenhem seu papel de intermediação, as operações bancárias realizadas pelas
cooperativas têm esse mesmo carater. Os agentes
económicos de fato são constiturdos pelos cooperados filiados à cooperativa, sendo que esta desempenha funções de centralização nos processos de negociação, venda da produção e outras tarefas rela·
clonadas. Nesse sentido, suas operações bancárias
podem ser comparadas a algumas das operações
de intermediação financeira que ficará isenta de recolhimento da contribuição. Nesse sentido, se faz
necessária a reintrodução desse inciso njlste projeto, para melhor atender aos indispensáveis critérios
de justiça social.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pergunto
ao Sr. Relator se pode oferecer parecer à emenda.
A Mesa aguardará o pronunciamento de V. Ex".
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores, o nosso parecer é contrário à
emenda. Não obstante ela queira estimular o cooperativismo, que é um objetivo saudável, ela não limita
o montante das transações entre cooperativas e
cooperados e poderemos ter transações de grande
volume.
Há cooperativas no Brasil que são verdadeiras
• potências do ponto de vista económico. Portanto, c
nosso parecer é contrário, considerando que, se
aceitarmos a emenda, isso poderia significar uma injustiça com outros tipos de operações que não estão
dispensadas dessa contribuição.
Dessa forma, Sr. Presidente, em que pese o
desejo do Senador José Eduardo Outra ·de, com
isso, estimular a atividade cooperativa, dos cooperados, o nosso parecer é contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer conclui contrariamente à emenda.
Discussão em conjunto do projeto e das emendas.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Peço a palavra para discutir a matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra. S.
Ex" dispõe de 1o minutos.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Srs. Senadores, de um modo geral, o projeto de regulamentação da CPM F está bom, inclusive louvamos o fato de haver sido mantida a flexibilização do
sigilo bancário, na medida em que a Receita Federal
passará a ter infonnações sobre o imposto. Isso, inclusive, corrige a situação surrealista que existia na
época do IPMF, quando havia o imposto, e a Receita Feder?l não tinha elementos suficientes pára controlar essa arrecadação.
A nossa emenda é semelhante a um inciso que
existia na Lei Complementar n' 77, de 1993, e que
foi suprimido nesse projeto.
Gostarfamos de registrar que os incisos III e IV
do art. 8 desse projeto prevêem a possibilidade de.
eliminação de alíquota da contribuição, quando incidentes sobre uma série de operações bancárias a
serem regulamentadas pelo Ministro da Fazenda,
por se tratar de operações repetitiva~, necessárias
apenas para que as instituições financeiras desempenhem o seu papel de intennediação. As operações bancárias realizadas pelas cooperativas têm esse
mesmo caráter.
De fato, os agentes econômicos são constituídos pelos cooperados, filiados à cooperativa, sendo
que esta desempenha a função de centralização nos
processos de negociação, venda da produção e outras tarefas relacionadas. Nesse sentido, essas operações bancárias podem ser comparadas a algumas
das operações de intennediações financeiras, que ficarão isentas de recolhimento da contribuição.
Portanto, entendemos que a inclusão desse inciso, aliás, prevendo que ele também seria regulamentado pelo Ministro da Fazenda, na mesma situação da questão das operações realizadas pelas instituições financeiras propriamente ditas, poderia retomar o artigo que existia na época do então IPMF,
que, a nosso ver, deveria ser mantido na lei que está
sendo aprovada agora.
De modo geral, votamos favoravelmente ao
Projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua
em discussão a matéria.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo
a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares para
discutir a matéria.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no ano pas-
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sado, a pedido do Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, que esteve fazendo um relato dramático da situação da saúde na Comissão de Assuntos Sociais,
elaborei uma Proposta de Emenda à Constitui\;ão.
Esta, depois de assinada pela maioria dos Srs. Senadores dos mais· diversos partidos, aprovada pelo
Plenário do Senado e, em seguida, pelo da Câmara
dos Deputados, foi, finalmente, regulamentada em
projeto de lei, que também tramitou na Câmara e,
agora, está em discussão no Senado Federal.
Sr. Presidente, eu queria apenas expressar a
minha alegria, porque, finalmente, os recursos recla·
mados pela área de saúde para equilibrar o setor, a
partir de janeiro, começarão a chegar nos oofres da
Fundação Nacional de Saúde.
O dinheiro arrecadado não irá diretamente para
o Tesouro da União, mas será administrado pelo
Presidente da Fundação, ou seja, pelo Ministério da
Saúde, fazendo com que os recursos sejam melhor
direcionados e não haja nenhuma contenção na sua
aplicação, o que nonnalmente ocorre com projetas
de lei ou mesmo com o Orçamento da União, que,
aprovado todos os anos pelo Congresso Nacional, é
contingenciado. Até as verbas aprovadas pelo próprio Legislativo, por iniciativa de Deputados e Senadores, não chegam aos Estados de origem, porque
o Governo Federal se propõe a fazer os devidos cortes.
Entretanto, Sr. Presidente, dessa vez será diferente, já que os recursos serão depositados automaticamente, assim que aconteça a arrecadação
nos banoos, em nome da Fundação Nacional de
Saúde. O setor da Saúde não tem melhorado o
atendimento em hospitais e nos postos de saúde,
tendo em vista a escassez de recursos.
Abro um parêntese, Sr. Presidente, para dizer
que lamento ter encontrado no meu Estado, Sergipe,
pelo qual fui eleito Senador da República, resistên·
cia inacreditável, inoompreensível, intraduzível, por
parte daqueles que, beneficiando-se das ações do
Governo em todas as áreas, usaram os órgãos de
comunicação ligados ao PFL e ao PSDB para me
agredir e para me atacar. Valendo-se da franqueza e
da lealdade oom que agi em relação à apresentação
da Proposta de Emenda Constitucional, procuraram
de todas as fonnas me desgastar perante a comun~
dade do meu Estado.
. ..
1":!
Sr. Presidente, lamento a falta de perso~da·
de de oorreligionários que se benefrciam deJ.9!!fl8
até fisiológica das ações do Governo. Eles pw.çura·
ram denegrir a minha imagem no Estado de S~f!Jipe
somente porque tive a coragem e o desassombro,
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que muitos - ou todos - não tiveram, de apresentar
uma proposta dessa ordem.
I Posso dizer a V. Ex", Sr. Presidente, e a V.
Ex"s, Srs. Senadores, que tenho a consciência limpa, tranqüila de que cumpri o meu dever. Se me dispus ao risco de um desgaste momentâneo, é porque
tenho a absoluta certeza de que a boa aplicação dos
repursos, o seu correto direcionamento para as casas e postos de saúde, sob a coordenação do Ministr& Jatene, irá melhorar o sistema de modo geral.
Tenho a convicção de que terei, na medida do
possfvel, não só pela Nação; mas principalmente peloli meus coestaduanos, reconhecido o trabalho que
fiz nesta Casa quando tomei a iniciativa de socorrer
esse segmento do Governo, apesar de ser um Senador da oposição, como sou. Espero que·principalmente o meu Estado de Sergipe e o Nordeste brasileiro sejam beneficiados por essa proposta. O Ministro Jatene, · o Governo Federal saberão alocar as
verbas nos lugares certos, fiscalizando-lhes a aplicação, não só mediante. a ação do Tribunal de Contas
da União dos Tribunais de Contas dos Estados,
ma$ por intermédio das Associações Comunitárias,
do Ministério Público e mesmo do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados.
· Sr. Presidente, esse dinheiro val sair de mais
ou' menos trinta milhões de contas bancárias que
são movimentadàs nas instituições financeiras em
todo o Pafs para benefiCiar cerca de 120 milhões de
·
brasileiros.
' A campanha realizada favoravelmente à derrubada da CPMF foi movida por setores da classe milionária do Brasil, por aqueles que, cada vez mais,
se enriquecem com os estímulos fiscais concedidos
pelo Executivo.' Enquanto isSo, a grande maioria da
população fica à mercê do Governo, que não toma
iriiciativãs desejadas pelo povo, como essa.
~. f :Apresentei essa proposta de emenda ,constituc!IOnat, Sr. Presidente, e assumo todos os riscos. Tenho a certeza de que cumpri a minha obrigação.
Agradeço àos companheiros, aos prezados Colegas
·q'ue confiaram na missão do Ministro Adib Jatene e
aprovaram esse projeto da nossa iniciativa.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua
a ·discussão da matéria.
.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
, , O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a
palavraao nobreSenadorCarlosPalrocfnlo, para discutir.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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Sr"s e Srs. Senadores, quando da tramitação da
PEC que instituiria a CPMF, abstive-me do voto. Naquela oportunidade, fiz um pronunciamento nesta
Casa para esclarecer que me abstinha do voto por
consideração ao Ministro Adib Jatene, pela sua honorabilidade e, sobretudo, pela persistência com que
perseguia a aprovação desta CPMF.
Aprovada já na duas Casas, Sr. Presidente, a
proposta foi agora regulamentada em forma de projeto de lei. Vamos votar favoravelmente, reiterando,
no entanto, que a CPMF não resolverá o problema
da saúde. Trata-se de um paliativo que durante um
ano, ou pouco mais, haverá de opacificar a real situação da saúde. É necessário que se criem instrumentos duradouros e perenes para que a saúde do
Brasil não volte a se tomar combalida, não retome à
UTI.

Antigamente, da verba da Previdência S90ial
safam 25% para a saúde. Posteriormente, esse índi•
ce passou a ser 15%. Lembro-me de que, a partir da
gestão do Ministro Antonio Britto na Previdência Social, nem mais um tostão era destinado para prover
as necessidades da saúde.
O Governo Federal acaba de instituir uma contribuição social para os aposentados. Aqueles que
contribuíram com a Previdência Social durante as
suas atividades voltam a fazê-lo, segundo matéria
em tramitação nesta Casa Eu gostaria que essa
contribuição fosse destinada especHicamente à saúde, uma vez que esse setor conta apenas com os
recursos do CORNS, e essa contribuição está sendo parcelada em até 20 anos. Logo que a saúde não
puder contar com os recursos da CPMF, não terá
condições de sobreviver. Voltaremos, então, a viver
o mesmo caos de agora, o mesmo de sempre.
Sr. Presidente, devido às modificações introduzidas. devido à premência da matéria e devido, principalmente, à honorabilidade e à persistência do Ministro Adib Jatene, vamos votar favoravelmente a
essa matéria. Peço, no entanto, ao Sr. Ministro que
coíba de uma vez por todas a corrupção; peço que
coméce a pagar honorários justos aos médicos credenciados, às instituições que prestam serviços ao
Governo Federal, sobretudo às instituições que
mantêm convênio com o Sistema Único de Saúde.
Caso contrário, não acabaremos jamais com a corrupção. ,
Portanto, Sr. Presidente, entendendo que a
contribuição é de plena necessidade, para que não
sucumba de uma vez por todas o nosso sistema de
prestação de saúde, vamos votar favoravelmente,
esperando que novas medidas sejam tomadas no
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sentido de que seja definitivamente solucionada de
~as espero que, dentro de 13 meses, voltemos
a discutir, talvez até como compensação de outros
maneira duradoura a questáQ..J;!a saúde em nosso
Pafs.
· impostos, a criação do imposto sobre movimentação
O SR. PRESIDENTE <José Samey)- _--Continua
financeira no País, mesmo enfrentando toda a onda
a discussão do projeto. (Pausa.)
conservadora e toda a reação do sistema financeiro
e da especulação.
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
Em votação o projeto, sem prejulzo das emendas.
a palavra ao Senador Pedro Simon, para encaini0 SR. ROBERTO FREIRE--Sr. Presjdente,
nhar a votação.
· o SR. ~EDRO SIMON (PMJJB-RS. P~m encapeço a palavra para encaminhar a votação:
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedõ
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Prea palavra ao nobre Senador Roberto Ffeire, para ensidente, Sr"s e Srs. Senadores, voto favoravelmente
caminhar a votação.
a essa ·matéria Está aqui o nosso ilustre Lfder, Seo SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para encretário do Partido Socialista, de Sergipe, com quem
eu estava quando da emocionante manifestação do
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - sr.
Ministro da Saúde, professor Adib Jatene. Foi depois
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, saúdo a regulamentação da Contribuição Provisória sobre Movida análise que S. EJc1 fez que o Senador começou a
col~er as assinaturas. Infelizmente, já faz muno t'""
mentação Rnanceira, fazendo duas ressalvas. uma,
pontual: lamentavelmente, o Governo Fernando
po ISSO.
.
Henrique Cardoso não deu continuidade àquilo que
Penso, Sr. Presidente, que temos que enoonno Governo Itamar oonseguimos, e que significava
trar ? meio termo entre a medida provisória - qu' o
trazer um pouco mais de justiça à cobrança desse---.EI:e§ldente pensa à tarde, manda para o Diário Ofiimposto ou dessa contribuição, fixou em apenas três
clal à n~ite e, no dia seguinte, é publicada e vira lei e os proJetas que votamos aqui. Agora, por exemplo,
salários mínimos a isenção ou a compensação na
ainda estamos discutindo uma matéria que era para
incidência desse imposto, na questão dos salários.
ser urgente, imaginávamos que daqui a dois meses
Durante o Governo Itamar Franco, tivemos 0 limite
e~_ria em execução. Mas quero dizer que também
de dez salários de contribuição, tal como está para
fehctto o nobre Lfder do PT, que está conservanqo a
aqueles de benefício continuado, ou das pensões e
aposentadorias. Lamentavelmente, foi apresentado
questão .re1erente ao sigilo bancário. Essa foi uma
grande vitória, Sr. Presidente.
.
como um grande avanço por alguns Deputados do
PFL, quando dá aprovação da emenda constitucioQuando votamos essa matéria, ainda no Govemo anterior, imaginávamos que ganhar no Suprenal, o que na prática significa um retrocesso. Mas é
uma questão pontual.
mo fazia parte da questão; mas, surpreendenternenA outra ressalva, talvez bem mais de perspectite, o Supremo Tribunal Federal houve por bem dizer
va e de futuro, é estamos aprovando uma contribuique os bancos não estavam autorizados a quebrar o
sigilo bancário. A Fazenda, ao questionar por que o
ção em algo que no futuro será fundamental como
Sr. Pedro Simon pagou tanto imposto sobre cheque,
fato gerador para a incidência de impostos. Não tivemos a coragem de enfrentar toda a onda conservarecebia a resposta de que o banco, em virtude do sidera, todo o interesse dos especuladores, particulargilo bancário, não poderia dar essa informação. A
Fazenda, então, recorreu ao Tribunal, e o Supremo
mente do sistema financeiro, e não analisamos aquiconfirmou a decisão dos bancos. Mas agora estalo que é, para o futuro, a única perspectiva de se ter
mos votando algo que altera essa situação.
capacidade de contribuição, de incidência de imposto, portanto, de um sistema tributário que procure
Rco muito feliz em ver que a Câmara, em um
ser mais justo. Não devemos nos esquecer que esgrande entendimento, votou por unanimidade, e nós
aqui no Senado também votaremos por unanimidatamos caminhando para a época do dinheiro eletrónico, da mediação financeira dos sistemas financeide, em um momento da maior importância - na minha opinião, um momento histórico. Estamos reooros, inclusive internacional. Quando se fala da perspectiva de impostos ou de tributação dos fluxos finhecendo que, em se tratando desse imposto, a Arrecadação tem o diretto de saber por que o cidadão
nanceiros internacionais, no Brasil temos receio de
A, B ou C está pagando determinada quantia. Não
fazer uma legislação que trate da incidência de irnpoderá o banco negar-se a responder um pedido
postos sobre as movimentações financeiras, e per·
demos essa oportunidade.
como esse alegando sigilo bancário.
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.. . ... Voto esse projeto com muita simpatia, Sr. Presidente. É um imposto a mais? É. Temos impostos
den:tais? Temos. Temos que reduzir a carga tributária. Temos que diminuir. os impostos de 58 ou 59
para cinco ou seis? Temos.
Na minha opinião, esse é um imposto que vem
para ficar, Sr. Presidente. Quandb fizermos a reforma triblrtária para valer, quando fizermos um trabalho sério e responsável - reforma tributária aqui, reforma administrativa ali -. saberemos, quando dermos dinheiro à União, qual a sua responsabilidade,
quando dermos dinh~iro para o Estado, qual a responsabilidade do Estado. Não mais a anarquia de
hoje, em que a União, os Estados e os Municípios
são encarregados pela saúde, pelos hospitais, o que
gera a irresponsabilidade na distribuição do dinheiro.
Quando fizermos uma real reforma tributária,
com competência correspondente na esfera ao dinheiro . que arrecada e que recebe, quando isso
acontecer, na minha opinião, esse imposto ficará. É
um imposto que veio para ficar, porque é um imposto justo: paga o cidadão que uSa. Se eu der um cheque de R$10 milhões, pago sobre R$10 milhões; se
der sobre R$1 00 milhões, pago sobre R$1 00 milhões; se eu der sobre os meus R$4.500,00, que é o
que eu recebo no Senado, líquido, vou pagar sobre
O!;~ R$4.500,00. Não paga · o aposentado, porque
paga e recebe na contraprestação; não paga o cidadão que recebe até três salários mínimos- eram dez
salários mínimos no governo anterior, como disse o
ilustre Senador que me antecedeu, agora são três;
deveria continuar sendo dez: mas ·são três. Mas a
verdade é que o cidadão que ganha até três salários
·niío vai !=Jescontar. , ·
·

eú

:.

.Qual o outro imposto que conhecemos que tem
não paga o aposentado, não paga quem recebe até três salários? Todo cidadão que usa cheque
paga, toda a economia informal paga; paga o homem do jogo de bicho, paga o tráfico da droga, que
é infernal neste País. Praticamente é um imposto
que ningué!TI deixa de ·pa.gar.
·
i~:

. Amanhã ou depois, com esse tipo de imposto,
como vão aparecer as duas mil contas fantasmas do
Banco Nacional? Como elas vão existir? Elas vão ter
que ter presença. .vão ter que ter existência e vão ter
que sofrer. .tribUtação. Acho muito oportuno esse
imposto, pela sua !=Jestinação ..

a

. Foi dito aqui pelo nobre Senador, e é verdade,
que esse projeto não vai resolver a questão da saúde; porque ela .é mais -séria e mais profunda. Precisamos de· uma arrecadação definitiva e permanente
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e temos que olhar, na outra ponta, a execução das
questões graves que essa área envolve. Mas não
podemos deixar de reconhecer que o projeto de V.
Ex", desde o início, tem um objetivo, e esse objetivo
se chama saúde.
Temos votado tantos projetes com destinação
especftica ao longo da história, que não me parece
demais votarmos agora um projeto que tem uma
destinação específica para a saúde pública.
O Senhor Presidente da República afirmou outro dia que não sabemos legislar, que o Brasil não
·está preparado para: governar para pobre. Eu ainda
não peguei isso para ler, mas li, no Jornal do Senado, que o Presidente Samey falou ontem - e vou
buscar o seu pronunciamento- sobre o assunto, respondendo a uma parte desse pronunciamento do
Presidente da República, no que tange ao Nordeste
e ao que estaria acontecendo lá Mas eu' concordo
com o Presidente da República; ou seja, o Brasil parece não ter estrutura e não estar preparado para legislar, para governar para quem é pobre. De tal maneira as instituições existem, de tal maneira elas
convivem que, quando se trata da gente mais sim·ples e humilde, parece que elas não caminham.

É muito bom que a iniciativa de uma proposta
de emenda à Constituição tenha partido de um Senador, tendo sido aprovada nesta Casa, de onde foi
para a Câmara dos Deputados. É muito bom que,
por iniciativa desta Casa, estejamos, neste momento, votando um projeto em que cuidamos do grande
problema da saúde pública.
Na. minha opinião, só há um problema maior do
que a saúde pública, em termos de hierarquia: .a
fome, porque a pessoa que não se alimenta fica
doente. Primeiro, temos que cuidar para que o povo
coma; depois, para que tenha saúde; depois, para
que tenha educação; depois, para que tenha moradia; para, depois, organizarmos uma grande sociedade.
Hoje estamos votando esse projeto,. numa hora
em que o Presidente da República lamenta que o
Brasil não esteja preparado para olhar para os pobres, o que é visível. É muito bom que estejamos votando hoje esse projeto. Ele não resolve o problema
e não é definitivo. Mas, por iniciativa do Senado, de
um ilustre Senador, o Senado foi encontrar tempo ou
oportunidade e fórmula de buscar dinheiro para destinar à saúde pública. Que bom! No passado, já fizemos isso em relação a uma verba especial destinada à construção de estrada, à melhoria de estrada.
Houve uma época em que existia verba destinada
especificamente à construção de escola. Pois hoje
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temos aqui uma verba específica, destinada à saú·
de, de iniciativa' do Senado, com votação do projeto
no Senado, a qual se encerra agora, sem emenda.
O Senhor Presidente da República poderá sancionar
o projeto ainda nesta semana e poderemos, então,
respirar e olhar para o ilustre Ministro da Saúde, esperando alguma resposta concreta com relação a
essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Si·
mon, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente de
Secretário.
Durante o discurso do Sr. Pedro Si·
mon, o Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias,
3 2 SecretáJio.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Requião, para
encaminhar.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) • Sr. Presiden·
te, sem a menor sombra de dúvida, o encaminha·
mento é favorável, até porque a minha assinatura
segundou a assinatura original do Senador Antonio
Carlos Valadares.
No entanto, faço uma única observação. Enquanto destinamos recursos específicos para a saúde, a sonegação de impostos, só na exportação simulada de cigarros produzidos no Brasil pela Sudan,
pela Philip Morris e pela Souza Cruz, implica num
valor provavelmente superior ao da CPMF.
O Paraguai está importando, s6 da Souza
Cruz, segundo informações que me chegaram às
mãos, cerca de 150 mil caixas de cigarros por mês;
ao valor de US$200 a caixa, chegamos a R$30 milhões. A informação que tenho é de que uma parte
desse cigarro nem sequer adentra o território paraguaio e outra parte volta como contrabando ou dascaminho, através dos sacoleiros; US$211 milhões
seria o imposto deVido • ICMS e !PI ·, e o Governo
Federal não toma nenhuma providência, fingindo ignorar a manobra das grandes empresas que produzem cigarro.
Estamos concedendo o novo imposto e o faze.
mos com prazer. No entanto, fica o registro: mais do
que vai receber o Ministro Adib Jatene e a saúde pública no Brasil é sonegado, a cada mês, no contra·
bando de cigarros através das fronteiras.
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Caminhões de cigarros destinados ao Paraguai
nem sequer descarregam a carga: voltam no dia seguinte, com destino ao Uruguai. Evidentemente que
esse destino, atravessando o território brasileiro, implica na desova da carga no caminho, nada chegando ao Uruguai, a não ser, apenas, a nota fiscal.
Por que, então, mandar primeiramente ao Pa·
raguai? Para que as empresas descaracterizem a
sua participação no processo.
A Phillip Morris manda o cigarro para o Paraguai e o importador de Já reexporta-o para o Uruguai, livrando a responsabilidade da empresa produtora no Brasil.
Encaminhei à Mesa um requerimento destinado ao Ministro da Fazenda pedindo o detalhamento
das nossas exportações de cigarros, mês a mês, e
empresa por empresa. Pretendo, muito brevemente,
demonstrar que o Governo do Presidente 'FemãMfo
Henrique Cardoso poderia abrir mão da CPMF i!Pànas cobrando o imposto devido no contrabando! e
descaminho de cigarros produzidos no Brasil. · ·1'
Muito obrigado, Sr.Presidente. ·
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ~ Concedo a
palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira, para
encaminhar.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA.
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, encaminhei e votei contra
a criação desse imposto.
Hoje, não há por que encaminhar e nem vOtar
contra; ele já existe; agora, vamos apenas regulamentar a cobrança.
Votarei a favor da regulamentação, m.as quero
aproveitar a oportunidade para reiterar aq~ilo q~e
disse, até de uma maneira, de certa forma, simplista,
o nobre Senador Pedro Simon, que falou de quem
paga; e, quem paga, paga dentro de suas posses.
O que tem de ser entendido é que o imposto
acompanha a mercadoria; não acompanh~ quem assina o cheque • esse é o pagador final.
Por exemplo, quando se vai produzir o leite em
pó, a cascata começa na hora de se comprar os, in·
sumos para o gado; depois, vem a produção do lei·
te, que paga a CPMF; depois, o leite é vendido para
a empresa que vai fabricar o leite em pó, que pal!f a
CPMF; a Nestlé, ou outra que o produza, vende-o
para o supermercado, que paga novamente • a
CPMF; e o comprador, que irá comprá-lo no super·
mercado, também vai pagar a CPMF. Portanto, é um
imposto em cascata. A finalidade é boa? É; ninguém
a discute.

Para
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Porém, esse imposto não seria necessário se o
Governo realmente fizesse o seu Orçamento e separasse para a saúde uma verba que pudesse atendêla Logo, isso é uma espécie de complemento em
que ~ busca atender aos problemas da saúde.
., ':Há poucos dias, assistimos a reportagens na
tele'f.são denunciando que alguns médicos estão oob$do uma comissão por fora para operar, porque o
dinheiro que o SUS paga, na realidade, é uma gorjeta Ontem, vi na televisão o Dr. Ermfrio de Moraes,
um homem sério, confessar que na Beneficência
Portuguesa Isso acontece há 30 anos. Sabemos de
tudo isso e vamos encontrar uma maneira de resolver a questão, assim como uma ponte de safena
para socorrer a saúde, por meio da CPMF, que é
uma ponte de safena para atender à administração
daquele que é um ás em operações de ponte de safena, o Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene.
Não podemos fugir disso. Todavia, essa é urna
contribuição provisória; depois, iremos avaliar se
realmente chegou a atender ao desejo do povo brasileiro.
Porém, em nosso entendimento, se formos fazer isso também com os assuntos el}l que o Governo está cortando verbas para equilibrar as suas contas, teremos urna contribuição para transportes, urna
contribuição para a educação e várias outras contribuições. Ou seja, o Orçamento ficaria sendo apenas
urna maneira de declarar aquilo que seria, na realidade, a receita e a despesa do Estado, a receita e a
despesa da União. No fundo, vamos ter várias complementações, como essa que o nobre Senador Antonio Carlos Valadares teve a idéia de apresentar.
Essa contribuição não funciona como imposto
único, e pessoalmente não acredito que possa subsistir. Nos lugares onde foi estabelecido um imposto
sobre cheque, em uma economia sem inflação, ele
não subsistiu, porque trata-se de um imposto inflacionário. O tempo vai demonstrar o que estou dizendo agora.
Peço a atenção dos meus Colegas para o seguinte fato: houve um tempo em que o Governo precisava de dólares, então estimulava governos e prefeituras a pedirem dinheiro emprestado. E o que nos
interessa nessa história? O Senado aprovava o pedido de empréstimo externo, o dinheiro vinha em dólares e o Governo emitia cruzeiros e os entregava
para os Estados e Municfpios. Com esse tipo de procedimento, o Governo manteve a sua balança de
pagamentos equilibrada. Agora temos o choro dos
Estados: a dfvida venceu, o Estado não pode pagála e a União também não, apenas transferiu o débito
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do Estado para ela e ficou credora do Estado. O Governo nacionalizou a dívida, transformou-a em dinheiro brasileiro a juros nacionais.
E o que está acontecendo? Hoje, por esse dinheiro que foi pedido a título de empréstimo pelos
Estados, o Governo Federal está pagando de 6% a
8% de juros ao ano, ao passo que está cobrando 4%
ao mês dos Estados, que, desesperados, estão a reclamar porque não têm como sair dessa situação.
O Governo Federal virou agiota com o dinheiro
americano. O empréstimo feito para os Estados e
Municípios passou a ser do Governo Federal, que
paga juros da ordem de 6% a 8% ao ano, enquanto
o mesmo Governo Federal cobra 4% ao mês dos
Estados. Ainda não satisfeito com isso, criou o Fundo de Estabilização Financeira para tirar mais dinheiro dos Estados e Municípios, e para isso - o
Fundo foi provisório, à primeira vista - o Governo
está pedindo mais tempo.
Estamos vendo que o Governo Federal não
funciona em termos de Orçamento. Cria uma CPMF
como se fosse urna ponte de safena para que a
Saúde no Brasil não pare e, ainda, quer tomar mais
dinheiro dos Estados e Municípios, aos quais ele
está achacando com juros de agiota e, o que é pior,
com um dinheiro que não é do Governo Federal.
Vou votar a favor da matéria porque se trata da
regulamentação de um imposto; todavia, o tempo irá
dizer se estou ou não certo, isto é, se esse é um imposto que, na realidade, sendo em cascata, termina
por nos levar à inflação.
Ainda que se trate de uma contribuição inflacionária, é voltada para uma boa causa e será administrada, se Deus quiser, por Ul)l homem do gabarito e
da honestidade do Ministro Adib Jatene.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra, para encaminhar, ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo congratular-me
com o Senador Antonio Carlos Valadares por sua
iniciativa, prestigiada pela grande maioria dos Senadores, no sentido da criação da CPMF, contribuição
que objetiva atender aos reclamos da saúde pública,
num momento de grande escassez financeira, já que
o Tesouro Nacional não dispõe de outros recursos
de natureza fiscal para custear o Sistema Único de
Saúde.
Por outro lado, quero também salientar que a
vitória desse pleito no âmbito do Congresso Nacio-
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na!, sem dúvida alguma, sem que isso signifique nenhuma exaltação à personalidade do Ministro Jatene, decorreu da credibilidade que tem entre nós o
Sr. Ministro da Saúde. S. Ex" percorreu o Pafs inteiro apregoando a necessidade da criação dessa contribuição provisória para que a saúde pública pudesse atender as suas mfnimas necessidades, a nível
federal, estadual, municipal, através do Sistema Único de Saúde - SUS.
Sr. Presidente, o que relevo, neste instante em
que encaminho a votação da matéria, não são só alguns aspectos já referidos pelo nobre Senador Roberto Freire no que tange às exoeções que o projeto
de lei que regulamenta a CPMF estabeleceu, como
o limite de isenção para os assalariados. Creio que
S. Ex" tem razão: o limite real seria até 10 salários .
mínimos, como ocorreu no Governo Itamar Franco.
Mas, de qualquer maneira, houve uma exceção que
se deve acatar.
Faço uma referência especial a0 fato de que
há, pelo menos, uma norma imperativa no sentido
de que os recursos decorrentes da arrecadação da
CPMF, durante o tempo em que a contribuiÇão estiver em vigor, serão destinados, exclusivamente, às
entidades sem fins lucrativos, quer dizer, às entidades públicas e beneficentes, já que sabemos que as
entidades com fins lucrativos são, de um modo geral, as mais beneficiadas no momento, na maioria
dos Estados.
Acho, Sr. Presidente, que, com essa regulamentação que entrará em vigor e admitirá a cobrança da CPMF a partir de janeiro do ,próximo exercfcio
financeiro, o setor de Saúde terá maior disponibilidade de recursos e poderá atender, também, ao pagamento dos serviços, cujos preços de tabela estão
muito baixos. Houve, se não me engano, um reajuste de 25%, que até agora não foi pago por faita de
recursos.
Por outro lado, o Sr. Ministro da Saúde terá
condições de fiscalizilr com maior rigor, os estabelecimentos particulares e mesmo públicos e beneficentes que se desviarem do cumprimento dos convênios assinados, pois sabemos das denúncias das
fraudes pelo Brasil afora.
Portanto, registro o meu apoio à regulamentação da CPMF, na certeza de que os recursos serão
destinados, como diz a lei, somente às instituições
públicas e beneficentes; e, por outro lado, na convicção que o Ministério da Saúde agirá com mão de
ferro no sentido de apurar irregularidades e punir
exemplarmente todos os que, insistirem em desviar
os recursos do Sistema Único de Saúde.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - cOncedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Bezerra,. para
encaminhar.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S ..s e Srs. Senadores, por coerência, manifesto a minha posição contrária à criação da CPMF,
por razões que já tive oportunidade de manifestar
neste plenário.
Não posso compreender que o Governo encaminhe para a aprovação do Congresso Nacional a
criação do Fundo de Estabilização Fiscal com o objetivo de desengessar o Orçamento e crie novo imposto, dirigido a uma causa meritória, é verdade,
que não faz o menor sentido no momento em que a
indústria nacional se encontra em graves' dificuldades para competir na economia globalizada.
Essa con!Jibuição virá, sem dúvida, na direção
de aumentar os custos de produção por ser um imposto em cascata. Por todas as razões que já expendi, não sei se válidas para este momento ou não,
manifesto novamente a minha posição contrária à
adoção da CPMF.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Não havendo mais oradores inscritos para encaminhar, passamos à votação do projeto, sem prejufzo das emendas.
O Sr. Jader Barbalho - Sr. Presidente, peço a
palavra para orientar minha Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jader Barbalho.
O SR.. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, quando o projeto tramitou no Senado, de
vez anterior, manifestamo-nos contrário a ele.
A maioria da Bancada resolveu adotar a postura da aprovação. A matéria continua em aberto na
Bancada do PMDB. Apenas quero lembrar à Casa
que esse projeto, como está redigido, institui a quebra do sigilo bancário, desta feita, sem autorização
judicial. Uma autoridade administrativa, no ca,jl\) o
Ministro da Fazenda, pode quebrar o sigilo ban&ilio,
e eu não gostaria que o Senado da República se
manifestasse sem essa observação 4ilni relaçãQ ao
texto do projeto que vamos ter oportunidade de
apreciar.
Não discutirei o mérito, mesmo porque já o fiz
da vez anterior, quando relembrei todas as intervenções nessa área para atender à saúde pública, para
atender à seguridade social.
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Quero lembrar à Casa que o art. 11, quando dá
competência à Secretaria da Receita Federal "na administração da contribuição, inclufdas as atividades
de tributação, fiscalização e arrecadação", estabelece á quebra do sigilo bancário.
Tem sido tradição e norma no Brasil que a quebra,do sigilo bancário se dê por meio de medida judicialr No caso, nós o estamos instituindo por via administrativa.
· Era o registro que gostaria de fazer nesta oportunidade, dizendo à Bancado do PMDB que a questão é aberta. ·
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Para a Bancada do PMDB, a questão é aberta, conforme a
orientação de seu Uder, Senador Jader Barbalho.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra para orientar a Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Edison Lobão, para orientar a Bancada:: · ··· ·' ·
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Sem revisão Cio orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o

voto •sim'*.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Sr. Presidente,
peço a palavra, em nome do Uder; para orientar a
Banêada.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Com a palavra o nobre Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Sem
revisiío do orador.) - A indicação para a Bancada do
PSDB é o voto "sim".
~ i Acreditamos que a contribuição é indispensávelAUé diria que ela seria como um band-aid para
uma fratura exposta, porque os problemas da saúde
são muito grandes e esse recurso não irá resolvêlos, mas é um passo inicial.
Julgamos que a questão do sigilo bancário está
resguardada - como disse em meu Parecer - na forma da responsabilização que o projeto e outras leis
prevêem para ·os responsáveis pela administração
da Receita Federal e do Ministério da Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • A orientação da Liderança do.. PSDB é no sentido do voto

•sim•.
Passa-se à votação do projeto sem prejufzo
das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador
Fernando Bezerra.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 62, DE 1996
(N• 2.317/96, Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituída a Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Crédito e Direitos de Natureza Financeira CPMF.
Parágrafo único. Considera-se movimentação
ou transmissão de valores e de créditos e direitos de
natureza fin!lnceira qualquer operação liquidada ou
lançamento realizado pelas entidades referidas no
art. 22 , que representem circulação escriturai ou física de moeda, e de que resulte ou não transferência
da titularidade dos mesmos valores, créãrtos e direitos.
Art. 2° O fato gerador da contribuição é:
I - o lançamento a débito, por instituição financeira, em contas correntes de depósito, em contas
correntes de empréstimo, em contas de depósito de
poupança, de depósito judicial e de depósitos em
consignação de pagamento de que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, introduzidos pelo art. 1° da Lei n• 8.951, de
13 de dezembro de 1994, junto a ela mantida;
11 - o lançamento a crédito, por instituição financeira, eni"'êontas correntes que apresentem saldo negativo, até o limite de valor da redução do saldo devedor;
·
111 - a liquidação ou pagamento, por instituição
financeira, de quaisquer créditos, direitos ou valores,
por conta e ordem de terceiros, que não tenham sido
creditados, em nome do beneficiário, nas contas referidas nos incisos anteriores;
IV - o lançamento, e qualquer outra .forma de
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, não relacionados nos incisos anteriores, efetuados pelos bancos
comerciais, bancos multiplos com carteira comercial
e caixas econômicas;
V - a liquidação de operações contratadas nos
mercados organizados de liquidação futura;
VI - qualquer outra movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira que, por sua finalidade, reunindo características que permitam presumir a existência de sistema organizado para efetivá-la, produza os mesmos
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efeitos previstos nos incisos anteriores, independentemente da pessoa que a efetue, da denominação que possa ter e da forma jurfdica ou dos instrumentos utilizados para realizá-la.
Art. 3°. A contribuição não incide:
I - no lançamento nas contas da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municfpios, de
suas autarquias e fundações;
11 - no lançamento errado e seu regpectivo esterno, de.sde que não caracterizem a anulação de
operação · efetivamente contratada, bem como no
lançamento de cheque e documento compensável, e
seu respectivo estomo, devolvidos em conformidade
com as normas do Banco Central do Brasil;
III - no lançamento para pagamento da própria
contribuição;
IV - nos saques efetuados diretamente nas
contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS e do Fundo de Participação
PISIPASEP e no saque do valor do beneficio do seguro-desemprego, pago de acordo com os critérios
previstos no art. 5° da Lei n• 7.998, de 11 de janeiro
de 1990;
V - sobre a movimentação financeira ou transmissão de valores e de crédito e direitos de natureza
financeira das entidades beneficentes de assistência
social, nos termos do § 7" do art. 195 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, no
exercício de sua competência, poderá expedir normas para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, objetivando, inclusive por meio de documentação especffica, a identificação dos lançamentos objeto da não-incidência.
Art. 4°. São contribuitites:
I - os titulares das contas referidas nos incisos
I e 11 do art. 2°, ainda que movimentadas por terceiros;
11 -o beneficiário referido no inciso III do art. 2";
III -as instituições referidas no inciso IV do art. 2";
IV - os comitentes das operações referidas no
inciso V do art. 22 ;
V - aqueles que realizarem a movimentação
ou a transmissão referida no inciso VI do art. 2•.
Art. 5° É atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição;
I - às instituições que efetuarem os lançamentos, as liquidações ou os pagamentos de que tratam
os incisos I, 11 e III do art. 2°;
11 - às instituições que intermediarem as operações a que se refere o inciso V do art. 2°;
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III - àqueles que intermediarem operações a
que se relere o inciso VI do art. 2".
§ 1°. A instituição financeira reservará, no sal.do das contas referidas no inciso I. do art. 2° Wior
correspondente à aplicação da aliquota de que trata
o art. 7" sobre o saldo daquelas contas, exclusivamente para os eleitos de retiradas ou saques, em
operações sujeitas à contribuição, durante o perfodo
de sua incidência.
§ 2° Alternativamente ao disposto no parágrafo
anterior, a instituição financeira poderá assumir a
responsabilidade pelo pagamento da contribuição na
hipótese de eventual insuficiência de recursos nas
contas.
·
•L
§ 3" Na falta de retenção da contribuição, fica
mantida, em caráter supletivo, a responsabilidade do
contribuinte pelo seu pagamento.
Art. SO Constitui a base de cálculo:
1- na hipótese dos incisos I, 11 e IV do art. 2°, o
valor do lançamento e de qualquer outra forma de
movimentação ou transmissão;
11 - na hipótese do inciso III do art. 2", o valor
da liquidação ou do pagamento;
III - na hipótese do inciso V do art. 2", o ~ui
lado, se negativo, da soma algébrica dos ajustes
diários ocorridos no perfodo compreendido entre a
contratação inicial e a liquidação do contrato;
IV- na hipótese do inciso VI do art. 2°, o valor
da movimentação ou da transmissão;
Parágrafo único. O lançamento, movimentação
ou transmissão de que trata o inciso IV do art. 2" serão apurados com base nos registres contábeis das
instituições ali referidas.
Art. 7" A alíquota da contribuição é de vinte
centésimos por cento.
Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero:
I - nos lançamentos a débito em contas de depósito de poupança, de depósito judicial e de depósito em consignação de pagamento de que tratam
os parágrafos do art. 890 da Lei n• 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1• da Lei n•
8.951, de 13 de dezembro de 1994, para crédito em
conta corrente de depósito ou conta de poupança,
dos mesmos titulares;
11 - nos lançamentos relativos a movimentação
de valores de conta corrente de depósito, para conta
de idêntica natureza, dos mesmos titulares, exceto
nos casos de lançamento a crédito na hipótese de
que trata o inciso 11 do art. 2°;
III - nos lançamentos em contas correntes de
depósito das sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, das sociedades distribuído-
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ras de tftulos e valores mobiliários, das sociedades
de investimentos e fundos de investimento constituídos nos termos dos arts. 49 e 50 da Lei n• 4.728, de
14 de julho de 1965, das sociedades corretoras de
meicadorias e dos serviços de liquidação, compensação e custódia vinculados às bolsas de valores,
de mercadorias e de futuros, e das instituições financeiras não referidas no inciso IV do art. 2", bem
como das cooperativas de crédito, desde que os respectivos valores sejam movimentados em contas
correntes de deposito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para as operações a que se
refere o § 3" deste artigo;
IV - nos lançamentos efetuados pelos bancos
.
comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial
e caixas econômlcas, relativos às operações a que
se refere o § 3" deste artigo;
V - nos pagamentos de cheques, efetuados
por instituição financeira, cujos valores não tenham
sido creditados em nome do beneficiário nas contas
referidas no inciso I do art. 2";
VI - nos lançamentos relativos aos ajustes diários exigidos em mercados organizados de liquidação futura e especifico das operações a que se refere o inciso V do art. 2".

§ 1• O Banco Central do Brasil, no exercício de
sua competência, expedirá normas para assegurar o
cumprimento do disposto nos incisos I, 11 e VI deste
arygo, objetivando, inclusive por meio de documentação especffica, a identificação dos lançamentos
previstos nos referidos incisos•.

i, § 2• A aplicação da alfquota zero prevista nos
incisos I, 11 e VI deste artigo fica condicionada ao
cumprimento das normas que vieram a ser estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3" O disposto nos incisos III e IV deste artigo
restringe-se a operações relacionadas em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre as que constituam o objeto social das referidas entidades.
§ 4° O disposto nos incisos I e 11 deste artigo
não se aplica a contas conjuntas de pessoas físicas,
co,m mais de dois titulares, e a quaisquer contas
conjuntas de pessoasjurfdicas.

§ 5° O Ministro de Estado da Fazenda poderá
estabelecer limite de valor de lançamento, para efeito de aplicação da alíquota zero, independentemente do fato gerador a que se refira.
§ 6° O disposto no inciso V deste artigo não se
aplica a cheques que, emitidos por instituição financeira, tenham sido adquiridos em dinheiro.
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Art. 9° É facultado ao Poder Executivo alterar a
alíquota da contribuição, obseiVado o limite máximo
previsto no art. 7".
Art. 1O. O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará as formas e os prazos de apuração e de pagamento ou retenção e recolhimento da contribuição
instituída por esta Lei, respeitado o dispoto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. O pagamento ou a retenção e
o recolhimento da contribuição serão efetuados no
mínimo uma vez por semana
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição, incluídas as
atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ 1• No exercício das atribuições de que trata
este artigo, a Secretaria da Receita Federal poderá
requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registras, bem como estabelecer õbrigações
acessórias.
§ 2" As instituições responsáveis pela retenção
e pelo recolhimento da contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos contribuintes e os valores
globais das respectivas operações, nos termos,· nas
condições e nos prazos que vieram a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3" A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição de crédito tributário relativo a
outras contribuições ou impostos.
§ 4• Na taHa de informações ou insuficiência de
dados necessários à apuração da contribuição, esta
será determinada com base em elementos de que
dispuser a fiscalização.
Art. 12. Serão regidos pelas normas relativas
aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal:
I - o processo administrativo de determinação
e exigência da contribuição;
11 - o processo de consulta sobre a. aplicação
da respectiva legislação;
III -a inscrição do débito não pago em dívida
ativa e a sua subseqüente cobrança administrativa e
judicial.
Art. 13. A contribuição não paga nos prazos
previstos nesta Lei será acrescida de:
I - juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao do vencimento da obrigação até o úHimo dia do
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mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento;
II '- multa de mora aplicada na forma do disposto no inciso II do art. 84 da Lei n• 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
Art. 14. Nos casos de lançamento do ofício,
aplicar-se-á o disposto nos arts. 4° e 6" da Lei n•
8.218, de 29 de agosto de 1991.
Ar!. 15. É vedado o parcelamento do crédito
constituído em favor da Fazenda Pública em decorrência da aplicação desta Lei.
Ar!. 16. As aplicações financeiras de renda frxa
e de renda variável e a liquidação das operações de
mútuo serão efetivadas somente por meio de lançamento a débito em conta corrente de depósito do titular da aplicação ou do mutuário, ou por cheque de.
sua emissão.
§ 1• Os valores de resgate, liquidação, cessão
ou repactuação das aplicações financeiras, de que
trata o caputdeste artigo, bem como os valores referentes a concessão de créditos, deverão ser pagos
exclusivamente ao beneficiário mediante cheque
cruzados, intransferfvel, ou creditados em sua conta
·
corrente de depósito.
§ 2• O disposto neste artigo não se aplica às
contas de depósito de poupança, cujos titulares sejam pessoas físicas, bem como às contas de depósito judiciais e de depósitos em consignação em pagamento de que tratam os parágrafos do art. 890 da
Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, introduzidos
pelo art. 1• da Lei n• 8.951, de 13 de dezembro de

1994.
§ 3° O Ministro de Estado da Fazenda poderá
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Planos de Beneffcios da Previdência Social, de que
trata a Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991, e os va·
lores dos proventos dos inativos, dos pensionistas e
demais beneffcios, constantes da Lei n• 8.112, de 11
de dezembro de 1990, não excedentes de 'dez salá·
rios-mínimos, serão acrescidos de percentual proporcional ao valor da contribuição devida até o limite
de sua compensação;
IV - o Banco Central do Brasil, no exercício de
sua competência, adotará as medidas necessárias
visando instituir modalidade de depósito de poupan·
ça para pessoas tisicas, que permita conferir remu·
neraÇ,ão adicional de vinte centésimos por cento, a
ser cre<litada sobre o valor do saque, desde qp~ tenha permanecido em depósito por prazo igual oú su·
perior a noventa dias;
. '

§ 1• Os Ministros de Estado da Fazendà e da
Previdência e Assistência. Social baixarão, em con·
junto, as normas necessárias ao cumprimento de
disposto nos incisos II e III deste artigo.
§ 2• Ocorrendo alteração da alfquota da contri·
buição, as compensações previstas neste artigo setão ajustadas, 111Eidiante ato do Ministro de Estadc
da Fazenda, na mesma proporção.

s•

§
O acréscimo de remuneração resuttante
do disposto nos incisos ii e III deste artigo não integrará a base de cálculo do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física.
"
Art. 18. O produto de arrecadação da contribui·
ção de que trata esta Lei será destinado integral·
mente ao Fundo Nacional de Saúde, para financia·
mento das ações e serviços de saúde, sendo que
sua entrega obedecerá aos prazos e condições estabelecidos para as transterências de que trata o .art.
159 da Constituição Federal.

dispensar da obrigatoriedade prevista neste artigo a
concessão ou a liquidação de determinadas espécies de operações de mútuo, tendo em vista os respectivos efeitos sociais.
Art. 17. Durante o período de tempo previsto
noart. 20:
I - somente é permitido um único endosso nos
cheques pagáveis no País;
II - as alíquotas constantes da tabela descrita
no art. 20 da Lei n• 8212, de 24 de julho de 1991, e
a alíquota da COJ"!tribuição mensal, para o Plano de
Seguridade Social dos Servidores Públicos Federais
regidos pela Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de
1990, incidente sobre salários e remunerações até
três salários-mfnimos, ficam reduzidas em pontos
percentuais proporcionais ao valor da contribuição
devida até o limite de sua compensação.

Art. 20. A contribuição incidirá sobre os fatos
geradores verificados no perfodo de tempo correspondente a treze meses, contados após decorridos
noventa dias da data de publicação desta lei, lluan·
do passará a ser exigida.

III - os valores dos beneffcios de prestação
continuada e os de prestação única, constantes dos

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos arrecadados com a aplicação desta Lei err
pagamento de serviços prestados pelas instirupes
hospitalares com finalidade lucrativa.
Ar!. 19. A Secretaria da Receita Federal e o
Banco Central do Brasil, no âmbito das respedtivas
competências, baixarão as normas necessárias à
execução desta Lei.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Passa-oo à votação em globo das emendas com pareceres contrários.

ps

lÍ
Srs. Senadores que as aprovam queiram
peJ1;1lanecer sentados. (Pausa.)
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. ,>ela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parecer
contrário?
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Sim. Votação em globo das emendas de pareceres contrários.
O SR; JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Perfeitamente. Por isso, a Mesa anunciou a votação em globo das emendas de pareceres contrários.

Em votação. (Pausa.)
Rejeitadas as emendas.
São as seguintes as emendas rejeitadas:
EMENDA N2 1 - PLEN
'Suprima-se do PLC 62/96 o artigo 11
e seus parágrafos'
EMENDA N2 2- PLEN
'Incluir o seguinte parágrafo ao artigo
11 do PLC 62/96, que institui a Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos .e Direitos
de Natureza Financeira- CPMF, e· dá outras
providências:
§ ...A utilização indevida das informações obtidas, para as finalidades deste artigo,
constitui crime e sujeita o Secretário da Receita Federal, bem como os agentes diretamente responsáveis pela fiscalização, às penas previstas no § 7", do artigo 38, da Lei n"
4.595/64, sem prejufzo de outras sanções
cabfveis.'
EMENDA N2 3- PLEN

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quem vota a favor é a favor do parecer contrário ou
da emenda?
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - É a favor da
emenda, da matéria. Quem votar 'não' rejeitará as
emendas.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,

'Inclua-se no art. 82 um inciso, numerando-o inciso 11 e renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
Art. 8 2 ................................................. ..
1- .......................................................
11 - nos lançamentos o débito em contas de depósHo de poupança, quando efetuados no prazo igual ou superior a noventa
dias em relação ao úttimo depósHo efetivado:
·
Suprima-se o inciso IV do Art. 17.'

peço a palavra para encaminhar a votação das

EMENDA N2 4- PLEN

emendas.

Acrescente-se ao Art.S" o seguinte inO SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Lúcio Alcãntara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
en6aminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lembrar que o parecer do Relator foi
contrário às três emendas apresentadas. O parecer
é pela rejeição das emendas.

ciso:
'Art. 82 ...................................................
•••n••••••••••••••••••••••-•oouoooou••,••••••-n•u•••••

VI - nos lançamentos a débito e crédito decorrentes do ato cooperativo entre cooperados e cooperativas e vice-versa e entre
cooperativas entre si. •
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT.SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não pedi destaque da minha emenda, por economia
processual. Gostaria de registrar que vo)ei favoravelmente à minha emenda, porque concordo com o parecer do Senador Lúcio Alcântara em relação às outras três.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A votação
foi em globo, mas a Ata registrará o pronunciamento
de v. Ex'.
O projeto vai à sanção.
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Discussão do substitutivo em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Como não houve apresentação de emendas, o
substitutivo é dado como definitivamente adotado,
nos termos do art. 264 do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o substitutivo adotado:
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI DA CÂMARA N• 65, DE 1993,
(n° 2.336/91, na casa de origem),
Que altera dispositivos da Lei no

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Passa-se·
ao Item 4, em função do requerimento de inversão
de pauta:
Votação, em turno único, do Requerimento n° 958, de 1996, do Senador Romeu
Tuma, solicitando, nos termos regimentais,
tramitação conjunta dos Projetes de Lei do
Senado nOs 196 e 200, de 1996, e do Projeto de Lei da Câmara n° 64, de 1996, por versarem o mesmo assunto.
Votação do requerimento em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetes de Lei do Senado n°s 196 e 200,
de 1996 e o Projeto de Lei da Câmara n° 64, de
1996 passam a tramitar em conjunto. · ·
As matérias vão ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 5:
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n° 65, de 1993 (n° 2.336/91, na
Casa de origem), que altera dispositivos da
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo
Parecer sob n° 526, de 1996, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.

5.8&9, de 11 de janeiro de 1973_- Código
de Processo Civil

·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 180 e 183 da Lei n" 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passam a vigorar acrescidos dos seguintes parágrafos:
"Art. 180.......: •.•••......••.•••••• - •.••••.•••••...••
Parágrafo único. Em caso de greve
que paralise os trabalhos judiciários, a Presidência do Tribunal a que estejam submetidos os serviços prejudicados para expedir
editais informando as datas de infcio e término da suspensão dos prazos, e as medidas
tomada para o atendimento dos serviços de
urgência."
"Art. 183----··············-·····-··-···-···-·····-·
§ 1o•••• ·····--····-··············-··-····--·········

§ 2"...•...........•..•........... -··-··········-·····
§ 3° As partes poderão, para resguarda do prazo apresentar petições através de
cópias pelo sistema de fac-simile ou método
similar, devidamente assinadas pelo procurador, desde que os originais sejam ju~os
no prazo de cinco dias." ·
• ~Art. 2 2 O art. 237 do Código de Processo Civil
passa a vigorar com a seguinte redação:
·
"Art. 237. Nas demais comarcas, aplicar-se-á o disposto no artigo antecedente se
o expediente forense for publicado no órgão
oficial, contando-se os prazos da data em
que o Diário da Justiça haja circulado na
sede da comarca. .
:§ 1• Se o expediente forense for publicado em jornal locai, para tanto credenciado, o disposto no artigo antecedente aplicarse-á apenas aos advogados que mante-
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nham escritório profissional na comarca (art.
39,1).
, § 2° Nos demais casos, serão os advo/.
gados intimados nos termos do ar!. 238. •
Ar!. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Hem 6:

Discussão, em tumo suplementar, do
Substitutivo ao 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
Município de Tocantinópolis, Estado do Tocantins e dá outras providências, tendo
· Parecer sob n• 528, de 1996, da ComisSão
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.

A Pnesidência esclanece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Discussão do substitutivo em tumo suplementar. (Pausa.)

. ,! Não havendo quem peça a palavra, encerro
diiiÇussão.

á

U

Como não houve apnesentação de emendas, o
substitUtivo é. dado como definitivamente adotado,
nos termos do ar!. 284 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o substiMivo adotado:

SUBSTTTUTIVO AO PROJETO DE LEI DO
SENADO NO 95, DE 1996
.
.
'

'

Que autoriza o Poder Executivo a
criar uma Escola Agrotécnlca Federal no
Município de Tocantlnópolls, Estado do
Tocantins e dá outras providências.

0 Congnesso Nacional decneta:
Ar!. 1° É o Poder Executivo autorizado a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Tocantinópolis, no
Estado do Tocantins.
Ar!. 2• A Escola Agrotécnica Federal de Tocantinópolis, no Tocantins, manterá cursos de nível médio e profissionalizante, a senem definidos pelo Ministério da Educação e do Desporto.
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Ar!. 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.
Ar!. 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.
Ar!. s• Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 6°. Revogam-se as disposições em centrário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 7:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 89, DE 1996

(lriclufdo em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 641, de 1996)
Discussão, em tumo único, do Projeto
de Lei do Senado n• 89, de 1996, de autoria
do Senador Romero Jucá, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de Caracaraf, no Estado de Roraima, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Bello Parga, em substituição à Comissão de Educação.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos termos do art. 235, 11, d, do Regimento lntemo.
Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Hem 8:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 82, DE 1995

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 939, de 1996)
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Projeto de Lei do Senado n• 82, de
1995, de autoria do Senador Júlio Campos,
que attera disposttivos da Lei n• 8.004, de
14 de março de 1990, que dispõe sobre
transferência de financiamento no âmbito do
Sistema Financeiro de HabHação e dá outras providências, tendo·
Parecer proferido em Plenário, Relator:
Senador Valmir Campelo, em substituição à
Comissão de Assuntos Sociais, favorável
dom emenda que apresenta.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Sociais sobre a emenda de
Plenário)
·
Nos tennos do art. 140, b, do Regimento lnter-.
no, designo o nobre Senador Valmir Campelo para
proferir parecer sobre a emenda, em substituição à
Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. VALMIR CAMPELO (PlB - DF, para
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o projeto do eminente Senador Júlio Campos altera dispositivo da Lei n• 8.004, de 14 de março de
1990, que dispõe sobre a transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habttação e dá outras providências.

O nobre Senador Lúcio Alcântara ofereceu
emenda de Plenário que objetiva esclarecer os critérios de reajustes para os contratos enquadrados no
Plano de Equivalência Salarial, que representam a
maioria dos contratos do Sistema de Habttação.
Este Relator transformou a emenda do Senador Lúcio Alcântara numa subemenda e também
manteve acordo com as instituições financeiras. Assim acredttamos estar criando condições definitivas
para o fim dos famosos "contratos de gaveta" do
Sistema Financeiro da Habttação.
O projeto do nobre Senador Júlio Campos é de
grande alcance social e alguns de seus dispositivos
constam da medida provisória edttada posteriormente à apresentação do projeto.
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deral como na Câmara dos Deputados. A situação
dos referidos contratos vem se agravando paulatinamente a ponto de ter se tomado corrente no mercado imobiliário a não transferência de saldo devedor
de financiamentos, haja vista que regra hoje existente penaliza em demasiado o novo adquirente.

a

Muito se tem discutido nos úttimos meses acerca da solução que precisa ser encontrada para a
questão, A imprensa tem divulgado diversas matérias de que o Governo estaria estudando medi<Jas
para disciplinar a matéria e que chegaria, inclusive,
a conceder descontos substanciais para a quttação
de imóveis e condições muito mais vantajosas para
sua transferência.
·· '
Dentro desse espírito reunimO-no~ com a Caixa Econõmica Federal e a ABECIP (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliários e Poupança), associação esta que congrega todos os
Bancos Estaduais, Privados e a própria CEF, 1que
nos trouxeram os estudos acima descritos.
Como Coordenador da Frente Panamentar da
Habitação no Senado Federal, preocupei-me em verificar se dentro dessas medidas o mutuário e o novo
adquirente estariam sendo beneficiados, sem que o
Sistema entrasse em insolvência.
Após várias reuniões conseguimos chegar a
um texto que pudesse atender aos anseios da sociedade.
O maior entrave a essas negociações sempre
foi o déficit do Fundo de Compensação de Variações
Salariais que foi criado com o objetivo de garantir. a
quitação do saldo devedor residual dos financiamentos habttacionais do Sistema Financeiro da Habttação ao término do prazo contratual.
Com o texto que apresento aos ilustres pares,
os novos adqujrentes poderão transferir seus financiamentos com um acréscimo de somente cerca de
1/5 (um quinto) no valor de suas prestações. Ressalte-se que alguns contratos, atualmente, chegam a
multiplicar o valor da prestação em até 10 vezes.

Incumbe-nos, nesta oportunidade, apreciar a
emenda oferecida em plenário ao PLS 82, de 1995,
que "Altera dispositivos da Lei n• 8.004, de 14 de
março de 1990, que dispõe sobre a transferência de
financiamento no âmbHo do Sistema Financeiro da
Habitação e dá outras providências".

Poderão ainda, os aluais mutuários, se quiserem, quitar seus débitos com descontos de 50% a
70% do valor dos saldos devedores, dependendo da
data do contrato, o que gerará condições para a eliminação do déficit ora existente no Fundo de Compensação de Variações Salariais, hoje estimado em
tomo de R$ 50 bilhões.
·

Projetos que procuram acabar com os famosos
"contratos de gaveta" do Sistema Financeiro da HaMação tramitaram e tr.:mitam tanto no Senado Fe-

Note-se que não haverá acréscimo no saldo
devedor do financiamento, tanto para a transferência
como para a quitação.
· •· · ·
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Com essas considerações, passemos ao exame da Emenda n• 2 de Plenário:
A Emenda do nobre Senador Lúcio Alcântara
apresentada em Plenário objetiva esi:larecer os "critérios• de reajustes para os contratos enquadrados
no Plano de Equivalência Salari_al, que representam
a maioria dos contratos do Sistema F=inanceiro da
Habitação;
· Propõe que a prestação, a partir da aplicação
do reajuste decorrente de data-base do cedente,
passa a ser reajustada pela categoria profissional do
cessionário uma vez que a transferência mantém,
todas as condições pactuadas originalmente no contrato, podendo, inclusive, causar grandes injustiças
se porventura o fndice de reajuste do cedente for
maior do que o da categoria do cessionário. Por fim,
a emenda define regra de reajuste para as prestações dos cessionários sem vinculo empregatfcio ou
ddta-base definida.

li-Voto:
A Emenda do Senador Lúcio Alcântara é pertinente e merece a nossa acolhida, na forma da segJJinte subemenda•.
SUBEMENDA

•Art. 2° ...............................................
§ 1" ....................................................
§ 2" Nos contratos com plano de reajustamento das prestações vinculado ao Plano de Equivalência Salari;ll, institufdo pelo
Decreto-Lei n• 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo adquirente dar-se-á na data
da assinatura do novo contrato.

§

a• O reajuste das prestações para o

novo adquirente pertencente à categoria
sem data-base determinada ou que exerça
atividade sem vinculo empregatfcio será efetuado com base no maior índice definido
pela Polflica Salarial para as categorias com
data-base no mês de maio ou, quando inexistente, pelo mesmo fndice adotado para a
· atualização do saldo devedor. •
Senhoras e Senhores Senadores, com este
acordo entre as instituições financeiras e este Relator; acreditamos estar criando condições definitivas
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para o fim dos famosos •contratos de gaveta• do
Sistema Financeiro da Habitação, cujo texto consolidado passa à seguinte redação:
SUBSTiiUTIVO AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N° 82, DE 1995
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrato único do art. 1° e os arts.
2•,
e seus §§ 1• e 7" da Lei n• 8.004, de 14 de
março de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

a•, s•

"Art. 1° ...........................................................
Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão relativa a imóvel gravado em favor de instituições financiadoras do SFH dar-se-á em ato concomitante à
transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financiadora,
mediante a assunção, pelo novo adquirente, do saldo devedor contábil da operação, observados· os
requisttos legais e regulamentares para o financia·
mente da casa própria, vigente no momento da
transferência.
Art. 2° A transterência dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas para o novo
adquirente as mesmas condições do contratos inicial, observados os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo adquirente será atualizado pro rata dle a contar do dia
primeiro do mês do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no fndice de atualização das contas de
poupança mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE, e acrescido de uma
quinta parte do valor atualizado do encargo;
11 - pagamento, pelo novo adquirente, de taxa
de 1% (um por cento) sobre o valor do saldo devedor contábil, apurado na data da formalização da
transferência;

§ 1° Nos contratos em que haja cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais
pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais
- FCVS, o adquirente pagará a esse fundo a contribuição de 1% (um por cento), calculada" sobre o saldo devedor contábil, apurado na data da formalização da transferência.
§ 2" Nos pontratos com plano de reajustamento
das prestações vinculado ao plano de equivalência
salarial, institufdo pelo Decreto-Lei n• 2.164, de 19
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de setembro de 1984, o enquadramento na categoria profissionãl do novo adquirente dar-se-á na data
da assinatura do novo contrato.

§ 3° O reajuste das prestações para o novo adquirente pertencente à categoria sem data-base determinada ou que exerça atividade sem vinculo empregatício será efetuado com base no maior índice
definido pela Política Salarial para as categorias com
data-base no mês de maio ou, quando inexistente
pelo me9mo índice adotado para atualização· do saldo devedor.
Art. 3° Nas transferências de que trata o artigo
anterior, as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância das seguintes exigências:

I - limite máximo de financiamento, desde que
·
não haja desembolso adicional de recursos;

11 - limHe máximo de preço de venda ou de
avaliação do imóvel objeto da transferência;
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varnente, mediante pagamento de montante equivalente ao valor total das mensalidades vincendas.
Art. 7" Os abatimentos de que trata o art. 5°,
excepcionados os casos previstos no parágrafo único deste artigo, serão suportados pelas instHuições
financiadoras, em valores equivalentes a vinte por
cento do saldo devedor contábil, atualizado na forma
definida nesta Lei, podendo ser diferidos em vinte
semestres. As parcelas remanescentes dos ~bati
mentos, de responsabilidade do FCVS, poderlici a
critério das instituições financiadoras, ser por estas
suportadas.
·
.,
Parágrafo único. Os abatimentos de que trata o
art. 5", em contratos celebrados no período compreendido entre 1° de março de 1986 até 14 de março de 1990, inclusive, serão de responsabilidade integral do FCVS, podendo, entretanto, a ciitério· das
instituições financiadoras, ser por eslas suportadas. •

III - localização do imóvel do domicmo do comprador;
IV - contribuição ao Fundo de Assistência Habnacional - FUNDHAB;

Art. 2" As transferências que, à data da publi·
cação desta Lei, tenham sido celebradas entre o
mutuário e o novo adquirente, sem interveniênda da
instituição financiadora, serão regularizadas nos termos desta Lei.

V - existência de um único financiamento do
SFH, desde que o imóvel já possuído se encontre
em localidade distinta e que o contrato original conte
com cobertura do FCVS.

Art. 3° Esta Lei entra em. vigor ria data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial o art. 15 da Lei n• 8.004, de 14 de março de 1990.

Art. 5° O mutuário do SFH, que tenha firmado
contrato até 14 de março de 1990, com cobertura de
eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS,
poderá, a qualquer tempo, liquidar antecipadamente
sua dívida, mediante o pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 31 de dezembro de
1986: 50% (cinqüenta por cento) do saldo devedor
contábil da operação, atualizado pro rata dle da
data rjo ú_ltirnore<!iust~até ª dª'ª da liquid<tçã();
li-contratos firmados de 1° de janeiro de 1987
até 31 de dezembro de 1987: 60% (sessenta por
cento) do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a
data da liquidação; e

III - contratos firmados de 1° de janeiro de
1988 até 14 de março de 1990; 70% (setenta por
cento) do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a
data da liquidação.

§ 1° A cmério do mutuário, a liquidação antecipada dos saldos devedores dos contratos firmados até
28 de fevereiro de 1986 poderá ser efetivada, altemati-

O SR. PRESIDENTE (Levy Diàs) - O parecer
conclui favoravelmente à emenda com subemenda
consolidando a matéria nos termos do substitutivo
que apresenta.
Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto,
da emenda e da subemenda ao substitutivo.

o
nalou...::~

~,.,.,....,.,,g

sr. Júlio campos - Sr. Presidente,

p~

a

nora ..ii.:!-,.., 1tir'

t-''""'''""u'......,u'll•

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Tem V. Ex'
a palavra.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Para diScu·
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
tarde de hoje, o Senado Federal faz justiça se
aprovar daqui a pouco a uma luta nossa de mais
de três anos. Lamentavelmente, nesta Casa, tudo
é difícil de ser aprovado. Há três ou quatro anos,
iniciei essa luta para modificar a Lei n• 8.004, de
14 de março de 1990, a fim de regulamentar os
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tais 'contratos de gaveta', muito comuns em todo o
Brasil.
Hoje, quase um milhão de mutuários brasileiros será beneficiado com essa lei, que deveria ter
sido aprovada ano passado, mas a própria Caixa
Económica· e alguns bancos que integram o Sistema Financeiro de Habitação desentenderam-se
conosco e com a Relataria e esse projeto foi postergado.
A Caixa Económica Federal, que aguardava
há ·muito tempo a aprovação desse projeto, perdeu
a paciência e lançou algumas medidas que estão
vigorando hoje, para regulamentar os tais 'contratos de gaveta' e também as transferências dos
imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de
Habitação.
Creio que a aprovação desse projeto pelo
Senado, na tarde de hoje, e, em seguida, pela Câmara dos Deputados, oficializará o que já está vigorando desde alguns dias e dará oportunidade para
os mutuários brasileiros resolverem sua situação perante o Sistema Financeiro de Habitação.
Nesta oportunidade, quero agradecer ao eminente Senador Valmir Campelo, Relator do nosso
projeto na Comissão de Assuntos Sociais, pelo seu
empenho, pelo diálogo que sempre manteve conosco e também as emendas apresentadas para melhorar meu projeto.
Espero que o Plenário acolha, por maioria absoluta, esse projeto de real importância para o Brasil
e para os mutuários do Sistema Financeiro de Habitação. Tenho certeza de que com a aprovação desse projeto estaremos dando condições a mais de
600 mil cidadãos de regularizar a sua situação junto
·aos bancos financiadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua
em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
l
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.000, DE 1996

Senhor Presidente,
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Nos termos do art. 311, alínea d, do Regimente
lr:ttemo, requeiro preferência para apreciação de
Substitutivo, oferecido pela Comissão de Assuntos
Sociais, do Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1995.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. Senador Francelina Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Em votaçãc
o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queirarr
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação do substitutivo.
Os Sts. Senadores que o aprovam queirarr

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados c
projeto, as emendas e a subemenda.
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de re
digiro vencido para o turno suplementar.
O SR- PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 9:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 29, DE 1996

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 889, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 29, de
1996, de autoria do Senador Jonas Pinheiro
que define a utilização dos títulos da dfvidz
agrária, prevista na COnstituição Federal.
(Dependendo de parecer da Comissãc
de Assuntos Económicos)
Nos termos do art. 140, letra b, do Regimente
Interno, designo o nobre Senador Ademir Andrade
para proferir parecer em substituição à Comissão de
Assuntos Econômicos.
·
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA, parn
emitir parecer)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado·
res:

I - Relatório

É submetido à apreciação desta Casa o Proje·
to de Lei do Senado n• 029, de 1996, de autoria de
eminente Senador Jonas Pinheiro, apresentado a
esta Casa, em 28 de fevereiro de 1996, que 'define

286

ANAIS DO SENADO FEDERAL

a utilização dos Trtulos da Dívida Agrária - TOA,
prevista na Constituição Federal'.
Os Títulos da Dívida Agrária - TOA foram criados pelo art. 105 da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964, mais conhecida como Estatuto da Terra, com o objetivo de captar recursos para financiar
projetes relacionados à Reforma Agrária, especialmente à indenização de terras desapropriadas para
este fim.
O Estatuto da Terra, com alterações dadas
pela Lei n• 7.647, de 19 de janeiro de 1988, estabelecia as seguintes características básicas para os ·
TOA:
a) cláusula de garantia contra eventual desvalorização da moeda;
b) juros de 6 a 12"/o a.a.; e
c) prazos de cinco, dez, quinze ou vinte anos,
sendo que só poderiam ser resgatados a partir do
segundo ano de sua emissão.
O mesmo instrumento legal definiu as seguintes possibilidades de utilização dos TOA:
a) pagamento de até cinqüenta por cento do
Imposto Territorial Rural- ITR, com·a:devida transferência à cota-parte do município correspondente;
b) pagamento de preço de terras públicas;
c) caução para garantia de quaisquer contratos, obras e serviços celebrados com a União;
d) como fiança em geral;
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O Projeto de Lei do Senado n• 029, de 1996,
estabelece condições e mecanismos para o controle
e resgate dos TDA, exigindo a utilização de um sistema centralizado de liquidação e custódia, o que
efetivamente já é feito pela Secretaria do Tesouro
Nacional, através do sistema Securitizar, mantido
pela Central de Custódia e de Uquidação Financeira
de Títulos - CETIP, entidade privada com sede no
Rio de Janeiro. Disso conclui-se pela redundância
da proposta apresentada.
Quanto à utilização dos TOA, o PLS 029196
amplia suas possibilidades de utilização, segundo
sua justificativa:
"Para os Títulos da Dívida Agrária vin·
cendos, o presente projeto mantém as lim~
tações e restrições já existentes é, para os
títulos vencidos, cria-se a necessária possi·
bilidade de pagar, integralmente, os tributos
e contribuições devidos à União, as dívidas
oriundas de custeio e investimento agrícola
e aquisições de ações de e!T)presas esta·
tais, incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
-·
Trata-se de matéria da mais alta relevância, fundamentada nos princípios de justiça e que irá dar credibilidade aos TOA".
Efetivamente, o PLS 029/96 apresenta as seguintes novidades, em relação à utilização dos
TOA:

e) caução como garantia de empréstimos ou financiamentos em estabelecimentos da União, autarquias federais e sociedades de economia mista, em
entidades ou fundos de aplicação às atividades rurais criadas para este fim; e

1- Pagamento de 100% do ITR.
O PLS 029/96 amplia a possibilidade ál!t pa·
gamento do ITR com TOA de 50% para 100;!. do
valor do tributo devido (art. 6°, alínea a, dq ;PLS
029/96).

f) depósito, para assegurar a execução em
ações judiciais ou administrativas.

A utilização de títulos públicos vincendos para
o pagamento de impostos representa uma frustração
de receita para o erário e a antecipação de um débito Muro, com sérios prejuízos às finanças públicas,
·
aumentando o déficit público.

No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 184, estabelece que a utilização dos TDA seria
definida por Lei. Na ausência do dispositivo legal
pertinente, o Poder Executivo baixou o Decreto n•
578, de 24 de junho de 1992, dando nova regulamentação à emissão e controle dos TOA; transformando-os de títulos cartulares para títulos escriturais; fixando os juros em 6% a.a.; e ampliando suas
possibilidades de utilização ao incluir os TOA no rol
das moedas que poderiam ser utilizadas no Programa Nacional de Desestatização, quando os mesmos
encontrarem-se vencidos.

A ampliação de 50% para 100% da possibilida·
de de pagamento do ITR através de TOA, reforçada
pela ausência de uma carência mínima para even·
tuais resgates irá fortalecer aquela frustração. A
União será ainda mais aletada caso não seja preser·
vado o mecanismo de repasse ao município CÇ)rrespondente.
2- Págamento de Tributos e Contribuições devidas à União.
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Quando vencidos os TOA, o PLS 029/9e possibilita a sua utilização para o pagamento de 100% do
valor de tributos e contribuições devidos à União
(arte•, § 1°, alínea a;· do PLS 029/9e).
A existência de títulos públicos vencidos e não
resgatados representa o descumprimento de cláusula contratual por parte do poder público junto à sociedade.
' Diversas razões, incluindo as económicas e financeiras, devem ter levado a União ao descumprimento de suas obrigações. Possibilitar a utilização
dos ;'roA yenCidos no pagamento de impostos federais significa resguardar os direitos legítimos de seus
portadores, sem maiores conseqüências económicofinanceiras, pos na' prátiCa. teremos um mero encontro de contas.
' ' Tal medida repre~nta um mecanismo de preservação dos direitos dos cidadãos, que originalmente tiveram seus patrimónios desapropriados pelo
Estado, e cuja indenização, prevista na lei, efetivamente não se concretizou, sendo portando medida
justa, digna de aprovação por parte do Congresso
N'f,:~nal.
.
-

. 3 - Pagamentos. de DMdas Agrícolas Junto
aos Bancos
. Quando vencidos, os TOA poderiam ser utilizados no pagamento de dívidas oriundas de fmanciamentos de custeio, investimentos e comercializações agrícolas, contraídas com instituições financeiras
oficiais ou priVadas (art. e•, § 1•, alínea b, do PLS
029/9e).

Esse dispositivo, seguramente, visa resguardar
os direitos deis portadores de TOA vencidos e não
resgatados.

o

dÓ

atrasa-

direito legftimo
credor de um titulo
do consiste no efetivo pagamento do mesmo, ou de
uma eventual compensação junto ao devedor. Compensações com terceiros, mesmo que restritas aos
bancos, dará aos mesmos o caráter de cunho forçado, que somente a moeda oficial do sistema económico deve possuir.
A adoção dessa media trará complicações adicionais ao já complexo sistema monetário nacional,
pois representará a criação de um título que irá concorrer com a moeda oficial, o Real, como meio de
troca do sistema econômlco.

4- Depósito Compulsório dos Bancos Junto ao
Banco Central.
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As instituições financeiras oficiais ou privadas
poderiam usar os TDA para o recolhimento do depósito compulsório junto ao Banco Central (ar!. e• § 2°,
do PLS 029/9e). O PLS não especifica se sua aplicação é apenas para os títulos vencidos, ou se para
todos os títulos.

O depósito compulsório representa o instrumento clássico de política monetária. Seu objetivo
consiste em controlar a taxa de juros básica da economia mediante ações di retas sobre a liquidez. A utilização de títulos no recolhimento compulsório reduz
a eficiência deste instrumento no cul']'lprimento de
seus objetivos.
5 - Pagamento de tributos devidos à União pe·.
las instituições financeiras.

As instituições financeiras oficiais ou privadas
igualmente poderão usar os TDA para o pagamento
de tributos devidos à União (ar!. e•, § 2", do PLS
29/96). O PLS não especifica se sua aplicação é
apenas para os tttulos vencidos, ou se para todos os
tftulos .
A utilização do TDA para o pagamento de impostos federais pelos bancos traria as mesmas conseqüências mencionadas quando da análise da possibilidade de utilização do TOA para pagamento do
ITR, sendo que no presente caso não é esclarecido
quais impostos poderiam ser pagos com TOA, além
do que essa prerrogativa é oferecida exclusivamente
aos bancos.
Trata-se de medida discriminatória, que prejudicará os cofres públicos em benefício de um segmento económico especffico, o bancário.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Diante do exposto, cabe salientar que diante da característica indenizatória do TDA, sua
emissão primária não ocorre mediante leilão ao
público, e, portanto, não precisa de credibilidade
junto ao mercado. Considerando, ainda, que o
Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1996, apresenta medidas justas, porém, outras redundantes, e contrárias aos Interesses nacionais, somos pela aprovação do mesmo, na forma do seguinte substitutivo:
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SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 29 (SUBSTITUTIVO), DE 1996.
Define utilização para os Títulos da
Dívida Agrária -TOA, prevista pela Cons·
tituição Federal.

Art. 1• Os Tftulos da Dívida Agrária- TOA,
criados pela Lei n• 4.504, de 30 de novembro de
1994, quando vencidos, poderão ser utilizados
para o pagamento de 100% (cem por cento) do
valor de tributos e contribuições devidos à
União.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • O parecer
conclui favoravelmente, nos termos do substitutivo
que oferece.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, 11, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Hem 2:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 29, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso n• 5, de 1996)

Votação, em turno únioo, dõ Pmjêiõ d.ê
Lei do Senado n• 29, de 1995, de autoria do
Senador Eduardo Suplicy e outros senhores
Senadores, qu~ institui eleições diretas para
os suplentes de candidatos ao Senado Federal, tendo
Parecer contrário, sob n• 344, de 1996,
da Comissão
- de Constituição Justiça e Cidadania,
com voto vencido, em separado, do Senador
Jefferson Péres.
(Votação nominal, nos termos do Requerimento n• 861, de 1996)
(Em virtude de segundo adiamento)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. t• Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO
N°1.001, DE 1996

Senhor Presidente,
.
Requeiro nos termos do art. 316, ele o art. 279,
alínea b, do Regimento Interno do Senado Federa
seja autorizado o reexame qo Projeto de Lei n~ 29,
de 1995, pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Justificação

Considerando a 'discussão da reforma política
que encontrar-se em curso nesta Casa, e considerando· este projeto dispor sobre matéria pertinente a
este tema, toma-se fundamental seu reexame pela
Comissão de Justiça e Cidadania.
.
l
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Passa-se à
votação do requerimento.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon
para encaminhar a matéria. (Pausa.)
O Senador Pedro Simon declina da palavra.
O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço<
palavra pela _ordem~__ ___ _
_ ____ __
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo ê
palavra v. Ex•.

a

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Pela ordem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há justifi·
cativa para esse requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)· Sim, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em votaçãc
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirarr
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
.
A matéria irá à Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania para reexame.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Hem 3:
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PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N" 12, DE 1995
Votação, em primeiro tu mo, da Proposta de Emenda à Constituição n• 12, de 1995,
de autoria do Senador Pedro Simon e outros
senhores Senadores, que acrescenta inciso
X ao art. 30 da Constituição Federal, tendo

Parecer contrário, sob n" 40, de 1996, da
Comissão

• de Constituição, Justiça e Odadania,
com voto vencido, em separado, do Senador
Roberto Requião.
(Em virtude de segundo adiamento)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 1 O de setembro passado,
quando teve sua votação adiada para hoje.
Passa-se à votação.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon,
pala encaminhar a votação.

i O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) .: Sr. Presidente,
percebe-se que não há quorum para votar. Essa
matéria era a terceira da Ordem do Dia. Naquela altura, o quorum era tranqono. Não sei se haveria
condições de ser novamente adiada para uma outra
circunstância, Sr. Presidente, pois é evidente a falta
de quorum.
..

.

O SR. J>RESIDENTE (Levy Dias) • Senador Pedro Simon, a votação dessa matéria já foi adiada duas
vezes. A pauta foi invertida por requerimento aprçyadé
pelo Plenário; Podemos proceder à votação, fazendo a
chamada, através das campainhas, a todos os Srs.
Senadores que se encontram em seus gabinetés.
O SR. PEDRO SIMON - Mas, Sr. Presidente,
sendo evidente a falta de quorum, não se pode encerrar a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Há neoessi·
dade de se fa2er a verificação de quorum, Senador
Pedro Simon. A votação é nominal.
..

i

.

.

· ' O SR. PEDRO SIMON - Não posso mais pedir
atrento?
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • A votação
já foi adiada por duas vezes.
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V. Ex" pode pedir reexame de Comissão, mediante requerimento.
O SR. PEDRO SIMON - Então, peço adiamento para reexame da Comissão de/Constituição, Justi·
ça e Cidadania. (Pausa.)
Já assinei o requerimento, Sr. Presidente, e o
encaminho a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex' pode
justificar o adiamento, oralmente, para reexame da
matéria.
O SR. PEDRO SIMON • Vou ser muito sincero, Sr. Presidente, é a solução ideal. O ilustre Senador Esperidião Amin, na minha opinião, agiu
equivocadamente, quando deu parecer contrário.
Há uma unanimidade de todos com relação à im·
portância dessa emenda constitucional ·que estou
apresentando, que trata da autorização para que o
município possa fa2er desapropriação de interesse
público. O Senador Esperidião Ami se equivocou
quando disse que se trata de matéria constante na
. Constituição. Mas a Constituição trata de um êaso
específico, a casa popular, enquanto nós estamos
abrindo o leque para desapropriações de interesse
social, seja ele qual for. Houve um equívoco de in·
terpretação entre o Senador Esperidião Amin e nós.
Sr. Presidente, tenho certeza de que, com as
novas interpretações que deram à matéria o Sena·
dor Esperidião Amin, que foi o autor do voto que
teve parecer favorável, o Senador Roberto Requião,
que teve o parecer vencido, e eu, que não estava
presente e não tive a chance de, na oportunidade.
expor o meu pensamento, vamos chegar a um en·
tendimento na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a mesa
requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N"1.002, DE 1996
Nos termos do art. 315, combinado com a alí·
nea b, do art. 279 do Regimento Interno, requeirc
adiantamento da votação da PEC n• 12195, a fim de
que seja encaminhada ao reexame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. Pedro Simon.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Concedo a
palavra V. Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SJ'Is e .Srs. Senadores, voto a favor do adiamento. Todavia, não poderia deixar de registrar que estamos vivendo uma situação um pouco surrealista
nesta Casa A obstrução, instrumento normalmente
utilizado pelas minorias quando não querem votar a
matéria, é constantemente utilizada aqui pelas maiO.
rias.
Votamos aqui uma Proposta de Emenda
Constitucional de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares. Temos que registrar que só a votamos porque esta Proposta de Emenda Constitucional passou a interessar ao Ministro Adib Jatene.
Vale dizer: todas as propostas de emenda constitucional de autoria de Senadores e que não
têm o batismo - vamos dizer assim - do Executivo, o Senado sempre se recusa a votar. E,
para tanto, utilizam-se de manobras, tais
como: aprova-se por maioria o requerimento
de inversão de pauta, a fim de colocar as matérias de interesse do Governo primeiramente
em apreciação; chega-se ao final e não há
mais quorum, e o Senado deixa de votar a
matéria.
Quero registrar que é lamentável e esdruxulo, pois que o instrumento de obstrução, sempre
utilizado pelas minorias, vem sendo constantemente utilizado pelas maiorias desta Casa.
Voto favoravelmente ao requerimento, uma
vez que não temos outra coisa a fazer a não ser
encaminhar o projeto novamente para a Comissão, sob o risco de a matéria ser rejeitada por falta
de quorum.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em votação
o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para reexame.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ~ Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redação final que, nos termos
do art. 322 do Regimento Interno, se .não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1• sêcretário~
exercício, Senador Antonio Canos. Valadares.
"
É lida a seguinte:
PARECER N• 550, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei de
·Senado n• 89, de 1996. · · ··
··
· ·A Comissão Diretora apresenta; a redação fi·
nal do Projeto de Lei do Senado n• 89, de 1996,
que autoriza o Poder Executivo a criar, a Esóola
Agrotécnica Federal de caracaraf, no Estado de
Roraima.
; .·: . . _.
.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de outubro de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney
Suassuna, Relator - Emília Fernandes - Ernandes Amorim.

ANEXO AO PARECER N• 550, DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Caracaraf,
no Estado de Roraima.
O Congresso Nacional decreta:
Art. t• É o Poder Executivo autorizado a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Caracaraf, no Estàdo
de Roraima.
.
.
Art. 2• A Escola Agrotécnica.Federa,l de éaracarar manterá curso de segundo grau com disciplinas referentes a agropecuária no currfculoa ser mi·
nistrado.
Art. 32 A instalação do estabelecimento de 'Ensino de que trata esta Lei subordina-se a prévia
consignação, no Orçamento da União, das dotações necessárias, assim como à criação dos cargos,
funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento.
Art. 4° O Poder Executivo 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.

Ar1. ao Revogam-se as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - O parecer
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.

é lido o seguinte:
REQUERIMENTO N"1.003, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do Projeto de Lei do Senado n•
89, de 1996, de autoria do Senador Romero Jucá,
que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola
Agrotécnica Federal de Caracaraf, no Estado de Roraima.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
· Aprovada a redação final, o projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidência convoca sessão deliberativa extraordinária, a
reaiizar-se hoje, imediatamente após o término da
presente sessão, destinada a apreciação da seguinte matéria:
- Requerimento n• 886, de 1996.
Volta-se à lista de oradores.
~ O SR. FLAVIANO MELO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Tem a palavra V. Ex".
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Para
uma questão de ordém. Sem revisão do orador.) Sr1 Presidente, no primeiro semestre deste ano os
carros oficiais dos Senadores foram trocados e a
mim foi destinado um carro com a placa branca
· JFp7743, conforme documento cuja cópia tenho em
mãos. Trata-se de um Fiat Tempra, na cor preta.
Na sexta-feira, o jornal Folha de S.Paulo publicou uma foto em que eu e o Senador Nabor Júnior
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saltamos desse carro e teceu alguns comentários
sobre a utilização da placa branca nos carros oficiais
dos Senadores.
A repórter telefonou e obteve da minha assessora a seguinte informação, que foi publicada: "Melo
diz que, ao receber o carro, já veio com a chapa
branca". Para minha surpresa, ontem, quando o motorista foi abastecer o automóvel, disseram que a
placa branca deveria ser trocada por uma de bronze.
A imprensa, no meu estado, está dizendo que
sou um falsificador de placas. Desejo saber, Sr. Presidente, se devo usar no carro a placa branca
JFD7743 ou a de bronze SF0026, do antigo carro.
No documento do carro fornecido ao meu gabinete
pelo setor de transporte da Casa consta a placa
JFD7743.
Esta é a questão de ordem que formulo à
Mesa.
'
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Apesar de
não ser uma questão de ordem, a Mesa recebe a
comunicação de V. Ex" e vai instruir a Diretoria-Geral da Casa para prestar a V. Ex' todos os esclarecimentos necessários, os quais ficarão à sua disposição para encaminhá-los à imprensa e divulgá-los na
forma do Regimento.
O SR. FLAVI.\.NO MELO- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Waldeck Orne las.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a reforma
do Estado e a globalização foram tomadas como referenciais para discutir o desenvolvimento do Nor·
deste num seminário que se 'realizou quinta e a sexta-feira passada, em Salvador, numa promoção conjunta do Governo do Estado da Bahia com o Banco
Mundial e com. o IPEA.
A este Seminário compareceram governadores
de Estado, Senadores, Deputados Federais, o vicePresidente do Banco Mundial para a América Latina
e o Caribe, acompanhado de toda uma equipe de
assessoria. Do Governo Federal, os Ministros Pedro
Malan, Fernando Calão, Secretário de política Econômica, José Mendonça de Barros. O evento foi en·
cerrado pelo vice-Presidente da República, Senhor
Marco Maciel.
Também o meio acadêmico participou dentro
de uma simbiose em que o Nordeste se reuniu para
discutir os rumos do seu desenvolvimento, dentro
dessa nova era de globalização.
Do mesmo modo, foram levadas ao conhecimento e discutidas as experiências de reforma eco-
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nõmica, de reforma de Es!ado exposla pela ex-Ministra da Economia da Nova Zelândia, Ruth Richardson, e pelo ex-Diretor de Reforma do Eslado do Ministério da Economia da Argentina.
Nesse seminário foram apresenlados alguns
marcos imporiantes. De um lado, corno salienlada
pelos acadêmicos que participaram de sua realização, a retomada da discussão e do exame, nas universidades, pelos técnicos e pesquisadores da questão regional, que se encontrava em eslado letárgico
desde qüe a crise económica tomou conla deste
País.
Com a estabilização da economia, com a abertura económica e com o novo modelo que está sendo implemenlado, toma-se necessário avaliar o que
se reserva ao Nordeste nesse novo cenário. De outro, foi destacada lambém a importância de uma arti-·
culação (:<>lítica do Nordeste em busca da união e
do consenso, para que sejam encontrados e traçados rumos definitivos para a política de desenvolvimento da região, que não pode contiÍJUar sendo deixada a sua própria sorte nem podem continuar sendo utilizadas ações tópicas, produzidas ao acaso. É
preciso que haja uma identidade de todos, no sentido de perseguir, de buscar, de alcançar alguns objetivos, mas que esses sejam bem definidos.
Nesse sentido, quero ressallar a importância
do trabalho realizado pela Bancada dos eslados nordestinos no Senado Federal, que vem desde o segundo semestre do ano passado - há mais de um
ano -, trabalhando na busca da construção desse
consenso que agora se amplia com a participação
dos governadores, do meio acadêmico e de Deputados Federais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero ressaltar
o apoio do Banco Mundial. Fomos agradavelmente
surpreendidos, no final desse seminário, com o pronunciamento do vice-Presidente, Sr. Rashid Burki,
que manffestou a decisão do Banco Mundial de fazer pelo Nordeste aquilo que vínhamos reivindicando há mais de um ano ao BNDES. Aquela entidade
vai constituir um fundo para proceder à identificação
de oportunidades, à preparação de projetes e à promoção de investimentos privados no Nordeste brasileiro. Essa medida signfficará, sem dúvida alguma,
um apoio da maior importância, para que se possa
caplar investimentos no exterior, fundamentalmente
nos Eslados Unidos, na Europa e no Oriente, volta.dos para o desenvolvimento dessa região que reúne
quase 1/3 da população brasileira.
Somos 45 milhões de habttantes, possuindo
um PIB superior a US$100 bilhões. No enlanto, pre-

Outubro 1996

cisamos ocupar nosso verdadeiro lugar para encontrarmos o desenvolvimento dentro dessa nova realidade e de novas condições.
Quando reivindicamos uma ação pró-ativa do
BNDES e a participação do BNDES em investimentos no Nordeste brasileiro. Quanto se perde enquanto Senadores nordestinos reivindicavam uma corporação financeira de investimentos? O que querem é
exatamente isto: ver fundos de pensão, ver investidores institucionais voltados para o desenvolvimento
da nossa região, aplicando em projetes viáveis, em
projetes competttivos, sejam eles projetes industriais, agro-industriais, agrfcolas ou projetes de infraestrutura.
Além do mais, anunciou naquela ocasião o
vice-Presio:lente do Banco Mundial que essa agência
multilateral eslará aprovando, nos próximos dois
anos, investimentos, financiamentos da ordem de
mais de US$1 bilhão para aplicação em projetes de
governos esladuais e do próprio-Governo Federal na
região, particularmente na área de recursos hídricos,
na área de transportes, na área de combate à pobreza.
Trata-se, por conseguinte, de um momento extremamente imporiante, porque marca a retomada
da discussão da politica de desenvolvimento regional, agora num ãmbtto e esfera mais amplas.
Solicttaria que integrasse esse meu pronunciamento o documento final do Seminário, intttulado
"Novo Século, Novo Nordeste", que, aliás, o )'!cePresidente Marco Maciel chamou de manifestOJ tela
natureza do que ele contém. Chama a atenção· o· documento que este novo contexto traz, um mundo
novo, que tanto pode trazer a redenção do Nordeste
quanto ó agravamento - talvez irremediável - dos
seus problemas.
Lerei algumas frases significativas do documento:

·o Nordeste rejeita, radicalmente, todas as formas de clientelismo, assistencialismo ou engodo corno padrão para as relações entre a União e os Eslados; ou •entre
os Eslados e os Municípios, ou entre o Governo e o setor privado; ou entre as classes
mais e menos aquinhoadas. •
•.•.necessitamos de um Estado relo r·
mado, mas ativo. Um Es!ado livre de seus
focos de ineficiência, liberiado do domínio
pelas corporações, desobrigado de atuar
nos setores diretamente produtivos, em que
a iniciativa privada se desempenha muito
melhor. Mas um Es!ado ativo no suprimento
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de infra-estrutura, no fomento à educação
básica e na capacitação de mão-de-obra, na
pesquisa tecnológica e no estimulo à adoção, pelas empresas, de técnicas produtivas
mais avançadas•..• E só há um caminho que
leva ao sucesso nesse campo (o campo da
transformação da sociedade nordestina para
a modernidade): a competitividade. •
Continuo a ler o documento:
'O Brasil não se habilitará ao reconhe~
cimento pelos outros povos de sua importância como Nação enquanto não forem
substancialmente reduzidas as distâncias
sociais e económicas entre suas regiões. É
importante que a aluai poiHica regional seja
substancialmente reformada, e fortalecida,
como parte da reforma do Estado. São necessários novos e mais eficazes instrumentos, renovadas instituições. Necessitamos,
sobretudo, que as novas idéias penetrem
nos corações e mentes dos que governam o
Pafs.'
Esses tópicos que li, Sr. Presidente, mostram
uma abordagem que tem em vista a modernização
competitiva do Nordeste. Isso porque, nós, nordestinos, temos a consciência, o conhecimento e convioção de que a nossa região não é apenas um toco de
problemas. Por outro lado, ela tem potencialidades
que precisam tão-somente ser transformadas em
oportunidades êfetivas para gerar emprego e renda
para os nossos concidadãos e para melhorar as
condições de vida desse importante contingente de
nordestinos.
Entre os documentos apresentados, quero destacar o texto de Roberto Cavalcanti de Albuquerque,
que desenha a proposta de uma nova inserção do
Nordeste num duplo sentido: a sua relação com a
economia do Centro-Sul e com a economia internacional.
Há necessidade de uma maior abertura da
economia nordestina para as exportações e para o
comércio internacional, visando a reduzir o alto coeficiente de dependência que há hoje entre a economia nordestina e a do Sudeste, que transmite para o
Nordeste todas as crises que ela enfrenta.
É preciso, por conseguinte, reduzir também o
défiCit do comércio inter-regional do Nordeste, viabilizando uma integração mais ativa e autónoma na
economia nacional, tomando a região gradualmente
menos dependente, seja da União, seja das flutuações na conjuntura económica nacional.
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Outro texto a que quero fazer referência é o de
Gustavo Maia Gomes, que diz respeito ao papel de
Estado nesse novo ciclo de desenvolvimento, nesse
novo modelo. Diz o autor.
"Opções modernas como a privatiza·
ção de empresas estatais e a concessão de
obras e de serviços públicos à iniciativa pri·
vada devem ser implementadas no Nordeste
no limite de suas possibilidades. Receio, en·
tretanto, que essas possibilidades não se·
jam de imediato muito grandes. E ar deve·
mos ser radicais: o desenvolvimento da re·
gião não pode ser freado, retardado ou inviabilizado apenas porque a realidade não
se enquadra na ideologia da moda.
Onde a iniciativa privada nãq for, o Estado - inclufdas suas empresas - deve continuar, se isso for necessário para assegurar
o processo de crescimento regional.
Este texto coloca muito bem, Sr's e Srs. Senadores, qual o papel que se desenha, qual o papel
que se espera para o setor público na região de menos desenvolvimento relativo, neste momento em
que se retrai a ação do Estado - com o que todos
concordamos. Mas é preciso que haja uma política
de eqüidade no País. Como diz o Presidente Fernando Henrique, o Brasil já não é mais um país subdesenvoMdo, o Brasil é um pafs injusto.
O que queremos é exatamente corrigir essas
injustiças nacionais. É preciso que elas sejam enfrentadas, para que possam ser superadas ao longo
do processo de desenvolvimento, mas que o seja no
. prazo mais curto possível.
Qual a importância disso para o País? Exalamente a busca do desenvolvimento equilibrado da
Nação. Todos sabemos que o Nordeste reúne um
contingente populacional maior do que o somatório
da população dos nossos parceiros do Mercosul.
Isso representa um potencial de mercado que precisa ser valorizado pelas empresas do Sudeste.
É preciso que o Pafs se dê conta do elevado
custo social e económico que a transferência de população tem. Ainda neste final de semana, coincidentemente depois do seminário, dois jornais de
grande circulação nacional publicaram matérias sobre o assunto. O Jornal do Brasil de domingo traz
uma reportagem sobre o Rio de Janeiro, que chama
de •um Estado de forasteiros" e, na outra, mostra em
destaque que a maioria dos migrantes vêm do Nordeste: 42% dos imigrantes para o Rio de Janeiro são
nordestinos.
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Neste mesmo domingo passado a Folha de S.
Paulo fala da favelização que avança no litoral norte
de São Paulo. Vejam, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, já não se trata apenas da cidade de São
Paulo. Como há uma dispersão das a!ividades naquela região, o litoral agora recebe hordas de migrantes:
·
"O litoral norte de São Paulo, conhecido por suas belas praias, pelas casas que
superam
facilmente
a
cifra
de
R$1.000.000,00 e por reunir a cada verão a
nata da sociedade paulistana, está passando por um processo rápido de favelização."
Refere-se ao município de São Sebastião, cuja
Secretária de Promoção Social, pressionada e criticada por omissão, diz: "Sinto muito, mas não dá
para colocar todo mundo em um caminhão e despachar para o Nordeste. A Consmuição lhes assegura
o direito de ir e vir". E, na matéria como um todo,
identifica-se o Nordeste como a origem desses fluxos migratórios.
Por mais de uma vez, referi-me desta tribuna à
necessidade de se definir no País uma política de
desconcentração econômica, sobretudo industrial,
mas também agrícola, para que possamos ter possibilidade de gerar emprego e renda no Nordeste.
Cíto o exemplo do povoado de Mimoso do
Oeste, no oeste da Bahia, onde há cinco agências
bancárias, uma importante agroindústria de esmagamento de soja e grandes complexos de armazenamento. Recentemente, pude observar um bairro cuja
população é oriunda da região de lrecê, que, por
causa das secas, perde três safras em cada quatro,
ou seja, colhem apenas uma.
Constatamos que um fluxo migratório começa
a ocorrer do semi-árido nordestino para o cerrado
nordestino, que reúne o oeste da Bahia, o sul do
Piauí, o sul do Maranhão e o próprio Estado do Tocantins. Essas localidades fomnam uma mancha
contínua que nunca mereceu por parte do Governo
da União uma política específica, direcionada para o
aproveitamento das suas potencialidades. Porém,
elas vêm prestando serviço no sentido de absorver
migrantes e, com isso, evitar o fluxo constante para
o Sul e Sudeste. É isso que queremos evitar.
De outro lado, quando se considera a crise dos
estados, vemos que o Nordeste dá o bom exemplo.
Quando se refere ao saneamento das finanças, dos
três únicos estados brasileiros que estão com suas
finanças saneadas, dois são nordestinos nordestinos, a Bahia e o Ceará, e o terceiro fica na região
Sul, o Paraná. Na privatização e na modernização
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administrativa, também estão .os estados nordeSti·
nos avançando. Mas as vistas s6 se voltam para o!
que criam problemas, para os que têm alto endivida·
mento em divida mobiliária e que, por conseguin\:e
pressionam os juros para cima, pressionam o dese
quilfbrio fiscal, evitando e impedindo que o Brasi
.volte a ter, mais rapidamente, elevadas taxas de
crescimento, tão necessárias e indispensáveis pare
gerar empregos para a nossa população.
Não são programas compensatórios que ~o!
interessam. Nós queremos trabalhar na linha da!
condições de competitividade. E essa contribuiçãc
que o Nordeste vem dando para o equacionamentc
dos problemas nacionais precisa ser fortalecida, pre
cisa do apoio de todos, precisa da consciência. na·
clonai. Porque, só assim, superaremos as dificulda·
des que o Pafs enfrenta.
.
Queremos um Brasil justo, capaz ct'e oferece>
oportunidades a todos os seus filhos, e não excluin·
do milhões deles, como aqueles que se encontrarr
no Nordeste.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Nor·
deste já tem um consenso sobre o seu destino. Ha·
veremos de conseguir alcançar os nossos objetivos
E isto será melhor para o Brasil.
Muito obrigado.
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE C
SENADOR WALDECK ORNELAS EM SEL
PRONUNCIAMENTO)
NOVO SÉCULO, NOVO NORDESTE

Documento de conclusões do Seminá·
rio Internacional
Refonna do Estado e Desenvolvimentr.
do Nordeste na Economia Globalizada,
Salvador, 17 e 18 de outubro de 1996

1. O Nordeste vive, hoje, um momento de am
pias oportunidades, mas também de grandes desa·
fios. Convivemos, ainda, com os velhos problemas
da pobreza e da desigualdade social, ao mesmc
tempo em que as transformações em eurso, no Bra·
sil e no mundo, alteram com enorme velocidade c
contexto em que temos todos de aluar, governantes,
empresários, trabalhadores. A estabilidade de preços, a consolidação de nossa democracia, a abertu·
ra da economia brasileira à competição internacional, o Menoosul, a globalização, a nova revolução
tecnológica e de comunicações, o movimento mun·
dia! de reforma do Estado, o fim da polarização polí·
tica das Nações, a consciência ambiental, tudo isto
criou um mundo novo que tanto pode trazer a reden-
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ção do Nordeste, com o agravamento, talvez irremediável, de seus problemas.
·.. · 2. Já não há espaço, neste mundo, para a
complacência. O Nordeste rejeita, radicalmente, todaS as formas de clientelismo, assistencialismo, ou
engodo, como padrão para as relações entre a
União e os Estados; ou entre os Estados e os municípios; ou entre o governo e o setor privado; ou entre
as classes mais e as menos aquinhoadas. Num
mando de acirrada competição, somente os países e
as regiões competitivas sobreviverão e prosperarão.
Neste mundo, existe o espaço para a política regional, mas esta terá. de'ser, cada vez mais, rigidamenie seletiva. A região há de fazer suas apostas, há de
escolher os setores em qu~ julga poder se habilitar a
cqmpàtir inte":Jacionalmente., O papel da polftica regional será. contiibuir para materializar estas oportunidades, num mundo.globalizado.
). . 3. Poiiti~ de fomento, seja por meio de incentivos fiscais, seja por outros instrumentos, que não
se guiem por esta diretriz de competitividade, de estimular a cõnsolldaçilo das nossas vantagens competitivas diriáinicas, onde elas existam, ou possam
ser criadas;· devem sér rejeitadas. Merecerão apoio
-'e, neste
intenso apoio - os setores capazes
de se tomarem internacional e interregionalmente
competitivos. ' · · ·
4. P~m materializar estas potencialidades, necessitamos de um Estado reformado, mas ativo. Um
Estado livre de seus focos de ineficiência, libertado
do domínio pelas corporações, desobrigado de atuar
nos setores diretamente produtivos, em que a iniciativa privada se desempenha muito melhor. Mas um
Estado ativo.. no suprimento de infra-estrutura, no fomento à educação básica e na capacitação de mãode-obra,. na pesquisa tecnológica e no estímulo à
adoção, pelas empresas, de técnicas Produtivas
mais avançadas.· Tudo· isto, preferencialmente, em
párceria· com o setor privado. A transformação da
sociedade nordestina,.·no sentido da modernidade,
·dependerá. fundamentalmente do que estiver acontecendo com sua·base económica. E só há um caminho que leva ao sucesso, neste campo: a competiti-

caso,

rr~: N; ::;,ns~~o do no~o Nordeste, há um es-

paço de responsabilidade dos governos estaduais,
há um espaço de. responsabilidade dos governos
municipais e há um espaço especifico de responsabilidade da União. Avanços na reforma do setor público já foram alcançadas· por alguns Estados do
Nordeste. Estes esforços deverão ser ampliados e
aprofundados.

6. O Brasil não se habilitará ao reconhecimento
pelos outros povos de sua importância como Nação
enquanto não forem substancialmente reduzidas as
dinâmicas sociais e económicas entre suas regiões.
É importante que a atual política regional seja substancialmente reformada, e fortalecida, como parte da
reforma do Estado. São necessários novos e mais
eficazes instrumentos, renovadas instituições. Necessitamos, sobretudo, que as novas idéias penetrem nos corações e mentes dos que governam o
país.
7. Políticas sociais vigorosas devem, igualmente, ser implementadas. Se a globalização abre oportunidades a vários setores de nossa região que são
potencialmente competitivos, ela também traz preocupações inéditas. Nem toda a população poderá,
no futuro mais próximo, se beneficiar dqs ganhos
económicos. Será necessário estimular iambém o
desenvolvimento local, ou endógeno, que explora o
potencial das pequenas e médias empresas e gera
benefícios, especialmente na forma de empregos,
imediatamente assimiláveis por largas camadas da
população.
8. A expansão das exportações, tanto para o
Exterior quanto para o resto do país, é a chave para
o desenvolvimento económico regional. Muito do potencial do Nordeste, a este respeito, é hoje anulado
pelas deficiências de infra-estrutura, cuja correção
· constitui responsabilidade fundamental do setor público, ajudado, onde for possível, pela iniciativa privada, através da concessão de serviços e obras públicas ou de formas modernas de financiamento.
9. Assinalamos o papel catalítico no esforço de
modernização da economia regional que vem sendo
desempenhado pelas agências financeiras internacionais, em especial pelo Banco Mundial. Não apenas no apoio à realização de eventos, como este seminário, mas, sobretudo, na identificação e promoção das oportunidades de investimento, que deverão
ser intensificadas a partir de agora.
·10. Região de 45 milhões de habitantes, com
um produto interno bruto que excede os 100 bilhões
de dólares, o Nordeste tem uma dimensão maior do
- que a da maioria dos países da América Latina e de
outros continentes. Não abre mão de desempenhar,
neste novo mundo que se está formando. um papel
destacado, à altura do seu potencial.
Durante o discurso do Sr. Waideck Orne/as, o Sr. LeliJf Dias,
Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Fogaça.

a•
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O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Concedo a palavra à Senadora Emfiia Fernandes, por cessão dos Senadores Nabor Júnior e Mauro Miranda.
V. Ex" dispõe de 50 minutos.
A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, hoje gostaria de novamente abordar
um problema que, pela sua dimensão social e humana, deve preocupar todos os brasileiros, sejam os
governantes, os parlamentares, as entidades sindicais, as organizações governamentais e não-governamentais e também cada cidadão, seja homem ou
mulher. E, mais do que isso, deve mobilizar a todos
para encontrar as soluções para eliminá-lo definitivamente da nossa realidade.
Refiro-me ao problema do 'trabalho infantil"
que, apesar dos avanços conquistados pela sociedade brasileira, ainda persiste em várias regiões e
setores produtivos do País. Tal situação é urna chaga que marca as relações de trabalho vigentes com
o estigma do atraso e da injustiça, negando qualquer
sentido de modernidade a qualquer projeto econômico. E que impede a plena vivência da infância e da
adolescência de milhões de crianças e jovens, comprometendo também o futuro de uma grande parcela
·
de brasileiros.

É com este sentimento de enfrentamento radical, profundo e sério do problema que iniciativas estão sendo tornadas em várias frentes, seja do ponto
de vista do levantamento de dados da realidade, do
debate sério e profundo com a sociedade, ou da
adoção de medidas concretas.
O Executivo, da sua parte, através do Ministério do Trabalho, em ação conjunta com a Secretaria
de Segurança e Saúde no Trabalho e com a Secretaria de Fiscalização do Trabalho, produziu extenso
documento contendo um levantamento de dados de
todo o País e uma série de sugestões e propostas,
objetivando articular as várias instâncias dos governos federal, estadual e municipal e entidades nãogovernamentais na erradicação do trabalho infantil.
Através do "Grupo Executivo de Repressão ao
Trabalho Forçado' -. Gertraf -, que reúne, além do
Ministério do Trabalho, os Ministérios da Justiça, do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Agricultura e da Indústria, do Comércio
e do Turismo, vem aluando sistemática e rigorosamente para apurar denúncias de trabalho escravo e
de outras formas de trabalho degradante, especialmente em relação à exploração da mão-de-obra infantil, bem como na implementação de ações re-
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pára

pressivas, preventivas e de busca de soluções
o problema.
. .. ,

O Executivo também, através da ação direta do
Presidente da República, já enviou' ao Congresso
Nacional proposta de emende constitucional que
prolbe o trabalho infantil para· menores de 14 anos,
medida que sucedeu outras iniciativas, entre elas o
'Vale Cidadania', que concede um determinado ·va·
lor em dinheiro para que as famfiias retirem seus fi.
lhos do trabalho e os coloquem na escola, iniciado
·
·· ·
no Mato Grosso do Sul.
'

.

.' l

Sobre essa proposta encaminhada pelo Gover·
no Federal, gostaríamos de lazer um alerta em .rela·
ção aos ·seus resultados práticos, que; de acordo
com informações divulgadas até mesmo pela· imprensa, não estão sendo plenamente Satisfatórios,
seja. pela não-chegada dos recursos a()s 'interessa·
dos ou pela falta de articulação da esfera federal
com as instãncias estaduais, principalmente munici·
pais.

Esse programa é importante, mas:· ~ra que tenha êxito em seus objetivos, é fundamental que conte com a participação efetiva e responsável dos Prefeitos Municipais e das entidades I<>cais, espec.ial·
mente dos sindicatos, tant9 na sua aplicação deve incluir, além da distribuição. dos recursos,
orientação, especialmente para as famfiias - qu'\"to
na sua fiscalização.
..

que

É ainda louvável, Sr. Presidente, Sr"s e Sts•.
Senadores, a iniciativa de determinados set9res empresariais, do que é exemplo o trabalho desenvoM·
do pela Associação das Indústrias de Brinquedos •
Abrinq -, que premia com o selo 'Empresa Amiga
das Crianças' quem promove novas relações deltra·
balho, eliminando a exploração do trabalho infantil,
ao mesmo tempo em que desenvolve ações no sen·
tido de formar os futuros profissionais.
Também o Congress9 Nacional, por sua vez,
não tem faltado a este debate, seja através da inter·
venção individual de Deputados e Senadores, seja
através da mobilização conjunta na Comissão Parla·
mentar Mista de Inquérito, criada para apurar denúncia sobre trabalho infantil, presidida pela Senadora
Martuce Pinto, a qual também integramos.
Além do trabalho já executado, com resultados
importantes, a Comissão prepara-se para dar urr
novo e grande passo nesta luta, ao formalizar - e
gostaríamos que ainda hoje - a decisão de organizai
um calendário de audiências para ouvir representantes do Ministério do Trabalho, da Unicef, da
OIT, entre outros, bem como definir um roteiro de
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viagem aos estados, com o objetivo de comprovar ln
loco o trabalho infantil.
Dessa maneira vamos nos aproximar mais das
realidades, obtendo um diagnóstico mais preciso da
situação, o que certamente contribuirá para aprofundarmos a busca de saídas para esse grave problema. Com mesmo objetivo, vamos sugerir à Comissão que, além das visitas aos locais de concentração de trabalho infantil, também sejam realizadas
reuniões com· as autoridades e entidades dos estados que estejam envoividas no debate sobre este

o

a~unto.

Nesse sentido, como contribuição ao que a Comissão pretende desenvolver, trago para registro o
trabalho iniciado por técnicos da Delegacia Regional
do Trabalho do Rio Grande do Sul, a partir do qual
constitui-se a "Comissão Estadual pela Erradicação
do Trabalho Infantil no Filo Grande do Sul", reunindo,
em sua Direção Executiva, além da instância regional do Ministério do Trabalho, o Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente, a representação da Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social, a Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social,
a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul
(FAMURS), Fundacentro, a Escola de Saúde Púbüca e a União dos Vereadores do Estado do Rio
Grande do Sul.
A Comissão ainda agrega entidades como a
Fetitg - Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a Pastoral da Educação do Menor, o Ministério
PúbÍico do Trabalho, Sindica~ de todas as catego- .
rias e hoje, inclusive, a Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul - Fiergs - está decidindo \;;obre a sua participação na Direção Executiva da
Comissão, decisão esta que esperamos seja positiva para, dessa fonna, também se viabilizar a integração direta dos empresários no enfrentamento da
situação.
Essa Iniciativa da Delegacia Regional do Trabajho do Rio Grande do Sul, que contribui para a
consolidação e o lançamento do Pacto pela Erradicação do Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho,
a titulo de registro e de reconhecimento do empenho
dos funcionários públicos, foi coordenado por Helena Beatriz Maidana de Andrada, com a participação
de uma equipe forrnàda pelos fiscais do trabalho,
Suzana Maria Marques, Ródi Marvel Farias Apprato,
Ana Maria Machado da Costa e Cláudio Carvalho
Menezes; pelo médico do trabalho, Mauro Azevedo
de Moura e pela socióloga Eridan Moreira Magalhães.
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Iniciado em maio deste ano, com o apoio do
Delegado Regional do Trabalho do Estado do Rio
Grande do Sul, Luiz Carlos Mello, embora ainda em
caráter preliminar e tomando por base dados do
IBGE e um levantamento de campo, o trabalho - que
já encaminhei inclusive à Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito que trata do assunto - traz um
profundo e dramático diagnóstico do trabalho infantil
no Rio Grande do Sul.
Segundo o relatório da Comissão Estadual, já
em 1993 dados do IBGE revelam índices alarmantes, que são o reflexo da perversidade das condições de vida em que se encontra a maioria de nossas
crianças e adolescentes.
Os números indicam um total de 523.703 menores, com idade ente 10 e 17 anos, inseridos no
mercado de trabalho, o que representa a !!Spantosa
taxa de 36,2% da totalidade de menores dimtro dessa faixa etária registrados no Estado.
Ainda, de acordo com o mesmo documento,
25% das crianças entre 1O e 14 anos já participavam
da população economicamente ativa, ou seja, desempenhavam algum tipo de atividade desde os dados de 1993.
Mais grave é a informação de que 61.900
crianças, na faixa de 5 a 9 anos, já estavam também
integradas no mercado produtivo, representando
6,59% desta população.
Outro dado que demonstra a gravidade dessa
situação e a urgência como deve ser tratada é o fato
de que 70,54% das pessoas ocupadas no Rio Grande do Sul declaram que começaram a trabalhar desde os 14 anos de idade.
Em seu documento, a Comissão Estadual de
Combate ao Trabalho Infantil no Rio Grande do Sul
mostra que existem 161.349 crianças, na idade 1o a
14, trabalhando em diversas profissões; enquanto
outros 279.9B6'adolescentes, na faixa etária dos 15
aos 17 anos, da mesma foram desempenham algum
tipo de atividade regular no mercado de trabalho.
A maioria dessas crianças de 1O e 14 anos,
atingindo um percentual de 56,04%, trabalha na
agricuttura; ficando as demais distribuídas em outros
setores econômicos, especialmente na prestação de
serviços - 17,46%; na indústria de transformação;
11 ,82%; no comércio de mercadoria, 8,45%; na indústria da construção civil, 1 ,86%, e em outras atividades, 4,37%.
Já entre os jovens de 15 a 17 anos, esta participação no mesmo mercado é de 36,01 o/o na agricultura; 19,24% na indústria de transformação; 19,14%
na prestação de serviços; 10,23% no comércio de
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mercadorias; 5,67"/o na indústria da construção civil;
e 9,71% em outras atividades.
Na quase totalidade dessas atividades, Sr"s e
Srs. Senadores, as crianças e os adolescentes enfrentam condições de trabalho normalmente já penosas, que se tomam mais graves diante da formação
física ainda em desenvolvimento, como peso em excesso, trabalho em posições incorretas, vibrações,
exposição a ruídos, ácidos, radiações, gases, colas
e tantas,outras sttuações.
·
Entre as atividades que mais prejudicam os
menores no Rio Grande do Sul, constatadas pelo levantamento realizado pelos técnicos do Ministério do
Trabalho, identificamos alguns casos mais graves,
como:
- o trabalho na cultura do 1umo, que expõe as.
crianças e os adolescentes a pesticidas do grupo organo1osforados e outros agentes químicos, radiações solares, picadas de animais peçonhentes e riscos
mecãnicos, com graves conseqüências físicas e 'pre·
juízos inclusive mentais;
- o trabalho na extração de pedras semipreciosas-preciosas, com exposição à smca, contato elétrico acidental, uso inadequado de ferraméntas manuais, que configuram uma das mais graves sttuações verificadas, com extremo prejuízo para a saúde
das crianças e dos adolescentes.
- o trabalho na indústria de calçados e nos curtumes, onde as crianças e os adolescentes convivem diariamente com produtos químicos, colas, atividades em máquinas perigosas, equipamentos cortantes, movimentos repetitivos e em posições antiergonõmicas;
- o trabalho na construção civil, que expõe os
pequenos trabalhadores a transporte excessivo de
peso, contato direto com cimento e cal, postos de
trabalhos inadequados, ruídos e vibrações, que da
mesma forma comprometem fisicamente o desenvolvimento das crianças e adolescentes.
Da mesma forma, segundo o mesmo levantamento, também trazem prejuízos graves ao desenvolvimentos sadio e adequado da infância e da ado- .
lescência, o trabalho em outros setores, como o· trabalho nas pedreiras, um dos mais perigoscs, a cultura da maçã, o trabalho em madeireiras, a cultura da
laranja, a extração da acácia, o trabalho em supermercados, na indústria moveleira, em olarias e na
distribuição de jornais.
Além de trabalhar quando deveriam estar brincando ou estudando, e de estarem expostos a condições de trabalho desumanas, essas crianças e jovens ainda trabalham sem remuneração, principal-
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mente no caso da agricultura familiar, ou com salários que chegam a no máximo meio salário mínimo.
Outra sttuação identificada pela pesquisa do
IBGE e traduzida pelos técnicos gaúchos, de extrema gravidade é o fato de tanto as crianças quanto
os adolescentes trabalharem semanalmente 40 horas ou mais, dificultando ou comprometendo definitivamente qualquer possibilidade de estudar.
Essa sttuação adquiriu tanianha gravidade que
teni despertado a atenção não apenas das autoridades constitufdas e dos diversós organismos públicos, mas tem também mobilizado as próprias crianças e 'adolescentes, do que é exemplo o recente seminário realizado em Porto ·Afegre;: sob o titulo: O
Jovem, sua Educação Profissional é a Exploração
do Trabalho Infantil, promovido conjuntamente pela
União Metropolitana dos Estudantes sectJndaristas
de Porto Alegre (UMESPA) e pela 'IJnião Gaúcha
dos Estudantes Secundaristas (UGES), do qual tive
oportunidade de participar e observar a preocupação
e a vontade de trabalhar de forma conjunta dos jovens, na busca de soluções para o grave problema
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o trabalho infantil é uma realidade que, diante do d~m
prego, tem empurrado cada· vez mais as cn'ttilças
para o mercado de trabalho formal ou informal/ em
condições extremamente frágeis, sem·· proteção trabalhista, previdenciária ou de qualquer espécie,
Atualmente, cerca de 7 ·milhões de crianças e
de jovens trabalham no BrasU para contribuir na renda familiar e reduzir a extrema:· pob'reza em' q\fe vivem seus pais, não apenas em razão de causas
cónjunturais, mas certamenté devido ao quadro estrutural de atraso económico, dé concentração de
renda e de polfticas econõinicas elitisias e afastadas
dos interesses das grandes_ massas populares.' ·
Além do combate ao trabalho infantil, onde ele
ocorre, especialmente na identificação e na elirrinação dos seus caso~ mais graves e <janosos, é preciso apresentar soluções estratégicas, para o conjunto
da economia nacional que <i!POntem para o crescimento econômico, para o desenvoMmento com geração de empregos e de distribuição de renda,. ·
_ Não basta apenas proibir o trabalho infantil,
porque estarfamos agravando, ainda mais, a situação de miséria de milhões de brasileiros; mas, sim,
gerar alternativas de trabalho, de renda para essas
famflias, desta forma, criando as condições apropriadas para afastar as Crianças e OS adolescen!E!S do
trabalho precoce, redirecionando suas atividades e
suas vidas.
·
· ·
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'O Brasil que precisamos, pretendemos e devemos construir não pode prescindir desse contingente
de brasileiros que, antes de ser condenado à exclusão futura, deve estar sendo educado, formado e
preparado para enfrentar a nova realidade económica que desponta, exigindo mão-de-obra qualificada,
técnicos competentes e cientistas arrojados em todos os setores de atMdade.
O Sr. Artur da Távola- Permite-me V. Ex' um
aparte?
A SRA. EMÍUA FERNANDES- Ouço o aparte
do nobre Senador Artur da Távola.
O Sr. Artur da Távola - É evidente que este
aparte é para cumprimentar V. Ex", particularmente
no ~nte ao final de sua fala, quando aborda o trabaltle'intantil. Relembro-me de uma derrota ocorrida
na Constituinte. Eu era Relator de matérias ligadas
ao menor e meu relatório continha a proibição do
trabalho infantil como um dos princrpios constitucionais que o Pars viria a adotar, partindo da idéia de
que a criança tem que estudar e, não, trabalhar. Fui
derrotado per uma lógica pragmática, que reconheço
detentora de algum sentido, embora contir.~ue com a
minha posição, a de que, em grande parte das tamrlias brasileiras, o menor era levado ao trabalho em
função da necessidade do sustento. E vejo que, passados praticamente oito anos da Constituição, tivemos agravado esse problema. V. Ex" diz muito bem
quando coloca a questão de não se resolver apenas
com a proibição, embora a proibição tenha sido um
ato recente e extremamente valoroso do Presidente
da República, pelo fato de que incide em setores em
que a criança não apenas está a trabalhar para prover a subsistência de sua famma em conjunto com
os pais. Ela está sendo torpemente explorada, e V.
Ex" aludiu ao fato. Mas V. Ex' diz que não apenas a
proibição, mas sobretudo a criação das condições
econômicas dentro das quais o próprio progresso
possa ser o gerador de novos empregos, de melhores condições de vida, de melhores condições salariais. Vejo exatamente ar o cerne, o centro, a base
da posição socialdemocrata nessa matéria. Durante
muitos anos, nós, da chamada esquerda brasileira,
fomos certos de que havia uma incompatibilidade
visceral entre o mercado e a possibilidade de repartição de justiça, ou seja, o mercado, via capitalismo
selvagem, seria necessariamente o algoz da justiça.
É claro que o mercado tem suas leis implacáveis;
uma delas, aliás, é utilizar o trabalho infantil, porque
ele significa salários mais baixos. Por outro lado,
posteriormente, o surgimento do pensamento socialdemocrata mais organizado passou a ver na expan-
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são do mercado, na sua regulação pelo Estado, a
possibilidade de uma integração maior dos vários
grupos, gerando um progresso que, por sua vez, ele,
progresso, é o fator de integração social. Até ar, tudo
bem. Onde, porém, concordo ainda mais com V.
Ex", que é uma educadora, é que, embora o progresso venha a ser o gerador da incorporação de
um maior número de pessoas ao sistema e, conseqüentemente, seu acesso à alimentação, à saúde,
etc., o grande fator equilibrador, mesmo nos mercados adiantados, é a educação, porque a educação é
quem prepara as pessoas, inclusive menores, para
um df!sempenho compatrvel com as novas necessidades de uma sociedade industrializada, de uma sociedade tecnologizada, de uma sociedade muito
mais complexa•. Então, vejo, apoiado nas palavras
corajosas e lúcidas de V. Ex', a integração do fator
educacional a este outro fator, que é o da criação
das condições econômicas de trabalho para que
possa haver a integração maior e, conseqüentemente, a recuperação de um enorme número de crianças que hoje é levado ao trabalho. A criança é retirada violentamente - é uma violência sem sangue - da
escola, violentamente dos seus folguedos naturais,
violentamente da sua evolução psicofrsica natural, e
jogada no trabalho de uma maneira brutal, de uma
maneira avassaladora. Apenas fiz um adenda rápido, um adenda de 15%, numa concordância de 85%
com as lúcidas palavras de V. Ex", a quem cumprimento.
A SRA. EMÍUA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Ex' e o acolho com muito prazer, porque realmente enriquece o nosso pronunciamento, a
nossa reflexão, a apresentação de dados e o chamamento que estamos a fazer aqui para esse tema.
Assim como é nossa preocupação e preocupação de V. Ex', durante toda a sua vida de trabalho,
de luta, reconhecida neste Pars todo, que outras
pessoas, outras vozes, outras ações concretas somem-se, para que realmente possamos chegar a um
denominador comum.
Já existem alguns programas que estão até
certo ponto dando resultado - ar estão algumas empresas, como citei o caso; e há outras iniciativas do
Governo, que até pensou em estender uma contribuição em dinheiro, fazendo com que as fammas retirassem seus filhos do trabalho e tivessem, por
meio dessa participação, uma complementação salarial que daria condições de vida melhor para todos.
No entanto, conforme alertei no infcio, temos
recebido denúncias de que, infelizmenta, mesmo
chegando essa contribuição em dinheiro, as crian-
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ças estão indo às escolas num turno, porque há necessidade desse comparecimento para receber a
contribuição, mas, no outro turno, quando deveriam
estar fazendo os deveres escolares, utilizando suas
horas de lazer, de brinquedo, elas estão indo ao trabalho. Isso acontece porque não há uma fiscalização nem um trabalho educativo maior.
Precisamos chamar para este debate a sociedade como um todo - empresários, trabalhadores,
jovens e adultos -, para que demonstremos que um
trabalho;· mesmo não parecendo penoso ou aparentemente não trazendo nenhuma dificuldade, prejudica a criança, no momento em que a retira das suas
atividades importantes e características da sua idade, como lazer, diversão e leitura.
Agradeço, pois, o aparte de V. Ex", que, com
seu conhecimento e a sua postura, veio engrandecer o meu pronunciamento e que, certamente, será
mais um canal para fortalecer a luta em tomo dessa
questão. Muito obrigada.
Gostarfamos que o nosso País realmente não
abrisse mão das suas crianças e dos seus jovens,
visto que precisa deles e que lhes pode oferecer um
futuro melhor, ao mesmo tempo em que busca o desenvolvimento e a qualificação nas atividades que
desempenha. O Brasil precisa, então, fazer com que
as atividades aconteçam, no momento, na idade e
na época correta, para que haja técnicos qualificados e pessoas cada vez mais competentes sendo
preparados para enfrentar os grandes desafios dos
novos tempos, principalmente no que se refere ao
ponto de vista económico.
Para encerrar, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, trago texto divulgado pela Comissão de
Combate ao Trabalho Infantil no Rio Grande do Sul,
como forma de esclarecimento e de conscientização
da sociedade. Esse texto está sendo divulgado no
nosso Estado e é importante para a reflexão de todos nós.

o:··

"Trabalho tem idade! Dos quatorze aos
dezoito anos é proibido o trabalho notumo,
insalubre e perigoso. Criança e adolescente
precisam de amor, escola e aprendizagem.
Lugar de criança é na escola. Proteja seu filho do trabalho em atividades que coloquem
em risco sua vida. Na escola está o seu presente e o seu futuro".
Muito obrigada
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Continuando a lista de oradores inscritos, concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
(Pausa.)
·
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sfs e
Srs. Senadores, são eviden)es os sinais de qLe o
Governo está lutando para inverter o quadro de pessimismo que dominava o setor de transportes. Há alguns fatos positivos que começam a aparecer principalmente na área das rodovias em que o sucesso do
arrendamento da Via Dutra lança novas esperanças
sobre o futuro. Mas ainda existe muito a fazer num
País onde a infra-estrutura de transporte representa
um investimento global de cerca de US$200 milhões. Falta muito por fazer, por exemplo, na BR-116,
na BR-101 e na nossa BR-153, a linha dorsal dos
Estados de Goiás e Tocantins. É muito dinheiro 'que
vem de várias décadas de sacrifício do povo brasileiro. Esses imensos recursos foram buscados dentro
e fora do País, aumentaram os valores das dívidas
interna e externa, mas não resta a menor dúvida de
que valeu à pena.
A grande questão é que, se houve esforço para
implantar essa portentosa rede de infra-estrutura interrnodal, envolvendo portos, ferrovias e rodovias,
pouco ou quase nenhum esforço tem sido feito na
úttima década para conservá-la. Nós, os Congressistas que participamos da Constituinte, temos a nossa
culpa, afinal permitimos que fosse retirado da Carta
Magna o Fundo Constitucional que garantia recursos
permanentes e automáticos para ampliação e conservação do sistema de transportes.
Nas polfticas oficiais, o setor perdeu prioridade
e o resuttado foi a crescente e constante perda de
eficiência. Um grande paradoxo para nossas realidades económicas: enquanto crescia o sistema produtivo da indústria e da agricuttura, os meios de transporte caminhavam na direção da bancarrota.
O chamado Custo Brasil, uma expressão da
moda para designar o descompasso brasileiro na
era da globalização, tem grande força de verdade.
Nunca se falou tanto na necessidade de recuperação da malha nacional de transportes, O crescimento das exigências motivadas por esse debate trouxe
alguns bons resultados. Veio a lei de modernização
dos portos, de 1993, e vieram aos poucos, lentamente, os projetes de privatização ou de arrendamento das' ferrovias e das rodovias. É claro que não
podemos esperar resuttados de curtíssimo p~o.
mas é importante sentir que as coisas estão a~te
cendo e que o Governo não está omisso, conid' demonstrou ainda recentemente o Presidente da ·Re-
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pública Fernando Henrique Cardoso, em solenidade
na Confederação Nacional dos Transportes. Sua Excelência destacou o sistema de gerenciamento direto e concentrado como instrumento de eficiência no
esforço de investimento.. Antes, o que havia era a
prdliferação de muHos comandos para cada tarefa.
Resta esperar e torcer para que dê certo -essa nova
orientação do programa de metas previsto para até
1998.
Não posso deixar de fazer referência especial
ao que acontece com o Centro-Oeste nesse contexto .do sistema de transportes. Somos a fronteira agrícola que mais cresceu nos últimos 15 anos. Por
iSso, somos também a região que mais sentiu os
efeitos negativos da queda de eficiência de portos,
roilovias e ferrovias. Em Goiás, os dois governos de
Iris .Rezende, por exemplo, foram revolucionários na
área de transportes. O sistema estadual de rodovias
multiplicou-se com o objetivo de capacHar o Estado
na sua integração com os corredores de longa distância para a exportação na direção do Sul e do Leste. Infelizmente, porém, os gargalos ferroviários da
Rede, na direção dos portos de Vitória e de Santos,
continuaram como antes, ou até pioraram. Resta esperar que a privatização do corredor Centro-Leste e
das linhas da Rede e da Fepasa, na direção de Santos, cumpram agora o seu programa de recuperação
de eficiência.
: O que aconteceu de bom para nós, nesse perfodo, foi a inauguração do porto de São Simão, terminal goiano da hidrovia Tietê-Paraná, por onde já
são escoados ponderáveis volumes da produção estadual de grãos. Mas a luta tem de continuar visando
à construção da Ferrovia Norte-Sul, à implantação
da: Hidrovia Araguaia-Tocantins, à duplicação do
acesso rodoviário para São Paulo e à recuperação
dos sistemas ferroviários para Santos e Vitória.
,: Em relação ao Porto de Santos, que ai~da é a
grande opção portuária para as exportações do Centrg-peste, ainda prevalecem alguns vícios históricos
qtlMt emperram a eficiência do maior terminal da
América Latina, apesar da Lei dos Portos.
Em sua última edição, a revista Exame publica
uma excelente reportagem que deve servir de reflexão para as autoridades brasileiras, não só do Ministério dos Transportes, mas também da Secretaria da
Receita Federal. A matéria mostra que os cartéis privados continuam resistindo, o que encarece os custos finais das exportações e indica que os ranços
corporativos da mão-de-obra começam a ceder aos
· poucos às necessidades de modernização do porto.
"Desta vez a cu I pa não é só do Governo. Os portos
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são ineficientes e caros, ninguém discorda. A novidade é que as empresas privadas são as que mais
jogam os custos para cima". É o que afirma a revista, ao resumir os atuais problemas do Porto de Santos.
Em síntese, a reportagem informa que os custos para movimentar um contêiner, em Santos, chegam a ser 50% superiores aos dos portos europeus
ou americanos. As perdas anuais são de aproximadamente 6 bilhões de dólares, em função da soma
das várias ineficiências. Boa parte da culpa vem da
cartelização dos serviços dos operadores particulares, que têm rejeHado o sistema de competição para
baratear custos. A armazenagem oficial é ineficiente
e a armazenagem privada cara, mas eficiente, o que
obriga os exportadores a aceitarem os custos mais
elevados.
A Receita Federal está demorando a alfandegar as áreas já arrendadas para operadores privados, o que está reduzindo a capacidade de competição dentro do porto.
Dentro desse quadro crítico que foi descrito
pela revista Exame, o Ministro dos Transportes, Alciaes Saldanha, anunciou recentemente uma decisão
realmente importante. Ao visitar o Porto de Santos,
no começo deste mês, S. Ex' afirmou que o terminal
de contêineres, medula do funcionamento do porto,
estará privatizado até o final deste ano. Segundo os
jornais, o anúncio do Ministro foi ao mesmo tempo
surpreendente e positivo, porque não se esperava
que a a decisão fosse para já. As previsões eram
para o final de 1998. O fato mostra que o Governo
está recuperando o seu poder de agilidade em decisões importantes para o sistema de transportes.
O sucesso nos caminhos da privatização mereceu outro destaque na última edição da revista Exame. A matéria mostra os bons resultados já conquistados pelo consórcio de empresas privadas que arrendaram a Via Outra pelos próximos 25 anos. A recuperação do eixo rodoviário mais importante do
Pais já recebeu 114 milhões de reais em investimentos de março para cá, e os efeitos já são notáveis na
redução dos custos de transportes e na diminuição
do número de acidentes. ·o número de mortes no
segundo trimestre deste ano caiu 22% em relação a
igual período do ano passado'. E as diversas empresas transportadoras que operam na rodovia informam que o tempo de percurso diminuiu, e que são
registradas também sensíveis reduções nos gastos
com combustíveis e com a conservação das frotas,
graças à melhoria da estrada e à diminuição dos engarrafamentos.
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É meu dever confiar na palavra do Presidente
da República quando afirma, como fez recentemente, que 'a questão da infra-estrutura é básica para
se ter um progresso continuado'. Devo dizer que,
mesmo com os acordos de pan::eria com os Estados, nem todas as rodovias serão privatizáveis, porque o interesse da iniciativa privada não é incondicional. Nem por isso essas estradas deixarão de ser
importantes, e cabe ao Governo injetar recursos na
sua conservação. Os recursos de 60 milhões liberados recentemente não significam praticamente nada
diante de tantas obras de recuperação que têm que
ser feitas por todo o Pafs.
Chamo a atenção para a BR-153, o principal
eixo de ligação norte-sul. Ela liga ltumbiara, no sul
do Estado, a Tocantins e ao Pará.
Cabe lembrar, como têm dito diversas lideranças dos transportadores de carga, que o Governo
tem uma arrecadação mensal de R$50 milhões com
o imposto sobre o petróleo importado. Esses recursos deveriam ser canalizados para a conservação
das rodovias, mas são repassados à Petrobrás.
Devo reconhecer que a situação de hoje não é
igual à de um ano atrás. Em plena época pe escoamento da safra, as estradas estavam intransitáveis.
Há muito ainda por fazer, mas é inegável que a situação melhorou. A situação do porto de Santos ainda não é ideal, mas as soluções estão sendo encaminhadas. O corredor centroleste foi privatizado. O
Presidente tem insistido na importância da hidrovia
Araguaia-Tocantins, que é fundamental para o meu
Estado. Há entendimentos em andamento com organismos internacionais para financiar a construção da
Ferrovia Norte- Sul, com apoio dos Governadores do
Maranhão, de Tocantins e de Goiás. O novo perfil da
Via Outra é a demostração de que estamos chegando a um modelo próximo do ideal para salvar os
principais eixos rodoviários do pafs. Já dá para alimentar algum otimismo, sem abandonar o dever da
crítica, que é a essência da atividade politica e da
afirmação democrática.
Era o que eu tinha a dizer, Sr" Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda, o Sr.. José Fogaça deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Emflia
Fernandes, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Emnia Fernandes} Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su. . plicy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Beni Ve-

ras.
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O SR. BENI VERAS (PSDB-CE Pronuncia o
seguinte discurso.) - O Congresso Nacional; em
1991, mediante a Comissão Parlamentar Mista. para
a Modernização do DNOCS, analisou a situação
desta importante entidade nordestina. Os trabalhos
da Comissão Mista,. da qual fui o Relator, se concentraram na formulação de uma proposta de mosJemização e fortalecimento do DNOCS.
·
Houve consenso quanto à importância da irrigação no semi-árido nordestino, tanto para criar, pólos agro-industriais com base na agricultura irrigada,
cornO para reter a população e ·atenuar os efeitos
das secas periódicas. Para viabilizar as potencialidades da eoonomia do serlão, foi considerada· necessária uma maior presença do Est?do na realização
de grandes investimentos, com destaque para a
construção de grandes barragens para armazenamento de água e perenização de rios, e para a construção de barragens de derivação, estações de bombeamento e canais principais de sistemas de irrigação; Houve consenso quanto à prioridade p~ o
aproveitamento do potencial de áreas irrigáveis, pois
de 6 milhões de hectares irrigáveis, apenas cen::a de
10"/o estavam sendo irrigados em 1990.
1
Dentro da perspectiva da massificação da. irrigação, como elemento central da estratégia de· desenvolvimento da economia do semi-árido, a existência de um DNOCS mais ágil e moderno foi considerada uma condição indispensável. A Comissão
Mista elaborou, então, uma proposta estabelecendo
a condição de entidade autárquica em regime eispecial para o DNOCS, dotando-o de uma tabela própria de vencimentos e gramicações. Paralelo à elaboração de uma proposta de uma nova estrutura organizacional, formulou-se uma estratégia para sua
atuação, em pan::eria com os Governos Estaduais e
Municipais e com a iniciativa privada.
Ao lado do consenso sobre a necessidade de
fortalecimento do DNOCS, houve a conscientização
de que ele deveria passar por reformulações profundas, enxugamento do quadro de recursos humanos
e adoção de novos enfoques, atitudes e estratégias
de atuação.
De 1991 para hoje, não caminhou a proposta
de modernização do DNOCS e seus problemas se
intensificaram. Na área de recursos humanos, houve
o agravamento da escassez de quadros profissionais competentes, pois persistiram o envelhecimento
do quadro funcional e a perda de profiSsionais seniores sem reposição•
O corporativismo se fortaleceu, a entidade voltou-se para seus problemas internos, persistiu_ a es-
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cassez de recursos para investimento, e seguem vigentes a irregularidade e a insegurança no cronograma de liberação de recursos financeiros.
O DNOCS se acha marcado pelo tempo. Com
os anos, seu desempenho se tomou medíocre,
aquém dos anseios e expectativas da população
nordestina.
Como resultante, dia a dia, fragiliza-se o respaldo social à Instituição mais antiga e mais atuante
do semi-árido. Não mais se .valorizam o acervo de
suas realizações e sua memória instttucional.
Na mesma intensidade com que se reconhece a
necessidade de gestão racional dos recursos hídricos,
esvazia-se o consenso quanto à importância e relevância do DNOCS para o desenvoMmento regional.
Para a maioria dos formadores de opinião púbfica, a Instituição já teria chegado a um ponto de
deterioração sem retomo.
Para o Nordeste semi-árido, em especial para
o Ceará, seria uma perda irreparável a eventual extinção do DNOCS. Ele é importantfssimo para a nossa Região e é o único órgão especializado no semiárido, com capacidade e tradição para atuar no desenvolvimento dessa região.
·O esgoiamento da capacidade de investimento
da 'União e o desenvolvimento de entidades estaduais na gestão de recursos hfdricos são dois fatores que se somam, pressionando por uma redefinição da missão instttucional do DNOCS.
Dia a dia, toma-se mais explícita a relevância
da \implantação de um sistema de gestão integrada
das principais bacias do semi-árido. Pois, nos anos
crfticos, devemos ter um sistema que possa levar
água do São Francisco para os Estados desprovidos
de rios perenes e de fontes inesgotáveis de água.
Nó caos especifico da Paralba, talvez essa importaçãp de água tivesse de ser realizada mais ~miúde,
devido à aguda escassez de água frente à demanda
social existente. Para um empreendimento de tal enve~dura, de âmbtto · regional, toma-se relevante
dispor de uma entidade com experiência e tradição
como o DNOCS.
Antevejo um novo marco instttucional, onde o
DNOCS seria responsável pelas obras e sistemas
macro-estruturantes, e os órgãos estaduais lariam a
administração de sistema de natureza local, como
perfmetros ·de irrigação ou sistemas de abastecimento de água. ·
A um DNOCS reestruturado e recuperado, técnica e administrativamente, seria possrvel incumbi-lo
dessa nova ·missão institucional, de grande alcance
social e de abrangência regional.
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No entanlo, o desafio consiste em produzir
uma proposta capaz de aglutinar o apoio e a adesão
de todos os nordestinos. Caso os responsáveis pela
administração do órgão, sob orientação das lideranças politicas que lhes dão sustentação, não forem
capazes de formular uma proposta de reforma profunda da Entidade e de promoverem sua legitimação
junto aos centros de decisão principalmente junto
aos Governos Estaduais da Região, será muito dilfcil
afastar a ameaça de extinção. Extinção de uma só
vez, ou aos poucos, como já está acontecendo.
Os responsáveis, direta ou indiretamente pela
condução do DNOCS, vivem o dilema: a reforma ou
a morte! Somente seus condutores poderão propor e
executar uma reestruturação radical da Instituição,
base indispensável para uma luta a favor da preservação desse inestimável ativo institucional que foi e
deverá ser sempre o DNOCS.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Emnia Fernandes) Lembro aos Srs. Senadores que, após o encerramento desta sessão, haverá sessões extraordinárias. Por isso, peço a V. Ex' que permaneçam no
plenário.
A SRA. PRESIDENTE (EmOia Fernandes) Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar a presente sessão, designando para a extraordinária das 18h20min, anteriormente convocada, a seguinte
ORDEM DO DIA

Item único
REQUERIMENTO N• 886, DE 1996
Votação, em turno único, do Requeri·
mente n• 886, de 1996, do Senador José
Roberto Arruda, solicitando, nos termos do
art. 21 O do Regimento Interno, a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do Eãrtorial
do Jornal Correio Braziliense,, intitulado
"Reage Brasma•, edição de 28 de agosto de
1996.

A SRA. PRESIDENTE (Emnia Fernandes) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1Bh19min.)
Ata da 1751 Sessão Dellberatlva
Extraordinária, em 22 de outubro de 1996
2• Sessão Legislativa Ordinária
da 501 Legislatura
Presidência do Sr. JúRo Campos
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ÀS 18 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade _ Antonio Carlos Magalhães _
Antonio Carlos Valadares Artur da Távola Bello
Parga _ Beni Veras_ Carlos Bezerra_ Carlos Patrocínio _ Edison Lobão _ Eduardo Suplicy _ Élcio Alvares _ Emília Fernandes _ Epitácio Cafeteira _ Ernandes Amorim Fernando Bezerra_ Flaviano Melo
_ Francelino Pereira_ Freitas Neto_ Geraldo Melo_
Gerson Camata _ Gilvan Borges _ Henrique Loyola
_ Humberto Lucena _ Íris Rezende _ Jaqer Barbalho
_ Jefferson Peres _ João França _ João Rocha _
José Agripino _José Bianco _José Bonifácio _José
Eduardo _ José Eduardo Outra _ José Fogaça _
José lgnácio Ferreira _ José Roberto Arruda _ José
Samey _ JC•Iio Campos_ Júnia Marise _ Lauro Cam-·
pos _ Levy Dias_ Lucídio Porte lia _Lúcio Alcãntara
Lúdio Coelho _ Marina Silva _ Marluce Pinto
Mauro Miranda _ Nabor Júnior _ Ney Suassuna _
Odacir Soares Onofre Quinan _ Osrriar Dias Pedro Simon _ Ramez Tebet _ Regina Assumpção _
Roberto Freire _ Roberto ReRenan Calheiros
quião _ Romero Jucá _ Sandra Guidi _ Sebastião
Rocha _ Sérgio Machado _ Silva Júnior_ Teotónio
Vilela Filho_ Valmir Campelo _ Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 66 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·
balhos.
Sobre a mesa, projeto que será lido pela s.- 11
Secretária em exercício, Senadora Erriíila Fernandes.

É lido o seguinte:
.,
PRQJETO DE LEI DO SENADO N• 236, DE 1996
Dispõe sobre a Educação Profissional em nível nacional e dá outras providências.
Congresso Nacional decreta:
TITULO I
Da Educação Profissional
Art. 1• A Educação Profissional, integrada às
dHerentes formas de educação, tem por finalidade a
formação integral da pessoa pela descoberta e desenvolvimento de suas aptidões individuais, aquisição e construção do conhecimento, atitudes e habili·
· dades, objetivando a compreensão cr~ica e o desempenho do trabalho.
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Parágrafo único. Os pressupostos da Educação Profissional são o conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico e a cultura do trabalho.
TITULO 11
Dos Objetivos da Educação ProfiSsional
Art 2° A Educação Profissional tem porobjetivos:

'

)

.

'

Art s• Fica organizada . a Rede Nacional de
Educação Profissional - RENAP, para re.aliza.r esta
alternativa de educação, enquanto conjunto de modalidades e práticas de educação formal e não-formal, através das Redes Públicas Federal, Es~dual,
Municipal e do Distrito Federal, e· da Rede Piiyada,
criada para este fim e, ainda, em instituições equivalentes sob a responsabilidade dos respectivos sistemas de educação;
--" ·
I - integram a rede pública federal de Educação Profissional os aluais Centros Federais de'Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais e
suas Unidades Descentralizadas; as Escolas Agrotécnicas Federais e as Escolas Técnicas vinculadas
às Instituições equivalentes sob a responsabilidade
dos respectivos sistemas de educação.
I - integram a rede pública federal de Educação Profissional os aluais Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais e
suas Unidades Descentralizadas, as Escolas Agrotécnicas Federais e as Escolas Técnicas vinculadas
ás Instituições Federais de Ensino Superior; ·
11- integram as redes públicas do Distrito Federal, os Estados e dos Municfpios as suas u~idades de formação profissionalizantes; . .
. .. .
III - integram a rede privada de Educação Profissional as Escolas mantidas e administradas pela
iniciativa privada, criadas para este fim;
IV - integram as rede públicas respectivaS os
Centros Públicos de Educação Profissional, criados
na forma da Lei.
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Parágrafo único. Integram, também, a RENAP,
as escolas de iniciativa de entidades associadas
como: Organizações Não-Governamentais, Entidades Patronais Serviço Nacional de Aprendizagem ln·
dust(ial- SENA!, Serviço Sccial da Indústria- SESI,
Serviço Social do Comércio- SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural:... SENAR, Serviço
Nacipnal de Aprendizagem dos Transportes - SE·
NAT, e outras similares, bem como sindicatos de tra·
bafadores, associações comunitárias e equivalentes!-'
.
· · Art. 4° A Educação Profissional, abrangendo os
nfveis fundamental médio e superior, comprende:
I -A educação tecnológica básica de nfvel fun·
damental que terá como finalidade oferecer a inicia·
ção profissional e/ou o primeiro nfvel de qualificação
aos jovens e adultos trabalhadores, a partir de 15
(quinze) anos de idade, que estejam cursando este
nfvel de ensino, que já o tenham conciuído, ou independente de escolaridade prévia;
11- a educação tecnológica básica de nfvel médio, que terá como finalidade oferecer habilitação
profissional àqueles que conclufram a educação de
nível fundamental, aos matriculados nas rédes especfficas e àqueles matriculados ou egressos de cursos de nfvel médio propedêutico;
III - a educação tecnológica de nfvel superior,
que terá como finalidade:
a) atender a egressos de cursos de habilitação
profissional ou' de formação propedêutica de nfvel
mé~io; e

· b) oferecer cursos de pós-graduação, stricto e
lato sensu, especialmente na formação de docentes
de demais profissionais da educação da Renap.
Parágrafo único. Junto aos alunos sem escolaridade prévia, poderá ser realizado o processo de alfabetização, constituindo-se obrigatoriamente; a pri·
meira etapa da educação tecnológica básica de nf·
vel fundamental.
Art. s• Caberá ao Conselho Nacional de Edu·
cação definir os conteúdos mfnimos a serem cumpridos na organização de qualquer nível, modalidade
de curso da educação profissional.
Art. 6° As Instituições de Educação Profissional
poderão oferecer cursos especiais de educação continuada e a distância, visando ao aperfeiçoamento, à
especialização e à reconversão profiSSional dos jovens e aduttos trabalhadores, conforme a competência e. a proposta pedagógica de cada instituição. ·
·
Art. 7" A Educação Profissional, opcionalmen·
te, poderá ser ministrada em regime de intercomple-
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mentaridade instttucional, adotando-se o sistema de
co-gestão entre as redes especificadas no art. s•,
entre estas e o setor produtivo e, ainda, junto às Entidades ÀSsociadas, a critério de cada unidade escolar.
Art. 82 Os Centros Públicos de Educação Profissional, criados na forma da lei junto à União, ao
Distrito Federal, aos Estados e aos Municfpios, deverão manter-se sob a responsabilidade conjunta
das instituições que coordenam as áreas de Educação e do Trabalho, objetivando oferecer cursos de
formação profissional, qualificação, atualização e reprofissionalização de jovens e adultos trabalhadores,
inseridos ou não no mercado de trabalh().
Parágrafo único. Os Centros Públicos de Educação Profissional, a que se refere o caput deste artigo, contarão com o apoio técnico-pedagógico direto
das demais instituiçoes que integram a Edccação
profissional, discriminadas no art. 32 desta Lei.
Art. go A Renap contará com representantes
junto ao Conselho Nacional de Educação, tanto na
Câmara de Educação Básica como na Câmara de
Educação Superior, e junto ao Conselho Nacional do
Trabalho.
Parágrafo único. Os representantes junto aos
respectivos Conselhos, definidos no caput deste artigo, serão indicados pelas Instituições Públicas de
Educação Profissional, a partir do processo de escolha realizado pelas instituições que compõem a
Rede.
Art. 1O. Deverá ser implantado e implementado
um amplo sistéma de avaliação institucional na oferta da Educação Profissional, conforme parãmetros
estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Art. 11. A Gestão da Educação Profissional, no
âmbito fede~l, deverá ser pautada nos princípios da
gestão democrática, estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
Art. 12. Os Colegiados de Administração Técni·
cc-Pedagógica, existentes ou a serem instalados
nas instttuições de Educação Profissional, na forma
da Lei, deverão ter funções deliberativa e consultiva,
e se constttuirão organismos tripartites e parttários,
sendo responsáveis pela formulação das políticas de
planejamento, administração, gestão de reciirsos,
atividades acadêmicas e de extensão, pautando
suas definições nas diretrizes dos Conselhos Nacionais de Educação e de Trabalho.
Art. 13. As disciplinas técnicas serão ministradas por professores preparados para o exercfcio do
magistério, por meio de cursos regulares de licencia-
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tura ou de programas especiais de habilitação, podendo, também, ministrá-las profissionais de notório

saber.
§ 1• Os programas especiais de habilitação
dos professores, a que se refere o caput deste artigo, serão disciplinados pelo Conselho Nacional de
Educação.
§ 2• O notório saber, de que trata o caput deste artigo, será reconhecido mediante parâmetros estabelec.idos pelo Conselho Nacional de Edueação.
Art. 14. Para a rede pública de Educação Profissional, os servidores serão admitidos mediante
concurso público.
TíTULO IV
Organização Curricular

SEÇÃOI
Dos Currículos
Art. 15. Os currículos dos cursos de Educação
Profissional serão organizados de forma orgânica e
articulados interdisciplinarmente, observando-se as
especificidades de cada nível e curso, podendo ser
adotados os regimes seriados, anual ou semestral, a
matrícula por disciplinas e/ou sistema de créditos.
Parágrafo único. Rcará a critério de cada unidade educativa a definição das metodologias e alternativas de organização curricular, estabelecidas em
seus planos e programas pedagógicos, respeitadas
as definições previstas no Art. 5° desta lei.
Art. 16. Os estabelecimentos de ensino poderão desenvolver projetas curriculares experimentais
e, após avaliação qualitativa e quantitativa do processo e dos resultadoS', poderão ser regulamentados e adotados em níveis local, regional ou nacional.

SEÇÃO 11
Da Educação Tecnológica
Básica de Nível Fundamenlal

Art. 17. A Educação Tecnológica Básica de Nível Fundamental será destinada especialmente ao
atendimento de jovens e adultos trabalhadores, a
partir de 15 anos de idade que, ainda, não tiveram
acesso a esse ensino ou que já estejam matriculados em alguma alternativa educacional, oferecendo
a iniciação profissional, e/ou o primeiro nível de qua·
lificação.
Art. 18. Os currículos deverão ser organizados,
preferencialmente, sob a forma de cursos de duração variada, e adotarão metodologias adequadas às
necessidades e especificidades da clientela, do
· mundo do trabalho e do avanço cientffico e tecnológico, observando-se diretrizes regionais e nacionais
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definidas pelos órgãos normativos dos respéctivos ·
sistemas educacionais.
I - Os cursos, previstos no caput deste artigo,
deverão ser organizados tendo em vista a elevação
do nível de escolaridade, bem como ser oferecidos
em forma de cursos livres com terminalidade própria
11 - Os cursos; de que trata o caput deste artigo, serão ministrados em instituições públicas e/ou
privadas, criadas ou adaptadas para este fim, ou em
complemento aos currículos de outras instituições
educacionais que ofereçam este mesmo nível de ensino.
. Art. 19. Aos concfuintes dos cursos de Educação Tecnológica Básica de Nível Fundamental serão
conferidos certificados de qualificação profissional,
compatíveis com a complexidade do conhecimento
adquirido e o tipo de curso oferecido•.
Art. 20. A critério dos dispositivos regimentais e
do plano pedagógico de cada instituição escolar, os
conhecimentos, habilidades e atitudes contemplados
nos cursos de educação tecnológica de nível fundamental, bem como aqueles que o aluno demonstrar,
mediante processos especfficos de verificação, serão aproveitados e creditados, com vistas ao prosseguimento de estudos.

SEÇÃO III

Da Educação Tecnológica
Básica de Nível Médio
Art. 21. A Educação Tecnológica Básica de Nível Médio terá como objetivo oferecer habilitação
técnica, preparando o profissional para o desempenho de habilidades e desenvolvimento de atitudes
necessários à inserção dos trabalhadores no mundo
do trabalho, face à evolução científica e tecnológica
Art. 22. Os currículos dos cursos de Educação
Tecnológica de Nível Médio serão organizados observando-se a integração entre os conhecimentos
científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos, que
deverão compor um núcleo comum de conhecimentos gerais e universais, além do núcleo específico de
conhecimento e habilidades que terá por base as
transformações das próprias atividades de trabalho
e de produção, observadas as diretrizes regionais e
nacionais, definidas pelos órgãos normativ~ dos
respectivos sistemas educacionais. .
t~
Art. 23. Os cursos deste nível de educação serão organizados, obrigatoriamente, tendo em :vista a
elevação do nível de escolaridade do aluno.
Parágrafo único. Além .dos cursos de habilitação e qualificação, as instituições que oferecerem
este nível de educação poderão. organizar-se de
modo que possibilitem a realização de atividapes de
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esttldos, de pesquisas, de extensão e de difusão
tecnológica, necessárias ao aperfeiçoamento do corpo docente e à formação do corpo discente e dos
profisSionais de educação da Renap.
Ar!. 24. Os cursos, de que trata esta seção, serão ministrados em instituições públicas ou privadas,
criadas ou adaptadas para este fim\ ou em complemflnto aoll currículos de outras instituições educacionais, que ofereçam o mesmo nível de educação.
· J. . Art. 25. Deverá ser conferido o diploma de habilitação técriii:o-profissional de nível médio, quando
o aluno concluir o curso deste nível de educação.
· Parágrafo IJnico. ·Ao aluno que não concluir
todo curso oferecido, será conferido um certificado
de quanficação profissional, equivalente ao nível de
conhecimento já adquirido. ·
Art. 26. Durante o cumprimento do curso, o aluno poderá mudar de habilitação técnico-profissional,
podendo utilizar, na nova escolha, créditos comuns
obtidos e formalmente reconhecidos.
SEÇÃOIV
Da Educação Tecnológica de Nível Superior
· Art. 27. A Educação Tecnológica de Nível Superior, ministrada por meio do ensino, da pesquisa e
da extensão, terá os seguintes objetivos:
I - oferecer curso de graduação, visando à formação de tecnológos, definidos em lei, e de profissionais em .engenharias ou similares.
, 11 - oferecer. cursos de formação de docentes
para as disciplinas especializadas de educação pro,
fissional de nível médio;
III- promover cursos de'extensão, aperfeiçoam~Jn!o e e5pecialização, objetivando a atualização
profissional na área tecnológica;
~ ~ IV - realizar pesquisa na área técnico-cientrfiCW, estimulando aperfeiçoar o conhecimento e desenvolver atividades criativas, estendendo seus benefícios à comunidade, além de promover a absorção dos resuttados obtidos pelas instituições de
.Educação Profissional;
Parágrafo único. Aos Centros Federais de Educação Tecnológica e instituições equivalentes, é facultada a possibilidade de oferecer cursos de pósgraduação na área tecnológica, mediante autorização do Conselho Nacional de Educação.
TITuLO V
Do Financiamento
Art. 28. A Educação Profissional contará com
as seguintes fontes de financiamento:
· ·
I - recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador destinados para este fim;
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11 - recursos orçamentáreis da União destinados para este fim;
III - contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e formação profissional, vinculadas ao sistema sindical, conforme art.
240 da Constituição Federal;
IV - outros recursos provenientes de organismos nacionais e internacionais que tratam da educação profissional.
TfTULOVI
Das Disposições Transitórias
Ar!. 29. As aluais Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais poderão ser transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, autarquias
vinculadas ao Ministério da Educação e do Desporto.
§ 1° A implantação dos Centros Federais de
Educação Tecnológica de que trata este artigo será
efetivada, mediante proposta da Instituição, aprovada e regulamentada por decreto específico para
cada centro, obedecendo a critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da Educação e do Desporto,
ouvido o Conselho Nacional de Educação.
§ 2" Os critérios para a transformação das Escolas Técnicas em Centros Federais de Educação
Tecnológica, a que se refere o parágrafo anterior, levarão em consideração as condições de infra-estrutura física, técnico-pedagógica, administrativa e recursos humanos de cada escola.
Justificação
O presente projeto tem como finalidade propor
Diretrizes e bases para o estabelecimento de uma
Política da Educação Profissional, em nível nacional,
explicitando linhas de ação, envolvendo as variadas
alternativas deste tipo de oferta educacional, seja na
perspectiva da educação formal ou da educação informal, do ensino presencial ou da distância, utilizadas metodologias adequadas às especnicidades dos
cursos oferecidos, à clientela a eles destinada, e às
condições estruturais de cada unidade escolar.
É, hoje, uma constante em quase todos os estudos e análises acadêmicas ou em documentos
subsidiadores das definições de polfficas públicas,
que as mudanças na organização do processo de
trabalho e da produção, provocadas pelo modelo da
reestruturação produtiva e suas conseqüências econômicas e sociais, resultam na necessidade de um
novo "perfil de trabalhador". As demandas da sociedade, através da evolução do conhecimento, das relações sociais, culturais e afetivas, também estão a
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exigir uma mudapça no convencional perfil dos trabalhadores, objetivando uma inserção maior de cada
um na sociedade, com melhores condições de vida
O mundo, que vinha tendo seu desenvolvimento pautado por paradigmas de base tayloristalfordista, se vê forçado a uma reacomodação, face ao
novo quadro político e econômico internacional,
assim como ao estágio que chegou o desenvolvimento humano com a presença das novas tecnologias. S~m exceções, apenas com maior ou menor
grau de dificuldade, cada continente e cada país
tem tido de conviver com um processo difícil para
conciliar suas heterogeneidades, tendo que estabelecer uma perspectiva de desenvolvimento que
inclua, no seu processo, a capacitação atualizada
dos trabalhadores, objetivando a construção des-.
tes "novos perfis".
Sem dúvida, o bem estar da população se coloca como principal função social do Estado e, dentro deste, o setor educação com a função específica
de trabalhar voltado para a construção da cidadania
plena de cada cidadã e de cada cidadão. No caso
da Educação Profissional, o objetivo formativo terá
de se pautar na formação de profissionais comprometidos com o uso social da ciência e da técnica, diretamente atreladas ao aprofundamento e à conquista do bem estar coletivo.
A partir destes pressupostos se procura veicular alguns concettos básicos dentro do texto proposto, colocando como centro das concepções a cultura
do trabalho e sua relação com o processo de formação profissional:
- educação básica entendida como veiculação
daqueles conhecimentos, habilidades e atitudes indispensáveis, tanto à formação individual, como à
elevação do nível cultural da população, envolvendo
não somente a educação de nível fundamental, para
aqueles que estão fora de faixa, como também a
educação de nível médio;
- interdisciplinaridade e integralidade na proposta curricular, conforme definição metodológica de
cada unidade escolar, procurando, assim, garantir a
elevação do nível de escolaridade da população e o
concreto aprofundamento dos conhecimentos prático e teórico, dentro de uma proposta organicamente
formulada;
- interação entre a pesquisa, o ensino e a extensão, especialmente na educação de nível superior;
- cultura do trabalho e sua estreita relação com
o processo de formação profissional;
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- intercomplementaridade institucional, na
perspectiva da congestão, da corresponsabilidade
em função de um melhor atendimento à clientela;
- gestão democrática, defendendo o valor da
construção coletiva do saber e do fazer; .
.,
- Rede Nacional de Educação f'rofissional, integrando as instttuições que oferecem a Educação
Profissional no Brasil, diretamente envoMdas, ou
através de cada sistema especifico, visando a garantia da universalização deste _conhecimento no
país, dentro de uma proposta única de desenvolvimento integrado e auto-sustentado. .
.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. Senador José Eduardo Outra, Lfder do PT no Se·
·
nado Federal.

(As Comissões de Constituição, J,usli-

ça e Cidadania e de Educação,
esta última a decisão terminativa.)

cabendo

.o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- o'projeto será publicado e remetido às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Sr& 11 Secretária em exercício, Senadora Emma Fernandes.
É lido o seguinte:

·I

REQUERIMENTO N°1.004, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 119, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja dispensado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), cujo prazo para seu proferimente se encontra esgotado, sobre o Projeto de Lei
do Senado n• 194, de 1996, de minha autoria, que
"altera a Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá
outras providências•.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996: Senadora Regina Assumpção
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente, nos termos do disposto no art 255,
inciso 11, alínea c, ttem 5, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Sr& 1• Secretária em exercício, Senadora Emma Fernandes.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 1.005, DE 1996.
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento
Interno, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado n• 71/96-Complementar, com o PLS n• 25196-
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Complementar, que já tramita concom~antemente
com o PLSn• 21/96, por tratarem de matéria correlata.
'
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. Senador José Fogaça
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será publicado e, posteriormente, inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do ait. 255, inciso 11, alfnea c, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Sr" 11 Secretária em exercfcio, Senadora Emflia Fernandes.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.006, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno, urgência para o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 158, de 1995,
de autoria do Senador José Samey, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de Aids.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. Jáder Barbalho, PMDB. - Valmlr Campelo, PTB Edlson Lobão, f'FL- Sérgio Machado, PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia,
na forma do disposto no art. 340, item 11, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
11 Secretária em exercfcio, Senadora Emma Fernandes,
1

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N°1.007, DE 1996
Senhor Presidente,
j, Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n°19, de 1996.
'
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996. Senador Sérgio Machado - Jáder Barbalho Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia,
na forma do disposto no art. 340, ~em 11, do Regi·
mento Interno.
A Presidência comunica ao Plenário que, em
reunião do dia 17 do corrente, a Mesa aprovou o Requerimento n• 428, de 1996-M, do Senador Júlio
Campos. solicitando autorização da Casa para desempenhar missão oficial, com Onus para o Senado,
· no perfodo de 25 de outubro a 6 de novembro viodouro, quando estará em Utah, Estados Unidos,
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para conhecer os processos legislativos e administrativos daquele Estado americano.
Nos termos do art. 40, § 1°, alínea a, do Regimento Interno, a Presidência submeterá o requerimento ao Plenário.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 66 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item único
Votação, em tumo único, do Requerimento n• 886, de 1996, do Senador José
Roberto Arruda, solicitando, nos termos do
ar!. 21 O do Regimento Interno, a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do Ed~orial
do jomal Correio Braziliense, intitulado 'Reage Brasflia", edição de 28 de agosto de
1996.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.), Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
É a seguinte a matéria cuja a transcrição e solic~ada:

Editorial
REAGE, BRAS[LIA!
Há 13 dias o Correio Braziliense estampa em
manchetes de primeira página a tragédia do trânsito
em Brasma. Até junho, 422 pessoas perderam a vida
no Distrito Federal vítimas de acidente dEl trânsito.
Para cada morto, existem 15 feridos. DesSes, três
carregam pelo resto da vida as marcas da violência.
Ficam cegos, surdos, perdem os movimentos das
pemas ou braços. De cada três pessoas que morrem em Brasma, uma é vftima do trânsito. São nú·
meros estarrecedores que deveriam comover o governo e a comunidade.
É espantoso, mas somos obrigados a admitir
que estamos falando sozinhos. Parece que as tragédias só dizem respeito às fammas das vftimas. Onde
estava o Governo do Distrito Federal, que só agora,
depois de um ano e oito meses de convfvio diário
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com essas estatfsticas, decide lançar, às pressas,
um pacote para combater a mortandade? Onde estão os empresários, tão aguerridos quando se trata
de lutar por taxas de juros menores? Onde está a
comunidade acadêmica, que não se insurge? Onde
estão os estudantes, que não se rebelam? Eles que
em outros tempos foram a vanguarda da luta pelos
direitos humanos? Onde estão os profissionais liberais que não dizem nada? Onde estão os sindicatos,
tão ativos quando se trata de defender salários e
empregos? Onde estão os Deputados Distritais e os
nossos representantes no Congresso, que nada dizem?
A omissão ampla, geral e irrestrita tem o gosto
amargo da conivência. É preciso dar um basta a
essa snuação e romper o imobilismo. A guerra contra o trânsito =lUe mata e aleija interessa à vida de
todos nós, pedestres e motoristas. Basta de omissão! Reage, Brasília!
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passase, agora, à apreciação do Requerimento n• 1.006,
de 1996, de urgência, lido no Expediente, para o
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n 2 158, de 1995.
Em votação.
Os Srs. · Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passase, agora, à apreciação do Requerimento n• 1.007,
de 1996, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1996.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria serã incluída na Ordem do Dia da
sessão deliberativa extraordinária de quinta-feira
próxima.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se
quinta-feira próxima, dia 24 do corrente, às
1Oh:30min., destinada à apreciação de matérias em
regime de urgência, e dos Requerimentos n•s 972,
978 a 982, de 1996.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência convoca os Srs. Senadores para uma nova
sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18h21 min, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Item único
REQUERIMENTO N• 934, DE 1996
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Votação, em turno único, do Requerimento n•
934, de 1996, do Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos termos do art. 210, § 1•, do Regimento
Interno, a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
da matéria do Jornalista Fernando Collyer, publicada
no jornal A Crítica, intitulada ~Hoje é dia do Amazonas", edição de 5 de setembro de 1996.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a
sessão.
.
Está encerrada a sessão. .
. ..
(Levanta-se a sessão às 1Bh20min.)

Ata da 1761 Sessão Deliberativa
Extraordinária em 22 de outubro de 1996
2• Sessão Legislativa Ordinária
da soo Legislatura_'.
Presidência do Sr. Júlio Campos .· .i, ·

As 18 HORAS E 25 MINUTO$, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES: , .
Ademir Andrade_ Al]lonio Carlos Magalhães_
Antonio Carlos Valadares _Artur da Távola _·Bello
Parga _ Beni Veras_ Carios Bezerra _·Carlos Patrocínio _ Edison Lobão _ Eduardo Suplicy _ Élcio Alvares _ Emnia Fernandes _ Epitácio Cafeteira _ Ernandes Amorim _ Fernando Bezerra :.:Raviano Melo
_ Francelino Pereira_ Freitas Neto_ Geraldo Melo_
Gerson Camata _ Gilvan Borges _ Henrique t:oyola
_ Humberto Lucena _ [ris Rezende _ Jader Barbalho
_ Jefferson Peres _ João França .:. JoãO Rocha _
José Agripino _ José Bianco _José Bonifácio _:José
Eduardo _ José Eduardo Outra _ José Fogaça _
José lgnácio Ferreira _ José Roberto Arruda_ José
Samey _Júlio Campos_ Júnia Marise _ Lauro Campos _ Levy Dias _ Lucídio Portella _ Lúcio Alcântara
_ Lúdio Coelho _ Marina Silva _ Mar!uce Pinto _
Mauro Miranda _ Nabor Júnior _. Ney Suassuna _
Odacir Soares_ Onofre Quimm _ Osmar Dias_ Pedro Simon _ Ramez Tebet _ Regina Assumpção _
Renan Calheiros _ Roberto .. Freire _ Roberto Requião _Romero Jucá _·Sandra Guidi _.Sebastião
Rocha _ Sérgio Machado _ Silva Júnior _ Teàtõnio
Vilela Filho_ Valmir Campelo _ Waldeck Omelas
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista
1
de presença acusa o comparecimento de 66 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A Sr' 11 Secretária em exercício, Senadora
Emma Fernandes, procederá à leitura de re'iluerimentos.
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São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 1.008, DE 1996
Senhor Presidente,
, •Requeremos urgência nos termos do art. 336,
alírwa b, do Regimento Interno, para o Offcio S/86,
de f/96, do Banco Central do Brasil.
Sala das .Sessões, 22 de outubro de 1996. Carlos Wilson -' Sérgio Machado - Edson Lobão
- Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Romeu
Tuma- Ney Suassuma•.
REQUERIMENTO N" 1.009, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Offcio S/87,
de 1996, do Banco Central do Brasil.
22 de outubro de 1996. Sala das
Carlos Wilson - Sergio Machado - Edson Lobão
- Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Romeu
Tuma- Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os requerimentos Udos serão votados após a Ordem do
Dia, na forma do disposto no art. 340, do Regimento
Interno.
Convocamos os Srs. Senadores que estão em
seus gabinetes e nas salas de Comissões para virem ao plenário, pois haverá votação nominal dentro
de alguns instantes.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 66 Srs. Senadores.
Passa-se à

sessões, ·

ORDEM DO DIA
Item único
REQUERIMENTO N" 934, DE 1996 ,
Votação, em turno único, do Requerimento n•
934, de 1996, do Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos termos do art. 21 O, § 1°, do Regimento
Interno, a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
da matéria do jornalista Fernando Collyer, publicada
no jornal • A Crf!ica', intitulada 'Hoje é dia do Amazonas', edição de 5 de setembro de 1996.
, Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
..
1 É a seguinte a matéria cuja trancrição é solicitada:
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HOJE É DIA DO AMAZONAS
(146 anos de autonomia politica)

Fernando Collyer"
Comemoramos hoje o Dia do Amazonas. E deveríamos estar mais jubilosos, porque festejamos
146 anos de independência política. Antes, éramos
a simples Comari:a do Alto Amazonas, subordinada
à Província do Pará, sem nenhuma autonomia, política e administrativa.
A lei que criou a Província do Amazonas foi assinada por O. Pedro 11, no dia 5 de setembro de
1850, e tomou o número 592. No mesmo texto dizia
que a cidade da Barra do Rio Negro seria: sua capital. Vale registrar que dois anos antes, mais precisamente dia 24 de outubro de 1848, a Barra fora elevada à categorià de cidade.
Foi intensa a luta pela independência. Centenas de mortes, injustiças, e traições, marcaram esse
episódio na vida deste Estado. Logo após a proclamação da Independência do Brasil, uma grande
frustração tomou conta do povo amazonense, pois
havia uma expectativa positiva de que a onda libertária da Independência determinasse também a criação da Província do Amazonas. Isso não aconteceu
porque não tínhamos representantes no legislativo
da Corte, pois Belém sempre impedill.
A Assembléia Provincial Paraense informava
que a Comarca do Alto Rio Negro, pela imensidão
de seu território, não dispunha de condições financeiras nem administrativas, daí recomendar que a
subordinação politica continuasse. Isso gerou um
forte sentimento de revotta, determinando a explosão do primeiro movimento armado, chamado 'abrifada' detonado dia 12 de abril de 1832. Um outro le. vante aconteceu a 22 de junho quando foi morto o
comandante militar João Felipe dos Reis. Em seguida surge nova sedição, denominada "lajes', por terem os revoltosos se amotinados no local com esse
nome. Tropas paraenses conduzidas pelo navio de
nome "Independência", (amarga ironia) massacraram os amazonenses, carentes de armas e munições. O ·movimento libertário somente foi interrompido
quando a Cabanagem chegou a Manaus.
As lutas pela autonomia foram recomeçadas
em 1837, depois de vencida a Cabanagem, onde se
destacou Ambrósio Ayres, apelidado pelos índios de
'Barbaroá'.
Frei José dos Inocentes, foi preso qundo conduzia uma Mensagem dos amazonenses à Corte. A
campanha separatista foi apoiada também por Souza Franco, (nome de rua em Belém), Manoel de Albuquerque, Fernando da Silveira e João Batista de
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Rgueiredo Tenreiro Aranha, que no Parlamento defendiam a emancipação do Amazonas. Além dos deputados provinciais do Pará que eram contra, insurgiu-se o deputado por São Paulo Nicolau Pereira de
Campos Vergueiro, o Visconde de Vergueiro (ganhou nome de rua no Rio), que era contra a autonomia do Amazonas por temer que esse fató inspirasse que o Paraná igualmente viesse a se libertar de
São Paulo.
Merecem destaque também os deputados José
Satumino da Costa Pereira, Holanda Cavalcante,
Miguel Cavalcante du Pin e Almeida Marques de
Abrantes.
A luta no Parlamento era intensa e os clamores
populares não cessavam, todavia a verdade histórica manda registrar que a derradeira demonstraçãç
legal que faltava para concretizar-se o sonho dos
amazonenses, foi dada pelo presidente do Pará, Jerômino Coelho, ao dirigir-se à Assembléia Provincial
fornecendo razões que justificavam a criação da
nova Província.
A luta parlamentar foi vencida quando o Senado aceitou as razões de que o Amazonas deveria
transformar-se em Província, tendo em s~guida D.
Pedro 11 assinado a lei, que continha 18 artigos, nomeando também João Batisla de Rgueiredo Tenreiro Aranha para presfdi-la. Tenreiro Aranha era filho
do primeiro poela amazonense, Bento de Rgueiredo
Tenreiro Aranha.
A Província somente foi solenemente instalada
no dia 1° de janeiro de 1852, num prédio da atual
rua da Instalação, esquina com rua Frei José dos
Inocentes, que o descaso do poder municipal deixou

ruir.
• O aUtor é jornalista e autor do livro •A Farsa de Preservação da
Amazônia". (5.300 exemplares já wndidos)

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passase, agora, à apreciação do Requerimento n• 1.008,
de 1996, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício n• S-86, de 1996.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria será incluída na Ordem do Dia da
sessão deliberativa extraordinária de quinta-feira
próxima, anteriormente convocada.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passase, agora, à apreciação do Requerimento n• 1.009,
.. de 1996, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício n• 8-87, de 1996.
Em votação o requerimento.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram .
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será incluída na Ordem do Dia da
sessão deliberativa extraordinária de quinta-feira
próxima, anteriormente convocada
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) -A Presidência convoca nova sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h28min, com o seguinte

ORDEM DO DIA
nem único
REQUERIMENTO N• 983, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
983, do Senador Roberto Requião, na qualidade de
Presidente da Comissão de Educação, solicitando,
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento lriterno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado n• 92, de 1996, de autoria da, Senadora
Marina Silva, ·que institui a meia-entrada para estudantes e idosos em espetáculos artfs.ti~s. culturais
· .
e esportivos e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a presente
sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h28min.)

· Ata da 177" Sessão Deliberatlva
Extraordinária, em 22 de outubro de 1996
21 Sessão Legislativa Ordinária
da 50' Legislatura
Presidência do Sr. Júlio Campos
ÀS 18 HORAS E 28 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade _Antonio Carlos Magalhães _
Antonio Carlos Valadares _ Artur da Távola _ BeiJo
Parga _ Beni Veras _ Carlos BezefTll_ Carlos Patrocfnio _ Edison Lobão _ Eduardo Suplicy ~ Élcio Alvares _ Emília Fernandes "'- Epitácio Cafeteira _ Ernandes Amorim _ Fernando Bezerra '- RavianllJvlelo
_ Francelina Pereira_ Freitas Neto_ Geraldo J.tlo _
Gerson Camata _ Gilvan Borges _ Henrique L<?yola
Humberto Lucena Íris Rezende . Jader Barbalho
Jefferson Peres ~João França -:::,João Rocha _
José Agripino _José Bianco ~José Bonitácio _·José
Eduardo _ José Eduardo. Outra _ José Fogaça _
José Jgnácio Ferreira _ José Roberto Arruda l José
Samey _Júlio Campos_ Júnia Marise.:.. Laurq Campos _ Levy Dias _ Lucfdio Portella _ Lúcio Alcântara
Marina Silva
Marluce Pinto _
Lúdio Coelho
Mauro Miranda _-Nabor Júnior : Ney Suassuna _
Odacir Soares_ Onofre Quinan _ Osmar Dias_ Pe-
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dro Simon _ Ramez Tebet _ Regina Assumpção _
Renan Calheiros _ Roberto Freire _ Roberto Requião _ Romero Jucá _ Sandra Guidi _ Sebastião
Robha .:.. Sérgio Machado _ Silva Júnior _ Teotónio
Vilela Filho_ Valmir Campelo _ Waldeck Omelas.
I" O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista
de ·presença acusa o comparecimento de 66 Srs.
Senadores. Havendo número regimenta:!, declaro
aberta a sessão.
Sob· a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Sr" 1• Secretária em e)!:ercício, Senadora Emitia Fernandes.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.010, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos tennos do art. 336, alínea
"b",, do Regimento Interno, urgência para o Projeto
de Decreto Legislativo n• 79, de 1996, •que autoriza
a realização do aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mesa, em trecho do rio Tocantins e seus
afll!entes, no Estado de Goiás".
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1996.Sen. Jáder Barbalho- Sen. 'Edson Lobão- Sen.
Sérgio Machado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia,
n11•fonna do disposto no art.. 340, inciso 11, do Regimento Interno...
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passase à

U
_,

ORDEM DO DIA

Item único
.REQUERIMENTO N• 983, DE 1996
'--:
'
'. "
' .
.
Votação, em turno único, do Requerimento n• 983, de 1996, do Senador Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos ter.. , . mos do art. 172, inciso I, do Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1996, de autoria da Senadora Marina SilVa, que institui a
meia-entrada para estudantes e idosos em
espetáculos artísticos, culturais e esportivos
e dá outras providências.
Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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O Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1996,
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passase, agora, à apreciação do Requerimento n• 1.010,
de 1996, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Decreto Legislativo n• 79, de 1996.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
penmanecer sentados. (Pausa.)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprovado, com pedido de verificação de quorum,.
A Presidência vai proceder a verificação solicitada pelo nobre Uder do PT, Senador José Eduardo
Outra, com o apoiamento dos Senadores Sebastião
Rocha, Ademir Andrade e da eminente Senadora
Júnia Marise, brilhante representante do Estado das
Minas Gerais.
Convocamos os Srs. Senadores para que venham ao plenário, pois haverá verificação de que>rum e votação neste instante.
O Senador que não registrou sua presença,
por favor, queira fazê-lo neste instante, pois vamos
desativar o painel eletrõnico.
Todos já comunicaram a presença? (Pausa.)
A Casa registra a presença de 66 Srs. Senadores.
A SRA. MARINA SILVA -Sr. Presidente, peço
a palavra pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex•.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Como Líder.
Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, eu gosta·
ria de esclarecer aos nobres Pares as razões por
que o PT pediu votação nominal para o presente requerimento.
Trata-se de votação do Requerimento de Urgência Urgentíssima para o Decreto Legislativo n•
79196, que autoriza a realização da Usina Hidrelétrica de Senra da Mesa, no Rio Tocantins, no Estado
de Goiásffocantins, e consideramos prudente que a
matéria seja debatida com o devido cuidado.
O Decreto autoriza que a concessionária Furnas Centrais Elétricas S/A utilize os recursos hídricos na área indígena Avá-Canoeiro na Hidroelétrica
Senra da Mesa.
A Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa terá um
lago, o segundo maior do mundo, com 1.800 quilómetros quadrados. A fonmação do lago levará dois
anos e deixará uma extensão de aproximadamente
40 quilómetros do Rio Tocantins completamente
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seca. As conseqüências ambientais geradas são
gravíssimas. E .ainda cerca de dez mil garimpeiros
aguardam com suas dragas o fechamento das comportas para a prática ilegal do garimpo. Esse é um
aspecto que consideramos de fundamental importância.
É imprescindivel que as autoridades ligadas à
área do meio ambiente, principalmente o lbama, estejam atentas, pois se não tivermos o devido cuidado os danos ambientais serão irreversrveis. ·
Furhas pressionou pelo fechamento das comportas na data de 12 de outubro passado, justificando a sua pressão em função da vazão· do rio no periodo das chuvas.
Em 28 de setembro, o Juiz Federal Marcelo
Dolzani da Costa, da Justiça Federal do Estado do .
Tocantins, acatando a ação cautelar proposta pelo
Ministério Público Federal dos Estados de Goiás e
Tocantins, emite liminar impedindo Fumas de fechar
as comportas para enchimento do reservatório em 12
de outubro. A medida liminar questiona a inexistência de Estudos de Impacto Ambiental e a não autorização do Congresso Nacional - esta que estaríamos
fazendo neste momento - para a construção da obra
em terras indígenas, como determina o art. 231, §
3 2 , da Constituição Federal.
Os últimos sobreviventes do povo indígena
Avá-Canoeiro já estão sofrendo as conseqüências
da obra, pois cerca de 3.000 hectares de suas terras
foram utilizadas para a a instalação da infra-estrutura da obra e cerca de 10% de seu território será
inundado pelo lago.
Existem, também, outros grupos indígenas
com que a Funai não conseguiu contato. A sobrevivência desses grupos estará em risco com a inundação.
Além dos Avá-Canoeiros, um grupo reduzido
em função das agressões que vêm sofrendo ao longo dos séculos, existem ainda algumas populações
que não foram contactadas pela Funai. Não se sabe
o que acontecerá com elas após a inundação da referida área.
Cerca de 600 famnias reivindicam uma área
para reassentamento. Algumas, entre mil famnias,
foram indenizadas com um valor insignificante, não
tendo, sequer, como comprar outro pedaço de terra
para sobreviver. As fammas que resistem, cerca de
600, gostariam de ser reassentadas.
Não foi feita a necessária retirada da madeira
. na área do lago, o que poderá causar sérios danos
ambientais, prejudicando as populações que moram
abaixo da hidrelétrica, porque o apodrecimento da
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madeira gerará um problema de contaminação das
águas e será posta em risco a saúde dessas pessoas e os seus meios tradicionais de sobrevivência.
Compreendemos que esta casa tem uma responsabilidade muito grande nessa ·autorização, sabemos que é importante a questão· da geração de
energia para o Estado de Goiás, para a· região a ser
beneficiada, mas achamos prudente ' que sejam
atendidas as reivindicações e as determinações· do
juiz, principalmente no que se referem à questão do
relatório de impacto ambiental e ao licenciamento
feito pelo lbama, além da devida negociação corrj relação às populações que ali sobrevivem •.
Preócupado com o problema em si dessas populações. e com os danos ambientais, o Partido tios
Trabalhadores pediu que se fizesSe a verifieação de
quorum, para que houvesse mais tempo ·para debater a matéria, como é da nossa responsabilidade.
Esta Casa, por ser exatamente a Câmara alta,
tem que refletir sobre o assunto com. mais. cuidado,
para que não venhamos a nos arrepender dos preI
juizos que advirão de uma ação impensada.
Muito obrigada .
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Os Srs.
Senadores já podem votar.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio camPos)- Tem V.
Ex' a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero falar pelo PT. Pelos argumentos já
apresentados pela Senadora Marina Silva, a Banca· ·
da do PT está em obstrução.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a.:. nobre Senador Ademir Andrade,
para encaminhar.
O SR. AOEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar que a Bancada do PSB também está
em obstrução.
·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O PT
Mistra obstrução. O PSB, do ~rande lider Miguel
~es, também está em obstruçao. ·· · ·
Tem a palavra, pelo PMDB, o eminente Uder
do povo goianq e do Centro-Oeste, Senador lris Rezende.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, por determinação do nosso Uder, Senador

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Jáder Barbalho, eu gostaria, diante das argumentações aqui proferidas pela ilustre Senadora Marina
Silva, de reservar-me o dire~o de voltar a esta tribuna, quem sabe na sessão de amanhã, a fim de trazer esclarecimentos, que considero absolutamente
necessários, a respeito da usina Serra da Mesa,
cuja obra já se acha praticamente concluída, principalmente a parte de represamento das águas.
Por decisão judicial, atendendo a pleno e talvez
por excesso de zelo do Juiz Federal, achou por bem
suspender o fechamento da represa, até que possa
aquele Magistrado analisar com mais profundidade a
questão e proferir uma decisão definniva.
Em princípio, Sr. Presidente, posso dizer que é
uma obra que custou a Fumas milh5es de dólares,
uma obra que esteve paralisada durante algum tempo ·e recomeçada acredito que no Governo Itamar
Franco, que teve continuidade no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, diante do clamor
de todos aqueles que se acham preocupados com
uma possível escassez de energia neste País, a curto !Prazo.
Dezenas e dezenas de hidrelétricas se acham
paralisadas Brasil afora. Temos reclamado, temos
advertido o Governo, temos chamado a atenção da
sociedade para esse problema, porque não demorará. muito estaremos vivendo, no Brasil, racionamento
de energia. Isso seria uma catástrofe para o nosso
pl'ocesso de desenvolvimento. Há uma usina hidroelétrica já praticamente concluída, e o fechamento de
SIJaS compotas foi proibido pelo Magistrado, sob as
n\ais diversas alegaç5es.
Posso dizer uma coisa: não se tratava de uma
obra que estava afeta ao acompanhamento do Governo de Goiás, mas Fumas tomou todas as providências necessárias quando da aprovação do
ddprojeto técnico, quando da sua construção. Com
muita antecipação, Fumas providenciou a indenização das terras que seriam ocupadas pela represa e
acudiu os indígenas que residem naquela área. Salvo engano - não disponho desses dados neste momento -, há apenas cinco indígenas no local, o que é
um número reduzidíssimo. Inclusive, há reportagens
de televisão que elogiam o trabalho de Fumas. Foi
construída uma infra-estrutura no local para onde
seriam transferidos os silvícolas. Tudo Isso foi providenciado.

É natural que, ao se fechar uma represa - isto
acontece no mundo inteiro e não apenas no Rio Tocantins, na Usina de Serra da Mesa -, ao se buscar
represamento das águas, o rio vai sofrer num determinado percurso, que não é longo, porque logo
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abaixo o Tocantins recebe o rio Paraná e outros rios
de menor porte. É claro que ocorrerão alguns prejuízos, mas não a ponto de afetar a ecologia daquela
região. Isso tem ocorrido em todas as hidrelétricas.
Voltarei a ocupar esta tribuna, trazendo todos
os dados minuciosamente, a fim de que os Srs. Senadores votem esse projeto de decreto legislativo
com tranqüilidade. De antemão, já posso adiantar
que não há nenhum perigo que possa causar danos
a quem quer que seja. A área a ser inundada é realmente extensa, mas tudo isso foi estudado com antecipação, com muno critério, e não trará nenhum
prejuízo ao ecossistema, aos antigos proprietários
da área e muito menos aos índios que, em número
muno reduzido, ali residem.
Eram essas, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
as observações que queríamos fazer a respeito ••
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presi- ·
dente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem a
palavra V. Ex'.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-OF.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, na mesma linha do que disse o Senador lris Rezende, eu gostaria de fazer um
encaminhamento posnivo , em primeiro lugar, a urgência que está solicitada e, em segundo, ao próprio
projeto, embora ainda não seja o momento exato.
A usina de Serra da Mesa é absolutamente
fundamental para o sistema elétrico do Centro-Oeste
brasileiro. Mais do que isso, a usina de Serra da
Mesa é um aproveitamento fundamental para a inte~igação do sistema elétrico SuVSudeste com o sistema Norte e Centro-Oeste brásileiro. A usina Serra
da Mesa, e este é um dado mais importante, já consumiu mais de 50% dos recursos orçados para esta
obra, já se encontra bastante adiantada, e se não tivermos aprovação em regime de urgência, como a
natureza não espera o calendário parlamentar, teremos o período de cheias com impossibilidade de fechamento do reservatório. Trata-se, portanto, de
uma· luta contra o tempo para que não percamos
mais um ano no fechamento da represa.
Daí por que encareço as Sr"s e Srs. Senadores
o voto a favor do requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Convocamos aos Srs. Senadores que venham ao plenário,
pois haverá neste instante votação nominal. Os Srs.
Senadores já podem votar. Estamos votando o requerimento em que se pede urgência para o Projeto
de Decreto Legislativo n• 79/96, que autoriza a reali-
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zação do aprovettamento hidrelétrico da Serra da
Mesa, no Rio Tocantins do Estado de Goiás.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a
palavra V. Ex".
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela
Ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, há
um requerimento e segundo eu soube um pedido de
verificação nominal, e quem o solicttar tem que estar
presente. Eu gostaria de saber se os que pediram
estão presentes para votar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O solicitante foi o Sr. Senador José Eduardo Outra, que
está presente, apoiado pelos Senadores Júnia Marise, presente, Sebastião Rocha, presente, e Ademi~
Andrade, presente.
O SR. C:ARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) -Tem a
palavra V. Ex".
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que nos informe novamente qual o teor
do requerimento, haja vista constar que, para o fechamento dessa barragem, são necessárias as autorizações do lbama e do Congresso Nacional, a fim
de que as terras indígenas possam ser alagadas.
Eu gostaria, pois, de conhecer o inteiro teor
desse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Pois
não, Ex".
O requerimento, assinado pelos Srs. Líderes
Jáder Barbalho, do PMDB, Edison Lobão, do PFL, e
Sérgio Machado, do PSDB, tem o seguinte teor.
Requeremos, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, urgência
para o Projeto de Decreto legislativo n• 79,
de 1996, que autoriza a realização do aproveitamento hidrelétrico da Serra da Mesa,
no trecho do rio Tocantins e seus afluentes
no Estado de Goiás.
Trata-se, como se vê, de pedido de urgência
para a apreciação do Projeto de Decreto legislativo
n2 79/96, que será votado, se aprovada a urgência
neste instante, na sessão da próxima quinta-feira às
1Oh30min, já convocada por esta Presidência.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Srs.
Senadores já podem votar, inclusive aqueles que estão em obstrução. (Pausa.)
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Para o acordo de lideranças, a Presidência
concede o tempo de 2 minutos. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Os Srs.
Senadores que se encontram erl) seus gabinetes
queiram comparecer ao plenário para concluirmos a
votação.
Trata-se de votação da urgência, requerida pelos líderes do PMDB, PFL e PSOB, para o Decreto
legislativo n• 79, de 1996, que autoriza a realização
·do aproveitamento hidrelétrico da Serra da Mesa,
nos trechos do Rio Tocantins e seus afluent~ no
>I ,
Estado de Goiás.
Sr. José Eduardo Outra - Sr. Presidente,
peço palavra pela ordem.
'
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex•.
, , ,
O Sr. José Eduardo Outra (Pf-SE. Pela' ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lembro que o PT está em processo de obstrução. "
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Srs.
Senadores já podem votar. (Pausa.). ·,
(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: ,
Beni Veras - Carlos Bezerra - Caries Patrocínio - Elcio Alvares - Emflia Fernandes - Epitácio
Cafeteira - Flaviano Melo - Francelina Pereira Frenas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges·- Henrique loyola- !ris Rezende- Jáder Barbalho - João França -José, Agripino - José
Bianco - José Eduardo - José lgnácio - José R. Arruda -Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcantara
- lúcio Coelho - Marluce Pinto - Mauro Miranda Ney Suassuna- Osmar Dias- Regina AssumpçãoRomero Jucá - Sandra Guidi - Sérgio Machado Teotonio Vilela - Valmir Gampelo - Waldeck Ornelas.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOf:
Sebastião Rocha
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Artur da Távola - ~osé
Eduardo Outra - Júnia Marise - Pedro Simon - Roberto Requião.
·
'
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Votaram SIM 36 Srs. Senadores; e NÃO 6.
Houve 1 abstenção.
Total: 43 votos.

o
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A matéria foi aprovada e será incluída n~ Ordem do Dia da sessão deliberativa extraordinária de
quinta-feira próxima, já convocada por esta Presidência
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

..
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. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - Conce.
dql... palavra a V. Ex".
1""'" O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar que hoje esteve presente à tribuna
de honra do Senado Federal o Prof. Philippe Van
Parijs, da Universidade Católica de Louvain. O Prof.
Philippe Van Parijs, autor de inúmeras obras, como
Real Freedom for Ali - liberdade real para todos, argumentou em favor da renda básica, das fundações
éticas para uma reforma radical e sobre o que é uma
sociedade livre.
O Prof. Philippe Van Parijs é o fundador da
Rede Européia da Renda Básica, uma instituição
criada exatamente para debater todas as experiências de renda de cidadania, de Imposto de Renda
negativo, de renda mínima garantida.
Nesta tarde, Sr. Presidente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, juntamente com o Ministro
do Trabalho, Paulo Paiva; o Senador José Roberto
Arruda; o Presidente do IPEA, Fernando Rezende; o
coordenador da área social do Governo, Vilmar Faria; o Embaixador Sérgio Amarai, porta-voz do Presidente da República receberam o Prof. Philippe Van
Parijs.
Sr. Presidente, por aproximadamente 40 minutos, houve um diálogo extremamente frutífero, onde
o Prof. Phillipe Van Parijs transmitiu ao Presidente
as experiências que se têm realizado no Brasil como
a do Programa Bolsa-Escola, do Governo do Distrito
Federal; do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima, de Campinas; do Programa de Ribeirão
Preto e 16 outros que, agora, estão sendo colocados
em prática, relacionando o complemento de renda
na forma adotada nesta cidade e as oportunidades
de educação para crianças.
O Prof. Phillipe Van Parijs considera que este
instrumento alia o objetivo de. se alcançar a justiça
social com a meta de investimento em capital humano e é, portanto, altamente recomendável. Aconsel{lou o professor, e o Presidente concordou, que haja
a coordenação de esforços entre a União, os Estados e Municípios para partilh3r administrativa e financeiramente a implantação do Programa de Garantia de Renda Mínima.
Ressaltou o referido professor dos cuidados
qu~ se deve ter para observar-se a direção correta
no que diz respeito ao formato do projeto, para não
cair em armadilhas como têm ocorrido, nos Estados
Unidos da América e nos países europeus.
··
Enfim, Sr. Presidente, gostaria de registrar que
lo\ altamente produtiva a reflexão havida entre o

-
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Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Prof.
Philippe Van Parijs. Tenho certeza que esse diálogo
contribuirá para que em breve, em nosso Pafs, seja
garantido o direito a uma renda mfnima a todos os
cidadãos brasileiros.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente e Srs. Senadores, passo a ler a seguinte manchete da Folha de S.Paulo: "Fernando
Henrique Cardoso Negocia Privilégio a Parlamentar".
O texto da matéria aborda uma relação do Governo com o Congresso Nacional, principalmente
neste momento em que a Câmara dos Deputados
está definindo questões importantes para a vida de
nosso Pafs, mormente o debate acalorado que se
faz naquela Casa sobre a proposta de reeleição do
Presidente da República.
Passarei a ler o seu teor:
"O Governo negocia regra especial na
reforma administrativa para os vencimentos
de Parlamentares. A exceção poderá ser estendida a ocupante de cargos, como os ministros.
Benito Gama, O Lfder do Governo na
Câmara, disse que a proposta de teto salarial de R$1 0.800,00 para servidores causa
"inquietação" entre Parlamentares que acumulam um ganho no Legislativo e aposentadorias do serviço público.
Em troca da concessão, o Governo exigiria a
aprovação do fim da estabilidade dos funcionários
públicos."
Veja, Sr. Presidente, a que situação o Governo
submete o Congresso Nacional e, neste momento, a
Câmara dos Deputados; realmente, coloca os parlamentares diante da opinião pública e dos servidores
públicos. São grandes as dificuldades para que eles
possam explicar exatamente o que diz esta matéria,
que certamente demonstra com exatidão aquilo que
o Governo pretende fazer para que possa ver aprovada a reforma administrativa e a quebra da estabilidade dos servidores públicos.
Desde o primeiro momento, temos demonstrado claramente que o Governo pretende colocar os
servidores públicos como o grande bode expiatório
desta Nação, promovendo inclusive a degola dos di-
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reitos e garantias sociais dos trabalhadores e dos
servidores, neste pacote que o Governo acaba de
mandar ao Congresso Nacional e que foi editado
através de medida provisória. Não é possível que o
Congresso Nacional, os Srs. Deputadosd'ederais e
Senadores, que estão aqui representando legitimamente os interesses do nosso País e os interesses
do nosso povo, possam fazer concessões desse
tipo, o que significa, sem dúvida alguma, um flagrante desrespeito para com os nossos servidores públicos e para com a população.
Sr. Presidente, esta matéria está hoje em manchete na Folha de S. Paulo, demonstrando os artiffcios e a forma como o Governo pretende aprovar
mais uma vez uma proposta que não encontra respaldo na sociedade brasileira e não encontra amparo na Constituição em vigor.
•
Por isso, quero aqui registrar este fato melancólico para a vida do nosso País e, certamente, também para o Congresso Nacional.
Alerto todos para este grave problema que está
hoje afetando diretamente a dignidade, a ética e,
acima de tudo, a postura do Congresso Nacional
diante da sociedade brasileira.
Nesse sentido, quero fazer coro com todos
aqueles que sempre se colocaram com dignidade,
Senadores e também Deputados Federais, que
sempre observaram comportamento ético diante das
circunstâncias e diante do rolo compressor que o
Governo vem impondo ao Congresso Nacional na
discussão e aprovação das propostas de emendas
constitucionais, para a aprovação da reforma constitucional neste Paí::.
Por isso, este momento é de reflexão para que
o Congresso Nacional não faça concessões e, principalmente, diante de um fato tão grave como este,
como se fosse barganha para aumento de salários
de Parlamentares, o que certamente infringi, sem
dúvida alguma, a conduta ética que deve prevalecer
sempre em cada Senador e Senadora desta Casa, e
principalmente em cada Deputado Federal e em
cada Deputada Federal.
Com essa reflexão, conclamo todos a não fazer essas concessões.
Gostaria de, mais uma vez, registrar o nosso
protesto, que é o protesto do povo, é o protesto da
sociedade brasileira e, principalmente, dos servidores públicos federais, que certamente serão prejudicados, como serão prejudicados, por tabela, os ser. vidores estaduais e os servidores municipais.
Esses trabalhadores, principalmente com a
quebra da estabilidade, ficarão à mercê dos gover-
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nantes, que vão distinguir entre aqueles que estiveram a seu lado, nas suas campanhas eleitorais, e
aqueles que não estiveram ou que não rezaram na
cartilha da sua campanha eleitoral.
o que nós queremos certamente não é isso; a
sociedade brasileira deseja uma administração pública séria, com a valorização dos nossos servidores
públicos, dando a eles as condições para que possam sobreviver com salários dignos e possam contribuir, com o seu trabalho e com a sua tarefa permanente, mormente com seu trabalho, para que
possamos ter uma administração pública voltada
para os interesses do nosso País e do nosso povo.
SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Os Srs.
Senadores Odacir Soares, Benedita da Silva, Edison
Lobão, Lúcio Alcântara e Júlio Campos enviaram
discurso à Mesa para serem publicados na forma' do
art 203, do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR; ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o tema da Reforma
Agrária tem merecido de minha parte sucessivos
pronunciamentos. Hoje, volto a dedicar-me ao tema,
trazendo ao conhecimento desta Casa e à discussão
de Vossas Excelências os resultados do Projeto
BRA 87/022 "Principais Indicadores Sócio-Económicos dos Assentamentos de Reforma Agrária", que
originou-se no convênio assinado, em março de
1991, entre o Ministério da Agricuttura e da Reforma
Agrária-MARA, na qualidade de entidade governamental, a FAO, como órgão executor do Projeto, e o
PNUD, como órgão financiador.
Apesar de um tanto defasado da atualidade,
julgo relevante o conhecimento dos resultados obtidos, não somente pela forma científica e cuidadosa
com que o projeto foi concebido, efetivado e Vl!lgarizado entre as Universidades que cederam tédlil:os
para comporem as equipes de campo, como'também pela metodologia empregada.
:··
Dada à importância do tema, adoto o mesmo
procedimento que utilizei ao relatar os resuttados da
Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Agricultura-eNA , ao Instituto Vox Populi. Isto
é, transcrevo tanto quanto possivel as partes'integrantes do relatório da pesquisa (introdução, metodologia, processo de geração de renda nos assentamentos, indicadores comparativos de' desempenho
sócio-econõmico, capitalização nos assentarTIE!ntos,
distribuição de renda, desistência e ·abandonos e
conclusões e recomendações). ·
Este procedimento, ainda que erh forma sintética, permitirá aos Senhores Senadores uma contron-

O
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tação de um e outro estudo, sem que adote, de mi·
nh<l parte, qualquer posição de cunho pessoal ao
expor os resultados alcançados.
· · Em sua versão inicial, o projeto consistia num
levantamento da situação sócio-económica dos beneficiários do processe de reforma agrária. Entendia-se, em março de 1991, que a sustentação desses assentamentos e· a possfvel continuação dessa
politica. dependia de um conhecimento mais acen·
tuado e profundei da evolução do processo de assentamento de trabalhadores rurais,ocorridos entre
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Verificou-se; Jogo no iniciar dos trabalhos, que
a bibliogràfia· disponfvel e .as pesquisas realizadas
não davam conta do processo de assentamento de
trabalhadores rurais, de forma uniforme em nfvel na·
CiO!Jal. Tratava-se, ein boa parte, de debates polfti·
cc-ideológicos em tomo da questão agrária ou de
estudos sócio-econõmicos de caráter local ou no
máximo regional, que não atendiam às n~ida·
des de informação e avaliação que o MARA necessi·
tava.

Com base nesses resultados, Senhor Presidente, o Mara e em particular o Incra esboçariam ai·
gumas recomendações ou sugestões prioritárias que
poderiam contribuir para um maior sucesso na implementação de um futuro programa de reforma
agrária.
A realização de uma pesquisa de tipo primário
• coleta de dados no campo • nos assentamentos de
reforma agrária no Brasil requereu a utilização de
uma metodologia homogênea, aplicada Simultaneamente nas diversas regiões do País.
Em decorrência do principal objetivo da pesquisa, que era o de captar o processo de geração de
renda nos assentamentos e as suas peculiaridades,
procedeu-se à aplicação de um questionário do tipo
fechado (com algumas questões abertas) a uma
amostra aleatória estratificada dos assentamentes e
a uma amostra aleatória do tipo sistemático das fammas beneficiárias.
Para completar as informações institucionais e
de ordem qualitativa, Senhor Presidente, foi aplicado
um questionário especffico no nfvel de cada assentamento de caráter institucional.
O questionário familiar coleta informações
quantitativas e qualitativas que visem à produção
dos indicadores sócio-económicos previstos no projeto. No que toca especificamente à questão da renda dos assentados, os esforços foram concentrados
no sentido de coletar todos os dados necessários
que permitissem recompor a renda total da famma
durante a safra 1990-1991.
A captação dos dados referentes à mesma safra no Pafs inteiro explica a necessidade da aplicação simuttânea de questionários elaborados homo. geneamente, sem prejufzo da posterior tabulação e
análise organizada dos dados.
Uma vez elaborados os questionários e selecionada a equipe de pesquisa, decidiu-se pela escolha de uma amostragem representativa do conjunto
de 524 assentamentos e 90.026 fammas.

Decidiu-se pela realização de uma pesquisa
amostral primária, do tipo survey, junto aos beneficiários da reforma agrária em todas as regiões do
Pafs, baseada numa metodologia homogênea.
Os principais objetivos da pesquisa foram:
· a) - avaliar o desempenho sócio-econõmicc
dos beneficiários da reforma agrária que foram assentados entre outubro de 1985 e outubro de 1989;
b) - idenlificar os principais determinantes do
. processo de geração de renda nos assentamentos e
detectar os entraves existentes a um maior progresso e bem estar nos assentamentos.

Escolher-se-iam 1O% do número total de assentamentos de reforma agrária criados pelo INCRA
e 1O% das famflias de cada assentamento que entrasse na amostra. Desta forma seria garantida uma
..representatividade razoável da realidade do processo de reforma agrária no Pafs.
O processo de determinação da amostra do
survey obedeceu aos seguintes critérios:
1) • Critérios para seleção dos estados: foram
exclufdos da amostra os estados nos quais o número de assentamentos do Incra fosse menor ou igual
a cinco, já que não garantiria uma amostra de um.

1985 e 1990.
· .,, ·Programoü-ilé,-em função disso, um cronogratrabalho de 1O meses, com relatório parcial e
fornecimento · de· informações pontuais no decorrer
do perfodo de trabalho, referente às regiões Norte,
Nordeste, Centro-Oeste.
· Após algumas reuniões iniciais, considerou-se
que, dada à relevância do trabalho, dever-se-ia amplia!' seu escopo PaJ'S todas as regiões do Pafs, ou
seja, decidiu-se pela inclusão também dos assenta·
mentes das regiões Sul e Sudeste, sem alteração
nos prazos e· no orçamento do projeto.
· · ' O governo brasileiro, Senhor Presidente, no
cumprimento· do: Programa Nacional de. Reforma
Agrária-PNRA (Léi n°91.76S) implementou 524 asSE)~~mentos de Reforma Agrária entre 1985 e fevere(i;ó de 1991. Esses assentamentos ~cobrem uma
superffcie de 4.713.910 hectares, atendendo a
94.026 fammas. . .
ma~ de
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Os estados de Roraima, Amazonas, Amapá, Alagoas e Piauí se_ enquadraram nesta ressalva, ficando excluídos da amostra.
A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de maio a setembro de 1991,
nos seguintes estados da federação:
a) Região Centro-Oeste: Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso e Goiás.
~'
b) Região Norte: Pará,Tocantin.s, Acre
e, Rondônia.
c) Região Nordeste: Bahia, Pernambuco,Sergipe,Rio Grande do Norte,Parafba,Ceará e Maranhão.
d) Região Sudeste: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.
e) Região Sul: Rio Grande do Sui,San- •
ta Catarina e Paraná.
2) - Critérios para escolha dos assentamentos
da amostra nos estados : previamente ao sorteio
dos assentamentos, deCldiu-se pela exclusão do universo geral de alguns casos que podiam se apresentar problemáticos e não representativos da realidade
da reforma agrária.
Os critérios de exclusão foram os seguintes:
a) Projetas de Colonização criados antes do início do Programa Nacional de Reforma Agrária-PN RA, outubro de 1985.
b) Projetas de Assentamento que esti-

vessem sub judlce.
c) Projetas de Assentamento criados
após outubro de 1989. Por se tratar de projetas muito novos, não teriam tido condições
de produzir uma safra completa antes da
realização da pesquisa
d) Projetas de Assentamento com me- .
nos de 15 fammas.Por serem muito pequenos, não justificavam uma amostra de 10%.
Com essas condicionantes, Senhor Presidente,
o universo geral ficou reduzido a 440 assentamentos, criados entre outubro de 1985 e outubro de
1989,e que passaram ase chamar de válidos.
O sorteio foi realizado de forma a obter um assentamento titular é um reserva, para cada caso.
Quando por problemas logísticos ou de outra natureza, não foi possível visitar o assentamento titular,
este foi substitufdo pelo seu reserva Desta forma foram selecionados 44 assentamentos para serem vi. sitados.
3) - Critérios para escolha da amostra de famílias nos assentamentos selecionados: a escolha das
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tammas a serem entrevistadas dentro. dos assentamentos foi realizada seguindo o critério de aleatoriÉldade sistemática. Uma vez de posse"do.mapa do
assentamento, desenhava-se a amostra em. função
do padrão de especialização de. cada caso,. procurando estender a amostra aos mais distantes e dHerentes pontos dentro da área·selecionàda•.
Para este fim tomaram-se como .,referênciá as
estradas principais do assentamento.-. selecionando
uma famma em cada 1o fammas localizadas Pj3rlo
dessas estradas (ou seja a famnia n""1, depois a n•
11, etc.).
Foram assim entrevistadas 828 famflias distribuídaS entre as diferentes áreas existentes nos assentamentos selecionados (Anexo N" 01 ).
A variável renda, por sua grande significância,
foi analisada detalhadamente. Por se tratar da ~ma
de todas as rendas obtidas pela famma do agricuHor,
pode se considerar um bom indicador de desempenho económico, tanto em termos de eficiência como
em termos comparativos, isto é, de custos de opor.
tunidades.
Com base nas diversas informações geradas
pelos questionários familiares, conseguiu-se efetuar
a recomposição de todas as. fontes possíveis de renda das fammas, durante a safra 1990-1991.
Conforme pode-se apreciar, a renda média gerada por uma famnia de· beneficiários da reforma
agrária, em nfvel nacional, foi de 3,70 salários mínimos por mês, sendo que na região Norte foi de 4,18
salários mínimos mensais; no Nordeste, de 2,33; no
Centro-Oeste 3,85; no Sudeste 4,13 e no Sul, com a
renda mais alta, foi de 5,62 salários mínimos ao
mês.
Este resultado revela-se bastante significativo,
se comparado com a média salarial da população de
baixa renda da cidade ou da média de renda do seter rural. Cabe lembrar que estes assentamentos·
têm em média três anos de idade, desde ·a sua instalação até a data da pesquisa.
As dHerenças de renda regionais entre os assentamentos de reforma agrária refletem as disparidades regionais do País, ou seja, rendas mais baixas no Nordeste, mais .ou menos semelhantes no
Norte,Centro-Oeste e Sudeste e mais altas no Sul.
A renda das !amOlas em nfvel de Brasil; está
distribuída, em média, da seguinte forma: 37% de
renda monetária agrícola.a.animal (22% + 15%), ou
seja, a renda gerada pela participação dos beneficiários no mercado; 37% de renda de autoconsumo e
aproximadamente de 26% de rendas geiadas pelo
assalariamento e outras atividades (11,1% + 14,6%).
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Comprova-se, assim, que uma das características das estratégias de sobrevivência dos assentados baseia-se na combinação de diversas fontes de
renda. De uma forma geral, pode-se dizer que os
beneficiários da reforma agrária obtêm 1,40 salário
mínimo da venda dos seus produtos no mercado;
1 ,40 salário mínimo de autoconsumo e mais 0,90 no
assalariamento de algum membro da família quando
se faz necessário ou com vendas diversas, totalizando assim os 3;70 salários mínimos.
Os estudiosos indicam que a existência de atividades agrícolas e de produção al'limal voltadas
para o autoconsumo da famOia responde a uma lógica bastante constatada principalmente pelos antropólogos. Trata-se de um consumo sazonal dos produtos de sua própria plantação, que teriam de ~r
comprados no mercado a preços superiores, se não
fossem produzidos por ele. Quando o agricultor
guarda parte da colheita para ser consumida no decorrer do ano, se protege contra essas variações sa"'
zonais de preços.
É importante frisar, Senhor Presidente, que na
pesquisa os produtos de atoioconsumo foram avaliados de acordo com os preços obtidos pela_venda da
produção do próprio assentado. Ou seja, considerou-se preços do período da colheita, que, como se
sabe, são inferiores aos da entressafra.Por causa
disto seria lícito inferir que os valores de autoconsumo estão subestimados em relação ao mercado da
entressafra.
Um aspecto a ser destacado é o de que as fammas dos assentamentos melhor sucedidos se dedicam quase integralmente às atividades agrícolas,
pecuárias e de autoconsumo (que também é uma
atividade agrícola e pecuária).O percentual somado
das atividades produtivas nestes casos foi de quase
80% da renda total (27,4% + 15,4% + 35,4%). Nos
dez assentamentos de menor renda, entretanto, este
percentuàl se reduz a aproximadamente 50% da
renda total, e o assalariamento aumenta signfficativamente, para 31 ,6%.
Por uma questão de tentar ser didático , e para
não cansar tanto à Vossas Excelências, deixo para o
meu próximo discurso as temáticas da capitalização
nos assentamentos, da distribuição de renda nos assentamentos, das desistências e abandonos e das
conclusões e recomendações feitas no Relatório Final
do Projeto BRA n• 87/022, de dezembro de 1992, int~
tulado 'Principais Indicadores Sócio-Econômicos dos
Assentamentos de Reforma Agrária', do INCRA.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o desemprego é
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hoje uma questão mundial. A integração económica
e a corrida tecnológica têm provocadó uma sensível
baixa nos postos de trabalho já existentes, inviabilizando, ainda, a criação de·outrqs novos postos. Em
alguns países ocidentais, como a Espanha e a França, as taxas de desemprego batem recordes jamais
·
imaginados nas décadas anteriores. .
Esse desemprego estrutural fez crescer, em
todo o mundo, a massa dos chamados 'novos pobres'. A cada minuto no mundo, · 47 pessoas se
unem à ala dos mais pobres. Isto significa que 25
milhões de pessoas por ano se tomam pobres, fenômeno que favorece o tráfico de drogas, a prostitu~
ção, as doenças endémicas, o terrorismo e a guerra,
conforme advertência do PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Paralelamente, o crescimento econõmico mundial no período pós-guerra é sem precedentes. A riqueza mundial multiplicou-se por sete durante os últimos 50 anos , enquanto o número de pobres aumentou em cifras absolutas e ·
desigualdades
cresceram nos pafses ricos e pobres; Essa rlj~idad~
· diametralmente oposta, entre crescimento eéónômlco e empobrecimento da humanidade, vem ,ratificar
a tese do PNUD de que pouco importam as riquezas
acumuladas por uma nação quando elas não são revertidas em prol da melhoria de vida da população.
Muito bem. A partir das riquezas geradas pela nossa
economia (que está entre. as 10 maiores do planeta)
teríamos, então, de dar prioridade às questões sociais, notadamente ·à manutenção e geração de novos postos de trabalho. Por isso, diante da conjuntura internacional, que nos aponta um acelerado empobrecimento da população, gerando conseqüências
nefastas, não podemos aceHár as medidas recentemente encaminhadas ao Congresso, pelo Executivo,
''
relativas à flexibilização do serviço público.
Primeiro porque, vindas em forma de Medidas
Provisórias, agridem o espírito democrático do nosso sistema político, conferindo prerrogativas absolutistas ao Presidente da Repúbli= Elas poderiam ter
sido encaminhadas sob forma de projeto de lei. Ou
mais acertadamente ainda, que fosse agilizada a tramHação da Reforma Administrativa, na Câmara.
Esse seria o caminho democrático, ·respeitando os
poderes constitucionalmente. institufdos pois que ao
legislativo cabe o ato de legislar.
,,
Em segundo lugar; não podemos acená-las
porque o governo está insistindo, de forma grosseira
e covarde, na desmoralizante campanha de jqgar a
opinião pública contra o funcionário público, na me.
dida em que afirma ser o maior entrave para a·· solu-

as
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ção do déficit a folha de pagamento desses servidores.
É uma falácia, uma falsa verdade, pois sabemos nós que 52% do Orçamento de 1994, por
exemplo, foram utilizados para o pagamento dos juros e encargos de amortização das dívidas interna e
externa, enquanto os benefícios da Previdência somavam 12% e Pessoal e Encargos Sociais, mais
12%.
E por. fim porque, estranhamente, enquanto a
ONU adverte os governos para que se protejam e
protejam suas populações contra o grande mal do final do século que é o desemprego, o governo federal busca formas de poder dispensar e colocar na
rua milhares de trabalhadores brasileiros, ao invés
de concentrar esforços para promover cursos, para
estimular a orodutividade, para profissionalizar ao
máximo esse .contingente de mão-de-obra especializada que poderia, sem dúvida alguma, prestar relevantes serviços à Nação, nas mais variadas áreas,
os quais tanto o Brasil vem carecendo. ·
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nós, legisladores,
quando examinamos o Projeto de Orçamento da República que nos envia o Poder Executivo, sempre
esperamos receber um documento equilibrado, com
programações que correspondam aos interesses nacionais. Na votação do Orçamento, aprovando as
propostas oficiais, ou oferecendo-lhe emendas que o
aprimorem, somos inspirados na visão maior de que
nossa participação busca os caminhos do desenvolvimento que assegurem melhor qualidade de vida
para os brasileiros.
Afinal, esta a principal missão dos que são eleitos pelo povo: aluar, com a sua experiência e seus
conhecimentos, em benefício do País. detectando os
setores que merecem o pronto atendimento das dotações orçamentárias.
Também nos regozijamos, além de uma feliz
abrangência nacional de um Orçamento, ao verificar
que algumas das reivindicações dos nossos Estados
foram atendidas pelos técnicos do Governo FederaL
De igual modo, na outra ponta de linha, preocupamo-nos com a execução orçamentária, pois jamais
sabemos com segurança se aquelas dotações, porventura destinadas às carências estaduais, serão
realmente executadas, embora autorizadas pelo
Congresso Nacional.
Foi com esse espírito que examinei o projeto
·de Orçamento para 1997 e, nesse sentido, escrevi
artigo para o jornal O Estado do Maranhão, infor-
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mando que algumas das nossas carências, da responsabilidade federal, estavam sendo parcialmente
atendidas.
Após a divulgação do meu artigo de 25 de setembro, o Presidente da República, dez dias depois,
sancionou a Lei n• 9,309, extinguindo a cobrança do
Adicional de Tarifa Portuária, de cuja fonte seriam
retirados 8 milhões de reais para ajudar as complexas tarefas atribuídas à Companhia Docas do Maranhão. Ora, em função de tal Lei, o nosso Porto- um
dos mais importantes do País - tomou-se praticamente inviável, gerando conseqüências.• gravíssimas
para a eçonomia do Estado.
Em relação ao Orçamento para 1997, aliás, já
registrei, em outras oportunidades, a veemente crítica de que não haviam sido atendidas as chamadas
"obras federais inacaba<;fas". Não concluindo o que
se iniciou, é como lançar dinheiro públíco pela janela, um verdadeiro tripúdio aos que pagam seus impostos com tantos sacrifícios.
Agora, em artigo publicado por O Imparcial a 9
do corrente mês, o Secretário de Planejamento do
Maranhão. economista Jorge Murad, ingressa no debate sobre a proposta orçamentária para 1997, demonstrando que as verbas destinadas ao nosso Estado estão muito aquém das suas necessidades
emergênciais.
:.. ..

Os argumentos do Secretario de Estado marf!'r
nhense têm toda a procedência. As dotações feáê!rais para o meu Estado, na verdade, estão mal alOcadas. Pouco sobre para os investimentos tão reivin"·
dicados pelo Maranhão.Passo a ler a íntegra do mencion?<;fo artigo publicado em O lmparcia~ antes obServando qué, no
artigo que escrevi para O Estado..do Maranhãó; referia-me, com algum entusiasmo, aos vaJóres pre~s
tos para o Orçamento de 1997. Aludia· apenas ao
global que, todavia, diz respeito basicamente a despesas de custeio e, o que sobra, é mal distribuído,
como observa o Dr. Jorge Murad.
'
Basta que se examinem meus· discUrsos e votos no Senado para se constatar que, de maneira
quase exaustiva, não me canso de repelir e reiterar
que o Maranhão tem amplas razões de tudo se queixar do Governo Federal, cujas ações, no meu Estado, não correspondem à sua importância econOmica
·
e polftica no cenário nacional. ·
Passo a ler o artigo do Secretário de Planeja·. '·
mento do Maranhão:
"Em recente artigo publicado no jornal O Eslado do Maranhão, edição de 25-9-96, o Senador
Edíson Lobão tece comentários sobre o projeto· de
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lei encaminhado ao Congresso Nacional contendo a
proposta orçamentária da União para o ano de 1997.
Segundo S. Ex", caso sejam realmente liberados
os recursos ali previstos, "verbas no significativo
montante de 742 milhões de reais- o que equivale a 60% de todas as receitas do Estado", o Maranhão não teria do que se queixar. Ainda segundo
o Senador, "as dotações estão no orçamento da
república, autorizando a União a repassá-las para
os órgãos federais incumbidos de administrá-las
na implantação, construção ou aprimoramento de
obras do maior interesse público". Analisemos os
números.
O total da receita e da despesa previstos na
proposta orçamentária é de 430 bilhões de reais,
sendo que 208,5 são para o refinamento da dívida
mobiliária federal, através da emissão de títulos do
Tesouro, 119,4 são recursos e despesas do orçamento fiscal e 102,1 do orçamento da seguridade
social. Deduzindo-se da soma dos orçamentos fiscal e da seguridade fiscal e da seguridade social o
valor da transferências constitucionais (EPE, FPM,
DF, FNE, FNO, FAT, sálario educação, etc), chega-se ao "Orçamento Efetivo da União", que totaliza 181,7 bilhões de reais, assim divididos: 46,3
destinados aos benefícios previdenciários; 45,0
para o pagamento de pessoal e encargos; 52,1
para o custeio da máquina administrativa e outras
despesas correntes e de capital, incluindo inversões financeiras; 25,3 para cobrir os juros reais da
dívida pública; 7,7 para investimentos; 2,9 destinados à reserva de contingência; e 2,4 para outras
despesas. Além disso, o orçamento de investimentos das empresas estatais para o ano de 1997 foi
fixado em 15,7 bilhões de reais. Vamos ver, portanto, o que realmente está disponível no orçamento para investimentos no Maranhão.
·
Dos 7,7 bilhões previstos, a dotação que cabe
ao nosso Estado é de 122,5 milhões de reais (1,58%
do total), divididos em vários órgãos, destacando-se
DNER, com 27,4 milhões (Brs 402, 226, 135, 230,
além de conservação rotineira, preventiva e emergencial), Incra, com 17 milhões, o Funasa (saneamento), com 14,2 milhões, o Ministério do Planejamento e Orçamento (habitação e saneamento), com
25 milhões. Do orçamento das empresas estatais,
de 15,7 bilhões, o Maranhão está contemplado com
144 milhões (0,9% do total), destacando-se a Telecomunicações do Maranhão -Teima, com 82 milhões, a
Companhia Vale do Rio Doce, com 27,8 milhões, o
Banco do Brasil, com 16,3 milhões e a Companhia
Docas do Maranhão - Codomar, com 1O milhões,
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dos quais 8 milhões terão como fonte o Adicional .
de Tarifa Portuária. Aqui é necessário um esclarecimento. Apenas para reequipar o Porto do. ltaqui
para operar todo o tipo de car9<1 já produzida no
estado, para concluir as obras do pier petroleiro e
para recuperar os cais 101, que corre o risco de
desmoronamento por estar com sua estrutura
comprometida, a Codomar necessita de recursos
da ordem de 70 milhões de reais. Ora, com a dota. ção do Banco do Brasil, de 16,3 milhões de reais,
é para "modernizar e adequar dependências no
Estado do Maranhão", podemos concluir que o
Gov~rno Federal está muito mais preocupado com
as agências do BB do que com o Porto do ltaqui,
tanto é verdade que o Presidente da Rep(iblica,
em 5-10-96, sancionou a Lei 9.309, extinguindo a
cobrança do Adicional de Tarifa· Portuária, com o
objetivo de reduzir custos, baratear as importações e exportações e facilitar as concessões para o
setor privado. A fonte sacou, o que só reforça a
nossa pregação pela imediata privatização do porto sob pena de paralisarmos o desenvolvime\fo do
nosso Estado.
., · •
.:· · .
Como se vê, mesmo as dotações listadas na
rubrica investimento muitas vezes. não significam
aplicação em obra& e/ou equipamentos necessários
à solução de problemas estruturais e que irão alavancar mais investimentos privados..Os recursos estimados para esse fim são muito maiores do que o
que está previsto na lei orçamentária. Apenas para
citar um exemplo: a BR - 226, que atravessa o Maranhão de Leste a Oeste, de nmon a Porto Flanco,
passando por Barra do Corda e Graja(i, cortando
uma área de produção, de 1,25 milhão, para que sejam recuperados e astaltados os seus 600 Km de
extensão. É assim na BR-230, na 402, no trecho ferroviário da Norte-Sul que, para chegar a Estre~o. demanda recursos da ordem de 86 milhões de reais e
só conta com 20 milhões. E essa obra, juntamente
com a hidrovia Araguaia-Tocantins, está incluída no
plano Brasil em Ação, programa de investimentos
prioritários lançado pelo Governo Federal para ser
executado até o final do mandato do Presidente da
República.
1.
Portanto, dos recursos previstos no orçamento
da União para o Maranhão, menos de um terçO será
utilizado para investimento. O restante será gasto ,
em custeio da máquina federal e na manutenção de :
programas e atividades do Governo Federal. Exemplos: no atendimento ambulatorial e internações do
SUS (as famosas UCAs e AIHs), 258 milhões; no
ressarcimento de serviços e transportes de carga
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para a Rede Ferroviária Federal, 13 milhões; na Universidade Federal do Maranhão, para cumprimento
de sentença judicial, 53 milhões, para manutenção
do ensino de graduação, 62 milhões, para pagamento de encargos previdenciários, 28 milhões, no CEFET, para encargos com !nativos e perisionlstas, 4,8
milhões, para manutenção dO ensino médio, 11 milhões; no Ministério da Agricultura e Abastecimento
encontramos o que nos parece o retrato mais inusitado dessa proposta: enquanto a dotação para investimento no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar é de 145 mil reais, a dotação para
custeio do mesmo programa monta a 2,4 milhões de
reais.
A bancada maranhense e o Governo do Estado irão, certamente, unir seus esforços para, durante
a tramitação do projeto de lei na Comissão Mista de
Pianos, Orçamentos Públicos e Rscaiização do
Congresso Nacional, presidida pelo Deputado Sarney Rlho, que já demonstrou a sua preocupação
com a transparência e a publicidade dos trabalhos
da Comissão, na busca de um orçamento equilibrado regionalmente e traduzido em projetos e programas voltados para solucionar os graves problemas
estruturais que têm impedido o crescimento sustentado da economia brasileira, tentar emendar vários
itens da proposta, afim de garantir os recursos que
permitirão a realização de um programa de investimentos à altura das nossas reais necessidades. •
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, nenhum país que
se quer próspero e desenvolvido pode descurar de
sua agricultura. Uma agricultura bem estruturada é o
fundamento são de uma economia sólida. O setor
agrícola responde com rapidez aos investimentos e
é um forte gerador de empregos. Enquanto na indústria são necessários dezenas de milhares de
reais para criar um emprego, bastam dois mil reais,
em agricultura irrigada, para gerar um emprego direto e sete indiretos.
Sabemos que a agricufiura brasileira tem demonstrado, nos @imos anos, clara pujança e capacidade de galgar novos patamares de produção e
produtividade. No entanto, ela está longe, muito longe, de atingir o seu potenciai pleno. Fala-se, às vezes com orgulho, de nossa produção de oitenta mi. lhões de toneladas de grãos. É um número impressionante, mas, no fundo, pequeno, se pensarmos
nas imensas potencialidades do Brasil.
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Enquanto o mundo inteiro explora, em média,
cerca de metade das terras cuHiváveis, nós não p,ssamos dos dez por cento. Sim, nosso território se
estende por oitocentos e quarenta e seis milhões de
hectares. Deles, são cultiváveis quinhentos e quarenta e sete milhões. Mas só aproveitamos cinqüenta e três milhões de hectares.
Além de expandir a área cultivada, temos ainda
I'T]Uito o que crescer em matéria de produtividade jlor
hectare. Na agricultura e na pecuária; nos mais diferente:> tipos de lavoura. É verdade que temos agricultores individuais e, às vezes, certas regiões que
alcançam bons índices de produtividade. Mas isso
tem que ser disseminado, tem que se generalizar,
elevando a produtividade de toda nossa agropecuária.

Expandindo a área cultivada e ingressando ·em
uma escalada geral de aumento de produtividade,
nosso setor agrícola poderia tomar-se uma verdadeira 'estrela' mundial, multiplicando nossa agroindústria, aluando como locomotiva de nossa economia, abastecendo o Pafs e o mundo com nossos
produtos, irrigando beneficamente nossa balança de
pagamentos.
.·
· O Pafs e o mundo precisam de mais produção
agrfcola. No Brasil, em poucos anos, a permanecer
a estabilidade da moeda e a continuar o decorrente
aumento da capacidade de conSumo ctas camadas
mais humildes, a população exigirá de nosso setor
agrfcola produção bem superior à de hoje.
Quanto ao mundo, nas próximas décadas a população mundial se acrescerá de bilhões de habitantes. A urbanização, fenômeno de nosso século, continua acelerada. Há cem anos, cinco por cento da
população do planeta moravam em cidades; hoje,
são quarenta e cinco por cento, pórcentlial que aumenta continuamente. Portanto, multidões crescentes têrn que ser alimentadas. Para penetrar no mercado mundial, no entanto, nosso produtor rural preci~
sa evoluir e tomar-se cada vez mais apto a disputar
um espaço que é competitivo e exigente.
Devemos, pois, dar ao setor agrfcola aquilo de
que ele mais precisa: uma política de desenvolvimento abrangente, consistente, dotada de continuidade e, sobretudo, de visão estratégica que percEiba
o papel do produto agrícola em nossa dinâmica económica e social. A agricultura precisa, antes de mais
nada, do estímulo de uma atenção contínua e inteligente por parte do Poder Público.
É por isso que devo saudar como altamente
elogiável a campanha de produtividade agrícola que
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foi lançada pelo Presidente da República em setembro próximo passado, e que vem sendo promovida
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Trata-se da campanha "Agricultura Real, um Prêmio
à ProdutMdade e Qualidade". Consiste ela em um
conjunto muito interessante e criativo de concursos
e premiações destinados a estimular o s~tor na direção louvável de maior produtividade, de busca da
excelênÓia e de um espírito positivo de competitivi·
dade.
às concursos se dividem em concursos de produtividade e de qualidade. Como os concursos, além
do nível nacional, reálizam-se basicamente no nível
estadual, e às vezes municipal, tratam-se, na verdade, de dezenas e centenas de concursos, envolvendo, como competidores, muitos milhares de produtOres rurais e técnicos ligados às atividades agropecuárias, além de empresas da agroindústria. Os prêmios, centenas deles, são caminhonetes, tratares,
insumos agrfcclas e viagens de missão técnica ao
exterior.
Os concursos de produtividade abrangem
quatro categorias: Produtividade do Milho, Difusão
de Tecnologia, Pesquisa Agropecuária e Jomalis·mo. A escolha do milho para um concurso específico justifica-se pela importância desse produto no
contexto da economia rural e sua influência sobre
vários subsetores, tais como a suinocultura e a
avicultura.
Os prêmios de Difusão Tecnológica destinamse a estimular os técnicos de extensão rural que se
mostrem mais operosos e ·eficientes. A difusão de
tecnologias modernas e adequadas pelo maior uni·
verso possível de produtores rurais .é questão-chave
para o desenvolvimento de nossa agricultura.
O Concurso de Pesquisa Agropecuária irá in·
centivar a criação de novas tecnologias que tomem
o trabalho no campo mais produtivo. Serão premia·
dos pesquisadores ou equipes de pesquisa que tenham contribuído com novas tecnologias para o aumento da produtividade, para a redução de custos e
para a proteção ambiental.
O prêmio Jornalismo destina-se às melhores
reportagens, em nível nacional, publicadas em jornal
e revista ou veiculadas na televisão e no rádio, sobre os temas: "AgricuHura Real: competitividade, a
grande arma para a economia globalizada" e "Qualidade de vida na agricuHura familiat'.
Quanto à premiação específica destinada à
qualidade, serão conferidos prêmios e certificados a
produtores, produtos e estabelecimentos agroindus-
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!riais que apresentem níveis de excelência em suas
atividades. Essa premiação cobrirá onze distintos
subsetores, tais como processadores de leite e derivados, processadores de frutas cem padrões sanitários internacionais, processadores de pescado, produtores de bebidas destiladas e vários outros.
Nesse sistema de concursos e premiaçbes terão papel fundamental as secretarias de agricuHura
dos Estados, que deverão constituir comissões especiais para a gestão de todas as atividades envolvidas, tais como inscrição, seleção, julgamento e premiação.
Sr. Presidente, estão de perabéns o Governo
Federal, o Ministério da Agricultura e os Estados
participantes por esse que deverá ser um valioso e
acertado estímulo à nossa agricultura no período
1996/1997. Desde já pode-se apontar para a conveniência de renovar essa campanha de premiações, a
cada ano, permanentemente. Quero levar a essa
campanha meu aplauso pessoal, e estou certo de
que ela conta, também, com o apoio unãnime desta
Casa.
Muito obrigado.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL·Ml) - Sr. Presi·
dente, Srls e Srs. Senadores, a água é um recurso
essencial, indispensável à vida das sociedades e
das economias. Por força do mecanismo do ciclo hidrológico, que evapora água dos oceanos salgados e
leva chuvas para os continentes, os recursos hfdriccs
necessários para as atividades humanas são renováveis. Renováveis, porém não infinttos. A experiência
dos povos demonstra que a água freqüentemente se
transforma em recurso escasso, critico e disputado.
No Brasil, país de águas abundantes, temos a
inclinação tradicional de pensar a água como recurso infintto. É um equívoco que se manteve enquanlo
as densidades de ocupação territorial eram baixas, a
industrialização rara, a urbanização moderada e a ir·
rigação pouco praticada.

Hoje se vão alterando essas condições e essa
percepção enganosa. Diversos fatores de perturba·
ção levam à degradação,ou à indisponibilidade das
águas. A destruição da .cóbertura vegetal dos terrenos reduz em muito a realimentação dos aqürreros
pelas chuvas. A poluição indiscriminada inutiliza a
água para certos usos. O uso predatório reduz sua.
oferta. Acima de todos, o principal fator de negação'
da disponibilidade ilimitada dos recursos hídricos,
mesmo onde a natureza os faz presentes genll!Psamente, é o próprio fato de que os usos da ág~iit são
·
múltiplos e numerosos.
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Efetivamente, em uma região desenvolvida ou
em desenvolvimento, disputam o uso das águas: o
abastecimento para consumo da população e das
atividades produtivas; a diluição, transporte e disposição de águas servidas; a irrigação; a geração
de energia elétrica; a navegação; a dessedentação de animais; a piscicultura e a pesca; a recreação; a composição paisagística. Esses usos acabam, fata,lmente, por afetar e limitar uns aos outros. Como eles devem, inescapavelmente, ser geridos, tanto melhor o serão quanto melhor puderem ser harmonizados, quanto mais se minimizarem os conflitos entre eles, quanto mais se puder
conciliá-los.
Infelizmente, nossa tradição é a de gerir os recursos hídricos de forma muito convencional, setorizada; não, integrada. Tal gestão tradicional ignora a
interdependência entre todos os usos. Eles são considerados dissociados, e os recursos hídricos, em
decorrência, são desperdiçados. À medida que se
intensifica a utilização da água, sobrevém a escassez e o conflito. Nas regiões áridas, essa escassez é
um dado de origem, e a consciência da escassez e
da necessidade de uso coordenado ocorré mais facilmente.
O modo tradicional de gestão pouco pode fazer
para solucionar os problemas de conflito, limHações
mútuas e escassez. A experiência internacional modema indica que a gestão das águas deve ser integrada e que deve ser institucionalizado um sistema
de gestão que coordene a atuação de todos os atares intervenientes. De fato, a Constituição de oitenta
e oHo, em seu art. 21, inciso XIX, preceitua ser competência da União 'instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios
de outorga de direHos de seu uso".
A instituição de um sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos vem tardando. É
uma necessidade premente, em nível nacional e no
nível de numerosas bacias hidrográficas. Alguns Estados se adiantaram e legislaram sobre seus sistemas de gerenciamento de recursos hídricos. É o
caso de: Ceará, Min'as Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na Região Sudeste,
onde os fatores de pressão sobre o uso das águas
se fazem mais intensos, diversas iniciativas locais,
que só merecem elogios, surgir-1m recentemente: o
consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piraci.. caba, Capivari e Jundiaf, em São Paulo; o consórcio
intermunicipal das bacias dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória, no Espírito Santo; as comissões de
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uso integrado do rio Para lha do Sul, no Rio de '~a
neiro, e do rio Doce, em Minas Gerais. , ·
As iniciativas de gestão integrada;·motivadas
pela degradação crítica das água$, começail) a
delinear a superação da gestão setorizada vigente
entre nós. De resto, modelo setorizado desequilibrado, pois o único setor usuário de água·qúe; historicamente, estruturou-se em base·empresarial .foi
o ·setor elétrico, com suas usinas hidrelétricasen~
cadeadas ao longo de importantes cursos d'água.
Outros selares, saneamento, irrigação, navegação, tardaram a estruturar-se institucionalmente e,
quando o· fizeram, foi de forma contaminada por
uma visão assistencialista, faltando-lhes viabilidade económica. Ora, os usos dos recursos hídricos,
por exigirem investimentos que ·os tornem possíveis, devem submeter-se a tarifas realistas, cobradas rigorosamente.
-- ·

e

. A complexidade institucional do IJso dos recursos hídricos fica ainda fT!ais patente se lembrarmÇ>s
que não se trata a,penas de gerir os benefícios do
usufruto da água, mas também de impedir seus efeitos destrutivas, as enchentes, que, para serem t;?ntroladas, exigem obras hidráulicas que interferem
nos usos já mencionados. O controle das enchentes
inclui o controle da e!osã? e do desnudamento 1do
solo, fatores que se mterhgam, com outro grau ·de
complexidade, com os fatores ambientais do Uso
dos recursos hídricos. Efetivamente, constHuem
preocupações de caráter ambiental aspectos tais
como a função universal da água como suporte de
ecossistemas, a poluição dos cursos d'água e a integridade da cobertura vegetal nas nascentes e pas
margens dos rios.
A legislação básica brasileira vigente é o Código de Águas, que já tem seis décadas de existência.
Ele foi um grande avanço quando da sua entrada
em vigência, mas não mais atende ao quadro aluai
de nossos problemas. Um conceHo-chave de superação do Código de Águas é que, modernamente, a
gestão se deve fazer integradamente por bacia hidrográfica e não por curso d'água isolado.
Felizmente, dispomos de uma proposta de legislação atualizada ·e completa. Trata-se do Projeto
de Lei n• 2.249, encaminhado ao Congresso· pelo
Executivo em 1991, e que hoje tramita na Câmara
dos Deputados na forma do substHutivo proposto por
seu relator, o Deputado Aroldo Cedraz, do PFL da
Bahia. É uma proposição que, calcada no projeto inicial do Executivo, aperfeiçoou-o, sedimentando-se
após pesquisa sobre a experiência internacional,
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consulta a nossas entidades especializadas e audiências públicas.
O Projeto de Lei em tramitação na Câmara incorpora as caracterfsticas e conceituações de uma
lei modema de recursos hídricos, de que o País tanto necessita urgentemente. Certamente poderá ganhar aperfeiçoamentos adicionais na tramitação pelas duas Casas do Legislativo, mas, em qualquer
caso, na forma proposta pelo relator, ou .com aperfeiçoamento, é importante que seja aprovado sem
muita delonga, pois o Brasil aguarda, há muito, a devida modernização em sua legislação e gestão da
água.
É preciso, como propõe o Projeto, que os recursos hídricos tenham como unidade de gestão a
bacia hidrográfica. Ela é a base de um sistema integrado de gestão. Um colegiado de setores usuários
da água na bacia, de agentes governamentais que
atuam na bacia e de representantes das comunidades afetadas deve constituir-se em um "parlamento
das águas• para aquela bacia. Esse colegiado decide sobre o uso múltiplo das águas, aprova um plano
de longo prazo de desenvolvimento das utilizações
setoriais, estabelece as tarifas a serem . cobradas
dos setores usuários e resolve os conflitos de uso
que surgirem. Colegiados estaduais e um colegiado
nacional são os órgãos superiores do sistema nacional integrado de gestão, mas o sistema como um
todo é inspirado na idéia de descentralização.
Em paralelo ao colegiado deliberativo da bacia
atua um órgão executivo, que efetua a cobrança do
uso da água, coleta as informações e prepara os
planos de utilizações para exame do colegiado. É a
•agência da água•, calcada no modelo que funciona
na França há três décadas, com muno sucesso.
Um conceito básico da gestão modema dos recursos hídricos, e que está presente no Projeto, é o da
cobrança pelo uso da água. Ela tem por objetivos: reconhecer o valor econômico da água; dar a todos os
usuários, de toda e qualquer modalidade de uso,
uma indicação de seu real valor; incentivar a racionalização do uso da água; e gerar recursos financeiros para a viabilização daquelas intervenções
necessárias à garantia de que a água continuará
disponível, isto é, estudos, obras e atividades de
manutenção.
A cobrança se dá sobre a captação de
águas, proporcionalmente ao volume captado, e
sobre os lançamentos de esgotos e resíduos, pro. porcionalmente ao volume lançado e de acordo
com as suas características físicas, químicas e
biológicas. Um conceito relevante é que os recur-
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sos cobrados na bacia só podem ser aplicados ná
própriabacia.
Outros conceitos importantes, constantes do
Projeto, são os que dizem respeito à institucionalização do plano de longo prazo de utilização dos recursos hídricos; à regulamentação da outorga de direitos
de uso; à compensação aos municípios que tenham
áreas inundadas por reservalórios ou sujeitas a restrição do uso do solo; e ao rateio de custos das obras
de uso múltiplo comum a vários setores usuários.
Sr. Presidente, vemos que o Brasil necessita
de uma modema lei de gestão de recursos hídricos
e qüe está disponível no Congresso uma proposição
nesse sentido, de excelente qualidade. Meus votos e
meus esforços são pela rápida tramitação e aprovação desse Projeto. Meu apelo, às duas Casas do Legislativo Nacional, é que aprovem '!'Ssa proposiÇão,
aguardada pelo País com muita esperança...
Muito obrigado. .. .. . · . ---~ ._, .
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência convoca os Srs. Senadores para a sessão elo
Congresso Nacional, convocada anteriormente para às
19h na sala de sessões da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência designa para a Ordem do Dia da ses(<fp deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às
14h30min, a seguinte .
•. . .... ' .·.....

ORDEM DO DIA

. (Às 15h 30min) ·
-1- . .
REQUERIMENTO N° 964, DE 1996
Votação, em turno único, do Requeiimento n•
964, de 1996, do. Senador Lúcio Al~tara. solicitando·, nos termos do art. 172, inciso I. do Regimento
Interno, a inclusão em Ordem do Pia do Projeto de
Lei do Senado n" 293, de 1995, de' sua autoria, que
dispõe sobre as contas hospitalares· no SisteMa Único de Saúde e dá outras pro,vidê~cias:

-2REQUERIMENTO Ni2 967; DE 1996
_, ..
. . .:·. ~~
'

'

Votação, em turno único, do Requ~: ,:nento n•
967, de 1996, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta
dos Projetes de Lei do Senado n•s 271 e 305, de
1995, e 164, de 1996, por versarem o mesrro assunto.
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-aREQUERIMENTO N° 971, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
971, de 1996, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do parecer
da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto
de Lei do Senado n• 320, de 1995, de sua autoria,
que isenta de pagamento de taxa de inscrição em
concursos públicos as pessoas que doarem sangue,
cujo prazo já se encontra esgotado.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 65, DE 1996
Discus3ão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 65, de 1996 (n• 223195, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Exercício de Atividades Remuneradas por
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Dominicana, em 18 de maio de
1995, tendo
Parecer favorável, sob n• 532, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 67, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 67, de 1996 (n• 260/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação no Setor de Turismo celebrado
entre o Governo da República Federativa do Bra~il e
o Governo da República da Turquia, em Brasma, em
1O de abril de 1995, tendo
Parecer favorável, sob n• 533, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-&PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 69, DE 1996
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Brasil, assinado em 4 de março de 1994, em Windhoek, República da Namfbia, tendo
Parecer favorável, sob n• 534, de 1\l96, da Comissão
-de Relações Exteriores é DefeSa. Nacional.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 70, DE 1996
. •·-

De-

Discussão, em turno único, do Projeto de
creto Legislativo n• 70, de 1996 (n• ~45/96,' na' Câmara dos Deputados)., que aprova o teXto do Acordo
de Transporte Rodovi\Írio lntemacional.d!l Pass#
ros e Carga, celebrado entre o Govem9 <;la
pública Federativa do Brasil e o Governo d ....epública da
Venezuela, em Caracas, em 4 ele iultio d~ 1995; !Emdo
.,
.//".~·· ... ···.
Parecer favorável, sob n• 535, de 1996, da Comissão
,( / · · · · . : -~·:,
, , .. ~::
- de Relações Exteriores e Defe!!S .!llaci.OI)lll.
,J

. • • . .: '

!

:··r;.:.·. '

.

~- '~

---

Discussão, em turno único, do. Projeto de Decreto Legislativo n• 75, de 1996 (()~ 2?,3196 •. na Çâmara dos Deputados), que aprova o. texto do Tratado sobre as Relações de Amizade é',f:;ooperaÇão,
celebrado entre o Governo da Rep(iblica Federativa
do Brasil e o Governo da Ucrânia; em.· BmsíÍia;· iim
25 de outubro de 1995, tend9 :~ ·, ~ ,~; ., ...... ,;.~:
. _Parecer favorável, sob 11" 531l,,9!l 1,99_6,_~~,.,Cf.ómlssao
. .. . . - ·. ,_ ,·<~t: . :- ..n -{~ ;_., - de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
NOO

-9-:.

O

"

'.'J: ;,.).< l\."•', '' ,: .1

. ... : ' ' .

PROJETO DE RESOLUÇAO N° 51, D~ 199~1,'J
(Incluído em Ordem do Dia nos t~rmos d() .,, _.
Requerimento n• ~34, de 1. 99j)) .: . .. ,
Projeto de Resolução n• 51; de '1996-CN,' de
autoria do Senador Sebastião Rocha,. que instttui o
Prêmio Nacional de Educação Darcy Ribeiro e-dá
outras providências.
. ,. ., "'. · .. . .. .. ·c ·
(Dependendo de pareceres das Comissões de
·'· ·
Educação e Diretora).
' -'

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1996 (n• 242196, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
··de Cooperação entre o Governo da República da
Namfbia e o Governo da República Federativa do

··11

• • • •••. .; •.

-8.
,, •.., .·
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.. \ I.
N°75,DE1996·, .. ,, ...... ;.' ,.:•....

ORDEM DO DIA "·

·, ~...::·,

J. ·.

O SR. PRESIDENTE (Júlio C~rnPQs) - N!)da
mais havendo a tratar, encerro a present!l sessão,::.

(Levanta-se a sessão às 19h06min.) . . : · '
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Ata da 178!! Sessão
. . Deliberativa
. .......... , . "'·Ordinária·~."'·~·
... - ........... ~·~ ···--t~
em 23 de outubro de 1996 '"·"-''"'i:; "c-''"''"'~·~~;;., ..
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5QB' ~egi~ªtiJr~.;:;~;:; :: : .~','' ·
Presidência dos Srs.: Júlio Campos, Levy Dias,Emandes Amolim.~L''•- "·····
Ney Suassuna, Gilvam Borges, Va/mir Campe/o e Ademir Andrade , ~- .

ÀS 14 HORAS E 30 MINI/TOS, ACHAM-SE
PRESENTIESOSSRSSENADORE&.
A.demir Andrade - Antônio Carlos Vá.ladar!!s Artur da Távola - Bello Parga - Benl Varas - Carlos
Bezerra - Carlos Patrocínio - Eduardo Suplicy - Él·
cio Alvares - EmOia Fernandes - Epitácio Cafeteira
- Emandes Amorim - Fernando Bezerra - Flaviano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gerson Carnata - Gilvan Borges - Henrique
Loyola - Humberto Lucena - [ris Rezende - Jader
Barbalho - Jefferson Peres - João França - João
Rocha - Joel de Hollanda - Josaphat Marinho José Agripino -José Bianco -José Bonifácio- José
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - Júlio
Campos - Júnia Marise -Laura Campos- Levy
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcãntará - Lúdio
Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Mi·
randa- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmil.r Dias - Pedro Simon Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero
Jucã - Sandra Guidi - Sebastião Rocha - Sérgio
Machado - Teotônio Vilela Filho- Valmir CampeloWaldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
comparecimento de 64
lista de presença acusa
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. t• Secretário em exercfcio, Senador Ney
Suassuna, procederá à leitura do Expediente.

o

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
.. DO PRESIDENTCDA REPÚBIJCA-MENSAGEM N" 230, DE 1996
{N" 1.000196, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do artigo 84, inciso XIV, combinado
com o artigo 52, inciso III, letra d, da Constituição

. .. :;·;~ .. .~,s _.:..;. ;·,_:,:·;;:;::~ ;~~' ._.:. ·-··!
Federal, submeto à consideração !fO Senad9 Federal o nome do Senhor Paolo ~:M.a!ia Zaghen para
exercer o cargo dE! direta:,do
Ôll(lbal do Brasil.
O Senhor Paolo Enrico Maria Zaghen é pessoa
de reconhecida competência" ~~o c:les8~nho
dessa elevada função, como se depreende dO anexo
•cuniculumvitae•.
1"'··-:· _;,.,;;iil<i.l.<..;: ... ·~:~ .. ·

eanixi:

Henr::~:S:' o~~~~~ -Í~~;."- ~.~ndo
'

'

.·'-.;:::·..; J·.:..:;.

,;;,jj,, ~ .:

;•. ·,

~

Currlculum Vltae ., .• '··" . ·. . ....
.;·.,,;,, _, .:.. ·ti~o-!·~ ;·1; no.~:·.;;;.;- ..:,.''-Nome
·
P~l,o E_n'iç>o_t!!ll!i~ ~ghe':'
Filiação,
. .. . ErnestO Zaghen ...... '
.
. .
..;~-~---,~:~~~~~--~~) ~:.:.: .. ·...
Data de nascimento .s-7.1943 · ..•..,_
Naturalidade .·."·' J~'~mac.~:;~·-·
Nacionalidade
·brasileira·''·''·
·Estado Civil
•••. ::éã.~~CÍÔ·
~·,
1-lnstruçãoe CUrsos .:·.. :.• •c .;:, · · :y·... ·::
·t.Gerais
..... :, .... ·
- Curso incompleto de Engenhariá Operacional
na Pontifícia Universidade Católica cie São Palito, no
perfodo de 1963 a 1965. r .\ .. L.,;·.:' '· · · ·' "·' ·
-Bacharelado em Ciênclalj ~OmiCIIS 11a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Pautono pert'oi:IO
1966 a ·1969.
- Curso de Pós-Giadúação ii nfvel de Mestrado no Instituto de Pesq~JÍS!!S ECI()nô':llicàs. da !JniVersidade de São Paulo, no perfodo de 1970 a 1971.
-curso de póS-Grac!UaÇã()em'nrvel de eoutóramemo na UniverSidade. da. CalifÓrnia, 9Ellketey, no
perfodo de setembro de 1~!:21!- @u!i!!'_~J 976.
2. Bolsas de Estudei : . , . ~·- .,: , .· .· . . . :.
- Bolsa de estudos para a Pós-Graduação ao
nfvel de Mestrado conCêdida" pelo"liiStitutO &I Pesquisas Econômicas dà'liriiVersldadé de'São Pauto,
no perfodo de 1970 a 1971'.''' .:· :·· ·,· .... ·· ... • : ·
. - Bolsa de astudos 'iiaia:'F•ó&-Graduàção-ao nível de Doutoramento na.' Uiüversidade da cáiHómia,
e Berkeley, concedida pela Ford Foúiidation of Brasil
para o período de agosto de 1972 a janeiro de 1975.
- Bolsa de estudos· da FAPESP pam encerramento da tese de Doutorado, em Berkeley,. julho a
deZ!lmbrode1980.
•· .............. .

..,:.

de

_,;.
. .-
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3. Tftulos Académicos
- 1969- Bacharel em Ciências Econômicas ·
pela Faculdade de Ciências Econômicas e Adminis-·.
trativas da Universidade de São Paulo.
- 1975 - Mestre em Economia (Master of Arts)
pela Universidade da Califórnia, em Berkeley.
- 1981 - Doutor em Economia (Ph.D.) pela
Universidade da Califórnia, em Berkeley.

11 - Atlvlclades Científicas
1. Estudos e Artigos
- "Deinand for lmports in Brazil", Berkeley, 1973.
- "Dual Labor Market in L.a!in Ame rica", em toautoria com A. S. Calabi, R. Lima e A. Uthoff, Stanford University, mimeo, 1974.
- "Dual Labor Market in Latin Amarica: An Empirical Test" (versão reduzida), em cc-autoria com A.
S. Calabi, R. Lima e A. Uthoff, University of California, em Berlekey, mimeo, 1975.
- "Migration in Brazil: A Critique•, University of
Califomia, em Berkeley, 1975.
- "The Development of lhe Brazilian Northeast in
!he Twentieh Century: Two Policies", Berkeley, 1973.
- "Formação e Distribuição de Salários; Função da Variável Educação, Treinamento e Caracterfsticas Industriais", FIPE, São Paulo, dezembro, 1977.
-"Avaliação dos Incentivos Rscais pelo Critério da Absorção e Qualificação da Mão-de-Obra",
CECEX, setembro, 1978.
- "The Determination and Distribution of Industrial Wages in Brazil", tese de Ph.D., Universidade
da Califórnia, em Berkeley, 1980.
III - Atlvldades Didáticas
- Professor Efetivo da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo,
de 1970a 1993. ·
· - Professor do Curso de Métodos Quantitativos no· curso de Economia Regional do -Instituto de
Pesquisas Econômicas da · Universidade de São
Paulo, no primeiro semestre de 1972.
- Professor do Curso de Reciclagem para os
funcionários da Cacex da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, em 1977 e 1978.
- Professor do Curso para Formação de Executivos em Comércio Exterior, da Fundação de Estudos do Comércio Exterior, em 1977 e 1978.
-Professor do Curso de doUtoramento do Instituto de Pesquias Econômicas da FEZIUSP.
IV- Atlvldades Profissionais
.
- 1967 - Monitor bolsista do Instituto de Pes. quisas Econômicas da Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo.
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- 1968 - Monitor bolsista. da Cadeixa XX da
Faculdade de Ciências Econômicas· e Administrativas da Universidade de São Paulo.
- 1969- Minitor bolsista da Cadeira III da Facundade de Ciências Econôrnicas e Administrativâs
da Universidade de São Paulo. . .
·
- 1970 -. Assessor do Setor de Estudos de
Mercado, do Departamento de Economia das Centrais Elétricas de São Paulo SA (CESP) no período
de agosto a outubro. ...
- 1970/1971 - Professor contratado da Faculdade de Economia e Administração da Universidade
. ..
. .
de São Paulo.
. - 1971/1972 - Assessor especial da Secreta·
ria da Fazenda do EStado de São Paulo.
- 1971/1972 - Consultor dos Estadcis-Mémbros da Comissão Interestadual da Bacia. ParanáUruguai (CIBPU).
.
.
- 1976/1978- Pesquisador. da Fundação lnsli:
tuto de Pesquisas Econômicas.
. ·.: ·. ·.
- 1976/1978 - Pesquisador Senior da: Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior. · · · ·
- 1979/1983 - Assessor-Chefe do .Secretário
da Fazenda do Estado de São Paulo.
·· ··
- 1983/1988 - Diretor Administrativo ~ ·Financeiro (1983/1986) e Diretor de Operações
(1986/1988) da Distribuidora de Valores do Estado
de São Paulo- DIVESP S. A.
...
- 1988/1991 - Sócio-Diretor da Lucro DTVM
Ltda.
· .,, ·
- 1991/1994- Diretor de Open Market da Banespa S. A Corretora de Câmbio e .Valores.
- 1994/1996 - Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com o Mercado da Pa.rllfl!IP8nema
SA Mineração, Indústria
e Construção.',,;
..·.· ...· . •.
' . .
.o '' .• '.• . .... ·'" .;.: ....:J •
V- Outras Ativlclades .
·
•
- 1979 - Representante da Secretaria da Fazenda no Conselho de Administração dq Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares.
.
- 1979 e 1991/1993- Membro. do. Conselho
•. _ ... ,,- .
Rscal da Cesp.
- 1981 -Membro do Conselho Rscal da Vasp.
- 1980/1983 - Membro do Conselho de Defesa
· ·· ·
dos Capitais do Estado.'
VI - Atlvldades de Pesquisas· · •'·
Além das pesquisas real.izadas , na_ execução
dos artigos citados no item 11, particip!Ji. também,
• · ... '"'~ · ··
,~•
das seguintes pesquisas:
Sistema Financeiro Estadual Consoli~
do", pesquisa realizada na Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, sob orientação do Prof. Dr•
Carlos Antonio Rocca•.•

- ·o
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- •o ICM e o Desenvolvimen!o Nacional", pesquisa realizada na Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, sob orientação do Prof. Dr. Carlos Antonio Rocca.
(A Comissão de Assuntos Económicos.)
PARECER N• 551, DE 1996
(Da Comissão Diretoia)'
Redação do vencido, .para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado n• 82, de 1995.
A Comissão Diretom apre$4;lnta a redação do ·
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo
ao. Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1995, que aitem dispositiVos c:!a Lei n• 8.004, de 14 de março d~
1990, que dispõe sobre transferência de financiamen!o no âmbito do Sistema Financeira de Habita.
ção e dâ outms providêm;ias. . . . . .
Sala de. Reuniões da Comissão, 23 de outubro
de 1996. - Júno Campos, presidente - Ney Suassuna, Rela!or- Levy Dias - Antonio Carlos Vaiadares.
ANEXO AO PARECER N• 551', DE 1.996
Altera dispositivos da Lei n• 8.004,

de 14 de março de 1990, que dispõe sobre transferência de financiamento no
âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e d.á outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O artigo 1°, parágrafo único, e os artigos
2°, so s•, § 1•, e 7" da Lei n• 8.004, de 14 de março
de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° ..................................................
Parágrafo único. A formalização de
venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão relativa a imóvel gravado
em favor de instituições financiadoms do
SFH dar-se-á em aiO concomitante à transferência do financiamento respectiVo, com a
interveniência obrigatória da instituição financiadora, mediante a assunção, pelo no
adquirente, do saldo devedor contábil da
operação, observados os requisitos legais e
regulamentares para o financiamento da
casa própria vigente no momen!o da transferência.
Art. 2• A transferência dar-se-á mediante simples substituição do devedor,
mantidas para o novo adquirente as mes-
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mas condições do contrato inicial, observados os seguintes requisitos: ~"' , · • .
1
. I - o valor do encargo· mensal para o
novo adquirente será atualizado· pro rata
die a contar do dia prlmeiro,do mês dq último reajustamento desse encargo até a data
da formalização da .transferência com base
no fndice de atualização·das contas de poupança mantidas no Sistema. Bmsileiro de
Poupança e Empréstimo .,-,SBPE, e acrescido de uma quinta. parte ,do ilaJo,r 1!-i!Jalizado
do encargo; .
,
. i
11 -: pagamento, pelo' riovo adquirente,
de taxa de 1% (um por ci(nto) sobre o. Vl!I!Jr
do saldo devedor contâbil ,. apurado na data
da formalização da transferência. · · .. ·
§ 1~ Nos contratos em guehaja cláYsula de cobertura de eventuais saldos devedo. res resiçluais pelo Fundo de Compimsaçãó
de Variações Salariais- f.CVS, o: 11-dquin!JI)te
pagará a esse. fundo a contribuição de 1%
(um por cento), qa;lculada; sobre saldo de: '
vedor contâbil, apurado na data da, formali..
zação pa, transferência.
§ 22 Nos cqntratos Çóm. plal')o d.e reajustamento das prestações vinculado ao plano de .equivalênc.ia. sala~ai,' lristi!Úfdo pelo .
Decreto-lei·n• 2:164, de ,19 de ~etembro de
1964; .o enquadramento na categoria profissional ao novo ~dquirent~ .aar-s~â na data
da asSinatura do IJOVO coniJà!ó. . . ..
§ 3° O reajuste das prestações para o
novo adquirente pertencente à · categoria
sem data-base determirnida.ou que exerça
atividade sem vínculo empregatfcio, será· ·
efetuado com base· no maior fndice definido
pela Política Salarial, · para ás categorias
com data-base ni:> 'mês de maio ou; quando
inexistente pelo mesmo fndice adotado para
atualização do saldo devedor;: ·
Art. s• Nas' transferências de que trata
institÚiçÕes financiadoo artigo anterior,
ras ficam diSpensadas· da 'observância das
.. . .
seguintes exigências~ .· ,
I - limite máximo ,de . financiamento,
desde que não haja desembolso adicional
de recursoi,
... .--: ... :•. ·
11 - limite máximo de preço de venda
ou de avaliação dQ imóvE;~I obje!o da transferência;
. , c.
III - localização do imóvel no domicfiio
do comprador;

:o

as
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IV - contribuição ao Fundo de Assistência Habitacional- FUNDHAB;
V- existência de um único financiamento do SFH, desde que o imóvel já possufdo se
encontra em localidade distinta e que o contrato original conta com cobertura do FCVS.
Art. 5" O mutuário do SFH, que tenha firmado contrato até 14 de março de 1990, com
cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, podelá, a qualquer .tempo,
liquidar antecipadamente sua divida, mediante
o pagamento do valor conespondente a:
I - contratos firmados até 31 de dezembro de 1986: 50% (cinqüenta por cento)
do saldo devedor contábil da operação,
atualizado pro rata dle da data do último
reajusta até a data da liqüidação;
11 - contratos firmados de 1• de janeiro
de 1987 até 31 de dezembro de 1987:60%
(sessenta por cento) do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da
data do último reajuste até a data da liqüidação,e
III - contratos firmados de 1° de );;meiro
de 1988 até 14 de março de 1990:70% (setenta por cento) do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data
do último reajuste até a data da liqüidação.
§ 1° A critério do mutuário, a liqüidação
antecipada dos saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986
poderá ser efetivada, aitemativamente, mediante pagamento de montante equivalente
ao valor total das mensalidades vincendas.
Art. 7" Os abatimentos de que trata o
art. 5°, excepcionados os casos previstos no
parágrafo único deste artigo, serão suportados pelas instituições financiadoras, em valores equivalentes a vinte por cento do saldo
devedor contábil, atualizado na forma definida nesta Lei, podendo ser diferidos em vinte
semestres. As parcelas remanescentes dos
abatimentos, de responsabilidade do FCVS,
poderão, a critério das instituições financiadoras, ser por estas suportadas.
Parágrafo único. Os abatimentos de
que trata o art 5", em contratos celebrados
no perfodo compreendido entre 1° de março
de 1986 até 14 de março de 1990, inclusive,
serão de responsabilidade integral do FCVS,
podendo, entretanto, a critério das Instituições financiadoras, ser por estas suportadas."
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Art. 2." As transferências que, à data da publicação desta Lei, tenham sido celebradas entre o
mutuário e o novo adquirente, sem lntarveniência da
instituição financiadora, serão regularizadas nos terrrlos desta Lei.
· .
Art. 3" Esta Lei entra em.vigo.r ria data de, sua
publicação.
.·. , .. . .. . . , .•
Art. 4° Revogam-:S& a5 ·disposições em contrário, em especial o art 15 da Lei n• 8.004, de 14 de
. . , . .···· . ,
março de 1990. .

O SR. PREsiDENTE (Erruindeii ).mqrim) - o
expediente lido vai à publicação. ·· · · • · ·
O SR. PRESIDENTE·(Emandes Amorim)- A
Presidência comunica ao Plenário qúe recebeu Recurso de n• 6, de 1996, interposto no prazo regimental, no sentido de que seja submetido ao Plenário Q
Projeto de Lei do SenadO n" 172, de 1996, de autoria·
do Senador Francelina Pereira; que estabelece limite·
para a multa de mora decorrente do inadimplertlEjnto
de obrigação cOntratUal e dá oub<is proVidênciaS. · '
A matéria ficará sobre à ·mesa' élulante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, de accytlo
com o disposto do art. 235, 11, c, do Regimento Interno, combinado com art. 4" da. Resolução n• .37,' de
1995, do Senado Federal. · · ·
· · ··
É o seguinte o recurso recebido:

RECURSO NR 6, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 91, §§ 3° a 5"
do Regimento Interno," seja submetido à deliberação
do plenário o Projeto de Lei." do Senado n• 172, de
1996, que "Estabelece limite· para a multa de mora
decorrente do inadimplemento de obrigação contratual e dá outras providências". ·
·
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1996. Francellno Pereira - BeiJo Parga - Gilberto MIranda - Geraldo Melo - HumbertO Lucena - Gilvan Borges - Jefferson Pares - Ernandes Amorim - Sandra Guiei - Ludlo Coelho - Henrique
Loyola- José Eduardo Outra.
•'·'

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3", do
Regimento Infamo, sem que lanha .sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, Pelo Plenário,
das seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n" 1O, de 1996, de
autoria do Senador Roberto t:!equião, que allera dispositivos da Lei n • 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Fe-
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dera!, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública· e dá outras providências; e
- Projeto de Lei do Senado n• 12, de 1996,
de autoria do Senador Roberto Requião, que alte- ·
ra dispositivos da Lei n• 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o art. 37, XXI, ~a Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública .e dá outras providências. ·
As matérias foram aprovadas em apreciação
conclusiva pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. ·
·· · ··
·
Os projetos vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Encerro~sé ontem ci prazo para apresentação de
erjlehda~ ao Proi~~O: !J~. Lei da Câmara .n• 127, de ..
1995· (n• 720/95,' na Casa de origem); de iniciatiVa
do Ministério Público da ·únião, que altera para
285% o li(llite !J1áldl'n.o d<!. Gratific';ação Extraordinária
devida aos servic;lores da cat~!;loii;~.tuncion<\1 d.e. Técnico do Ministério Público da União.
.
Ao projeto n'ão foram oferecidas emendas.
A matéria será inclufda em Ordem do Dia,
op<:irtuname~te. ·
·.
O SR. PRESIDENTE (Ern:a.nd~s Arn<irim) - Sobre a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em. exercfcio, Senador l\ley Suassuna.
São. lidos os seguintes:
OF[CIOS·
Sr. Presidente do. Congresso Nacional.
Dirijo-me a vossa· excelência para, nos termos
em sútistifuição a designação desta
regimentais
previdêncià, indica'r' o;;. ~h;ldores do PSDB que
comporão a· comissão especial mista· destinada a
apreciar a seguinte medida provisória:

e

MP N° 1.506-05
Publicação DOU: 18-10-96
Assunto: Altera a legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro.
Titular: Carlos Wilson
Suplente: José lgnácio Ferreira
Brasma, 23 de outubro de 1996. - Senador
Sérgio Machado, Líder do PSDB.
Sr. Presidente do Congressó Nacional
Dirijo-me a vossa excelência para, nos termos
regimentais e em substituição a designação desta
previdência, indicar os senadores do PSDB que
· comporão a comissão especial mista destinada a
apreciar a seguinte Medida Provisória: ·
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MP N°1.507-12
Publicação DOU: 18-10-96
Assunto: Dispõe sobre as medidas·de fortalecimento do Sistema Rnanceiro Nacional e dá outras
proviidências.
Titular: Beni Veras
Suplente: Jeferson Peres
Brasma, 23 de outubro de 1996. - Senador
Sérgio Machado, Lfder do PSDB. ·
Sr. Presidente do Congresso Nacional
. Dinjo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais e em substituição· a' designaÇão desta
presidência, indicar os Senadores ·do PSDB que
comporão a Comissão especial mista destinada a
medida
•
apreciar a seguinte
.
. provis6iia:. ·
MP N°1508-10

Assunto:. Concede isenção -do Imposto sobre
Produtos lndustrializados-IPI na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e. instrumentos, dispõe sobre período de apuração,.~. Pl'llZO çie recolhimento do referido imposto para -as microempresas e
empresas de pequeno porte, e e$1atielece suspensão do IPI na· sarda de bebidas alcoólicas, acondicionadas para. venda a gianel, dos .estabeleCimentos
produtores e dos estabe.leclmef!l9\l. equiparados a
industrial.
Titular: Jefferson Peres
Suplente: Coutinl)o Jorge .
Brasma, . 23 de outubro de l996. ~ . Senador
Sérgio Machado, Lfde_r.~~ Psoe ·
···
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Dirijo-me a Vossa. Excelência para; nos termos
regimentais e em substituição a designação' desta
Presidência, indicar os- Senadores do PSDB que
comporão a Comissão Especial Mista destinada a
apreciar a seguinte Medida Provisória.
MP N• 1509-0g
· Publicaçãq DOU: Hl-10-96
Assunto: Isenta do Imposto de Importação e
do Imposto sobre Produtos Industrializados ' bens
de informática adquiridos pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
Titular: José Roberto Arruda
Suplente: Coutinho Jorge
Brasma, 23 de outubro de 1996. - Senador
Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
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Sr. Presidente do Congresso Nacional
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
Regimentais e em Substituição a designação desta
Presidência, indicar os Senadores do PSDB que
éomporão a Comissão Especial Mista destinada a
apreciar a seguinte Medida provisória:
MP N°1511-Q3
Publicação DOU: 18-1Q-96
·Assunto: Dá nova redação ao art. 44 da Lei n•
4.n1 , de· .15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrfcolas na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.
Titular: Lúdio Coelho
Suplente: Jefferson Peres
Brasma, 23 de outubro de 1996. - Senador
Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais e em substituição a designação desta
presidência, indicar os Senadores do PSDB que
comporão a Comissão Especial Mista destinada a
apreciar a seguinte Medida Provisória:
MP N°: 1518-01
Publicação DOU: 18-1Q-96
Assunto: Altera a redação do art. 34 da Lei n•
9.082 de 25-7-95, e do art. 35 da Lei 9.293, de 15-796, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os
exercícios de 1996 e 1997.
Titular: Artur da Távola
Suplente: Coutinho Jorge
Brasma, 23 de outubro de 1996. - Senador
Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais e em substituição a designação desta
presidência, indicar os Senadores do PSDB que
comporão a Comissão Especial Mista destinada a
apreciar a seguinte Medida Provisória:
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Titular: Coutinho Jorge
Suplente: José lgnácio Ferreira
Brasma, 23 de outubro de 1996. - Senador
Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais e em substituição a designação desta
Presidência, indicar os Senadores do PSDB que
comporão a Comissão· Especial Mista destinada a
apreciar a seguinte Medida Provisória:
MP N•: 1522
Publicação DOU: 14-1Q-96
Assunto: Altera dispositivos da Lei n• 8.112, de
11-12-90, e da Lei n• 8.460, de 17-9-92, e dá outras
providências.
Titular: Beni Veras
Suplente: Geraldo Melo
Brasma, 23 de outubro de 1996. - Sen(cfr
Sérgio Machado, Lfder do PSDB. · .
·• .
Sr. Presidente do Congresso Nacicmal
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais e em substttuição a designação desta
Presidência, indicar os Senadores do PSDB que
comporão a Comissão Especial Mista destinada a
apreciar a seguinte Medida Provisória:
MP N•: 1523
Publicação DOU: 14-1 Q-96
Assunto: Altera dispositivos das Leis n• 8212 e
8.213, ambas de 24-7-91, e dá outras providências.
Titular: Coutinho Jorge
Suplente: Artur da Távola
"
Brasma, 23 de outubro de 1996. - Senador
Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais e em substituição a designação desta
Presidência, indicar os Senadores do PSDB que
comporão a Comissão Especial Mista destinada a
apreciar a seguinte medida provisória:
MP N•: 1.524
Publicação DOU: .14-1 Oj-96

MP N°: 1519-01
Publicação DOU: 18-1 Q-96
Assunto: Altera a redação do art. 34 da Lei n•
9.082 de 25-7-95, e do art. 35 da Lei 9293, de 15-796, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os
exercfcios de 1996 e 1997.

Assunto: Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal direta, au1
tárquica e fundacional, e dá outras providências.
Trtular: Carlos Wilson
Suplente: José lgnácio Ferreira
Brasma, 23 de outubro de 1996. - Senador
Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
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SGMJP899
Bras ma, 23 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honm de comunicar a Vossa Excelência, em atenção ao Ofício n• 481/96, da Udemnça
do PT, cópia anexa, a indicação do Deputado Pedro
Wilson, como suplente, para integrar a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar
as denúncias contidas na revista Veja do dia 30 de
agosto de 1995, sobre o trabalho de crianças e adolescentes no Brasil, -em substituição ao Deputado AI·
cides Modesto.
Colho o ensejo pam renovar a Vossa Excelência
protestos de apreço.- Luís Eduardo, Presidente.
O SR; PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Se-rão feitas as substituições solicitadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, gostaria de permutar com o próximo orador inscrito, uma vez que estou aguardando um documento para ser lido ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
nobre Senador Ney Suassuna tem alguma objeção?
(Pausa.)
Concedo a pafavm ao nobre Senador Ney
Suassuna, por pennuta com o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun·
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente e Srs. Senadores, ontem, nesta tribuna, abordei o tema da dívida dos Estados. Falei sobre a necessidade de se fazer um grande acordo
pelo qual os Estados assumiriam as responsabifida·
des da adequação à realidade de uma moeda está·
vel e também buscariam adaptar-se aos parâmetros
da legislação de pessoal e de privatização.
Quando se procura uma regra genérica, é mais
fácil que haja justiça para todos; quando se busca a
individualidade, provavelmente isso não acontece.
Por quê? Porque sempre haverá alguém que tem
mais força que o outro. E, nesse caso, os mais fracos serão prejudi<:;ados. Quando falo nos mais fra·
cos, refiro-me principalmente ao Nordeste, ao Centro-Oeste e ao Norte. Esses são Estados que têm
pouca munição para enfrentar as negociações de
um governo central.
No Nordeste, minha região, temos tido graves
problemas, principalmente, como todos sabem - trata-se de fato até histórico-, pelos fatores climáticos.
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Quando se busca globalizar, por exemplo, promover .
um incentivo pam a agricultura nacional,' o Nordeste,
pela questão climática, não pode u~ir da mesma
política empregada para as demail; f"legiões, onde
chove com regularidade, o11de nao _existe a aridez
que enfrentamos. O mesmo se pode _dizer el!l'felação à industrialização. Se _as condições forem'ti§uais
para todos, é óbvio que as empresas vão, rJl<S!-se
em lugar onde já há infra-estrutura. _onde as rocl~as
são próximas, são boas, e onde os C®jros de <;Qn-sumo estão próximos.
, , , " "',, _, , _, ., ,, __ ., ,
A grande tristeza nossa em_ re_lação a(), aluai
Governo é que não temos, Sr,_ Presidente, Srs. Senadores, uma política definida p~. c;1 \:lllse"yp!Vimento do Nordeste. Há, dentro de Un:t _plan() @!ai,
algumas medidas que atingirão essa_Região. No ~n
tanto - repito -, pela primeira vez nesses_ tílti~s
tempos, não estamos tendo política- definida 'para o
desenvolvimento de uma Região. que está, aquém~
que está atrás das demais. E isso não ,é vanl!!gem
para o Brasil. Por que não é vantagem? _Pqrqua ~
não há empregos lá, se não há meios lá, há 'migração, e essa população vem para a periferia _das
grandes cidades do Sul e do Sudes)e,_ prOVÇICando
graves distorções sociais.
, , ,,
Não adianta deixar de revolve~ o p_rof11ema do_
Nordeste. Nós somos 45 milhões de peSS0!!5, com
quase 100 bilhões de prod~o-de be~. mas, Jnfelizmente, estamos ficando em d~mpa,sso co!lJ, ~
fação ao restante do País. Houve uma época em
que conquistamos alguns pontos, mas agora come- '·- ' - - '- --,1
çamos a perdê-los.
Não é diferente, Senador Ramez Tebet,'o caso·
do Centro-Oeste. Ou criamos uma-política-diferenciada, para que essas regiões que, são menos !desenvolvidas subam, se aproximem, ou vamos enfrentar as distorções causadas ·pela inchação das
grandes cidades, com todas essas situações de ca,, "
lamidade social que temos visto. ~, c:'"
O Sr. Ramez Tebet - Pennite-me V. Ex" um
,. ,
. 1.
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA ·V. Ex' tem o aparte.
'

·.-

...

.

o Sr. Ramez Tebet- Senador Ney Suassuna,
a exemplo de V. Ex" e de outros colegas nesta Casa
-não como V. Ex", mas seguindo os passos que segue -, tenho defendido aqui, e bastan~. a necessidade imperiosa que o País tem de se interiorizar, a
necessidade que sentimos de dotar o País de políticas de desenvolvimento regional. Precisamos sabe~
qual é a polttica para o desenvolvimento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste - para citar as três
regiões que julgo as mais sacrificadas desta Nação
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-tema pelo qual tenho me batido muito nesta Casa.
Penso que, assim, encontrarlamos a verdadeira sarda para o objetiVo que todos buscamos: a melhoria
da qualidade de vida da população brasileira. Como
V. Ex" está afirmando, as grandes metrópoles já estão Inchadas. No meu Centro-Oeste, por exemplo, e
no meu Estado, particularmente, Mato Grosso do
Sul, temos um potencial imenso, que, para ser explorado em beneficio desta Nação, precisa ser realmente impulsionado. Essa impulsão só pode ser
dada atràvés daquilo que chamo de pacto, pacto naClonai de desenvolvimento; seria o Governo Federal,
os governos estaduais e municipais escolherem a
prioridade ou prioridades de cada uma dessas regiões e ali investirmos em benefício do Brasil. No momento, estamos sendo tocados pelas circunstâncias ..Claro que, no tocante ao fndice de desemprego, São
Paulo ganha de nós, pois lá tem o maior contingente
de desempregados; mas é também o Estado da Federação brasileira que oferece maiores oportunidades, e, por isso, os brasileiros de todos os Estados
vão para aqueles mais industrializados ou que oferecem melhores oportunidades, tomando o nível de
vida nessas metrópoles insuportável. De sorte que,
embora eu tenha que ser breve neste apàrte, cumprimento V. Ex' mais uma vez, pois não é a primeira
oportunidade que vejo V. Ex' abordar esse assunto,
que abraço com grande entusiasmo, já que acredito
ser necessário atender à geopolftica do Brasil.

O SR. NEY SUASSUNA- É verdade.

O Sr. Ramez Tebet - o Norte e o Nordeste,
Senador Ney Suassuna, para finalizar, ainda têm alguma vantagem do ponto de vista político: os senhores têm mais capacidade do que nós, ao que me parece, porque não vejo do Centro-Oeste ninguém
ocupando um posto no Executivo Federal. Acho isso
importante para haver uma maior integração. O nosso Centro-Oeste não tem sequer representação no
Eltecutivo Federal; na Câmara dos Deputados, o
meu Estado só tem oito Parlamentares; a representação igualitária, em número pelo menos, está
aqui no Senado. De sorte que, unindo a minha voz à
do Centro-Oeste e às vozes do Norte e do Nordeste,
talvez consigamos obter, por exemplo, aquilo que
obtiVemos na Constituição de 1988, quando criamos
o Fundo do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.
Esses recursos do Fundo do Centro-Oeste, orçamentários, aproveitando o gancho do ciscurso de V. Ex", por
não termos banco de desenvolvimento regional, são
geridos pelo Banco do Brasil a taxas de juros que
eStão impossibilitando as classes produtoras, as peo
quenas, médias e grandes empresas até mesmo de
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saldarem seus débitos. Agradecendo-lhe, Senador,
parabenizo-o e peço desculpas por ter interrompido
o brilhante discurso de V. Ex".
O SR. NEY SUASSUNA -~Em absoluto. V. Ex"
enriqueceu o meu pronunciamento~ E eu diria que
uma politica globalista não pode ser, de maneira nenhuma, aplicada como um todo, até porque, enquanto estamos lutando no resto do Pafs para que a politica neoliberal retire os seus esforços de outras
áreas e os aplique apenas na educação, segurança
e saúde, no caso das nossas regiões, o Governo
tem que aplicar para poder gerar infra-estrutura, para
inclusive corrigir essas graves distorções sociais.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dizia eu
que o Nordeste é uma das regiões que estão pagando caro há anos, anos e anos- por que não dizer? há séculos. Acabamos de fazer; ·na comissão ,que
hoje se reuniu sobre problemas do Nordeste, com
todos os Senadores, a avaliação de um grande encontro que tivemos em Salvador, onde tiVemos conferências importantes, como por exemplo:
Nordeste, o Brasil e o Novo Ciclo de Crescimento•, feita
pelo Dr. Roberto Cavalcante de Albuquerque, Diretor-Técnico do Instituto Nacional de Altos EStudos; tivemos uma outra palestra importantfssima:: ·•o Nordeste, o Desenvolvimento e o Estado", proferida
pelo Sr. Gustavo Maia Gomes; tivemos •o Nordeste
e o Mercosul", do Sr. Clélio Campolina Dinlz, e ainda
"Tipos de Indústrias Regionais- Novas Estratégias",
de Antônio Barros de Castro.
Lá estiVeram o Ministro da Fazenda,· o Ministro
Catão, do Desenvolvimento Regional, e a grande
conclusão a que chegamos, Sr. Presidente, foi esta
síntese que faço questão de ler, para que fique nos
Anais desta Casa: ·
•

·o

"1) O Nordeste vive, hoje, um momento de amplas oportunidades, mas também
de grandes desafios. Convivemos, ainda,
com os velhos problemas da pobreza e da
desigualdade social, ao mesmo tempo em
que as transformações em curso, no Brasil e
no mundo, atteram com enorme velocidade
o contexto em que temos todos de atuar.,govemantes, empresários, trabalhador!!~ A
estabilidade de preços, a consolidação de
nossa democracia,- a abertura da economia
brasileira à competição internacional,· o Mercosul, a globalização, a nova revolução tecnológica e de comunicações, o movimento
mundial de reforma do Estado, o fim da polarização polflica das Nações, a consciência
ambiental, tudo isso criou um mundo novo
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que tanto pode trazer a redenção do Nordeste, como o agravamento, talvez de forma
irremediável, de seus problemas.
2) Já não há espaço, neste mundo,
para a complacência. O Nordeste rejetta, radicalmente, todas as fonnas de clientelismo,
assistencialismo ou engodo como padrão
para as relações entre a União e os Estados; ou entre os Estados e os Municfpios;
ou entre o Governo e o setor privado; ou entre as classes mais ou as menos aquinhoadas. Num mundo de acirrada competição,
somente os pafses e as regiões competitivas sobreviverão e prosperarão. Neste mundo, existe o espaço para a política regional,
mas esta terá de ser, cada vez mais, rigidamente seletiva. A região há de fazer suas ·
apostas, há de escolher os setores em que
julga poder se habilitar a competir internacionalmente. O papel da pomica regional
será contribuir para materializar estas oportunidades num mundo globalizado.
3) Políticas de fomento, seja por meio
de incentivos fiscais, seja por outros instrumentos, que não se guiem por esta diretriz
de competttividade, de estimular a consolidação das nossas vantagens competitivas
dinâmicas, onde elas existam, ou possam
ser criadas, devem ser rejeitadas. Merecerão apoio - e, neste caso, intenso apoio -os
setores capazes de se tomarem internacional e inter-regionalmente competitivos.
4) Para materializar essas potencialidades, necessitamos de um Estado reformado, mais ativo. Um Estado livre de seus focos de ineficiência, libertado do domínio pelas corporações, desobrigado de atuar nos
setores direlamente produtivos, em que a
iniciativa privada se desempenha muito melhor. Mas um Estado ativo no suprimento de
infra-estrutura, no fomento à educação básica e na capacttação de mão-de-obra, na
pesquisa tecnológica e no estímulo à ado- ·
ção, pelas empresas, de técnicas produtivas
mais avançadas. Tudo isso, preferencialmente, em parceria com o setor privado. A
transformação da sociedade nordestina no
sentido da modernidade dependerá, fundamentalmente, do que estiver acontecendo
com sua base econômica. E só há um caminho que leva ao sucesso neste campo: a
competitividade.
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5) Na construção do novo Nordeste, há
um espaço de responsabilidade dos governos estaduais, há um espaço de responsabilidade dos governos municipais e há .um espaço específico de responsabilidade da
União. Avanços na reforma do setor público
já foram alcançados por alguns Estado$ do
Nordeste. Estes esforços devE!rãO. ser
pliados e aprofundados.. .. ·,_ , . · · .
·
6) O Brasil não se habilttará ao
nhecimento pelos outros povos ,c:le. ,sua;Jm:
portância como Nação, enquanto .rJão fe>rem
substancialmente reduzidas,. as. distâncias
sociais e econômicas entre suas .~iõeS. . É
importante que a atual politica fE!giQ~ :;;ej!l.
substancialmente reformada e fortal~cja,.
como parte da reforma do. Estado..São. n~:
cessários novos e mais eficazes ir:~stiumen-.
tos, renovadas instituições. . NecessiÍamos;
sobretudo, de que as novas id~i;i!S penetrem.
nos corações e mentes dos que .go~mar]'I,P,·
País.
. .. · · ·
7) Politicas sociais. vigoro~. devem,
igualmente, ser implementadas. Se agl()balização abre oportunidades a· vários setores
de nossa região que. são pc;>ter]eialfller)t!'!.
competitivos, ela também traz preocup~
inéditas. Nem toda a pópulação poçlerá, no
futuro mais próximo, se beneficia.r. ~ ,ga,-.
nhos econômicos. Será necessário. estimular
também o desenvolvimento Iodai,
endógeno, que explora o potencial das pequenas
e médias empresas e gera benefícios; espe".
cialmente na forma de empregos, imediata'·
mente assimiláveis por largas camadas da
·
' · · "· ...· · " ·.
população.
8) A expansão das ·exportaçõés, tanto
para o exterior quanto para o ·resto 'do.Pafs,
é a chave para o desenvolvimento econômico regional. Muito do potencial do NordeSte,
a este respeito, é hoje anulado pelas deli"
ciências de infra-estrutura; cuja correção
constitui responsabilidade fundaméntal do
setor público, ajudado, onde for possfvel;
pela iniciativa privada, através da concessão
de serviços e obras públicas ou de formas
modernas de financiamento;· ·' · · ·
9) Assinalamos o · papel catalftico ' no
esforço de modernização da economia ·regional que vem sendo desempenhado pelas
agências financeiras internacionais, em es;.
pecial, pelo Banco Mundial. Não apenas·no

am-

reco-

ou

338

ANAIS DO SENADO FEDERAL

apoio à realização de eventos, como este
seminário, mas, sobretudo, na identificação
e promoção das oportunidades de investimentos, que deverão ser intensificadas a
partir de agora.
1O) Região de 45 milhões de habitantes, com um Produto Interno Bruto que excede os US$1 00 bilhões, o Nordeste tem
uma dimensão maior do que a da maioria
dos países da América Latina e de outros
dontinentes. Não abre mão de desempenhar,
neste novo mundo que se está formando, um
papel destacado, à altura do seu potencial. •
Já disse desta tribuna, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, que o Nordeste não é problema,
mas solução. No entanto, devemos ter uma política·
para ele. Não adianta fecharmos os olhos e fazermos de conta que ele não é uma questão nacional,
porque sua população desloca-se internamente no
País, gerando problemas no Sul e no Sudeste.
O meu Estado, a cada dia, está apertando
mais os parafusos, e o Governador José Maranhão
tem feito todo o possível para cumprir e atingir as
metas, mas é preciso que o Governo Federal faça a
sua parte. Não nos serve uma política globalizada,
porque são áreas dHerenciadas. A polftica neoliberal
não pode ser aplicada como um todo. No Nordeste,
no Centro-Oeste e no Norte, tem que haver investimentos para que existam essas condições, essa
criação da competitividade.
Todas as vezes que assomo a esta tribuna e falo
sobre o Nordeste, fico perplexo em pensar que, por
R$1 bilhão, estaríamos fazendo a transposição das
águas do São Francisco para quatro Estados - Rio
Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco -, o
que libertaria milhões de pessoas e traria produção.
No caso da Paraíba, ainda temos um agravante, que é
o de precisarmos de água para consumo animal e humano. Gastam-se bilhões com outras coisas, mas não
se tem 1 bilhão para aumentar a produção, valor que rapidamente retomaria, através da cobrança de impostos.
Saúdo os resultados do encontro na Bahia, que
foi importante. Nós, Senadores do Nordeste, vamos
continuar nos reunindo e pleiteando uma política real
para a nossa região.
Encerrando, Sr. Presidente, vamos pedir ao
Presidente da República que coloque em sua mente
e abra o seu coração para esta frase: o Nordeste
não é problema. O Nordeste é solução, e ainda poderá vir a ser mu~o importante para o País, como o
foi no primeiro ciclo de riqueza desta Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Ernandes Amorim, 4R Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Gilvam Borges. ·

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio canos Valadares.
·
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou ingressando nesta Casa com um projeto de lei que considero da mais alta importância para
o financiamento da habitação popular. · :· · · ·
No momento em que o Brasil luta pela estabilidade econõmica; com a inflação atingindo o índice desejável, não é possível que os mutuários da
hab~ação, beneficiados com o financiamento• da
Caixa Econõmica e· das demais instituições fillanceiras deste País, sejam obrigados a pagar 1,1ma
taxa de 12"/o de juros para a-obtenção desse benefício.
Por outro lado, o saldo devedor é corrigido, e
nessa correção o Governo não leva em consideração o fato de que a maioria dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação é de funcionáriOs públicos ou de assalariados da empresa privada, efetuando-a, normalmente, acima dos índices de aumento da remuneração ou do Salário dos trabalhadores.
Considero essa atitude do Governo injusta, inconcebível. Se o mutuário tomar dinheiro emprestado na caixa Econõmica para construir uma casa, irá
pagar 12"/o ou 13% de taxa de juros. Porém, se esse
mesmo usuário empresta um dinheiro seu à Caixa
Econõmica, irá receber de remuneração apenas 6%.
Isso significa que a Caixa Econõmica está negociando com o dinheiro do povo brasileiro e ganhando
·
mais de 100% de remuneração.
Por esse motivo, Sr. Presidente,' ustamos apresentando este projeto de lei, que esperamos seja
aprovado pela Casa, porque visa a corrigir essa distorção, esse avanço do Governo sobre o dinheiro
da população. Se a caixa Econõmica existe, se o
Sistema Financeiro da Habitação existe, tem que
cumprir a sua finalidade social, tem que distribuir
os recursos, não digo de forma aleatória, mas criteriosa. Cobrando uma taxa exorbitante quanto
essa, dando mau exemplo, não há nenhuma função
social a ser exercida pelo Sistema Financeiro da Habitação.
Assim, Sr. Presidente, passo a ler os termos do
·
projeto:
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"Ar!. 1° -A taxa de juros cobrada nos
financiamentos de imóveis a cargo do SFH
(Sistema Rnanceiro de Habitação) não poderá uttrapassar a remuneração paga pela·
Caixa Económica Federal aos depositantes
da caderneta de poupança."
Isso significa que se a Caixa Ecoriõmica remunera em 6% a quem deposita na caderneta de poupança, não pode cobrar uma taxa superior a 6% do
mutuário beneficiário do Sistema de Habitação.

'·

•Art. 2• - A correção do saldo devedor
dos financiamentos concedidos pelo SFH
(Sistema Rnanceiro de. Habitação) ocorrerá
no máximo uma vez por ano e, se o mutuário for assalariado ou funcionário público, o
reajuste da prestação mensal e do respecti- ·
vo saldo dev:edor não poderá, em nenhuma
hipótese, ser maior do que o índice de aumento da remuneração percebida."
O que está acontecendo, Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, é que o Governo Federal não concede aumento aos seus servidores, os trabalhadores
não estão recebendo aumento, o salário mínimo
teve um aurilémto ínfimo de 12%; entretanto, a correção do saldo devedor está acima dos 20%. Essa situação está' levando ao desespero milhares e milhares de mutuários em todo o Brasil, que, não tendo
possibilidade de acompanharem essa correção ou
esse reajuste injusto do saldo devedor dos seus débitos perante a Caixa Económica, estão abandonando esses financiamentos, vendendo o imóvel onde
moravam, onde residiam, para outra pessoa que tenha condição de pagá-lo, ou entrando em um eterno
processo de inadimplência, o que causa pr<;!juízos
enormes ao próprio Sistema Rnanceiro de Habitação.
De sorte que acho da maior justeza que o Senado Federal, com esse projeto, tome um posicionamento que venha a colocar nos seus devidos lugares a função social que deve ser exercida pela Caixa
Económica Federal. Ela existe não para dar dinheiro, mas para garantir ao povo brasileiro, como está
inserido na própria Constituição Federal, o direito
inalienável do cidadão de ter a sua morada para dar
abrigo à sua ta:rnma. No momento em que a Caixa
Econômlca cria obstáculos a esse diretto, desaparece a sua função social. Ela fere a Constttuição e comete uma injustiça, principalmente contra a classe
média, que está espremida por falta de uma correção dos seus salários, de um reajuste que poderia
dar urna situação condigna ao cidadão brasileiro. Os
trabalhadores, quando têm emprego, recebem um

339

salário que é insuficiente para alimentar sua famma,
quanto mais para pagar reajustes exorbttantes que
estão sendo cobrados pelo Sistema Financeiro de
, ...
Habitação.
Enquanto o Governo alardeia a aplicação de
recursos vultosos no Sistema - quase R$1 bilhão,
distribuídos em R$600 milhões para a classe média
e R$385 milhões para aqueles que possuem uma
baixa renda-, esconde um fato inusitado: o Governo
se aproveita da necessidade das famnias brasileide terem uma residência para morar; passando a cobrar desses pobres brasileiros juros exorbitantes. Ou seja, enquanto deveria ser um exemplo
às instituições privadas, passa a ser o primeiro a
dar um mau exemplo quando exige dos mutuários
um lucro acima de 100% para a Caixa Económica
Federal.
Sr. Presidente, espero que o Senado cumpra a
sua missão de vigiar e fiscalizar; justa e coerentemente, as ações do Governo. Não :propomos ·um
projeto radical, nem mesmo urna proposiçã~. para
estancar a sua possibilidade de investimento; ·mesmo porque é estranhável que o Governo Federal as-:
teja a incentivar, como já foi noticiado hoje, não só a
privatização, mas que o dinheiro do FGTS do trabalhador seja empregado nas privatizações~ ·'· ·, · ·. _. · ·
Isso é uma temeridade! O dinheiro sagrado do
trabalhador, que é conquistado com suor;· esforço· e
lágrimas, está sendo agora,· por iniciativa do próprio
Governo, num projeto que vai ·sar enviado para o
Congresso Nacional, desviado· para finalidades de
risco, porque nunca sabemos se uma privatização
vai ser boa ou má. Acredito que a privatização; em
muitos casos, até se justifica; mas. transforrriàr o dinheiro do Fundo de Garantia em um fundo deações
para garantir um programa de Governo está· err~.
O Fundo de Garantia do trabalhador é para ser~~li
cado conforme foi inicialmente proposto; desde a
criação do antigo Banco Nacional de Habitação, hoje
Caixa Econômica Federal, para a ·construção de moradia popular.
···
Sr. Presidente, o Governo surpreende os tiabalhadores de todo o Brasil, dizendo que 50% do saldo
do Fundo de Garantia do trabalhador pode ser aplicado nas privatizações. Ora, o programa de privatização é da responsabilidade do Governo, não . do
·
· ·. · . • . ·. ; · . · .. ·
trabalhador.
O Sr. José Roberto Arruda - f'errntte-rne V.
Ex' um aparte?
·
· · · · " ... • ·
· .....

ras

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES ·Com muno prazer concedo o aparte a V. Ex', Senador José Arruda.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

340

O Sr. José Roberto Arruda • Apenas para registrar, Senador Valadares, que o projeto a que V.
Ex" acaba de se referir eu também não apoiaria. Só
que esse projeto não existe da forma como V. Ex"
colocou.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Qual projeto, Senador?

o

Sr. José Roberto Arruda - O Projeto do
Fundó de Garantia para Democratização do Capital
das Émpresas Públicas Brasileiras. Gostaria de dizer a V. Ex" que a cópia da minuta desse projeto
será distribuída hoje às Uderanças dos Partidos
para receber críticas. Farei questão inclusive de encaminhilr ao gabinete de V. Ex" uma dessas cópias.
Nõs, em encontro que tivemos com o Ministro do
Planejamento, acertamos que, no prazo de uma
ma11a, ..,l.e r~lherá a:s nossas sugestões. Mas o
P.rój!lto. básico qu"' está sendo anunciado pela imprensa hoje. não é esse a que V. Ex" se refere. O
projeto Jlá!>ic;o diz, em .linhas gerais, que haverá a
possibilidade - e nunca a obrigatoriedade - de que
cada trqbalhador brasileiro, se. e quando desejar,
possa ter a oportunidade - repito, se for do seu desejo - de aplicar 50% do seu Fundo de· Garantia,
onde éie' tem, garantidO pel.o Estado brasileiro, a corr~ci n\>I)'Tlal mais 3~·· Ele vai ter a opção, se desejar, de aplicar em fundos de investimentos de desestatização. Esse tipo de modelo, que ocorreu em vários outros pafses do mundo, permite duas possibilidades extremamente saudáveis: primeiro, a democratização do capital, permitindo ao trabalhador brasileiro, também ele, o direito de ser acionista das
empresas brasileiras; segundo, pretende esse projeto limitar-se ao valor securitizado do Fundo de Garantia do Tesouro Nacional, não gastando, portanto,
nenhum real do depósito do Fundo de Garantia existente hóje, que continuará totalmente aplicado, como
é hoje, pelo Conselho do Fundo de Garantia, onde,
como V. Ex" sabe, têm assento os trabalhadores.
Dessa forma, com esta minuta de projeto que vou
encaminhar a V. Ex", não tenho a menor dúvida de
que poderemos todos recolher da experiência de V.
Ex" críticas construtivas, que poderão inclusive ser
consideradas antes que a minuta se transforme em
projeto de lei e seja encaminhado ao Congresso Nacional, onde, mais uma vez, V. Ex", como parfamen~
tar dedicado que é, poderá sugerir outras alterações.
Mas há que ficar claro dois pontos fundamentais: a
opção não será obrigatória; poderá fazê-la o trabalhador que desejar. E por quê? Porque os próprios
trabalhadores estão reclamando que os fundos de
investimento no Brasil estão rendendo muito mais do

se:
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que rende o Fundo de Garantia. Assim, ele poderá
fazer essa opção; só que limitada a 50% do seu saldo, por um lado; e, por outro, limitada ao valor securitizado do Tesouro Nacional. Portanto, não gastando sequer um real do valor do Fundo de Garantia
em depósito, que hoje serve fundamentalmente ao
financiamento das habitações populares. Eram esses esclarecimentos que eu queria trazer a
Ex".
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES. Nobre Senador José Roberto Arruda, agradeço as
explicações de V. Ex", mas, com todo respeito que
tenho pela autoridade do cargo que V. Ex" exerce
com tanto brilho, Lfder do Governo no Congresso
Nacional, prefiro aguardar que essa proposií.;Çegue às nossas mãos para dar uma opinião de . . ·va.
A imprensa divulgou hoje . que a intenção do
Governo com esse projeto é usar .o Fundo. de Garantia do Tempo de Serviço .para acelerar o ·processo
de privatização. Estranhei porque o processo de privatização é de interesse do Governo, .ou·.seja, um
projeto do Governo. Envolver o lrabalha<!or. mal-remunerado e, muitas vezes; mal-informado, numa jogada de privatização, creio que é uma temeridade
para um pafs subdesenvolvido como o nosso; É pre. ciso que haja uma ·orientação· perfeita, .condizente
· com a situação do trabalhador, para que e'l56 dinheiro, suado, não venha a ser jogado fOra. Essa é a
nossa única preocupação: · • • '· ·' ·"' ·· · · '· · ·
Quanto à possibilidade de o Fundo de Ga,rantia
vir a ser muHipHcado por mil, quem nos dera que
isso viesse a acontecer. Estou falando do risco do
trabalhador, pelas suas próprias condições intelectuais, jogado na fábrica, sem ter tempo .sequer de
ver televiSão, sem tempo e sem dinheiro para comprar um jornal. Dar a ele a possibilidade de ser um
investidor com o Fundo de Garantia é um assunto
para se pensar duas vezes antes de se aprovar. Até
porque os próprios representantes dos trabalhadores já
manifestaram preocupação com a perspectiva desse
projeto vir a ser aprovado pelo Congresso Naciona,l.
Para terminar, Sr. Presidente, lerei a justificativa do projeto que dispõe sobre taxa de juros nos fi.
nanciamentos de imóveis habitacionais e dá <fulras
providências:
·
· '
·
·

v.

•As prestações da casa própria financiada pelo SFH estão sendo compactuadas
com a cobrança de uma taxa de juros de até
100"/o superior à remuneração que é paga
pela Caixa Econômica Federal aos cif!posi·
tantes da caderneta de poupança.
Por outro lado, o saldo devedor, cuja
cerração resulta no aumento da prestação
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mensal que é paga pelo mutuário, vem sendo revisto de forma injusta, causando em
muitós casos desespero de milhares de tamOias, pois enquanto o salário não sofre
qualquer reajuste, a Caixa Económica e demais financiadores do SFH exigem uma corração superior às majorações salariais ocorridas no período.
A presente proposição visa, portanto,
evitar que os mutuários venham a ser obrigados a pagar uma prestação de seu imóvel
em desacordo com a realidade salarial.
É inconcebfvel que em um pafs de inflação baixa como o Brasil o órgão financiador cobre do mutuário uma remuneração de
financiamento de imóvel igual ao dobro da
percebida pelo mesmo sistema que adminis- •
Ira a poupança interna. Ou seja, pode acontecer o fato de o mutuário ter uma poupança
remunerada a 6% e esse mesmo mutuário
seja obrigado a pagar à mesma instituição
que usa o seu dinheiro para financiar imóveis uma taxa de juros de 12% ou 13%.
Por essas e outras é que o mutuário,
quando não desiste do financiamento, tomase um eterno inadimplente.•
Era o que eu tinha a dizer,, Sr. Presidente.

Dutante o discurso do Sr. Antonio Carlos Va/adares, o Sr. Gilvam Borges deixa a
cadeita da presidéncia, que é ocupada pelo
Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra a V. Ex", como Lfder, por 5 minutos.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Lfder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Muito obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria de registrar que ontem, às 16 horas,
tivemos uma audiência com o Presidente da República - inclusive destacada no Jornal do Senado de
hoje -, o eminente Senador Eduardo Suplicy, o Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, e o professor Philippe Van Parijs, fundador da rede européia de renda
básica.
Este registro, Sr. Presidente, é apenas para dizer ao Senado Federal que na concepção básica do
professor Philippe, que é um estudioso das experiências de renda mfnima em todo o mundo, o Projeto de Renda Mfnima, de forma ideal, deve conter alguns parâmetros. O primeiro deles: a vinculação,
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além da renda mfnima, com algum vetor que possa;
no médio prazo, erradicar a miséria, ou seja;· ríão
apenas garantir a alimentação daqueles que 'h<lj!l
passam fome, mas principalmente !luscar caminho!!
que tirem essas fammas da miséria absOluta 'e
coloquem acima de uma linha mfnima de vide. CQm
dignidade.
·
'· ...• ,, , .
Esse parâmetro, na maioria 'dos pafses, é jUstamente a educação. Entende-se que fazer com qué
as crianças de 7 a 14 anos freqüentem a rede Jlll~
ca de ensino seja a maneira mais eficaz de elltltdar
a miséria a médio ou longo prazo.
· i ,,;.,
segundo ponto, Sr. Presiderite, é fazer
projeto'em parceria do Governo Federal com os na~~
cfpiOS;até para evitar a alocação desse programà por
motivos políticos, não ligados exatamente ao mérito da
assistência às famflias abaixo da inha da miséria.·--'..•. ·.·:
O terceiro ponto, que me parece tundamerital,
é a· descentralização do programa, atacando-l;ê a
pobreza onde ela tem infcio, que é exatamente n0
interior do Pafs, na área rural, nas pequenas e ~
dias cidades. Muito bem, pana que Isso? Para eyilar
a migração para os grande centros. Hoje, no BnasU;
as poucas experiências de renda mfnima existentes,
como os casos de Ribeirão Preto, Campinas e Bra·
sma, são exatamente nas grandes cidades, atraindo,
portanto, correntes migratórias para a periferia das
grandes cidades.
:. · ;. :

as

o

·esse

Temos um projeto em tramitação no Senado
Federal, cujo Relator é o Senador Lúcio Alc:ântana,
que prevê exatamente a implantação do conceito de
renda mfnima - tão bem aqui. defendido pelo Senador Eduardo Suplicy - sob a forma de bolsa-escC)Ia,
a exemplo do que aconteceu em Ribeirão Pfeto;
Campinas e Brasma, só que limitando esse beneficio
às cidades com população inferior a 50 rml ~
tes. Exatamente para conter as correntes migratórias e diminuir a miséria onde ela nasce e onde 4S
efetivamente grave, evitando-se com l;;so .a !'ligia;
ção para a periferia das grandes cida~ brasilellll$.::
Prevê ainda o projeto exatamente a paroerla -~
Governo Federal com os Municfpios: o Govemo ~r•
caria com 50% dos custos e Munlcfpios com .os ~
tros 50%. Além disso, os Municfpios seriam ~
sáveis pelo cadastramento das famRias que tenhjuil
renda abaixo da linha da miséria, cujos filhos de 7 a
14 anos estejam matriculados na rede pliblica ~
lar e tenham assiduidade comprovada.
.: :'.
Estamos absolutamente convencidos, Sr. P"'"
sidente, de que, com esse projeto, viável em tennos
de custos, estaremos dando um grande passo ru~
à enradicação da miséria no Brasil. Muito obrigado. ·.
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges, em permuta com o Senador Francelina Pereira. S. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, profunda indignação me traz hoje a esta tribuna.
A Medida Provisória n• 1.522, recentemente
editada pelo Governo Federal e encaminhada à
apreciação do Congresso Nacional, expressa todo o
desapreço da aluai Administração Federal para com
seus servidores, os honestos e, em geral, humildes
e laboriosos servidores públicos da União.
Em que consiste tal medida provisória? Em
nada mais que uma enorme tentativa de exonerar .
pessoal e extinguir cargos, a pretexto de conter o
déficit público. Esse é o verdadeiro alvo da medida
provisória, escondido sob o disfarce de uma minineforma administrativa ou de uma antecipação dessa
reforma, que já teve iniciado seu trâmite na Câmara
dos Deputados.
Impossível não constatar, de seu mais superficial exame, que se trata não de um meio de aperfeiçoamento do aparelho estatal para tomá-lo mais eficaz em proveito dos administrados, mas de um conjunto de medidas tendentes a aliviar o caixa da
União.
A verdadeira natureza da famigerada medida
provisória, de aparência administrativa, é de ordem
financeira e contábiL O que ela pretende, sem coragem de dizê-lo às claras, é pcupar numerário à
União Federal, nem que seja à custa do sucateamento de sua máquina administrativa, além da deterioração, ainda maior, dos serviços prestados à população.
Conclui-se daí que o Mare, hoje laboratório gerador de tais propostas, não tem nenhuma identidade ou autonomia funcional, nem se preocupa em
cumprir suas atribuições legais de propiciar agilidade
operacional e eficácia aos serviços públicos. Na prática. o Mare está reduzido à função vil de mero departamento ou de simples Secretaria Executiva do
Ministério da Fazenda, e o seu Ministro, rebaixado a
tosco guarda-livros da Secretaria do Tesouro Nacional. O triste papel do Mare, cujo titular se desempenha com tanta subserviência, é este: atender sem
discussão às demandas da área financeira do Governo, ainda que com a ruína do setor sob sua responsabilidade.
O pior é que mesmo encarada em sua verdadeira natureza - tomar providências de ordem finan-
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ceira e contábil - a controversa medida provisória é
de duvidosa serventia. Isso pcrque a redução de
gastos que eventualmente trará é desprezfvel frente
à dimensão do déficit público, cau:;;ado pela pclftica
suicida de elevação meteórica das taxas de juros levada a efeito pela aluai Administração Federal.
Além disso, não são só as despesas do Governo a carecerem de saneamento, mas também suas
receitas tributárias e previdenciárias, as quais, estranhamente, não lhe parecem despertar o mesmo interesse.
Esta é a ferida que precisa 'ser apontada: que
importância, ainda que do ângulo estritamente financeiro, ÍJodem ter as licenças-prêmios dos servidores,
o fato de o substituto de uma chefia não receber o
salário do substituído em suas férias, e até mesmo a
extinção de alguns cargos frente à gigantesca e, escandalosa renúncia de receitas fiscais praticada diutumamente pelo Governo ao não combater a sonegação, que, conforme estimativas conservadoras. é
de um real para cada reai arrecadado? Por que nenhuma providência se toma nessa direção, embora
se conheça seu impacto sobre as contas públicas,
incomensuravelmente mais importantes que o varejo
de ninharias trazidas pela medida provisória?
Trata-se, é claro, de decisão pclftica: é mais fácil eleger o servidor como "bode expiatório.· dos rombos na contabilidade da União do que executar Seus
créditos junto aos grandes banqueiros, industriais e
empreiteiros do País, fonte mais do. que conhecida
do patrocínio de candidaturas majoritárias custosíssimas como a do Chefe do Executivo, per exemplo.
Nesse ponto é preciso apontar outra razão
subterrânea, não confessada, que .dirigiu a mão que
assinou a medida provisória ora examinada. Tão importante quanto seu objetivo financeiro é a função
político-ideológica da medida provisória. Esta é a primeira e mais profunda inspiração do conjunto de
medidas ora combatidas: arremeter contra o E$iitdo
brasileiro, tentando caracterizá-lo como. coisà
prestável, paquidérmica, inchada e ineficiente, .povoada de funcionários parasitas.. Este é o cerne, 'o
ser, a substância aristotélica das propostas do Governo: atacar e destruir o Estado mediante o apoucamento de seus servidores.
·
·
'
A mão que demite funcionários públicos é a
mesma que privatiza estatais lucrativas, em uma política articulada cujo fim úHimo é a liquidação do Estado nacional. Ao invés de corrigir eventuais falhas e
problemas operacionais da máquina pública, na esperança de convertê-la um dia em instrumento de
um futuro Estado de bem-estar social, compensada
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das desigualdades soc1a1s provocadas pelo livre
mercado, o que se quer, ao contrário, é fazer uma
política de terra arrasada, desmontando o Estado
a pretexto de aperfeiçoá-lo, e balizar seus escombros de Estado mfnimo, realizando a utopia neoliberal.
O próprio Presidente, em seu discurso de posse, previu, eufórico, como meta-síntese de sua administração, a derrocada do Estado Nacional, ou,
em sua expressão literal, •o fim da era Vargas•.
Trata-se, pois, de uma morte anunciada, essa
agonia dos seiVidores e da Administração Pública a
que assistimos estarrecidos em nosso Pafs.
No caso dessa medida provisória, trata-se do
que em Direito Administrativo se conhece como desvio de finalidade do administrador, um vício do Ato
Administrativo, definido pelo renomado jurista Helly"
Lopes Meireles corno aquele verificado quando ·a
autoridade, embora atuando nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos ou com fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público".
Veja, Sr. Presidente, o caso do meu Estado, o
Amapá. Tendo sido Território Federal, o Amapá enfrenta todo tipo de dificuldade para consolidar-se
como uma Unidade autônoma da Federação. Para
tanto, a Constituição Federal de 1988 previu que,
nos dez anos seguintes à instalação do novo Estado, a União arcaria com uma série de gastos a ele
relativos, incluindo pessoal. Tal ajuda é absolutamente indispensável, no nosso caso, não só do ponto de vista do funcionamento dos serviços púbficos
no Estado, mas também do lado social, já que a
nossa economia, ainda incipiente, não pode oferecer
empregos para todo o seu povo.
Ocorre que, agora, esses espasmos neoliberais do Governo vêm por em perigo único meio de
subsistência de ponderável parcela da população
amapaense.
Aliás, antes mesmo da edição da presente medida provisória, o Governo Federal tem procurado
demitir, pela via judicial, cerca de 4.500 seiVidores
federais em exercfcio no Estado.
Num aparente conluio com o Mare, o representante do Ministério Público Federal no Amapá
ajuizou, em janeiro deste ano, ação civil pública para
excluir da folha de pagamento 1.149 servidores federais, com serviços comprovadamenta prestados
ao Estado, a pretexto de irregularidades na sua admissão, ocorrida há mais de oito anos.
Nessa ação judicial figuram como réus os próprios servidores, o Estado e a União.
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A presumível má-fé, no caso, do. Mare.e.do Ministério Público Federal local decorre do fato de que
o Ministério Público Federal, por. comando constitucional expresso, não tem, como pretende, o .poder
de provocar o judiciário nesta matéria, que, por envolver interesse patrimonial exclusivo da União só
poderia ser patrocinada pelo órgão próprio, criado
pela Constituição Federal de .1988 para tal fim.- a
•. ··, ~--"'·
,,
Advocacia-Geral da União. .
Tanto é verdade que, a folhas,.tantas do processo, a União pede para figurar no seu. pólo ~tivo,
isto é, pede para passar da posição de ré para. a de
autora, revelando o que é desde logo evidente,. ou
seja, interesse na ação não. ser, difuso da sociedade, mas patrimonial exclusivo da União, que, se condenada em tal feito, sua surpreendente ."sanção" seria a de ressarcir-se de recursos pretensamente por
ela despendidos de modo irregular... · • ;•
. <•• · ·
Seria a mais gostosa condenaçã9 da ·história
do nosso Judiciário!
. . .. . • •.. "·' . • ,;,.,~, •.
Não contente, há cerca de. um n$;, volta b Ministério Público Federal do Amapá ao :Judiciário denunciando mais 992 servidores federais em idêntica
situação, havendo notícias de que o total de servidores acusados de irregularidades chegue a 4.500•. ·
Assim, e por tudo isso, é dever de todos quantos nos preocupamos com um futuro menos madrasto para este Pafs, evitando que se tome um Estado
fraco, uma Pátria de desigualdades, um mero entreposto e triste pasto dos interesses internacionais
mais egofstas, é dever nosso; · repito, rejeitar por
grande maioria esta infeliz iniciativa do Governo Federal: a Medida Provisória n• 1'.522. . . ·.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pr~id~nte.
Durante o discurso do Sr.. Gitvam Borges, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidéncia, que
é ocupada pelo Sr.. Levy.pias, ::p Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)~ A Mesa deseja prorrogar a Hora do Expediente por mais 15 minutos, de oficio, se não houver objeção do Plenário.
.......... ·.. .
..
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador l:_'rancelino Pereira:. (Pausa)
.· ,
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Requião, para uma comunicação inadiável, por 05
minutos.
· .• •·
...•, .
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, na verdade são duas comunicações. Na primeira delas, quero reiterar. o fato de
que o Governo do Estado do Paraná,. .até hoje,. não
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prestou informações à Comissão de Assuntos EconOmicos do Senado, onde dois projetes do seu inte~ tramitam, sobre a situação da sua folha de pagamemo e, mais ainda, sobre o acordo que fez com
a indústria Renault de automóveis e sobre o pré. contrato que tem com a indústria Chrysler.
O Governo do Estado tem, reiteradamente, na
imprensa do Paraná, considerado esses acordos
como segredos de Estado. Não existe segredo de
Estado ,quando está envolvido dinheiro público e não
Iii possfVel que o Governador negue a mim e ao Senador Osmar Dias, Senadores pelo Paraná, as informações que estamos pedindo para fazermos tramitar dois projetas de interesse do Estado.
Se o Governador não mostra os acordos é porque alguma coisa não pode ser mostrada. Se alguma coisa não pode ser mostrada é porque é ilegal
ou fere os interesses do Paraná e dos paranaenses.
A segunda comunicação, Sr. Presidente, diz
nispeito a uma reunião realizada pela Bancada do
PMDB, na qual fechamos questão em tomo da prátiça antiga e institucionalizada no Senado de o PMDB
Indicar o Presidente da próxima Comissão Diretora.
A par da posição tomada por 23 Senadores,
vejo na imprensa uma orquestração diversa. O jornal
Folha de S.Paulo de hoje, por exemplo, numa matéria da jomafista Marta Salomon, da Sucursal de
Brasma, diz o seguinte:

•o PMDB - maior partido da base polftica do governo - não abre mão das presidências da Câmara e do Senado e exige o
apoio do governo às candidaturas em troca
dos votos dos peemedebistas em favor da
reeleição do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
A proposta de barganha foi feita pelo lf·
der do PMDB no Senado, Jader Barbalho
(PA): 'O presidente quer a reeleição e nós
queremos as duas presidências. Se o parti·
do acordar com o governo ser favorável à
reeleição, o PMDB cumpre.'
Ela continua dizendo que o jogo esbarra no
PR. e faz algumas outras considerações.
·
Espero que o Lfder da Bancada do PMDB no
Senado desminta a afirmação, não só publicada no
jornal Folha de S. Paulo mas reproduzida mais ou
menos da mesma forma em todos os g~J
nais diários do Pafs.
De minha parte, quero assegurar que o meu
voto não será negociado. E, de resto, numa conversa hoje pela manhã com o Presidente do Partido,
Paes de Andrade, tive a boa notfcia de que o Presi-
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dente Nacional do PMDB está contactando os presidentes regionais do Partido para a realização de um
congresso partidário, ocasião em que as bases e os
delegados dirão com clareza o ql!e pensam da reeleição.
A reeleição não pode ser objeto de negociação
e o Presidente do Senado deve ser um Senador que
tenha independência e valorize o Parlamento. Tenho
certeza de que, como o meu, o voto da maioria absolu. ta dos Senadores não está num balcão de negócios.
o sr. Pedro Simon - Permite-me V. Elf." um
aparte?
······
.O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador
Pedro Simon, nesta fase, de comunicação inadiável,
não são permitidos apartes, mas a Mesa pode inscrever V. Ex", porque teremos tempo nos 15 minutos
de prorrogação da Hora do Expediente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO -Tenho certeza
de que o nosso Lfder, Senador Jader Barbalho, vai
desmentir a jornalista da Folha de S.Paulo, q119 coloca a declaração de S. Ex" entre aspas. É impbrtante que ele faça isso, para a imagem da sua carreira
politica e para a construção do próprio currfculo da
sua vida, fundamentalmente da sua vida pública
A mesma Folha de S.Paulo tem um artigo in·
teressantíssimo, do antigo guerreiro da democracia,
Carlos Heitor Cony. O tftulo, Sr. Presidente, é 'Ossos do ofrcio", e espero trazê-lo ao conhecimento
deste Plenário de forma rápida, se V. Ex" me permitir.
O artigo é o seguinte:
"Ossos do ofrcio
Carlos Heitor Cony
Rio de Janeiro- Nem me dei ao trabalho de pesquisar as pesquisas recentemente
divulgadas sobre as possibilidades da reeleição no Congresso. Tenho insistido, em algumas crónicas, sobre o antagonismo entre a
ética e a politica, por sinal, chovendo no molhado - uma forma de chuva que particularmente me agrada, pois só prejudico a quem
já está prejudicado.
A politica é amoral mesmo, e os que a
exercem são às vezes, cumulativamente,
imorais também. A emenda da reeleição
para beneficiar o atual presidente consegue
ser ao mesmo tempo amoral e imoral- além
de custar caro aos financiadores voluntários
ou não da campanha.
Para livrar a cara de FHC e da atual
safra de polrticos, lembro que o negócio vem
de longe. Os profetas do Velho. Testamento,
que hoje são levados a sério, no te_mpo de-
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les eram desprezados, vozes que clamavam
no deserto. João Batista foi decapitado, Jeremias sofreu o diabo, Jó perdeu tudo o que
tinha, Daniel foi jogado na cova dos leões tudo isso fazia parte do ofício. No fundo,
eles sabiam que estavam do lado certo ao
condenar os apetites do poder ~e isso lhes
bastava.
Não estou insinuando qualquer aproximação entre os profetas e a minha modesta
indignação contra o amoralismo político no
tempo que me coube na face da Tena Olho
assombrado a cara presidencial, poço de tanta mentira, de tanto esforço pa• articular sobre o nada, topando qualquer veAame desde
que saia ganhando um novo mandato.
Em escala descendente, a corriola
quer ganhar proporcionalmente, dividindo o
butim do assalto à mais simples das regras
morais que deve presidir a vida humana.
Daf a inutilidade das pesquisas sobre
as intenções do Congresso. Se o Governo
tem recursos para comprar, os congressistas, em sua maioria, têm o que vender. Os
latinos assim definiam a transação: asinus
asinum frlcat.
A Gazeta Mercantil publica hoje a informação
de que o Governo da República, o Presidente Fernando Henrique, já montou um pequeno comnê de
negociação, e o processo da conupção do Congresso Nacional avança de fonma clara, limpa e despudorada
Sr. Presidente, só quero reafinmar que tenho
certeza de que a maioria absoluta dos votos do Senado da República não estão à venda, e o meu decididamente não está nem nesse momento, nem em
nenhum outro. Os compromissos que tenho são com
os elenores do Paraná que acreditaram em mim e
que não me mandaram aqui para negociar Uderança, Presidência do Senado ou qualquer outro cargo,
o que desmoraliza o mandato que me concederam.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para uma
comunicação inadiável. S. Ex" dispõe de 05 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não tenho
procuração para falar em nome do Líder do meu
Partido, Senador Jader Barbalho, mas, na verdade,
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participei da reunião de ontem e posso até dizer que
fui um dos Parlamentares do PMDB que foi ao Lfder
• · •••.
e pediu a realização daquela. reunião•. .>c .
Defendemos a tese de que e!lse assunto deveria ser esclarecido, porque a fonma .como estava
sendo abordado pelos jornais estava deixando os
Parlamentares do PMDB e o Senado da República
em má situação.
De repente, como seria a eleição de um Presidente do Senado? O PMDB tem 24 membros; um,.já
saiu; outros, vão sair, irão para o PFL etc.. Isso seria
um vexame, seria humilhante, algo que nunca aconteceu n!J, história do Senado.
· ·. · • .· ·
Por esse motivo, solicnei a reunião da Banca~
da. Durante a reunião.- algo que eu desconhecia-,
o Líder apresentou o art. 81, § .1•, em que a questão
foi colocada - e está aqui o Senador .Humberto, Lucena, várias vezes Presidente da Casa·e· I:Jder da
Bancada -, e ficou claro que a situação já ·esta definida. Ou seja, no dia 15 de fevereiro, não se trata do
Partido que tiver maioria; pela situação ·atual;c;o
PMDB já é majoritário. Mesmo que perca até ·1 O Senadores, o que vale é o que está ocorrendo agora.
Essa foi a primeira questão a ser esclarecida. .. ..
A segunda é que o Prv'!DB redigiu. uma nota
onde publicou exatamente isso. Que dizer, de··acordo com o Regimento, a Presidência do Seriado cabe
ao Partido.
· ·
· · · .: • · '
Ficou muno claro que não há vinculação de nenhuma ordem, e o Jader reiirou'sua eandidatura, assim como o Íris. Não existe, portanto; nenhuma éan• didatura Essa é apenas uma quelrtão ·quê, de acordo com o Regimento, cabe a. um :Pa,rtido, que se
chamaPMDB.
·
··. ··~.,:·:.'···
O segundo item, ao qual não' me·: referi, dizia
respeHo à seguinte questão: .ci:>rrio ·ficaria. Q Senado
se, de uma hora para outra, .~m mais nem menos,
começasse a haver troca-troca :de Partidos às vésperas de um eleição, ou seja, se houvesse alteraç.iio
de composição das Bancadas. por. causa · de.
eleição? Sabemos que há esse troca-troca; 'o qoe:é.
um fato grave, muno grave, e temos p~go um preço
alto por isso. Há Senadpr qÚe· passá por.tr~. ,quatro
partidos. É normal que iim Senadór deixe·um partido
_por ter divergências cor;n seus P.ares;:.i~ é ab50lu~
lamente normal! Mas deixar a bancada porque terá um
cargo em outra é uma humilhaçi!o, ~má v.ergonha! c ·

titila

De repente, isso. acontece no Congresso. Foi
feito um levantamento, se não me .engano, pelo Senador Ney Suassuna, em que. se .comprova que;
nesta Legislatura, na Câmara e no Senado, mais •de
150 ou de 200 Parlamentares trocaram de partido... ·

-------~
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Esse, na minha opinião, é um problema muito
sério. Entretanto, o que estaria acontecendo aqui é
um outro problema: a troca de partido estaria sendo
feita para que uma detenninada bancada pudesse
ter maioria para eleger o Presidente. Isso é muito
mais sério.
Repito: fato com·o esse nunca ocorreu, e foi o
que me levou a solicitar uma reu,nião de bancada.
Eu disse ao Presidente José Sainey: Imagine
se, nó !'eu mandato, de repente acontecésse um
fato c:Omo esse! Mil novecentos e noventa e seis ficaria marcado como o ano em que havia um partido
majoritário e um outro, minoritário; os Parlamentares
trocaram de partido-para mudar a composição!
Se o Senado fizer isso, o que poderemos esperar das Cãmaras de Vereadores?
O PMDB coloca isto no papel: somos majoritários e esperamos que essa posição seja respeitada.
A imprensa publicou que um Ministro foi ao gabinete de um Senador do PMDB pedir para que este
deixasse o Partido e entrasse para o PFL.
E quem fez isso, segundo noticiaram, foi um
ministro, das relações políticas, que teria ido ao gabinete de um Senador do Amazonas. Não sei nem
se é verdade, mas a imprensa publicou a notfcia.
Diante do fato, a Bancada se reuniu e, por unanimidade, chegamos à conclusão de que isso não
vai acontecer.
Eu disse, na reunião, que o que menos importa
a esta Casa é saber se o Presidente do Senado, no
ano que vem, "será do PMDB, do PFL ou do PSDB.
O mais importante é se houver um troca-troca - sair
daqui e ir para lá para gan_har a Presidência; isso seria um vexame para o Senado. Podem até não aceitar a indicação do Partido majoritário, podem lançar
um candidato em plenário, o que nunca aconteceu,
segundo diz o Senador Humberto Lucena, mas é
uma outra questão. Porém, de repente, tirar dois Senadores de um partido e levá-lo para um outro, a fim
de transfonnar o minoritário em majoritário, isso é
um vexame!
O Sr. Senador José Samey, que também estava nas manchetes da imprensa, segundo as quais
ele demonstrava simpatia por isso ou aquilo, foi muito claro ao fazer a seguinte colocação: 'Nunca deixei
de ser fiel ao meu Partido. Tenho amigos em várias
Bancadas, mas sou fiel ao meu Partido'. Realmente
esse artigo do Regimento Interno é clarfssimo. Não
pode haver outra interpretação. E o Senador José
Samey fez questão de ser o primeiro a assinar a
Nota do PMDB. Portanto, essa questão está esclarecida
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Tem razão o Sr. Senador Roberto Requião.
Não entendo a maneira pela qual a imprensa divul·
gou essa questão. Perdoe-me, mas estranho que a
imprensa tenha publicado ...: e o Sr. Senador Roberto
Requião fez bem em suscitar o assunto para que pudéssemos esclarecê-lo - que o PMDB estaria fazendo um troca-troca, exigindo a Presidência do Senado para votar favoravelmente à reeleição do Sr. Fernando Henrique. Em nenhum momento, falamos so. bre isso. Essa questão. não foi levantada Nã~ falou em reeleição ou em não-reeleição. FalamoS em
exigir aquilo a que temos direito;·. ·· .; · · ·.. ·
A imprensa, de fato, publicava a troca de fulano para esse ou aquele partido, de lá para cá. E o
fazia como se se tratasse da coisa mais natural.
Mas, de repente, uma nota afinnativa, séria, responsável: falaram que pretendemos fazer troca-troca, ou
seja, trocar a Presidência do Senado pela reeleição
do Presidente. Isso não é verdade. '· '· ·
Sr. Presidente, a reunião da Bancada.foi muito
tranqüila, muito serena Discutimos um assunto que
- repito - é muito importante: se, de repente·, uma
Bancada que tem 25 membros fica com 22 e uma
Bancada que tem 20 membros fica com 23, muda
tudo: muda a composição ·e muda o Pnisiderite do
Partido. O PMDB, nesse caso, seria· a vitima, Sr.
Presidente. Mas isso não atingiria o P_MDB; atingiria
o Congresso Nacional, mancharia· i imagern do Senado Federal; atingiria o· PreSid~nte José. Samey,
Presidente do Senado, e nós .todo5;' ·membros do
Senado Federal.
' • ' " ~ ··' .,-. · ..
Portanto, vale ressaltar que à 'iléCisão da Bancada do PMDB foi altamente positiva e séria. Podem
até tomar outro tipo de decisão: quenÍ._vai ser o Presidente do Senado, quem não ~i
Essa,. ~f entanto, é outra questão. O aliciamento ele Parlamentares até tem acontecido, mas 6 que"riãci pode· existir é
o aliciamento de Parlamentares pàia que e~ ou
aquele Partido tenha a maioria que g~ranta o direito
à Presidência desta Casa. · ·
··
·
·

ser:

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador
Pedro Simon, o tempo de V. Ex" está esgotado.
O SR. PEDRO SIMON -Isso seria um vexame
para esta Casa; isso foi o que a Bancada do PMDB,
mediante a publicação de nota assinada pela ~nani
midade dos Parlamentares, evitou. Concordo com o
Senador Roberto Requião em que as manchetes, as
notfcias dos jornais estão em outro sentido. Diz S.
Ex" que não trocou o seu voto para a Presidência do
PMDB no Senado pelo voto favorável à reeleição.
N!!m eu. E, ao que sei, ninguém da Bancada o fez.
Discutimos, na reunião, sobre aquilo a que temos di-
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reno ou não. Mas sobre reeleição ou não-reeleição
não se falou. Trata-se de assunto que vamos debater em outra dportunidade.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e
Senadores, não obstante
o fato de esse assunto interessar a todos os Senadores - não só aos do PMDB, que se reúnem para
discutir qual o Partido que tem direno à Presidência, não vou falar sobre isso, sobre esse Bloco. Vou falar sobre outro Bloco desta Casa, que está encaminhando de forma equivOCada a questão importante
da descentralização industrial ou da existência de:uma nova politica industrial para o Brasil. Vou falar,
portanto, do Bloco do Nordeste ou Bloco do NorteNordeste. Trata-se de Regiões deprimidas, do ponto
de vista econômico, e carentes de um projeto de integração nacional.

srs:

Abordei esse tema principalmente porque estou encaminhando um requerimento no sentido de
que seja incluído na Ordem do Dia projeto .de minha
autoria, que trata dos incentivos para instalação de
empresas fabricantes de veículos, partes, peças e
componentes automotivos nas Regiões que especificamos: Norte e Nordeste.
Peço inclusão na Ordem do Dia, Sr. Presidente, porque esse projeto, apresentado em 1995, deu
origem - um pouco de cópia houve por parte do
Executivo - a uma medida provisória mediante a
qual se concediam incentivos para as indústrias instaladas no Sul do Pais. O então Relator, Deputado
José Carlos Aleluia, tentou fazer com que a medida
provisória contemplasse o Norte e o Nordeste, concedendo maiores incentivos às indústrias que ali se
instalassem, e não apenas às do Centro-Sul e Sudeste. O Relator tentou fazer essa modificação, sugeriu um projeto de conversão nesse sentido. Evidentemente, a iniciativa foi inócua porque não está
havendo votações de medidas provisórias. Mais grave: S. Ex" imaginou que o Presidente da República,
nas reedições futuras da medida provisória, fosse
resolver o problema. Também nesse aspeclo o Relator deu com "os burros n'água•: viu que não se resolve coisa alguma. E não resolve também fazer a
política da chantagem -ou seja, imaginar que se vai
reunir a Bancada do Nordeste e não votar reeleição,
caso não haja troca. Ora, não é praticando a tese do
é-dando-que-se-recebe que se vai resolver uma
questão como essa.
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Agora, no entanto, temos a possibilidade de
aprovar esse projeto, que tramita desde 1995 no Senado. Podemos analisar, discutir, aprimorar e decidir
sobre ele. E o Presidente da.Rep.ública, se quiser,
que vete. Não precisamos estar pedindo favor a burocrata, à equipe econômica, nem ficar méndigando
e, pior, tentando chantagear. Se .colocássemos a
proposta na Ordem do Dia, poderfarnos inclusive
chamar os representantes do Sul e do Sudeste para
que pudéssemos discutir seriamente esse projeto.
Precisamos saber se este País pode ter uma política
de desconcentração industrial, se não visa apenas
integrações de mercados de países vizinhos nossos
ou da ..América do Sul, mas que busque lamllél]lpOIfticas. de integração nacional com as regi~ ~ue
hoje sofrem discriminação. Esse assunto, inclusive,
foi motivo de um discurso do Presidente desta Cl;isa,
o Senador José Samey. Penso que não se trata de
um problema de discurso, mas de atitude concreta.
Solictto, de acordo com o Regimento, que se
coloque a proposta em Ordem do Dia. Inexplicavelmente, o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, representante do Amazonas, Senador Gilberto Marinho... Gilberto Miranda... Gilberto Mestrinho - talvez tenha feito uma confusão tremenda,
mas o Marinho que conheço, o Josaphat, talvez não
fizesse isso: designar um relator que não tivesse clara vinculação com as indústrias do Sul do Pais,
como é o caso do Senador Eduardo Suplicy, apesar
de pertencer ao Partido dos Trabalhadores. Os trabalhadores também estão muno vinculados às indústrias de autopeças de São Paulo.
O Sr. Pedro Simon - Não entendi, vinculação
com os empresários do Sul do Pais?
O SR. ROBERTO FREIRE - Não, de interesses. Não é vinculação. Apesar de ser do Partido dos
Trabalhadores, porque os trabalhadores, juntaménte
com os empresários do Sul, têm interesse em modificar a pomica das alíquotas de imp9rtação.
O Sr. Pedro Simon- Eu já havia notado, ~
não me tinha dado conta.
. .
O SR. ROBERTO FREIRE - Pode ficar tranqüilo, Senador Pedro Simon, porque, mesmo falándo de improviso, temos a idéia presente na CO(Isciência. Lamentavelmente, nunca .encontrei o PT
com uma política muno clara de desconcentração industrial no Brasil. Talvez, tendo em vista a presença
de Senadores, como José Eduardo Outra, de Sergipe, que têm· uma boa compreensão sobre esse j,ato
possamos ter maiores esclarecimentos sobre a
questão. Em relação a São Paulo, isso não aconteceu. A proposta encontra-se na Comissão de Assun-
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tos Econômicos há muito tempo. Não sei se o Presidente está esperando que o Deputado José Carlos
Aleluia tenha condições de demover a equipe econômica.
Suscito essa discussão, até porque não gosto
de ver apenas os trabalhadores e empresários do
Sul do País discutindo a questão das alíquotas de
importação das nossas autopeças para montadoras;
quero que seja discutido no Senado se isso cabe
·
para uma política industrial no Brasil.
O ·Senador Eduardo Suplicy, agora presente,
talvez possa em~ir um parecer, mesmo que seja
contrário. Tai vez possamos debater no plenário,
para que o projeto não permaneça paralisado. Tratase de um assunto que se faz presente em manchetes de jornais, em mobilizações populares. São Pau.
lo está querendo discutir, tanto quanto nós do Norte
e do Nordeste, e discutir no foro apropriado, que é o
Senado, e não apenas nos gabinetes dos burocratas.
Durante o discurso do Sr. Roberto Freire, o Sr. Le"Y Dias, 3!1 Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Júlio Campos, 2R Vice-Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, por
5 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Senador
Roberto Freire menciona, corretamente, que fui designado Relator de seu projeto de lei referente a incentivos fiscais para instalação de empresas, no
Nordeste em especial.
. Como Relator responsável desta matéria, requeri ao Ministro da Fazenda que providenciasse

uma estiroativa-d_os--efeitos que decorreram da -aprovação de tal projeto de lei. Considero esta atitude
responsável.
Esclareço ao Senado e em especial ao Senador Roberto Freire que não tenho qualquer razão
para estar protegendo este ou aquele grupo indus·
trial, ou mesmo segmento de trabalhadores em meu
Estado, São Paulo, em detrimento do desenvolvi·
mente do Nordeste, de oportunidades de emprego
em qualquer região do Brasil.
Mas, gostaria de transmitir ao Senador Roberto
Freire que me preocupa a questão de nosso País
procurar inst~ir instrumentos de desenvolvimento
eoonômioo, criando estímulos não tanto aos que ganham pouoo ou nada ganham, no Nordeste brasilei-

Outubro 1996

ro, no Norte do Brasil, no Sul, no Sudeste ou no
Centro-Oeste, porque o que tem me preocupado é
que, muitas vezes, as autoridades, os governos de
nosso País instituíram instrumen.tos de incentivos
fiscais, de créd~os subsidiados, de renúncias fiscais,
que, normalmente, são utilizados como estímulos a
investimentos, mas carreando recufl\OS antes para
as mãos de quem já tem patrimônio, muito antes do
que para aqueles que pouco têm.
Gostaria de convidar o Senador Roberto Freire
a refletir se não será mais adequada. a criação de
instrumentos de estfmulo ao emprego, mas que, em
primeiro lugar, destinem recursos para as mãos dos
trabalhadores.
RessaHo que está claf\1. para mim que o5 objetivos que defendo como $enador e como membro
do Partido dos Trabalhadores têm bàstante afinida·
de com os objetlvos que o Senador Roberto Freire
tem tido ao longo da sua história;· oomo uma das
pessoas sempre preocupadas oom" libertação do
ser humano, oom a criação de ool)dições que possam conferir cidadania a todas as pessoas e com a
ooncretização de instnumentosque venham a garantir melhor distribuição da renda e maior eqüidade no
que diz respe~o à distribuição da riqueza doS benefícios do desenvolvimento. Esseé·um debate que
.
gostaria de fazer em profundidade;···' · ·
Mas o cuidado que tenho ·com projeto do' Senàdor Roberto Freire não é'para defender qUalquer
segmento empresarial do Estado de São Paulo. Nenhuma pessoa no Estado de -São· Paulo, nenhum
empresário ou liderança sindical pediu-me que tomasse qualquer atitude oontrária · ao projeto de S.
Ex". Considerei importante ter os elementos completos, os quais solicitei ao Ministério da Fazen$1 que
tem a obrigação e a responsabifidade de fomê<iêr. E
já é hora de o Ministro Pedro Malan fazê-lo. Actadito
que já se tenha passado mais de um mês e vdu oon·- -------- -- ~----,.-"-,-.- ~---:; ..o:· -lerir.

a

e'

o

Ao Senador Roberto Freire tenho a dizer que
S. Ex" será o primeiro a receber as informaçõeS que
· ·''
me forem encaminhadas pelo Ministro.
O SR. ROBERTO FREIRE ::.. 'peÇO a palavra,
Sr. Presidente, pela ordem. '" · · ···' ''G~·- ·· ·
···
O SR. PRESIDEN'li (Júlio·can;pos)- Conce·do a palavra ao nobre Senad_or Roberto Freire •.
O SR. ROBERTO FREIRE (Pf'S-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr•. Presidente, não
é para criar qualquer polêmica, mas talvez seja importante esclarecer que em nenhum .momento eu
disse que alguém fez pressão em relação ao Senador Eduardo Suplicy contra o meu projeto. O que
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disse, e repito, é que o PT teve muito interesse junto
aos empresários das montadoras de São Paulo na
Câmara Setorial para ter uma renúncia fiscal do Governo Federal na volta dos chamados carros populares, o que foi fundamental para a indústria automobilística de São Paulo.
O que eu quis dizer mais adiante, inclusive
isso, é que em São Paulo os empresários e os trabalhadores estão se mobilizando contra a medida
provisória do Governo que dispõe sobre a mesma
questão que quero tratar, só que em outras regiões,
e que, portanto, não tinha qualquer interesse, como
não tem - como tem interesse em acabar com a de
São Paulo - em discutir se isso valeria para o Norte
e o Nordeste.
Não se trata de qualquer juízo de valor, mas de •
um dado objetivo. É claro que o PT tem uma tradição de estar vinculado aos trabalhadores, tal como
nosso Partido. Mas em alguns momentos, o PT, pela
força dos trabalhadores em São Paulo, se contunde
em concentração de renda, em concentração industrial, na defesa do parque industrial de São Paulo, o
que é justo.
Vi, por exemplo, a relação do PT ao defender o
Banespa, pouco importa que fossem entregues num absurdo que esta Casa acettou - como pagamento da dívida de 50% os aeroportos de São Paulo. Duvido que o Nordeste viesse aqui entregar os
açudes para pagamento de 50% da sua dívida, isso
porque receberia, em nível nacional, uma crttica e
uma gritaria, podendo até ser levado ao ridículo por
entregar para o Banco Central os cuidados com os
transportes ou com aqueles que vão visttar os aeroportos. Talvez dissessem isso para cuidar dos peixes das nossas represas.
Estou apenas falando isso em termos de interesse bem concreto do ponto de vista económico.
Não é um juízo de valor, de crítica, muito menos à
pessoa do Senador Eduardo Suplicy, que não recebeu nenhuma pressão para isso. Em nenhum
momento, no meu pronunciamento, falei em relação à pressão ou posições dúbias de S. Ex". Falei
da questão do PT, em termos gerais e dos interesses de São Paulo, que S. Ex" tão bem defende
aqui.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a
mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N2 237, DE 1996
'
Acresce Inciso ao art. 6" da Lei n"
7.713, de dezembro de 1988, que "altera a
legislação do Imposto de. renda e dá, outras providências".
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. s• da Lei n• 7.713, de 22 de dezembro de 1988, fica acrescido do seguinte inciso:
'Art. 6" •••••••••••••••••••••••••••;; •••••••••••. H;•••••
XXII - o valor do aluguel residencial." .
"rt. 2" Esta Lei entra em Vigor 'na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir do próximo
exercício financeiro.
.· · ... -. ,-· ·
· 1 ·
Ar!. 3" FICam revogadas as disposições em contrário.
···
..
·
Justificação

'

>-

L

A presente proPosição tem por objetivo aumentara oferta de imóveis disponíveis para. locação.
Enquanto se registra um déficit de ciooó milhões e seiscentas mil moradias, segundo o último censo do IBGE, o número de imóveis desocupados ascende a três milhões, ou seja, dez por cento do ~otal
de residências do Pafs.
·
Essa sttuação paradoxal explica-se pelas distorções introduzidas na relação locador e Jocalárlo
durante o longo período inflacionário que precedeu
ao Plano Real. A rápida desvalorização da moeda,
além de inibir a oferta, provocou a fixação de valores·
iniciais muito altos para os aluguéis. · ·
. · · .:
O presente projeto tem como escopo estimulai' '
os atuais proprietários a colocarem seus imóveis desocupados no mercado, induzir a construção de unidades destinadas exclusivamente à locação, além
de amenizar o crónico problema da falta de moradia
,
.
,
existente no País.
Em face do significativo alcance social da me:dida, contamos com o apoio dos ilustres Senadores .
para a sua aprovação.
·
· · ·
·
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1996. Senador Júlio Campos, PFL- MT.
·

LEGISLAÇÃO cirAÓA

'··-'

LEI N• 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do Imposto ele
renda a dá outras providências:
·

········p;;;:·6ii"Fi;;;;;;;·j~;;t;;;i;;"~~·d;;·;;;;d~·;;;·;;.
guintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(A Comissão de Assuntos Eco~mioos
- Decisão Terminativa.)
·
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 238, DE 1996
Dispõe sobre taxa de juros nos financiamentos de imóveis habitacionais e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1° A taxa de juros cobrada nos financia·
mentos de imóveis a cargo do SFH (Sistema Finan·
ceiro de Habitação) não poderá ultrapassar. á remuneração paga pela Caixa Econõmica Federal aos
depositantes da caderneta de poupança.
Ar!. 2" A correção do saldo devedor dos finan·
ciarnentos concedidos pelo SFH (Sistema Financeiro
da Habitação) ocorrerá no máximo uma vez por ano,
e, se o mutuário for assalariado ou funcionário público, o reajuste da prestação mensal e do respectivo
saldo devedor, não poderá em nenhuma hipótese
ser maior do que o índice de aumento da remuneração percebida.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As prestações da casa própria financiada pelo
SFH estão sendo compactuadas com a cobrança de
uma taxa de juros de até 100% superior à remunera·
ção que é paga pela Caixa Econõmica Feder-al aos
depositantes da caderneta de Poupança.
Por outro lado, o saldo devedor, cuja correção
resulta no aumento da prestação mensal que é paga
pelo mutuário, vem sendo revisto de forma injusta,
causando em mu~os casos desespero de milhares
de fammas, pois enquanto o salário não sofre qualquer reajuste, a Caixa Econõmica e demais financiadores do SFH exigem uma correção superior às majorações salariais ocorridas no perfodo.
A presente proposição visa portanto evitar que
os mutuários venham a ser obrigados a pagar uma
prestação de seu imóvel em desacordo com a realidade salarial.
É inconcebível que em um país de inflação baixa como o Br-asil o orgão financiador cobre do mutuário uma remuneração de financiamento de imóvel
igual ao dobro da per-cebida pelo mesmo sistema
que administra a poupança interna. Ou seja, pode
acontecer o fato de o mutuário ter uma poupança remunerada a 6%, e esse mesmo mutuário seja obrigado a pagar à mesma instituição que usa o seu dinheiro par.a financiar imóveis uma taxa de juros 12
ou 13%.
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Por essas e outr-as é que o mutuário quando
não desiste do financiamento, toma-se um eterno
inadimplente.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1996. Senador Antonio C8rlos Valadanis- PSB-SE.

(À Comissão. de Assuntos
cos- Decisão Terminativa.)

éco/lómi-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - ~ pro. jetos serão publicados e remetidos à Comissão competente.
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Antonio
Ias Valadares.

car-

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.011, DE 1996
Nos termos do art. 256, letra a, do Regimento
Interno, requeiro a retirada do Projeto de Lei do Senado n• 209, de 1996, de minha autoria, em tramita·
..
ção nesta Casa.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1996. Senador Geraldo Melo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento será publicado e incluído em Ordem do
Dia, nos termos do disposto no art. 256, § 2", b, do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exer-cício, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 51, DE 1996
Reduz para dezesseis anos a Idade
para Imputabilidade penal.
As Mesas da Câmar-a dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
constitucional:
Art. 1° O art. 228 da Constituição Feder-al passa a vigorar com a seguinte redação:
•Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos
às normas da legislação especial. • ·-·-Art. 2° Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
A atteração proposta para o art. 228 da Constituição Feder-al é a redução da idade mínill)a para im-
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putabilidade penal, de dezoito anos para dezasseis
anos. O texto atual do art. 228 da Constituição
prende o amadurecimento da pessoa a um critério
puramente biológico, a "mágica• idade de dezoito ·
anos. A presunção legal é que, no momento do
décimo oitavo aniversário, subitamente manifestase a total compreensão das normas de" conduta da
sociedade.
Pode-se ver claramente que essa presunção
está marcadamente divorciada dos fatos. O mundo
moderno acelera o amadurecimento e já não se
pode pretender que um jovem de dezasseis anos
não tenha discernimento suficiente para saber o que
é crime e quais são suas conseqüências. Faz-se necessário, assim, adaptar a Constituição à realidade
atual do Pafs.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1996 .:.
José Bonifácio - João Rocha - Marluce Pinto Carlos Patrocínio - Bello Parga - Mauro Miranda
- Epltácio Cafeteira - João França - Valmir Campelo - Regina Assumpção- Romero Jucá - Carlos"Bezerra- Coutinho Jorge- Freitas Neto- Lúcio Alcântara - Sebastião Rocha - Gilvan Borges
- Romeu Tuma- Jefferson Péres- Sandra Guidi
- Bernardo Cabral - José Bianco - Levy Dias Sérgio Machado - Lúdio Coelho - Emandes
Amorim - Renan Calheiros - Antonio Carlos V&ladares.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATlVA DO BRASIL

Art 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita a disposições especrticas, constantes dos art. 354 e seguintes do Regimento lnterno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

351

ORDEM DO DIA

·' ·

Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 964, de 1996, do .Senador Lúcio
Alcântara, solicitando, nos termos do art.
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n• 293, de 1995, de sua autoria, que
dispõe sobre as contas hospitalares no Sistema Único de Saúde e dá outras providências.

Sobre

a mesa, ofício do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte:
OFÍCIO N° 41/96-CAS
Brasflia, 21 de outubro de 1996
:: ' ~ :~.;' '
Senhor Presidente,
Em atenção ao otrcio n• 1.4346,' referente ao
requerimento n• 964, de 1996 de inclusão em pauta
do Projeto de Lei do Senado n• 293 de ·1995, informo a V. Ex". que nada tenho a obstar sobre a providência solicitada.
Atenciosamente, Senador Benl Veras, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passase à votação do requerimento, em turno único., i.,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
..
O Projeto de Lei do Senado n• 293, de .1995,
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.: ..
O SR. PRESIDENTE (júlio Campos) '-Item 2:
Votação, em'turiio'ú~i~. d() ReC[uerimento n• 967, de 1996, do Senador Lúcio
Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nos 271 e 305, de 1995, e 164, de
1996, por versarem
'
..assunto.':·. '.:

omesmo

Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam q~iram
permanecer sentados. (Pausa.) · · • · · ·
· • ~
Aprovado.
.
.
':;
Os Projetos de Lei do Senado nOS 271 e âos, de
1995, e 164, de 1996, passam a tramitar em conjunto.
As matérias vão ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e, posteriormente,
à Comissão de Assuntos Sociais, cabendo a esta úl· ...
tima a decisão terminativa.
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O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requeri·
mento rf' 971, de 1996, do Senador Lúcio
Alcântara, solicitando, nos termos regímen·
tais, a dispensa do parecer da Comissão de
Assuntos Sociais sobre o Projeto de Lei do
Senado n• 320, de 1995-, de sua autoria, que
isenta de pagamento de taxa de inscrição
em concursos públicos as pessoas que doa·
rem sangue, cujo prazo já se encontra 'esgotado.
Em votação o requerimento, er:n turno . único.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr.'Presiden·
te, peço a palavra para encaminhar a votação.
.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) -Tem V.
Ex" a palavra.
·
_.0 SR. JOSAPHAT MARINHO {PFL·BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, estimaria que estivesse presente o nobre Senador autor do requerimento, mas me acode
uma dúvida: pelo requerimento, pede "dispensa do
Parec:er da Comissão de Assuntos Sociais sobre o
Projeto de Lei do Senado n• 320, de sua autoria, que
isenta de pagamento de t;~xa de inscrição em con·
cursos públicos as pessoas que doarem sangue•.
Creio que antes de se conceder a dispensa da
audiência dessa Comissão dever-se-ta mandar a
matéria à Comissão de Constituição, Justiça e Cida·
danía.
Com o que se quer estabelecer, faz-se uma
discriminação entre pessoas, e não apenas entre
pessoas que voluntariamente se distingam. Há pessoas que não podem doar sangue por suas condições de saúde; podem habilitar-se, entretanto, ao concurso. Com o critério que se está estabelecendo,
·gera-se unia discriminação que não parece compatfvel oom o principio de igualdade estabelecido na
'Constituição.
. Quem pode doar sangue, doa- merece louvor;
não sei se merece privilégio. Mas há aquelas pessoas que, mesmo querendo, não podem doar. Muitas vezes, são pessoas pobres, mas que serão obrigadas a pagar a taxa de inscrição no concurso.
A dispensa da audiência da Comissão de Assuntos Sociais, se na competência dela não couber
o exame desta matéria, não dispensa, a meu ver, a
ida do projeto à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para que examine esse aspecto de legalidade.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) ,- Tem V.
Ex" a palavra.
_
O SR. CARLOS PATROCINIO {PFL-TO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Si.
Presidente, gostaria de corroborar as palavras o
t
eminente Senador Josaphat Marinho. . . ·
É do conhecimento de todos que a legrisla;.âo
veda terminantemente a comercialização de sangue.
Esse projeto parece-me um incentivo para que haja
mais doação, evidentemente. Porém, den)ro em breve, o cidadão que for _prestar um concurso doará
sangue apenas para ~er dispensado do pagamento
da taxa, O que, de certa forma, fará COm que e5\~ja
comercializando o seu sangue.
Sr. Presidente, também me parece que se trata
de renúncia a uma taxa de inscrição; não sei se illgum projeto de lei de autoria do Senado teria a prerrogativa, a atribuição, de autorizar isenção_ de tal<a,
porque existem questões pecuniárias. ·· ·.•. .... . . ·
Portanto, entendo que essa matérià .·deva ser
remetida à ComissãÔ de Constituição Ju~ e Cidadania, e, segundo minha maneira de pensar, rejeitada, em que pese a boa vontade do. eminente médico
e Senador Lúcio Alcântara, que tem procurado fazer
· com que haja maior doação de sangue, mesmo porque sabemos que· há a falta do mesmo nos bancos:
·· · .. ·
'
Muito obiigado.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Antes
de conceder a palavra aos eminentes Senadores
Epitacio Cafeteira e Francelino Pereira, a Presidência esclarece ao Plenário que a Comissão de Assu'?tos Sociais perdeu o prazo para emitir parecer, mas
a matéria irá à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, por despacho inicial da Presidência, co~
forme reivindicou o eminente Senador Josaphat Ma..
rinho.
Diante deste esclarecimento, consulto os nobres Senadores se ainda desejam usar da palavra.
•
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio
t
Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA {PPB-MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, ouvi com muita atenção as palavras do
nobre Senador Josaphat Marinho, e não tenho nenhuma dúvida de que na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania esse projeto não logrará êxito.
A Constituição estabelece uma isonomia, mas
a vida não. Muitos não doam sangue porque não
têm condições de fazê-lo; outros não têm o tipo sangüíneo usado em transfusões - o sangue AB não
serve para doação alguma. E, pior, quem teve hepa-

e
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tite, estando proibido de doar sangue? Dessa forma,
alguns seriam mais iguais do que os outros se esse
projeto fosse aprovado.
O que não entendo é que este País não raciocina, não se conscientiza de que as taxas que estão
sendo cobradas para esses concursos são altas demais. Muita gente em condições intelectuais de
prestar concurso fica mendigando na porta dos políticos, pedindo dinheiro para a inscrição. Se o concurso é exatamente para escolher os mais c;apazes,
não vejo motivo para o Governo fazer caixa cobrando inscrição para os mesmos.
Se for possível, na Comissão de Constttuição,
Justiça e Cidadania, farei uma modificação para suspender a cobrança de taxa para todos em qualquer
concurso público.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, a matéria é extremamente simples
e deve ser submetida à Comissão de Constttuição,
Justiça e Cidadania. Trata-se de um equívoco ou de
um lapso, não havendo motivo para dis6ussão, já
que toda e qualquer matéria deve passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Essa é a nossa posição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o requerimento, em turno único, que dispensa
o parecer da Comissão de Assuntos Sociais e envia
o projeto à Comissão de ConstiTuição, Justiça e Cidadania.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Constttuição, Justiça e Cidadania, segunda comissão constante do
espaço de distribuição para o exame, em decisão
terminativa do projeto e da emenda apresentada,
nos termos do art. 122, 11, c, do Regimento Interno,
perante a Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 65, de 1996 (n•
223195, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consu-
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lar, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Dominicana, em 18 de maio de 1995, tendo
Parecer favorável, sob no 532, de
1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
disciJssão.
··
Em votação.
Os Srs. Senadores que o ·aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.}
· :· · .: '
Aprovado.
.
A matéria vai à Comissão Diretora para a nidação final.
·
.. ,.,, ,, .

-·-- . '.,.t ~

.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos).::-ltem 5
. .. "' : •.' ! .: :;,:,_
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 67, de 1996 (no
260/96, na Câmara dos Deputados); que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação
no Setor de Turismo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Turquia, em Brasília, em 1O de abril de 1995, tendo
Parecer favorável, · sob
533, de
1996, da Comissão
-de Relações Exteriores e·Defe~ Na"
cional.
·

n•

Em discussão o projeto, em turno único. (Paúsa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirariJ
permanecer sentados. (Pausa.)
,.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para alredaçãofinal.
I

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) -ltel"" 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 69, de 1996 (n•
242196, na Câmara dos Deputados), que
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 8:

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 Namfbia, tendo
Parecer favorável, sob n• 534, de
1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto, em turno único:
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) '-Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 70, de 1996 (n•
245196, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Pà.ssageiros 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, tendo
Parecer favorável, sob nO 535, de
1996, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 75, de 1996 (n•
283196, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Tratado sobre as Relações de Amizade e Cooperação, celebrado entre ·o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasma,
em 25 de outubro de 1995, tendo
Parecer favorável; sob n• 536, . de
1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

sa.)

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau·... , ,;

..

~

Não havendo quem peça
discussão.
· · ,:

a palàvra;: encerro a
:' .,,:·,:,: ·'··'·' ·. ·

Em votação.
.
.
. .
Os Srs. Senadores que o. !!Provam queiram
permanecer sentados. (Pausa.) . .
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Júlio

C~) -ltentl

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 51, DE 1996-CN
(incluído em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento n• 634, de 1996)
.

.

.

Projeto de Resolução.n• 51, de 1996CN, de autoria do Senador Sebastião Rocha, que institui o Prêmio Nacional de Educação Darcy Ribeiro e dá outras providências~
(Dependendo de pareceres das Comissões de Educação e Diretora). .

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o eminente Senador Jeffersçm Péres, da
representação do Amazonas, para proferir parecer
em substituição à Comissão de Educação•..
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Concedo
a palavra ao Senador Josaphat Marinho, pela ordem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do ora~r.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, vou levantar uma preliminar.
O nobre Senador Darcy Ribeiro merece todas
as homenagens, mas devemos acatamento às leis.
Tenho uma dúvida. Podemos votar uma lei dando a
um prêmio o nome de um ~nador vivo? Não tenho
em mãos a lei que estabelece determinadas proibições, mas, para evitar que incidamos em um equívoCO, preliminarmente, encaminho requerimento a V.
Ex" solicitando o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR- JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não analisei a constitucionalidade, legalidade
ou juridicidade do projeto. Apreciei apenas o mérito.
Tanto quanto me lembro a lei federal profbe
que se dê nomes próprios a locais, lugares, imóveis,
embora este mesmo Senado tenha violado a lei
abertamente quando denominou o nome de Senadores vivos a algumas dependências deste Congresso.
De qualquer maneira, creio que a questão suscitada pelo eminente Senador Josaphat Marinho merece ser apreciada, no caso, pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O Projetei de Resolução n• 51, de 1996 - CN,
de autoria do ilustre Senador Sebastião Rocha, institui o Prêmio Nacional de Educação Darcy Ribeiro,
com o objetivo de homenagear pessoa física ou jurídica que tenha oferecido contribuição relevante à
causa da educação brasileira. O referido Prêmio
será conferido anualmente, em sessão do Congresso Nacional, a realizar-se no primeiro dia útil após o
dia 26 de outubro, data natalícia de Darcy Ribeiro. A
escolha do agraciado caberá a um Conselho integrado por cinco membros do Congresso Nacional e
pelo seu Presidente. O teor do Prêmio será sugerido
pelo Conselho à Comissão Diretora do Congresso
Nacional.
Em sua Justificação, o Autor destaca algumas
das maiores realizações do Senador Darcy Ribeiro
como educador e, também, como antropólogo, escritor e político. Ressalta, ainda, a sua admirável projeção internacional, que foi coroada recentemente
com a escolha unânime para receber o Prêmio lnteramericano de Educação •Andrés BeiJo", da Organização dos Estados Americanos.
·
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Com efeito, constitui tarefa diffcil salientar os
méritos do Senador Darcy Ribeiro, tão multifacetada
é a sua obra. Semeador de universidades em IÍários
pafses, especialmente no BrasU; ideàlizador e realizador de importantes ine>Vações·:·no .ensino fundamental; autor de obras que desafiam oànformismo;
relator do SubstitutivO da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, aprovado por esta Casa, ensuas múltiplas
fim, não seria possível esgotar·
realizações. Assim, nada mais justo que incentivar
os que contribuem para a causa da educação bràsileira e dar à distinção o nome de um Senador que
tanto ,enriquece os trabalhos desta. Casa.
Nosso voto é, pois, pela aprovação do Projeto
em epígrafe, propondo atter;~ções, S;Ob a forma das
Emendas abaixo. Cabe salientar que 0 título de prêmio sugere, de pronto, a concessão de pecúnia, o
que implicaria dotação específica, na:previsão orçamentária anual, na contramão d<l pólítica de aysteridade recomendada pela Casa. ·· - · .-.. · · ·
·r

o

as·

'

,,

~:

·.,

:..·.·,,.;.;~~-~

',',

.

... r

EMENDA N°. .1 - PLEN.
Substitua-se na epígrafe a expressão "Prêmio
Nacional de Educação Darcy Ribeiro" por "Diploma
do Mérito Educativo Darcy Ribeiro".
EMENDA N° 2- PLEN :

a

Substitua.:OO, no art."1•,
e>q:)reSsáo "Prêmio
Nacional de Educação Darcy Ribeiro" por "Diploma
do Mérito Educativo Darcy Ribeiro.". . .
EMENDA N° 3...:. PLEN
Substitua-se, no art,' 2", .a ewresSão "Prêmio"
por "Diploma•.
EMENDA N• 4- PLEN
Suprima-se o art. 6°, renumerando-se o seguinte.
· .. '·, .
.
. ' ·, ..
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a
mesa, requerimento que será fido pelo Sr. 1• Secietário em exercício, Senador Antonio Carios Valadares.
··~

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N°1.012, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 255, 11, c, 12, do Regimento
Interno, requeiro que, sobre o Projeto de Resolução
n• 51, de 1996-CN, além da Comissão Constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1996. Josaphat M!lrin~ .•
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Coilstituição, Justiça e Cidadania desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais das proposições
aprovadas na Ordem do Dia de hoje e que., nos termos do parágrafo único do art. 320, do Regimento
Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Antonio Carlos Valadares.
São lidas as seguintes:
/

PARECER" NO 552, DE 1996
(D,.CÓmissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 65, de 1996 (n• 223, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 65, de 1996 (n•
223, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Exercfcio de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Dominicana, em
São Domingos, em 18 de maio de 1995.
Sala de Reuniões, 23 de outubro de 1996. Júlio Campos, Presidente - Ney Suassuna, Relator, Levy Dias- Antonio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER N• 552, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter-
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mos do art.
item 28, do Regimento Interno, prymulgo o segUinte
..
....._ .. ·"·. .. , :.
..
DECRETO LEGISLATIVO NO

. , DE 1996 .. 1

Aprova o texto' do i\cordo sobre
Exercício de Ativldacles · Remuneradas
por Parte de Ó9pendentes do Pessoal DIplomático, Consular, Administrativo e
Técnico, celebrado entre'
Govemo da
República Federativa'do Brasil e Governo da República Dominicana; em São Domingos, em 18 de maio
de 1995.
·
·. _., ..
... ·

o

o

o Congresso Naciqnal d!Íçreia: ·

'.
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo sabre
Exercfcio de Atividades Remunerada& por. Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, IVJministrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da
República Federativa do. Brasil e o Governo cía República Dominicana, em São Domingos, erri 18 de
··
·
maio de 1995.
Parágrafo único. São sujÉlitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que; nos tennos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal,' acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patii· ·
•· · · · ·
mõnio nacional.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor
·
· ·
na data de sua publicação.
PARECER N" 553, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto d!l. Decreto
Legislativo n• 67, de '1996
"260, ele
1996, na Câmara dos Deputados): '
· ··

(n•

.

",'

'

...

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n". 67, de 1996 (n•
260, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cçoperação no Setor de
Turismo celebrado entre Governo da Repúb)ica Federativa do Brasil e o Governo da República da Turquia, em Brasma, em 10de abril, de 1995~·.:., . .. ··
Sala de Reuniões da Comi~. 23 de. outubro
de 1996.- Júlio Campos, Presidente - . Ney Suassune, Relator - Levy Dias - Anton.lo Carlos .Valadares.
·
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ANEXO AO PARECER N° 553, DE 1996

ANEXO AO PARECER N° 554, DE 1996

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento lntemo,1 pro·
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1996
Aprova o texto do Acordo' sobre
Cooperação no Setor de Turismo celebrado entre Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Turquia, em BrasOia, em 10 de abril de

DECRETO LEGISLATIVO N2

,

DE 1996

Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre Governo da República Namlbia e o Governo da República FederatiVa
dQ Brasil, assinado em 4 ele, março de
1994, em Windhoek, República da Namlbia.

1995.
O Congresso Nacional decrete:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo sobre
Cooperação no Setor de Turismo celebrado entre
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Turquia, em BrasOia, em 10
de abril de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N° 554, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto' de Decreto
Legislativo n• 69, de 1996 (n• 242, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do 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 Governo
da República Namfbia e o Governo da República Federativa do Brasil, assinado em 4 de março de 1994,
em Windhoek, República da Namfbia.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de outubro
de 1996. -Júlio Campos, Presidente - Ney Suassuna, Relator- Ney Suassuna - Levy Dias - Antonio Carlos Valadares.

,

Art. 1° É aprovado o texto do Acordo de Cooperação entre Governo da República Namfbia e o
Governo da República Federativa do Brasil, assinado em 4 de março de 1994, em Windhoek, República da Namfbia.
• " ·.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam, resultar em reVisão do referido Acordo, assim como .
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacional.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N" 555, DE 1996
(Da Comissão. Diretora) .
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 70, de ·1996 (n• 245, de
1996, na Câmara dos Deputados).
~

',_..· .

'

''·

.. :.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 70, de 1996 (n•
245, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional 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.
• ' .
.,.!
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de o~bro
de 1996. - Júlio campos, Presidente - Ney Suassuna, Relator - Levy Dias - Antônio Carlos Valadares.
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ANEXO AO PARECER N° 555, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional apro6-, Presi..
dente do Senado Federal, nos termos do art. 48,
~em 2!3, do Regímen!!) Interno, promulgo o seguinte

vou, e eu,
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ANEXO AO PARECER N2 556, DE 1996

n

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, noil ter·
mos do art. 48, item 28, do Regimento. Interno, promulgo o seguinte
. , ••
DECRETO LEGISLATIVO N°, DE 1996

DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1996
Aprova o texto do Acordo de TranspOrte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga, celebrado entre o Gover·
no da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Venezuela, em
caracas, em 4 de julho de 1995.

Aprova o texto do Tratado sobre as
Relações de Amizade e Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o. Governo da U,crã., nla, em Brasília, em 25 de. outubro de
1995.
O Congresso Nacional decreta:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional 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.
Parágrafo único. São sujeitas à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer aios que possam resultar em revisão do refe.rido Aoordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patri·
mônio nacional.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N• 556, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo no 75, de 1996 (n2 283, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redaçao final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 75, de 1996 (n•
283, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado sobre as Relações de Amiza·
de e Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia,
em Brasma, em 25 de outubro de 1995.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de outubro
de 1996. - Júlio Campos, Presidente - Ney Suassuna - Relator- Levy Dias - Antonio Carlos Valadares.

Art. 1• É aprovado o texto do Tratado sobre as
Relações de Amizade e Cooperação,· celebrado en·
Ire o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Ucrânia, em Brasília, em 25 de outubro
de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à. iprovaÇão' do
Congresso Nacional quaisquer ates que possam resultar em revisão do referido Aoordo, assim C<1/00
quaisquer ajustes complementares que, nos terfilos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao P"tlri·
rnônio nacional.
·· .:
· ·

.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Camp'os) - Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lido e aprovado o seguinte: ·
REQUERIMENTO N°1.013, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos. do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n• 65, de 1996 (n• 223/95, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Exercício de Atividades Remuneradas
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
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Governo da República Dominicana, em 18 de maio
de 1995.
Sala da$ Sessões, 23 de outubro de 1996. Joel de Hollanda.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N°1.014, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento l.ntemo,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n• 67, de 1996 (n• 260/96, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação no Setor de Turismo celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Turquia, em
Brasma, em 1o de abril de 1995.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1996. Joel de Hollanda.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre-
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tário em exercfcio, Senador Antonio Carlos Valadares.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO W 1.015, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n• 69, de 1996 (n• 242196; na
Câmara dos Deputados), que aprova o .texto do
Acordq de Cooperação entre o Gol(emo da República da Namíbia e o Governo da República Federativa
do Brasil, assinado em 4 de março· de 1994, em
·Windhoek, República da Namíbia.
Sala das Sessões, 23 de Óutubro de 1996. O SR. PRÊSIDENTE (JÚlio ~s) - Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a pahi.i.ora; ·encerr.ç a
discussão.
Em votação. ·. .
,
· . · · . ' .~
Os Srs. Senadores que. as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
'· .,,,,
Aprovada
. ~· •'' ; <
.'·•<·•
A matéria vai à promulgação•.... ·

n

.

.

''.' .. :

..

_/ ·.;

!

O SR. PRESIDENTE (Júlio Camp9s).,.. Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Antonio Carlos Valadares.
É lido e aprovado o segui~)e:
.
'
., '
. ' .
~

~

... :.•.:l:. '

REQUERIMENTO N•1.016, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa ·de publicação, · para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo rf' 70, de 1996 (ri' 245196, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de
Passageiros e Carga; celebrado entre Governo da
República Federativa do Brasil e Governo da Re. 4 de julho
·• de
pública da Venezuela, em Caracas, em
1995.
:• ...

o

o

Valm~:=~~~ssões, 23 de outubro de 199f-
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprova·
do o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Antonio Ca~os Valada·
res.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.017, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n• 75, de 1996 (n• 283196, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tra·
tado sobre as Relações de Amizade·e Cooperação,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasfiia, em
25 de outubro de 1995.
Sala das Sessões, 23 de outubro ae 1996. Valmlr Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em VC?tação.

Os Srs.·Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Volta·
se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Antonio ca~os
Valadares, para uma comunicação inadiável. S. Ex"
dispõe de 5 minutos.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB - SE. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo fazer
uma breve comunicação. Poderia dizer até que é um
ligeiro e breve protesto, pois que quàndo se trata da
eleição das Mesas Diretoras das duas Casas do
Congresso Nacional, só os grandes partidos se manifestam sobre o assunto.

É um Partido pequeno, que dispõe de apenas
dois Senadores, o PSB, que expressa neste instante
a sua reclamação e - por que não dizer? - o seu
protesto, diante de um jogo polflico que está sendo
elabora.do em função dos interesses da Mesa do Senado e da Mesa da Câmara dos Deputados, momento em que os grandes partidos disputam a indicação das respectivas Presidências, fazendo com
que Senadores de um partido passem para outre ou
vice-versa, de modo a garantir ao .majoritário a Presidência desta Casa
Da mesma forma, como se pronunciou o ilustre Senador Pedro Simon, estou apresentando o
nosso protesto, o protesto do PSB, diante de um
sistema eleitoral como esse para a eleição do Presidente do Senado, que, em face da Constituição,
depois de eleito, tat'nbám é o Presidente do CfS,!tgresso Nacional. Não é possfvel que nesse processo seja utilizada tão-somente uma exigêocia
regimental.
Há poucos instantes conversei.com um brilhante PaMmentar do PPB, o Senador Levy Dias, e S.
Ex" fez uma ooservação certa. S. Ex" disse que, a
qualquer momento, incentivará o seu Partido a .ingressar com uma medida judicial, talvez até ·um
mandado de segurança- nesse ponto posso até me
somar a ele - contra essa norma.
Como a eleição do Presidente do Congfell$0
Nacional pode ser decidida não pelo voto, mas por
uma exigência regimental?! Só pode ser Presidente
do Senado Federal quem for do partido majoritário.
Se os demais partidos se reunirem e constituírem
outro candidato que não seja do partido majoritário,
embora esse candidato, digamos, seja de protesto
contra o Regimento e tenha mais voto, ele não pode
ser eleito e nem a sua candidatura ser aceita, por-que o Regimento obriga que seja do partido majoritário.
Ora, Sr. Presidente, esta é uma Casa democrática, e o seu Regimento Interno tem de ser altera·
do no que diz respeito a essa exigência absurda S6
pode se eleger Presidente alguém do partido majolitário. Ora, se o partido minoritário tiver condições, ou
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capacidade poiRica de convencimento, de chegar à
Presidência do Senado, ficará impedido de apresentar um candidato em virtude dessa proibição regimental.
De modo que quero, Sr. Presidente, som&r-me
à manifestação do Senador Pedro Simon e dizer que
o Senador Levy Dias tem toda a razão, quando se
propõe a ingressar com um mandado de segurança
para impedir essa violência contra · a · representatividade popular. Somos representantes dos
estados '.e temos o respaldo do voto democrático
para decidir as questões internas do Senado, mas
estamos, Sr. Presidente, diante de um obstáculo
criado pelo próprio Regimento desta Casa, o qual já
havia sido aprovado quando aqui chegamos.
Nesta reforma, Sr. Presidente, V. Ex", que é
um membro atuante da Mesa, poderá incentivar
esta Casa a mudar o seu Regimento, para que um
Senador de qualquer partido, desde que tenha
condições politicas, possa chegar à Presidência do
Senado.
Não faço este di_scurso porque desejo ser candidato à Presidência, mas apenas porque penso que
o Regimento Interno desta Casa é antidemocrático
no que diz respeüo à eleição do Presidente do Senado.
O SR. LEVY DIAS- Sr. Presidente, peço a palavra porque fui citado nominalmente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. LEVY DIAS (PPB- MS. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando levantei essa questão presidia a sessão e disse ao Senador Antonio
Carlos Valadares que considerava essa norma regimental inconstitucional. Como pode inserir-se no Regimento da Casa que só pode ser candidato a Presidente - e isso já é uma tradição - Senador que integre um partido majoritário?
Esta não é a Casa do equilíbrio? Todos os Estados brasileiros não têm, aqui, três Senadores? Se
o partido minoritário desejar lançar um candidato,
não pode? Se o Senador desejar disputar a eleição,
não pode? Pode sim!
Portanto, esse debate tem de levar esta Casa
a mudar o Regimento Interno e retirar esse dispositivo, segundo o qual é sempre o partido majoritário
que deve lançar o candidato à Presidência.
Por ser a Casa do equilíbrio, por ser a Casa
que representa os estados, por ser a Casa que sustenta a Federação, o Senado tem de excluir do seu

o
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Regimento Interno a norma de que o partido màjoritário indica o Preside~nte por tradiçã9,-Jodos os Senadores sãn iguais, e a Constituição'Fedéral estabelece que "todos são iguais· perante â-'lei'. Logo, todos têm o direüo de disputar a Presidência do Senado Federal.
~•· ' :.;·i'
.•
~· .
.
•' ., Durant~ o discurso· do _Sr. Levy Dias, o
.. sr._· Júlio Campos, 2g 'Vf/;;e'F{~idente, deixa
·a cadeira 'dá presidéiiCia, que ·é ocupada
pelo Sr. Valmir Campelo.

.w·· ·

,, '.

;"' ;,..;,:-•··:

..

!

O SR. ADEMIR ANDRADE. :::"sr:· Presidente,
peço a·palavra coffid Lfder.·: · ···' ~ :.:·~ .. o.o..

O SR. PRESIDENTE (Valmir,Gampelo)'- O
Senador Romero Jucá já,t:J.!!-Vi.\\.§Qiicitli,d~~ii palavra
antes de V. Ex".
..
.,
·
.....

' '• . l ·:.;.

~

; :'

:-

,;i':•' . .

Vou conceder a palavra ao·· Senádoi"Romero
Jucá e, logo em seguidai a··ooncederei a v. Ex",
como Lfder.
· ·.. · '"c·····~.:._··· · ..:
O SR. ROMERO JUCÁ (P.FL - RR. Como Líder. Sem revisão do orador.)'.., Sr.:Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, peço a palavr;l_ pela :liderança do
PFL, para tratar de assunto extremamente gfii~ve e
de flloraiextremamente preocupante
para Estado
. . • '
'·-I •. '' ,.,
~
ma, que infelizmente tem de senrazido a público.
Refiro-me a um grave probléma 'de saúde. Nas últimas du11s semanas morreram m{HÓspital Malemolnfantil NosSa Senhora de .Nazaré,'em·Roiaima, 32
recém-nascidos:.,,_ ,. ·-';-- . . :·.-_ .. , ... ,·,_

o

Oconreu um descuido-muito grave. -Estamos
encaminhando ao Ministro da Saúde pedido no
sentido da que uma comissão do Ministério da
Saúde seja encaminhada imediatamente a Roraima, a fim de verificar essa situáçiio e tomar as
providências necessáriaS P.árà' que' mais· crianças
não morram.
·· ' ..... '·--·Gostaria de fazer esse apelo ao Ministro Adib
Jatene e avisar que estamos encaminhando-lhe
um documento relatando o que ocorreu naquela
maternidade. Gostaria ainda de pedir que fizesse
parte do meu pronunciamento, desse meu ai~rta. a
cópia dos jornais de hoje que retratam esse grave
quadro.
. , .:. : _.., "''--· "·.
Não podemos ficar calados diante de crise tão
grave. Por isso pedimos ao Governo .Federal as providências necessárias. . . , .•... ·~ ,.
Muüo obrigado,
Sr, pr~idente,:"
..
.
.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE

O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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·-.. ,.
Oireto

FOLHA

!!!'.~--~---

.rn menos áe vinte

tas, 32 6eóês morreram
.a Matemid'adí.:,
>egwufD áenúru:ia
áe uma funcionária,
por i~fecçã.o ftosp(tafar
JESSt SOl!ZA
Da Redaçào

A

diretura da Hospital
Mattrno Infantil Nossa

Senhora de Na7.aré,
Odete Domingues, confirmou
ontem. cm entrevista c:olctiva. as
denúncias veiculadas pel~ •·olha
sobre a morte de rec:em·
nascidos. Ela acrescentou que
não foram 31 cril!Jlças mortas e
si"! 32, um~ a mais que o
nouctado com exclusividade a
partir .U denÜJlcia de funciCmar&a
da Maternidade.
Em momento al11urn, Odete
descanou a possibilidade qu•: a
morte dos bebe~ tenha sido
~ausada por infecçao hospitallu.
"Vej~ bem. nào negamos que
existe evidencias de wn SW'lo de
infecçAo". msou ela. em tom tx:m
explícito para que a imprenlWI não
distorcesse su11s palavras. ··só·
que neste momento nio podemos
antecipar quais foram as causas
dessas mortes".
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Ante:• da .coletivil com. a
imprensa, a diretora $C r~uniu ·
com profissionais da· .ârea
epidemolól!ica, com a diretora da ·

Vigilinc:ia Sanitária, Ana Rita c
com o asses~or·adjuÍÚo.·de · :.
Comunieaçào do C1ove"du) do ·
Estado p.ara avaliar a sit11aç~o. : ·.
Durante 40 minutos d~.reu.nià.o, ··'
· ela foi prepar&dll para: traJar . ·..
~obre o usunto· com· os····
jornalistas c recebeu orientação
que nlo podt:ria ne!;:ar · a
possihilidade.de um sunu.de .. :
infec~áo hospitalar:
. _.
Sempre proeuraricio enf~;i~ar. ·
que a situaÇao estivá. ~ob: ·:·
controle, Odete Domingues •1~~~e . · :
que somente o grupo de c~111<io
epidemológico, nwn pra.wdc;,d~z ·
dias, poderfa>ilar o 'dià.í;nó~tiCo · · ··
definitivo sobre as 32 mortes de ....
recém-nascidos. O grupo rria · ·
~omeçar os ·~studo's onteni·' ·
mesmo.
· · · : · '''·
A diretoria informo11 que à·
Mllcrnidade sofre çom· ·a
superlotayãO e com falt~ '(!e.
verba. A 11:spcito das denilnÚas
de que a Matemidade "estava wn
caos". disse que esse·é um
problema çnfrentadu pelo s~tor ',:
a nh·el nacional. "!'liéu caro .
rçpilrtcr. todos sab~m' q;;~ha
carência de recurso cm quaiq'u~;
lugar do pai~"· enfatizou. ~ " .. : ~.
A superlota<; lo. scli';,;-;d'~···
Odete • .: porque .. o .. ~cHsa
Senhora de Naz.arc e o ,único
·hospital de referência do estado.
Ela ~;aranliu \lue nascem <>00
crianças na Maternidade ... "Se
voc.:s forem fazer as·contassâo
30 crian<;asque n<l.'icem po: âia",
ti•talhou A morte· dú" 32

a
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•

31 cri

Toc:úl.s as m.ortes
açontuaam em pouco
maiS á.e áuas semanas e Má
qt~em. ~ sa-ruu!taáo
rft. in~ fiospi.ttúaT
m menot de vinte diu, 31
recém·nasc:iclu· morreram
na Matcrnld&lle Materno
Infantil Nosaa Senhora de Nauré
!)!)r infeo;.So he~pitalar. A denúncia
f~:~i feita ontem i F~lba por um
peuoa que trabalha na própria
maternidade e se disse
"&lm'Orizada com a siwaçlo". Ela
pediu para nJo ser idenàfic:ada nem
permitiu ser fotografada· quando
conversou ontem com o repórter.
M monc:a de rceem·nucidos
foram
confirm'adas
pela
Organizaçio Social de Luto (OSL),

E
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empresa que mantem convênio
Domí."guesconfirmouada!Íf.!'
com o governo para providenciar
apresentada pela. Folha. f
01 enterros de tec:ém·nascidos de
cprrigiu de 31 para 32 o núm•
fami!ir.a carentes falecidos na
de recém·naseidos mortos.
Matem idade de Nossa Senhora de".: . 'médicanio afinnou, mas, tambo
Nazarr.
. . . nio descartou os ó~itos tenh·
Desde o dia primeiro atê 0 dia
se dado por causa de infec<
·, de ontem, conforme es~&tlstica da
hospitalar. Pensamento difete
tem o presídente.da Coinissãc.
OSL. forom enterradas 31
crianças-reçetn nucidal que,·; . Saúde da ALE, deputado Lú
morreram na Ml!crnidade. Os
Távora que além de afinna
funcion4rios da Orga.,izaçio estie
preseny~ do surto de infecção,
surpresos porque representa l.l•
que pediatras da·matemidàd'
numero elevado de obtidos
tinham pedido providências
incomum ne.ta idade.
secretário de Saúde, Sérgio PU
Os dois ultimo» casos d
croançu •itima. da mfecçáo

nospualu foram duas <.las crianças
trigémeu nascidas na semana
passada. Uma delas sobreviveu e
fói transfendas li3 pressas ontem
para Bra.sílta

·

Ontem, durante coletiva
imprensa. a diretora do Hospi:.
Matemo Infantil, Odete Ire

· A o.liretora· fez qu~stão de d
· ·que a situação estava sob contr
mas o diagnóstico sobre as me
só seria divulgadô em dez d
apóo estudo epidemiológ·
Odete Domingues disse q1.
Casa está superlotada por s·
único h9$pital d~ rçferênciB
estado. Ao~tnfornlar o' nascim,
de 600. crlan<yll5. a, cada mês,
considera reduzido o númer.
óbitos: · :
· .. ·

.. .

.-.:

....
.

•J

·.

r

Funcionários conjir111âin
sucateamento do hospital
Sem a presen~ de colegas
graduados,
clmeras ou
microfones, servidores da
Matemid•de fazem questlo de
contar aos jornalistas que a

instituiçilo está suca~4da. Eles
próprios indicaram a~ próxima
ao Centra Cirúrgico, qnle vários
equipamentos estio Blf.·)ntoados,
virando ferro velho. ~<em, antes

da coleti:va ·com a diretor
berçário. ~~a desinfectado
imprensa J;tào pode faz.er qual·

imagem..
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, como
Líder do PSB. Em seguida será concedida a palavra
ao Senador Geraldo Melo, como Líder do PSDB.
O SR. JÚUO CAMPOS - Sr. Presidente, eu
ha\lia. pedido a palavra para uma comunicação inadiável e por esse motivo deixei a Presidência da
Casà. No entanto...
.
O SR. ADEMIR ANDRADE- V. Ex" pode usar
da palavra. Falarei em seguida.
.
· O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo}- Concedo 'a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL- MT. Para uma
C9fl1Unicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria, em
por,neiro lugar, de agradecer ao Senador Ademir Andrade a gentileza de me deixar falar antes dele para ·
fazer uma comunicação urgente a esta Casa.
Neste instante, a cidade de Campinápolis, no
le~t~ lJ1ii~<?ilr9ssense, na divisa de Mato Grosso
com Goiás, está tomada de pavor em virtude das
ameaças q~e !3stão sendo feitas pelos índios da reserva -de Parabuburi, que desejam ampliar suas terem mais de 100 mil hectares. Aquela reserva já
tem 400 mil hectares.
... Há urn temor mutto grande, a cidade está apavorada. A .ampliação da reserva vai gerar graves
cq!)flttos ~oci;ais na região do Médio Araguaia.
Ontem, o clima era tenso, hoje, pior ainda. Há
poucos momentos o prefeito daquela cidade telefonou-nos comunicando esse fato e dizendo que a população civil está se armando e poderá haver uma
guer:rae!)tre a população branca e a população indígena.
Momentos atrás falei com o Ministro da Justiça,
Nelson Jobim, comunicando-lhe o fato e, neste instante, quero fazer um apelo ao Sr. Presidente da Funai e ao Sr. Ministro da Justiça para que enviem negociadores habilidosos para evttar um conflito social
na cidade de Campinápolis, no Estado de Mato
Grosso.
Não é possível que a Funai continue com a política de aumentar reservas indígenas sem nenhuma
condição técnica para isso.
Portanto, nesta oportunidade, quero fazer um
apelo ao Ministro da Justiça para que tome as providências no sentido de dar um basta à atitude da Funai, que quer ampliar reservas indígenas no Estado
de Mato Grosso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo}- Com
a palavra o nobre Senador Aélemir Andrade.

ras
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem rel(isão
do orador.) - Sr. Pr~sidel')te, ,quero aprovem a
oportunidade para fazer um esci8iecimento em·função das manifestações aqui.fei!ru1 sobre o Regimento Interno com relação à eleição da Presidência do
Senado.
Admirei a colocação, porque
lembro muito
bem de que .no início desta legislatura o nosso colega, Senador Lauro Gampos, f.qi ~ndidato à presidência do Senado, disputando com o eminente .se,.
nador José Samey. s; Ex" é de um Partid<? lll.inoritário desta Casa, o Partido dos Trabalhadores. . . .
Consultando rapidamente o 'Regimento Interno
não encontrei em nenhum de seus aitigos qu,alquer
exigência no sentido de que o candidato a. Presidente da Casa tenha que ser do partido majoritário. E
nem poderia existir tamanha exigência no Regimento, visto que a Constituição da República Federativa
do Brasil, no seu art. 57,§ 4? determi,na:: '""···· .; .:
•Art. 57: ooooo:.. :.-.·.;.~::.~-~o~o.;oe~~~-~ ...~:....~~ ..-.~•o•••~
§ 4° Cada uma das Casas 'reunir-56-á.
em sessões preparatórias; a partir de 1• de
fevereiro, no primeiro ano · da legislatljra.
para a posse de seus· membros e· eleição
das respectivas Mesas,· para mandato 'de
dois anos, védada a recondução para o
mesmo cargo· na eleição imediatamente
·
· •· • •
subseqüente. •.

me

Portanto, não há na Constituição nem. no Regimento artigo que determine que o Presidente\ da
Casa tenha que ser do partido que mais tenha Senadores na Casa.
O que se argumenta é que isso tem sido uma
tradição, tem sido uma norma a composição da
Mesa em que o candidato a Presidente seja sempre
eleito entre os membros do partido que mais tenha
Senadores na Casa. ·
Qualquer Senador desta casa;'' de qualquer
partido, pode ser candidato, ter o voto da maioria
dos Senadores e ser o Presidente do Senado da República. Já houve esse 'tipo, de disputa.no Senado e,
evidentemente, deverá haver novamente no infcio
do próximo ano.
Na Câmara dos DeputadoS, em determinado
momento, o Deputado Paes" de Andrade; que não
era candidato oficial, enfrentou uma eleição extraentendimentos de lideranças partidárias ·e venceu.
Essa disputa tem sido uma· constante na Câmara, e
espero que ela aconteça também no Senado.
O Sr. Pedro Simon - Concede-me V. Ex" um
aparte?

> .:. \ '·.: · .
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O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Pedro Simon - Em primeiro lugar, não
me interessa saber quem será o Presidente do Senado, se será ou não do PMDB. Para mim, essa não'
é a questão. Dizem que tanto o Regimento quanto a
tradição desta Casa determinam que o Presidente
do Senado seja filiado ao maior partido. Ouvem-se
noticias sobre parlamentares que estariam sendo
convidados a se desligarem· do PMDB para- irem
para o PFL, para mudarem essa relação. V. Ex" tem
razão. No Plenário, qualquer Senador pode disputar.
Pode ter um voto ou dez, e isso não importa. O que
queremos destacar de sério nesta questão é que
está havendo uma movimentação no sentido de se
tirar parlamentares do PMDB, a maior Bancada,
para irem para PFL. O PMDB perderia a maioria
para ·o PFL e com Isso o PFL ganharia o direito de
escolher o Presidente. Isso seria péssimo para o Senado Federal. A discussão que V. Ex" está levantando, se cabe ou se não cabe, quem vãi ser, é uma
questão que respeito. V. Ex" não está sozinho nisso.
O Senador Antonio Carlos Magalhães diz, nos jornais de hoje, que vai lutar e que entende que é um
direito que ele tem. Isso é normal e absolutamente
democrático.
O SR. ADEMIR ANDRADE --Eu-confirmo, Senador Pedro Simon, ,que há esse movimento. Há o
interesse de determinado partido em cooptar Senadores, e essa luta está-se dando entre o PMDB e o
PFL Sabemos de "nomes de Senadores que estão
sendo insistentemente convidados para um e para
outro partido. Isso é verdade no sentido de que
aquele que tem mais Senadores seja o que tenha o
direito de indicar o Presidente do Senado.
Mas essa é uma questão formal, pode ser uma
questão de tradição, mas não é, em absoluto, uma
questão legal e muito menos uma exigência do Regimento Interno da Casa e da Constituição da República.
Portanto, devemos ter em mente que esta
Casa deve ser realmente democrática e qualquer
um de nós,. de qualquer partido, tem o direito de ser
candidato e de se eleger Presidente do Senado Federal.
O Sr. Antonio Carlos Valadares- V. Ex" me
permite um aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço com alegria o meu ilustre colega e companheiro de Partido,
Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador
Ademir Andrade, retiro, em parte, o que afirmei so-

o
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bre a ~leição do_ Presidente do Senado. Jlla C:Onv8.~
que t1ve, antenormente ao meu pronunaamentci,
com o Senador Levy Dias, na mesa, S. Ex" estavá .
evidenciando essa atitude antidemocrática do Sena;
do em que sempre o partido majoritário, ou seja, ·o
partido que tem maior número de Senadores, é que
escolhe o Presidente da Casa, e. os demais têm
acompanhar. Achei que S. Ex" tinha razão na suâ
afirmação e vim a público, ao plenário do· SenàéiO;
manifestar minha contrariedade. Entretanto, V. ~
diz bem, não há no Regimento Interno uma noriTU;
obrigatória que expressamente determine que o ~'i
tido majoritário deva eleger o Presidente. Entretanto,
como afirma o Senador Humberto Lucena - que j6
foi Presidente desta Casa, um dos mais antigos ~
lamentares, um dos mais dignos e eficientes,
assento no Senado Federal -, durante toda a hlstórlá.
do Senado jamais houve uma disputa para a P~
dência e nunca o partido majoritário deixou de ~
car o Presidente da Casa. Ou seja, tal proc:ectimen!O
transformou-se em uma lei costumeira, sem nenhum
protesto dos partidos minoritários. Creio que ISso decorreu em face de uma norma regimental,' abriga~
no desejo de o Senado pacificar as coisas e .de
transformar em costume a indicação do Preslden!Q
pelo partido majoritário. Tanto que o art. 60 do Regi.·
mente Interno dispõe: 'A eleição dos Membros~
Mesa será feita em escrutfnio secreto e malorif~
votos, presente a maioria da composição do Sé... ·
do, assegurada, tanto quanto possfvel,' a particlp&,
ção proporcional das Representações Partidárias OIÍ
dos Blocos Parlamentares com atuação no Senado.~
Isso significa que não é obrigatória a participação do
partido majoritário na Presidência da Mesa. En~
tanto, isso foi colocado ao pé da letra e, ao longo dà
história do Senado, interpretou-se como uma.: exigência regimental. Tanto que, até na constituição
das comissões, os partidos vão indicando pela pro.
porcionalidade de seus membros na comlssãq.· -Q
partido majoritário indica, muitas vezes, até o próp_ilo
presidente da comissão e um maior núme.ro ~;~
lamentares para aquela comissão. O mesmo é fei.ló
com relação à Mesa Diretora, que é a Comissão':~
retora do Senado. Ora, penso que V •. Ex" e lo!:lQI
aqueles que compõem esta Casa têm razão•. ~
samos mudar essa norma costumeira em que ~
nas o partido majoritário indica o Presidentà~pa
Casa. Isso precisa acabar. O Dr. Lauro Campos,
nosso querido Senador pelo Distrito Federal, talvez
tenha sido um dos primeiros senadores a vir~ p~
blico protestar contra essa norma costumeira. Ag~
deço a V. Ex".
· · --'

·dê
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O SR. ADEMIR ANDRADE- Eu é que agrade·
ço. Na verdade, na história do Senado, pode o parti·
do majoritário não ter deixado de eleger o Presiden·
te do Senado, mas já houve disputas. Está aqui o
nosso Senador Lauro Campos para comprovar.
Sr. Presidente, era isso que eu objetivava dizer
a esta Casa, com a palavra da Uderança do meu
partido. Estamos tencionando fomiar um· bloco parlamentar nesta Casa, que vai ter uma expressão política extremamente forte, se for efetivamente consolidado.
·
O PSB, o PT, o PDT e o PPS, nós, que formamos 11 Senadores nesta Casa, estamos discutindo
a possibilidade de construirmos aqui um !:)loco parlamentar com uma única liderança, para obtermos espaço nas comissões, na Mesa, para influenciarmos
mais conjuntamente com o nosso trabalho, que é,
quase em todos os pontos, comum nesta Casa.
Esse é um processo de negociação que está
sendo efetivado. Da parte do PSB, entendemos e temos a intenção de que isso realmente se concretize
e que possamos formar esse bloco oficial que faz
oposição ao Governo.
O Sr. Lauro Campos - Senador Ademir Andrade, V. Ex" me concede um aparte?
·
O $R. ADEMIR ANDRADE -Ouço-o com prazer, nobre Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Por ter sido citado,
peço esse aparte no sentido de esclarecer que,
realmente, no ano passado, apresentei o meu
nome como candidato - ou como anticandidato justamente porque não concordo com a partidocra- .
cia que impera no Legislativo. Muitas vezes, a manifestação dos eleitores acaba sendo distorcida e
desviada, tendo em vista o fato de que os partidos
passam a ter o poder decisório. Naquela ocasião,
em sinal de protesto, lancei a minha anticandidatura e contei com sete votos favoráveis, vários dos
quais eram provenientes de membros do Partido
dos Trabalhadores. Na oportunidade, quiseram
também obstar o meu nome, com o argumento de
que a minha candidatura seria anti-regimental.
Contra-argumentei dizendo que, se não fosse aceita
a minha candidatura à Presidência da Casa, eu ingressaria na Justiça para fazer valer aquilo que considero ser um direito de qualquer um de nós Senadores. Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Senador Laura
Campos, é elogiável a atitude de V. Ex".
Sr. Presidente, a busca da formação desse bloco tem, inclusive, o objetivo de interferir no processo
de composição da futura Mesa do Senado.
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O Sr. Bello Parga - Permite-me V. Ex" um
aparte?
·
O SR. ADEMIR ANDRADE- Concedo o aparte a V. Ex", com muito prazer.
O Sr. Bel lo Parga - Senador Ademir Andrade,
confesso-me satisfeito com a notfcia que V. Ex" nos
dá, porque é de inteira conformidade. com o nosso
Regimento, que permite a formaÇão de blocos. Não
vejo corno necessária a mudança de legendas partidárias para finalidade exclusiva da eleição da Mesa.
O Regimento Interno, de maneira alguma, ~gurà
a partido majoritário, ou qualquer que seja a sua situação, a exclusividade na indicação do Presidente.
Desde que haja uin bloco majoritário, a eleição se
definirá em favor desse candidato. Não há nenhum
impedimento regimental, não havendo, portanto - e
não acredito que isso esteja ocOrrendo - esse aliciamento de Senadores, de troca de legenda, apenas
para efeito de fazer peso na eleição. O regimento da
Casa permite integralmente que dois, três ou quatro
·partidos se reúnam em blocos majoritários ou mjRpritários. Dessa maneira, a formação de bi()C()$1 do
pensamento esquerdista é uma forma lógica, natural
e prontamente permitida pelo Regimento da easâ
.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Acolho o aparte
de V. Ex", Senador, e esclareço que, ainda que se
forme o bloco e ainda que esse bloco seja majoritário, um partido com menos Senadores continua timdo o direito de ter o candidato presidente e de eleger o Presidente do Senado. .
· .
.
·
Nossa intenção, na busca da formação desse
bloco, é uma ação conjunta de onze Senadores, no
sentido de buscar a participação nas comissões, O
Regimento Interno é claro e exige a participação da
proporcionalidade partidária, no caso das Comissões.
Sr. Bello Parga- A Mesa também tem que
ter a proporcionalidade, mas não há impedimento
para que um partido, por menor que seja, apresente
·
seu candidato.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Claro, exatamente.
Era essa a comunicação de Uderança que !lU
gostaria de fazer neste momento. Agradeço a opor·
tunidade.

a

o

Durante o discu!So do Sr. Ademir Àndrade, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadei!<l
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Júlio
Campos, 2" Vice-Presidente.
I
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concédo a· palavra ao eminente Senador Humberto Lucàna, primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PBPronuncia o seguinte discu~. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo
·a tribuna para tratar de um assunto que eu reputo de
natureza político-institucional. Refiro-me à edição
das chamadas medidas provisórias, com base no
art. 62 da Constituição Federal.
Após a promulgação da Constituição de 1988,
na qual foi inserido esse dispositivo, acredito mesmo
que, por um equívoco, em se tratando de um instituto de natureza parlamentarista, não poderia ter sido
mantido no texto constitucional após a aprovação da
emenda presidencialista naquele Colegiada.
O fato é que o art. 62 ali ficou como se fosse
uma válvula de escape para atender aos reclamos,
sobretudo do Senhor Presidente da República, nos
momentos de caráter emergencial, quase que numa
substituição aos chamados decretos leis da ditadura.
Isso não se explicava, Sr. Presidente, tendo
em vista que, no processo legislativo contido na própria Constituição de 1988, .lá estão os chamados
projetos de lei delegada que, por si só, satisfariam
as necessidades mais urgentes do Poder Executivo.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex"
umaparte?
·
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, Ex".
O Sr. Jcsaphat Marinhe- E V. Ex" poderia
acrescentar; e ainda pode haver o apelo perfeitamente regular à lei delegada.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Exatamente.
V. Ex" tem toda razão. Ao invés do uso abusivo da
medida provisória, como vem ocorrendo no País
após a Constituição de 1988, sobretudo a partir do
Governo Collor e, mais acentuadamente, no Governo Fernando Henrique Cardoso, podemos justamente chegar à conclusão a que se refere o aparte de V.
Ex", ou seja, que muito do que tem sido feito através
de medida provisória, poderia ser proposto ao Congresso, senão através de projeto de lei do Executivo
em caráter de urgência, a ser votado em quarenta e
cinco dias nas duas Casas, pelo menos através de
projeto de lei delegada. O fato é que ficou ali o art.
62 da Constituição.
Ocorreu que, logo após a promulgação da
Constituição de 1988, o então Deputado Nelson Jobim, hoje Ministro da Justiça, teve a feliz idéia de
apresentar um projeto de lei complementar, que dispõe sobre a edição e o processo legislativo das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição
Federal e dá outras providências.
Esse projeto, depois de muita discussão na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e,
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sobretudo, no plenário, foi aprova,do naquela Casa
do Congresso Nacional qua5e' QUE! por Únanimidade
e veio para o Senado. ()esdE! ~ntão, fui.I,Ul! dos
lutaram pela sua apro-..:ação ao .ladq do ~nado r f:>iidro Simon - Relator do Projeto l')a· Çomi!l5ão de
Constituição, Justiça e Cidadania .~. é\O .lado do Senador Josaphat Marinho. e de quantqs o_Ü)ros, Foi, inclusive, solicitado regill!e de urg~ncia Pªlll que este
P.lenário apreciasse o referidQ projeto,. desde o Governo Collor, sobretudo, em _que es5il. batalha vem
se acentuando, mas, infelizrT)~ntt;~,, punca. cànseguimos a~ngiro nosso objetivo •. ·o..
. . .'
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senador~. o então
Senador Fernando Henrique C'!I'Cfoso. -:-..Que pertencia, primeiramente, ao PMDB. e,depoil;, ao.PSDB era um dos adeptos .mais el)!usiastas pe.la aprovação do Projeto Nelson Jobim, pcirque s, ~ procurava justamente regulamentar O.IJliO das. m~çfas piovisórias, inclusive definindo o. que era urgente e re.levante, estabe.lecendo ·exceÇões.. para que· a medida
provisória não atingisse determinadQS. ~~-como,
por exemplo, o Direito T:ributário. .• ~·, ,.
O fato é que o projeto foi aprpvad!J: na Câmara,
foi aprovado aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mas, no plenário, não houve força
humana que o fizesse ser aprovado• .'J:ocja vez em
que entra na Ordem do dia, há uma mão invisível
que faz com que chegue à Mesa um requerime~o
de adiamento, e, no fim, o projeto Jobim não é aprovado.
Depois de muita discussão, chegou-se à conclusão - e nós discordamos desse aspecto da qudstão - de que não se poderia tratar a :matéria por
meio de lei comp.lementar- o que é, na verdade, um
absurdo, porque nada obsta a que isso ocorra - e
que seria me.lhor recorrer a uma proposta de emenda constitucional.
Várias propostas apareceram, e · terminaJI'!OS
por optar por uma proposta que foi objeto de estudo
de uma comissão especial, da qual foi Relator o nobre Senador Josaphat Marinho. . ...
S. Ex", após um compromisso público dos Srs.
Lfderes no Senado, se dispós a urgenciar a apreciação dessa matéria. Fez um estudo aprofundado, um
belo trabalho, e conciuiu pela seguinte proposição:

á.W

EMENDA N° 1 - Pl.en (Substitutivo)
Dispõe sobre a edição de medidas provisórias e dá outras providências.' .. .
Art. 1• O art. 62 da Constituição Federa.! passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da Repúbli~ poderá
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eãrtar medida provisória com força de lei,
submetendo-a de imediato ao Congresso
Nacional, que a examinará no prazo de sessenta dias, se acompanhada de exposição
de motivos.
§ 1° Se estiver em recesso, o Congresso Nacional será convocado extraordinariamente, no prazo de cinco dias.
§ 2" Se não for apreciada no prazo de
sessenta dias de seu recebimento no Congresso Nacional, a medida provisória perderá a eficácia, desde sua edição, e será convertida em projeto de lei, cuja tramitação
obedecerá ao disposto no § 2" do art. 64
desta Constituição.
§ 3° Rejeitada a medida provisória ou
recusado o projeto de lei em que ela se converter, o Congresso Nacional a disciplinará,
no prazo improrrogável de sessenta dias, as
relações jurfdicas deco1rentes do ato não
aprovado.
§ 4° A medida provisória rejeitada
não poderá ser reeditada no todo ou em
parte.
·
§ s• Não serão objeto de medida provisória as matérias:

I -vedadas à lei delegada, como previsto no § 1" do art. 68 desta Constituição;
11 -de natureza tributária;
III - relativas ao Direito Penal;
IV - que forem especificadas em lei
complementar.
§ - 6" Somente por lei Complementar
poderá ser estabelecida norma a respeito da
medida provisória, salvo quanto ao processo
de sua tramitação.
§ 7'.- A medid& provisória poderá ser
emendada, nos termos estabelecidos pelo
Congresso Nacional.
Art 2" - O § 6" do art. 66 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
§ 6" - Esgotado sem deliberação o
prazo estabelecido no § 4" o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata,
sobrestadas as demais proposições até sua
votação final, ressalvada a matéria de que
trata o ar!. 62, que terá preferência absoluta
para apreciação.
Assina o Senador Josaphat Marinho,
como Relator, e os demais membros da Comissão.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Cf>m
esse resultado esperava-se que esse assunto estivesse resolvido nesta Casa Então, ficamos na expectativa de que a proposição Josaphat Marinho
viesse, afinal, à Ordem do Dia para podermos apreciá-la. No entanto, nada disso aconteceu, apesar do
reiterado compromisso público dos Uderes. Pelo
contrário, a cada momento em que o Senador José
Eduardo Outra, Lfder do PT, apresenta um requerimento para incluir, na Ordem do Dia, o projeto de lei
de autoria do aluai Ministro da Justiça, .Nelson. Jobim, a justificativa é a de que temos a proposta de
emenda constitucional de autoria do Senador Josaphat Marinho, que regula diferentemente da medida
provisória. Todavia, essa proposta não vem a plenário para deliberação.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Exi
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o aparte
do nobre Senador Josaphat Marinho. '- ·.· ·
O Sr. Josaphat Marinho - Apenas para assinalar que o projeto resultou, não o meu projeto, mas
o da Comissão. Porque a idéia inicial que eu havia
tido, eu a modifiquei, atendendo a sucessivas sugestões de representantes dos diferentes.Partidos, com
o objetivo de'·.conciliar. Sou contra medida provisória.
Se de mim. dependesse, faria apenas um artigo: Suprima-sé o art. 62 da Constituição. Mas como aqui
não devem prevalecer os objetivos pessoais, concordei com as modificações que foram sugeridas pelos representantes dos diferentes Partidos, inclusive
aqueles que apóiam o Governo. L.arÍlentavelmente,
quando a comissão aprovou o projeto, começaram
as restrições oriundas do mundo oficial •. ·
O SR. HUMBERTO LUCENA -.V.. Ex" tem
toda a razão.
.
··
· .
E digo mais, nobre Senador, tenho a impressão de que, de certo modo, houve .uma espert~za
de natureza polftica - permita-me usar essa ex- ·.
pressão, que não é frequente em meu vocabulário
-, porque valeram-se de V. Ex", de sua autoridade
de jurista para que esse assunto fosse adiado permanentemente. V. Ex" fez, realmente, junto com a
· comissão, uma obra que honra o Senado, porque
essa proposta de emenda constitucional honra o Senado.
:
Penso como V. Ex", se dependesse de mlin, ·
não haveria medidas provisórias no presidencialismo, preferia ficar, no máximo, com as leis delegad~
...

n

o

Sr. Epltaclo Cafeteira- V. Ex" me permite
um aparte?
· ;..
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex"
com prazer.
O Sr. Epitaelo Cafeteira - Nobre Senador
Humberto Lucena, V. Ex" traz à Casa um assunto
que deveria ser permanentemente em discussão,
porque mutto envergonha a Casa. A medida provisória foi colocada na Constituição Federal quando ainda não se havia determinado que permaneceríamos
no regime presidencialista porque tudo caminhava
·
para o parlamentarismo.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Exatamente.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Quando confirmou-·
se a permanência do regime presldenclallsta, a medida provisória passou a ser uma aberração e os
Governos foram sempre tentando, cada vez mais,
ocupar o espaço do Congresso. Enquanto fazfamos
de conta que estávamos legislando, eles continuavam enviando medidas provisórias. Porque o Governo, assim como na época da Revolução, tem maioria no Congresso, as comissões não se reúnem.
Posso dizer a V. Ex" que 95% das comissões não se
reuniram sequer para escolher presidente e relator a
fim de apreciar as medidas que estão nO' Senado.
Essas medidas, como se dizia à época da Constituição, caíram no buraco negro. O Congresso não legisla, e o Governo usa a medida provisória. Quero
parabenizá-lo porque apresenta este assunto. Como
V. Ex", penso que tem razão o nobre Senador Josaphat Marinho, a quem, se fosse dado o bisturi,
não hesttaria em lancetar o tumor: suprimiria o ar!.
62 da Constituição e estava acabada a história Não
quero criticar dlretamente o Partido de V. Ex", por
uma questão de ética, mas acredito que se deva discutir o assunto primeiro dentro do próprio Partido.
Senão vejamos: V. Ex" fala que a matéria não é incluída na Ordem do Ola. Não são mais os Líderes
que se reúnem para fazer a Ordem do Ola; quem a
faz é o Presidente da Casa, que é do PMOB. O trabalho do nobre Senador Josaphat Marinho está nas
mãos do nobre Senador José Fogaça, que também
é do PMDB. Por isso, acho que a reclamação justa
de V. Ex" deveria ser primeiro discutida numa reunião da Bancada Não podemos continuar nesse
faz-de-conta. Creia, nobre Senador Humberto Lucena, que tenho uma noção exala da impotência legislativa que domina o meu mandato e o mandato de
todos. Lembro-me de que, quando eu era Deputado
pelo PMDB, na época da Revolução, fiz uma coletãnea que trazia na capa uma fotografia do Congresso
e o seguinte título: Onde se pode dizer, mas não se
pode fazer. Pois bem, isso mudou, agora, é o povo
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que escolhe. Mas ainda posso juntar vários discursos sobre medida provisória, colocar na ,capa o re.trato do Congresso e novamente aquele título: On~e
se pode dizer, mas não se pode fazer. Parabéns a
V. Ex" por tratar desse assunto.
O SR. HUMBERTO LUCENA -' Agradeço as
palavras de V. Ex", mas devo dizer; nobre Senador
Epttacio Cafeteira, como inicialmente· procurei expilcltar, que, longe de ser um problema partidário· e,
poflanto, do PMDB, esse é um problema· institucional, um problema ·do Senado. Portanto; ·todos os
Partidos deveriam movimentar-$e. 'As Lideranc;;as
deveriam reunir-se, pedir um encontro com o Sr.
Presidente da Casa, para resolverem e5se .assunto
de uma vez por todas, colocandO em palita; :se não
o Projeto Joblm; pelo menos a propósta de. emenda
constitucional elaborada pelo nobre' Senador Josaphat Marinho, em nome de uma· eomlSSão ·constltulda
pela Casa. O que acontece atualmenté ··não pode
continuar. V. Ex" ·sabe que as Lideranças têm a sua
força, e o Presidente da Casa não podé deixár de levar em conta o apelo das Lideranças: ·.•.:..
O Sr. Pedro Simon- As Lideranças têm a sua
·
cota de responsablfidade.
o Sr. Epitacio Cafeteiríl.:. A imprénsa tem reclamado que é necessário acabàr éom' Ó priVilégio, e
não existe maior privilégio do que um Presidente da
República ser Executivo fi' Legislativo . ao mesmo
tempo. Se os privilégios devem ser cortados, o primeiro a sê-lo deve ser o direito de a Presidente da
República legislar sozinho, como hoje faz, por intermédio de medidas provisórias. · .. ' .
O SR. HUMBERTO LUCENA - 0 que estou
sugerindo é que haja uma reunião dos Lideres com
o Presidente da Casa, para abordar .assuntos dessa
natureza institucional, preservando as prerrogativas
do Copgresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados. Do jeíto que .está, não será
mais necessário o processo legislativo ordinário, visto que quem faz as leis nestE! País é o Poder Executivo e não mais o Poder Legislativo. . . .. . . • ..
o Sr. Josaphat Marinho- V. Ex" me concede
um aparte?
.:
·
O SR. HUMBERTO LUCENA -,.Ouço V. Ex"
comprazer.
O Sr. Josaphat Marinho - O que se sabf" é
que o projeto não teve tramttação regular, porque,
apesar de aprovado unanimemente na Comissão, o
que o Governo quer é a modificação de outros disposttivos da Constituição que lhe aumentem os privilégios. É por isso que ele não teve e nem terá tramitação rápida. O Governo quer conquistar outras van~
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tagens de fndole legislativa que lhe dêem poder quase discricionário.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas quero
crer, nobre Senador Josaphat Marinho, que o Senhor Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, que como sabemos é um pa~amentarista
convicto, tem que pôr a mão na consciência e verificar que Sua Excelência anda muito longe de seus
sonhos parlamentaristas.
Da maneira que está procedendo, cada vez
mais contribuirá para tomar o nosso presidencialismo realmente imperial.
O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex",
nobre Senador Pedro Simon.
·
O Sr. Pedro Simon- Ninguém como V. Ex" é
autoridade para talar sobre essa matéria, uma vez
que presidiu a Casa em mais de uma oportunidade e
por tantos anos foi Lfder de nossa Bancada. V. Ex",
corno eu, sabe que em termos de presença do Congresso Nacional estamos vivendo um momento dramático. Na verdade, estamos fazendo uma encenação, pois depois de fazermos o movimento das 'Diretas Já•, depois de elegermos o Presidente da República, depois de fazermos uma Assembléia Nacional Constituinte e depois de termos uma Constituição Federal, não vejo diferença no conteúdo real e
concreto entre o Congresso Nacional dos dias de
hoje e o Congresso Nacional da época do regime
militar. Claro que no regime militar os Congressistas
não podiam fazer nada, eram cassados, viviam num
regime de violência e de arbítrio. Amanhã, se forem
justificar por que no regime militar o Congresso Nacional funcionava sem poderes como funcionou, podia-se argumentar que foi um momento onde o Congresso tentou fazer a sua parte para chegar à democracia. Todavia, atualmente não. E, tem mais. V. Ex"
salientou esse fato. Isso ocorre somente com o Se-.
nado Federal. A Câmara dos Deputados está isenta,
porque há muito tempo os Deputados votaram o projeto do Deputado Nelson Jobim, quase por unanimidade, e mandaram para esta Casa E estamos COrlJ-.o projeto parado desde o Governo Collor. É verdade
- como disse alguém aqui atrás - que o Deputado
Nelson Jobim agora é Ministro da Justiça. Na pior
das hipóteses, se não encontrássemos solução mas parece que vai sair·, podfamos votar o Projeto
Jobim sem emendas e mandar para o Presidente da
República vetar. Assim, pelo menos, a culpa não seria mais do Senado. É importante que se diga que a
culpa é só do Senado, não é do Congresso e nem
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da Câmara. Vemos o que está acontecendo com a
Vale do Rio Doce, com a legislação permanente; o
Presidente da República está governando através
de medidas provisórias. E digo a V.Ex" que não tenho autoridade para criticar o Presidente, porque, se
estivesse no lugar dele, seria muito diffcil não fazer a
mesma coisa .. O Presidente reúne-se com seus Ministros e pode instituir suas decisões imediatamente,
através de medidas provisórias, mandando publicá. las no Diário Oficial, que paS&alll a ser h3is. Duvido
que alguém- V. Ex", eu, ou quem estivesse.sentado
naqueia cadeira - não achasse isso uma rriaraviltía.
Vamçs cobrar do Governo? Não. E podemos dizer
que o Governo está impedindo? Tambéro não é yerdade. Não votamos, porque não queremós.· Pode
até ser que o Governo· esteja fazendo pressões, fazendo algumas solicitações, o que está erri seu'!qireito. Então, quem está mal não é a Câmara, não é o
Congresso, é o Senado Federal. Nunca recebi e
nem vi alguém receber coação por parte do Presidente da República para que não se ·votasse. Repito, não votamos, porque não queremos. E isso é las·
timável, Senador. Muito obrigado. ·
O SR. HUMBERTO LUCENA~ Muito obrigado
a V. Ex". E veja, nobre Senador Pedro Simon, fui informado agom pela Assessoria da Mesa de q11e estão em pauta 63 medidas provisórias para serem votadas pelo Congresso Nacional. Sendo. que muitas
delas já foram reeditadas cinco, seis, dez, quinze vezes. E uma delas foi reeditada 41 vezes. A Medida
Provisória n• 1.481/41 , de 1996, que dispõe sobre a
desestatização.
O Sr. Epitacio Cafeteira- V. Ex" me permite
um aparte, nobre Senador Humberto Lucena?
O SR. HUMBERTO LUCENA ..., Pois não, nobre Senador Epitacio Cafeteira.
O Sr. Epitacto Cafeteira - Senador Humberto
Lucena, dizem que se trata de uma sabedoria do
Governo - para não usar outra palavra - reeditar a
medida provisória antes de ela ser votada. Na realidade, podem chamar de sabedoria, mas cada um
tem o direito de escolher o adjetivo que quiser. Se o
Governo tem 30 dias para ver a medida provisória
julgada, não pode reeditá-la antes do seu julgamento. Todas as que estão para .ser votadas já estiveram numa outra época. Muitas já foram reeditadas e,
hoje, têm outros números. Isso é um nunca acabar.
Nobre Senador Humberto Lucena, ouço V. Ex", o
nobre Senador Pedro Simon, o Senador José Fogaça, e lembro-me de que éramos do mesmo Partido,
o antigo MDB, na época em que o Congresso podia
ser fechado pelo Poder Executivo - e mais de uma
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vez foi fechado. Mas havia mais ooragem naquela
época. Saíamos sem saber se no dia seguinte voltaríamos para a reunião, mas tínhamos ooragem de
enfrentar. Somos salvos de incêndio, porque chega- .
mos até hoje no uso de mandatos. Hoje, com tristeza, constato que é verdadeiro o ditado nordestino
que diz: Cachorro mordido de oobra t~m medo de
!ingüiça. Explicando, o Congresso ficou tão aoovardado oom o regime autoritário, que hoje tem medo
de lingüiça, ou seja, tem medo de medida provisória
e do Executivo, embora esse não póssa mais fechar
o Congresso, ·não possa cassar mandatos. Mas o
Congresso, especialmente o Senado - quero aqui
concordar oom o nobre Senador Pedro Simon - não
vota. Não queremos votar. O nobre Senador Artur
da Távola dizia que, se não houvesse medida provisória, não haveria legislação, porque o Congresso e
o Senado não votam. Mas o Senado não vota porque sabe que não adianta votar aqui. Não há sentido
vir aqui. todos os dias e, num momento como este,
não poder votar porque a maioria dos Senadores se
retira. Este não é o melhor período para o Congresso Nacional; é um período muito triste. E temos que
convir que não deixará marcas na história, porque,
na história, ficam pessoas como 1iradentes e oomo
aqueles que resistiram e lutaram pela liberdade. Não
votamos .o projeto do Ministro Nelson Jobim porque
não lutamos pela liberdade do Senado da República
e do Congresso Nacional. Senador Humberto Lucena, agradeço a V. Ex" por mais esta oportunidade de
manifestar-me e de relembrar um tempo em que vivi.
Mesmo oom toda dificuldade, valeu a pena viver entre companheiros tão corajosos oomo os que tive no
Congresso Nacional!
O SR. HUMBERTO LUCENA- Senador Epitacio Cafeteira, agradeço a V. Ex'.
O Sr. Artur da Távola- V. Ex' me permite um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Conced9 o
aparte a V. Ex', oom muito prazer.
O Sr. Artur da Távola - Eminente Senador
Humberto Lucena, V. Ex' está tocando no ponto
central de algo muito profundo, que é como oonoeber o funcionamento do Parlamento na oontempomneidade. Com a experiência de ex-Presidente do
Congresso, por certo, V. Ex' poderá esclarecer este
assunto melhor que todos nós. Tenho a impressão
de que estamos diante de um fato inusitado e de difícil elaboração, até por nós mesmos, qual seja, o de
que o modelo de funcionamento do Parlamento vigente está em cheque, pelo fato de que os vários
apartes e os vários exemplos dados a todo instante
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nos mostram que este modelo está, naquilo que vem
das leis da Física, num processo de entropia, ou
seja, num processo interno que acaba por desorganizar o próprio sistema. O grande exemplo é o das.
medidas provisórias, abordado depois da tão saudável e lúcida provocação de V. Ex". Como Panamento, efetivamente não podemos conviver oom o volume brutal de medidas provisórias pelas quais hoje
se legisla. A medida provisória hoje é um instrumento
muito mais agudo do que o decreto-lei da ditadura.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Exalo.
O Sr. Artur da Távola -Ao mesmo tempo, é
preciso que façamos a autocrítica, iniciàdà pelo Senador Pedro Simon, de verificar que o Parlamento é
lento demais na decisão de alguns problemas que
são de magna necessidade para a população, principalmente os da área eoonômica e aque~ que'têtn
por finalidade acelerar o processo de trànsfo~o
do Estado e das suai relações oom a sociedade.
Então, ficamos nessa adjuntiva: estamos entre um
excesso de medidas provisórias, que efetivamente
discrepa da finalidade para a qual a medida provisória foi concebida - a sua urgência e a' sua eminente
necessidade -, e, se assim não fizer, o Governo ficará impossibilitado de agir porque a dinâmica do Poder Executivo na contemporaneidade é düerente,
por isso a dinâmica da decisão legislativa deveria
também ser diferente. Creio que a forma de se evitar
este choque é uma análise muito funda do modo
pelo qual o Congresso funciona Não penso oomo o
Senador Pedro Simon, que é apenas no caso o l:iBr
nado, e nem atribuo culpas, e tenho impressão
o vulto do processo é de tal natureza complexo,
vulto de uma administração na contep1poraneidade
é de tal maneira encrencada, que, ou encontramos
formas dessa convivência, ou nós vamos ficar nesse
impasse. Somos e somos mesmo meros avalistas
de decisões do Poder Executivo. E no caso da medida provisória, aoontece exatamente ·o que disse o
Senador Epitacio Cafeteira. Como não adianta reunir
a comissão; ela acaba não se reunindo, e como ela
não se reúne, a medida provisória acaba não sendo
discutida, acaba não sendo sequer votada DeP9iS
ela é de novo enviada ao Congresso, modificada à
saciedade pelo Poder Executivo, que vai legislando
por aproximação sucessivas. Ora, isso é uma sistemática nova, isso não existia na sistemática brasileira, principalmente na área econômica,. quando muitas medidas provisórias vão sendo aperfeiçoadas no
processo de envio a cada mês ao Cong~. Tenho
a impressão de que não vamos resolver .um problema dessa magnitude com velhas fórmulas. Vamos
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ter que encontrar a maneira de o Congresso funcionar nisso. E é claro que também vai nisso - e eu
jogo isto entre parênteses no meu discurso- a 'crise
do presidencialismo•. O presidencialismo é isto: uma
ditadura legal da Presidência da República, queira
ou não. O próprio poder de veto mostra o tamanho e
a dimensão dessa ditadura por mais que o titular
seja um democrata, como é o caso do atual. O Presidencialismo é uma ditadura legal do Poder Executivo. O Poder Legislativo é afinal mero referenciador
do que 'o Poder Executivo apresenta. Ele apenas referencia e, às vezes, avaliza, endossa; nada mais.
No parlamentarismo, dá-se o oposto: não é o Poder
Executivo que tem de legitimar-se perante o Poder
Legislativo; o Poder. Executivo emana do Poder Legislativo e por ele funciona. Aí, sim, a medida provisória tem cabimento, por delegação direta deste
mesmo Poder, que escolhe os Ministros, que aprova
o programa de ação. Estamos a viver a crise do presidencialismo de um lado e, de outro, a crise do Poder Legislativo na modernidade. Cumprimento V.
Ex", desde já pedindo desculpas por me haver alongado. Mas é que V. Ex• tocou com tanta precisão no
assunto que, evidentemente, seu discurso vai sendo
atrapalhado pelos apartes que V. Ex" mesino provoca, dada a lucidez de seu pronunciamento. Muito obrigado a V. Ex".
O SR. HUMBERTO LUCENA - Em absoluto;
eu é que saúdo a lucidez do seu aparte que valiosa
contribuição dá ao debate da matéria, a qual, como
disse e insisto em afirmar, é de nível político-institucional.
Porém, eu gostaria apenas, antes mesmo de
dar um aparte ao nobre Senador pelo Ceará, de dizer a V. Ex" que a mim me parece sempre haver, na
verdade, esse argumento, em certo grau plausível,
de que o Legislativo é moroso. Contudo, no caso da
medida provisória, o que tem havido é um abuso por
parte do Poder Executivo quanto à sua utilização,
uma vez que ela foi incluída na Constituição - e, a
meu ver, como já disse, por um equívoco, já que se
trata de um instituto do parlamentarismo -, apesar do
presidencialismo, para atender excepcionalmente a
casos de urgência e de relevância.
Ora, tudo se transformou, de uma hora para
outra, em urgente e relevante. Essa é a verdade,
Senador Artur da Távola. No Governo Itamar Franco, S. Ex• chegou ao ponto de, por medida provisória, tratar de matéria de lei complementar, como foi o
caso da participação dos empregados no lucro das
empresas. Um assunto que deve ser tratado por
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meio de projeto de lei complementar; mas foi tratado .
em uma medida provisória, o que é um absurdo.
O excesso de medidas provisórias tem feito
com que o Poder LegislatiVo não tenha mais tempo
para apreciá-las. Lembro-me de· que, no Governo
Samey, as medidas eram de menor volume, e as comissões se reuniam. Eu mesmo fui Presidente e Relator de várias medidas provisórias, mas depois estouraram tantas e suas reedições se multiplicaram
. de tal modo, que não há mais tempo para reunir comissão que analise medida provisória. .
· O Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex" me permite um
aparte?
. O SR. HUMBERTO LUCENA - Com. muito
prazer, Senador Lúcio Alcântara. ·
•·
· . o Sr. Lúcio Alcântara - .Senador HWrto
Lucena, quero fazer um breve aparte, em primeiro
Ex"' com
lugar, para louvar a preocupação de
esse tema, que é fundameiltal p<jra .o Parl,a,m~nto. V.
Ex", como um politico tradicional oonhece, tem experiência, sabe disso,· tanto àssim qúe·~ óCúpando
a tribuna para tratar desse assunto. PenS<l' que nenhum político que tenha experiência, responsabilidade, espírito público, desejo de colaborar com 'p País
possa ignorar a necessidade de o Poder Executivo
· dispor de instrumentos que lhe dêem agilidade, eficiência, rapidez para decidir sobre certas qúestões.
Isso para mim é indiscutível. O que se deve discutir
é o limite. Vou repetir em· voz alta que dizia, há
pouco, ao Senador Artur da Távola; que concordava
comigo: nem mesmo no sistema parlainentariSta italiano, de onde, de certa maneira; sli tirou o instituto
da medida provisória - V. Ex" era COnstituinte, assim como eu e o Senador Artur da Távola -; existe
edição abusiva de medida provisória, como ocorre
aqui. Houve a tentação do Executivo de se valer
desse instrumento, com a concordância e a passividade do Parlamento, e agora se está abusando da
edição de medida provisória. V. Ex" diz que elas vinham para a comissão. Eu já desisti e pedi ao meu
Uder que não me coloque mais em comissão desti't
nada a apreciar medida provisória. ·.. : ·
O SR. HUMBERTO LUCENA-:- .Mas isso ocorria antes, quando o volume era pequeno.
1

·v.

'o'

_
O Sr. Lúcio Alcântara - O próprio Goyemo
tem interesse em que as medidas provisóriaS não
sejam examinadas. Junta-se o interesse do Governo
à passividade do Parlamento, e não se aprecia medida provisória. Espero que o Senador José Fogaça
entregue o seu parecer, mas, de antemão, manifesto-me absolutamente contrário à instalação d~ uma
comissão mista permanente do Congresso para
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isso. Não temos de cuidar de comissão mista; para o
Senado isso é péssimo. O Congresso Nacional, que
reúne as duas Casas, é uma instituição que deve
apreciar o qÚe a Constituição atual permite. Agora,
vamos estabelecer prazos e exigir o seu cumprimento. Há artigo da Constituição que estabelece tramita·
ção em regime de urgência para certas matérias,
bem como uma série de instrumentos que dão ao
Executivo o poder de decidir, com rapidez e eficiên·
cia, sobre matérias que exigem providência imedia·
ta, mas não transformemos o Legislativo numa casa
sem razão de ser, porque os assuntos mais graves e
importantes e as mais fundamentais são motivos de
medida provisória Nem V. Ex", nem eu, nem ninguém, por mais atuante, por mais trabalhador que
seja, como Parlamentar, não consegue fazer absolutamente nada, neste Congresso Nacional, em matéria de medida provisória. As sessões do Congresso
Nacional são verdadeiros •desertos•; não há ninguém; não funcionam. Se V. Ex" quiser saber junto à
Secretaria da Mesa o que o Congresso Nacional
aprovou este ano vai verificar que, com exceção da
suplementação de crédito do Orçamento, não aprovou mais nada, nem a apreciação de vetos; foram
muito poucos. No meu modo de ver, é um· risco optarmos por uma Comissão Mista Permanente para
examinarmos medidas provisórias. Temos, sim, que
exigir tramitação nas duas Casas, fornecer instru·
mentos que também não limitem o Poder Executivo
da sua capacidade de ação, de tomar as providên·
cias e as decisões que o País requer. Votto a repetir,
nem um governo parlamentarista assiste a edição e
reedição sucessivas de medidas provisórias como
acontece no governo _presidencialista do BrasiL É
um absurdo! Dito por·aí afora ninguém acredita, só
vendo! Congratulo-)'Tle com V. Ex" e digo que, nós,
do Legislativo, temos uma grande parcela de responsabilidade porque, falamos contra a medida provisória, reclamamos, mas não decidimos nada para
fazermos algo justo. Não para impedir o Presidente
de governar, porque _não seria patriótico e demonstraria a falta de espírito público, mas, para encontrar
uma solução, justa e razoável que atenda ao interesse das instituições e a necessidade do País.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço V.
Ex" pelo aparte, nobre Senador Lúcio Alcãntara.
Ao concordar com seu ponto de vista, digo que
o ideal seria que, até o dia 15 de dezembro, votássemos a proposta de emenda de autoria do Senador
Josaphat Marinho. Em seguida, procurássemos modiftcar o Regimento Comum para que as medidas
fossem também aprovadas nas duas Casas, separa-
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damente, conforme V. Ex" acabou de dizer. Assim,
talvez pudéssemos agilizar a sua apreciação.
o Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. HUMBERTO WCENA- Ouço o .aparte
do nobre Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna - Seu pronunciamento é-'
por demais oportuno, Senador Humberto Lucenat
Lembro que, no dia 05 de novembro, a medida pr~
visória do Proer estará completando um ano.. Nela
houve grandes investimentos, . e · essa medida se
exaure em seu primeiro aniversário. Isso é mais uma
prova de que precisamos tomar uma atitude, haja
vista esta ··MP do Proer que, automaticamente, se
findará.' Por outro lado, temos medidas P.rovisórias ..
que, no próximo mês de novembro, vãO completar 3
·anos e 2 meses de provisoriedade•. É difícil ente11der..
como uma lei provisória possa durar tanto. E se não
for aprovada? Como sefão os efejtos ~e !pdo ess.e .
tempo de sua vigência? Creio que V. Ex" tem.toda a.
razão. Precisamos tomar uma iniciativa contra esse .
·' ..:. '. ·.
inStrumento.
O S~~.t.IUMBERTO·. LUCENA-; QU)IÍV. Ex"
com toda a atenção, e V. Ex" está. col/erto c:le razão.
quando se refere, especificamente, a essa medida
·
··. ··
:·:
.
provisória
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, gostaria de dizer que, quando se critica a. morosidade do
Poder Legislativo, esquece-se o que ele aprovou do
ano passado para cá; quantas propostas de emenda
constitucional foram aprovadas pelo Senado e pela
Câmara em dois turnos? Matérias, as mais controvertidas, foram aprovadas, como as que flexibiliza:!
vam o monopólio do petróleo, das telecomunicações, a que se referia ao subsolo, a que cuidava de um
novo conceito de empresa nacional.; isso para não1
citar outras, como a proposta de emenda constifu-'
cional relativa à educação, relativa aoCPMF etc. TOdas essas propostas foram aprovadas celeremente
pelo Congresso Nacional.
Então, não é pelo fato de o Congresso ser va".
garoso que as medidas se acumulam; elas se acut
mulam porque vêm para cã em número excessivo. O
Sr. Presidente da República tem abusado da edição
de medidas provisórias.
·
Agora mesmo, Sr. Presidente, quando estão
em discussão no Congresso Nacional as PECs relacionadas à reforma previdenciária, à reforma admi·
nistrativa, o Sr. Presidente da República baixa duas
medidas provisórias, a de n• 1.522, que attera dispositivos da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
e da Lei n• 8.460, de 27 de setembro de 1992.
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Então, Sr. Presidente, além de não reajustar a
A medida provisória procura atingir em cheio
os servidores civis da administração direta e indireta
remuneração do servidor, querem retirar-lhe direitos,
da União. Corno se sabe, neste País, quase sempre
que são direitos conquistados, direitos adquiridos.
os governos, quando querem fazer as chamadas reSr. Presidente, não posso concordar com isso.
formas profundas da economia, transformam os serviE digo daqui desta tribuna que, sé essa medida prodores públicos em bodes expiatórios. Isso ocorreu no
visória for votada no Congresso Nacional nominalGoverno Jãnio Quadros, isso ocorreu no Governo Colmente, terá o meu voto contrário. Não poderei votar
lor e está ocorrendo no Governo Fernando Henrique.
uma medida dessa natureza, uma medida injusta,
No entanto, essa atitude envolve um terrível
uma medida desumana e que não persegue seu
engano, Sr. Presidente, porque não são os servidoprincipal objetivo, que é o de conseguir dinheiro para
res públicos, em absoluto, os responsáveis pelo déficombater o déficit público.
cit público da União e muito menos dos Estados e
O déficit público tem que ser combatido de ouMunicípios.
tra maneira, como, por exemplo, evitando-se gastos
O que se procura, por exemplo, com a medida
com 'o Proer. Segundo resposta do Banco Central a
provisória a que me referi há pouco, é uma econorequerimento de informação de minha autoria, estámia de R$628 bilhões. Veja V. Ex": retiram-se vário(!
se usando dinheiro do depósito compulsório dos
direitos dos servidores públicos para obter uma ecobancos para atender o Proer. Mas, se os bancos
nomia de menos de R$ 1 bilhão. Enquanto isso, Sr.
não pagarem ao Banco Central, quem cobrirá a dfvida será o Tesouro Nacional, que, em última análise,
Presidente, encontra-se na Câmara dos Deputados
um projeto de lei de autoria do atual Presidente da
é um avalista dos recursos do Proer que estão senRepública, Senador Fernando Henrique Cardoso,
do injetados nos sistemas bancários privado e públique cria o imposto sobre as grandes foriunas, que foi
co.
incluído na Constituição pelo meu saudoso conterrâSr. Presidente, essa medida provisória é iníqua
neo e ex-Governador da Paraiba, Antônio M<triz.
e deve ser revista, e voltarei a esta Tribuna para
examiná-la profundamente, · para provar a injustiça
Pois bem, esse imposto, se aprovado, daria ao
que se deseja fazer.
Tesouro Nacional, segundo os dados que tenho,
uma arrecadação da ordem de dois, três ou quatro
Um ponto em particular dessa medida prpVisóbilhões de Reais. Esse imposto não é aprovado. Eu,
ria sobre os funcionários públicos chamou-me atencomo Uder aqui no Senado e depois como seu Preção, provocando-me certa hilaridade. Há um di'?Posisidente, fiz tudo para conseguirmos urgência para a
tivo que pede autorização ao Congresso, p<ir intermatéria na Câmara. Não consegui; ninguém consemédio da medida provisória, para a demisSão de
gue!
servidores não estáveis. Ora, lembro-me do tempo
em que fui Presidente do Senado pela primeira vez,
Pois bem, enquanto não se aprova o imposto
na época em que o Presidente da República era
sobre grandes foriunas, faz-se uma economia de
José Samey, e, encontrando-me no exterior, o PresiR$628 milhões por ano, para tirar direitos de servidente do Senado em exercício, Senador José lgnádores públicos, que nem sequer o reajuste têm tido
na sua remuneração. Embora estejamos com uma ~ cio, devolveu ao Presidente da República uma medi·
inflação baixa, não podemos deixar de reconhecer ~ da provisória que solicitava ao Congresso autorização para demitir servidores não estáveis. Esta já é
que houve inflação pequena, mas houve. Da mesma
uma atribuição constitucional do Presidente da Remaneira que a empresa privada repõe a inflação na
pública, e não há de ser CongressO_ que vai MIO_ridata-base, a empresa pública também o faz; porque
zar a demissão de servidores não estáveis. l'frl,l_ abentão a administração direta não repõe a inflação?
soluto.
·
··
· · · ··'"
É o que se passa no Brasil hoje, porque no serNa nova medida proviSÓria, ·consta a' idéia de
viço público o direito de greve só funciona para
autorização de demissão de servidores não estáveis
quem tem sindicato forte. A Petrobrás tem um sindie outros aspectos, como, por exemplo, a transformacato forte, e, por isso, os petroleiros têm poder de
., .
ção dos tíquetes-refeição em dinheiro,. .
barganha Os bancários do Banco do Brasil e da
Isso significa o seguinte: sobre os tíquetes-reCaixa Econômica Federal têm um sindicato forte. Os
eletricitários também; mas os funcionários públicos
feição não incide nenhum encargo, mas se houver a
civis da União não têm e, por isso, nem sequer a resua transformação em dinheiro, sobre essa remuneração incidirá o desconto da previdência, imposto de
posição do mínimo possível, de 10%, 15% ou 20%
na data-base, eles têm mais.
renda, etc •••

o
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Voltarei a este assunto em outra oportunidade,
assim como voltarei a falar sobre a Medida Provisória n• 1.523, que dispõe sobre vários assuntos pertinentes à Previdência Social, e sobre a Medida Provisória n• 1.524, que se refere à extinção de cargos no
âmbtto da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, pergunto: seria possível extinguir cargos que já foram colocados para provimento por meio de concurso publico? É possível extinguir cargos depois que os editais
foram publicados e vários cidadãos brasileiros pagaram taxa de inscrição e fizeram o concurso público?
Claro que não! Nesse caso, tem-se que fazer uma
exceção: os cargos que foram colocados para
preenchimento através de concurso público, já realizado, não poderão ser extintos porque, do contrário,
irfamos prejudicar direttos adquiridos de pessoas
que gastaram dinheiro, fizeram concurso público e
estão habilitadas a ocupar aquelas vagas.
Sr. Presidente, depois de teorizar sobre as medidas provisórias, de dar minha posição sobre o assunto, trazendo, inclusive, exemplos claros de que
as novas medidas provisórias editadas não têm
nada de relevante nem de urgente, quero dizer a V.
Ex" que voltarei à tribuna para examinar mais amiúde essas medidas objeto de apreciação pelo Congresso Nacional.
Termino meu pronunciamento dirigindo um
apelo veemente ao Presidente desta Casa, Senador
José Samey: espero que S. Ex", tão logo retome do
exterior ou Jogo após o dia 15 de novembro, quando
se· realizará o segundo turno das eleições municipais
em algumas cidades do Brasil, realize uma reunião
com os líderes partidários para viabilizar a votação,
de imediato, da Proposta de Emenda Constitucional
do Senador Josaphat Marinho, que disciplina a edição de medidas provisórias.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Humberto
Lucena, o Sr. Júlio Campos, 2g VICe-Presidente, deixa a cadeira da presícléncía, que é
ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3g Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que esta é
uma coincidência positiva, porque estou falando logo
após um pronunciamento alentado, substantivo, importante do Senador Humberto Lucena, que trouxe a
esta Casa suas preocupações sobre uma grave, im-
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portantrssima e decisiva questão institucional do
nosso País: a edição de medidas provisórias com
força de lei.
A medida provisória é um instrumento jurídico
institucional que nós brasileiros, na Constituição de
1988, introduzimos, copiando o .modelo italiano, os
p~ov_vedimenti pro~isori con f~ di ~egge, ~u~
sao mstrumentos antigos - eu d1na -, SIStematicamente usados como um meio, uma forma, um caminho· de que o governo dispõe para dar provimentq
ao processo legislativo quando são exigidas agilidade e rapidez, alternativas que muitas vezes o Podet
Legislativo, por sua natural lentidão - eu diria, Sr.
Presidente, por sua necessária lentidão -, não pode
ter.
O Poder Legislativo é, necessariamente, um
ambiente de reflexão, de avaliações demoradas,, de
análises aprofundadas. O Legislativo não se caracteriza como um Poder ágil, dinâmico, capaz de rapidamente prover soluções para questões sociais, políticas ou eoonômicas intrincadas. Eu diria que o Poder Legislativo é aquele que dá as soluções mais sábias, mais democráticas, mais representativas, mais
abrangentes, mais socialmente smplas de um processo político democrático. Mas ele seguramente
não é o mais ágil e nem pode ser. Ele não é um órgão ágil, dinâmico, instrumentalmente ativo, em nenhum lugar do mundo, nem na Inglaterra, onde se
inventou o Parlamento, nem no Brasil, onde houve
tanta luta para manter aberta e em funcionamento
essa Instituição.
Portanto, as medidas provisórias que introduzimos no Brasil, estabelecendo aqui uma reprodução
do modelo italiano, trouxeram para todos nós, ao
longo desses anos pós-constituinte, uma experiência
e um ensinamento que acabaram mudando também
a concepção, o entendimento e a visão que nós parlamentares sempre tivemos desse instituto.
Quando o instituímos- e entre os aluais Senadores há muitos que, assim como eu, também foram
Constituintes-, nós o ví~os como um instrumento
excepcional, como algo a ser usado extraordinariamente, em momentos raríssimos, peculiarfssimos do
processo polttico institucional.
No entanto, ao contrário, acabou-se estabelecendo uma espécie de convergência de interesses
negativos ou de uma aproximação passiva e tácita
de maus interesses.
De um lado está o Governo, o Poder Executivo. Neste ponto, refiro-me à instituição e não ao
atual Governo ou ao atual Presidente. Aliás, em defesa do atual Presidente, deve-se dizer que S. Ex",
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entre todos, é o que menos editou novas medidas
provisórias individualmente, embora tenha o encargo
de muitas reedições. Seguramente, se naâa for feito,
o próximo Presidente terá uma sobrecarga, um número ainda maior de reediçôes de medidas provisórias, que se e&tenderão indefinidamente no tempo.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso se'
guramente não é uma personagem que deve ser estigmatizada ou condenada nesse process9. Os Presidentes ltemar Franco, Fernando Collor e José Sarney editaram um número maior de medidas provisórias. De modo que não estamos fazendo uma análise circunstanciada sobre um determinado Presidente, mas sim sobre um instituto constitucional chamado medidas provisórias, sobre os chamados provvedimenti prowisori da Constituição italiana.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recebi
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Senador !ris Rezende, a incumbência
de relatar o trabalho resultante da Comissão Especial, qual seja, a proposta de emenda constitucional
às medidas provisórias.
Dezesseis dias após ter recebido essa matéria,
apresentei desta tribuna a minha proposta, ainda
com elaboração primária. Não era uma proposta inteiramente acabada e também não era, pode-se dizer, algo sobre o que eu tivesse construído absoluta
convicção, até porque convicção política no Parlamento, muitas vezes, não depende tão-somente de
auto convencimento ou de livre arbítrio intelectual. A
convicção num Parlamento depende muitas vezes
de um senso colativo, de uma capacidade de
apreender o sentir coletivo. Formar convicções isola. das, individualistas, egocêntricas, muitas vezes pode
ser uma opção desastrosa e até antidemocrática na
vida parlamentar. Não estou me referindo aqui às
opções éticas ou morais que o indivíduo faz no campo da sua consciência, mas a opções politicas, que
no Parlamento são
de senscic:Oh~tfvO.-

oPÇões

------- --

É por isso que quero dizer, Sr. Presidente, que
naqueles dias, logo após ter recebido o encargo,
não tinha ainda uma convicção baseada no senso
colativo, em uma experiência abrangente, em uma
audiência mais rebuscada, mais criteriosa dos diversos representantes dos partidos políticos com assento nesta Casa.
Hoje, passados mais alguns dias, ou mais algumas semanas, posso dizer que aquela proposta
não é mais uma idéia original ou individual do Senador José Fogaça. Ela - penso eu - adquiriu certo
patamar de senso colativo, porque discutimos, conversamos, debatemos e eu não me limitei, Sr. Presi-

Outubro 1996

dente, Sr"s e Srs. Senadores, a ouvir apenas,os Se-'
nadares da minha Bancada, mas também os Lfderes
do Governo no Senado e no Congresso, Senadores
Elcio Alvares e José Roberto Arruda.
A estes dois fiz uma exposição e obtive deles
senão a aprovação, mas, digamos assim, uma primária adesão às propostas, pelo menos o assentimento e o reconhecimentO de que a idéia tinha o
seu conteúdo lógico, e que poderia caminhar com
suas próprias pernas porque o debate a conduziria.
Ouvi Líderes de outros partidos, ouvi Senadores
desta Casa, ouvi presidentes de partidos, Mjnistros
de 'Estado, cheguei mesmo a conversar durante
duas horas com o vice-Presidente da Rep~bfica, o
ex-Senador Marco Maciel. .
· !
Daí, produzi uma proposta, Sr. Presidente, que
entreguei à Comissão de Constituição, Justiça e• Cidadania, recebendo de seu Presidente, Senador !ris
Rezende, a informação de que essa proposta será,
senão votada, pelo menos apresentada, relatada e
discutida na próxima reunião, ou seja, na ~róxima
quarta-feira naquela Comissão.
·
Em primeiro lugar, quero dizer que esta é uma
questão institucional da maior relevância, um ponto
culminante desse processo institucional de democratização do País. O Brasil é um país em processo de
democratização. E por que digo isso? Não que hoje,
diante de nós, estejam inimigos da democracia que
devam ser derrubados, não. Hoje, os inimigos, os
adversários do processo democratizante estão nos
nossos erros, na nossa incapacidade de reconhecer,
de identificar e de montar o melhor modelo institucional. Os nossos inimigos, os inimigos do processo de
democratização estão, muitas vezes, na nossa desinteligência, na nossa discordância, na nossa incapacidade de articular soluções abrangentes que
atendam ao interesse colativo.
_____ f'Q@rrtQ, p_ar~_ <l_ciE!!TlQCilitiza,çiiQ brasilelra optar por um modelo inteligente de medidas provisórias
é democratizar. Eu não diria, Sr. Presidente, que a
pura e simples supressão das medidas provisórias
fosse um modelo inteligente. Não creio que um Congresso possa fazer isso pelo aspecto institucional relevante da medida provisória, que foi originária de
um Poder Constituinte.
Para suprimir as medidas provisórias seria necessária uma revisão constitucional institucionalmente estabelecida ou nova Assembléia Nacional
Constituinte, com poder originário. Não creio que suprimir, varrer, zerar medidas provisórias seja próprio
de um Congresso. Esse é um tema que poderia ter o
seu caráter polêmico, ser âiSCutido e rejeitado por
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quem quer que fosse. Creio ser possível aperfeiçoar
o modelo, e este, sim, é o papel de um Congresso, é
o papel de representantes eventualmente eleitos
pelo povo do nosso País.
Por isso, Sr. Presidente, estou apresentando
uma tentativa de modelo. Quero dizer, desde logo,
que apesar de entender que essa é uma proposta
muito próxima daquela que imagino ser a mais adequada, não tenho a pretensão, nem a vaidade de supor que estou trazendo a solução acabada. Creio
que, no âmbito da própria Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania haverá emendas e alterações e diria que no plenário, inegavelmente, surgirão
novas opções, tentativas de modificaçe., · .
O que estou imaginando para eS&tJ debate é
que há ateres do cenário político brasileiro que não
podem ser descurados. Não é possível mudar esse
instituto sem ouvir o próprio Poder Executivo. Por
isso, estive com o vice-Presidente Marco Maciel,
que gentilmente me concedeu uma audiência de
duas horas, aliás, devo dizer que S. Ex" me convocou, sem que eu lhe tivesse telefonado ou pedido.
Considero o Poder Executivo, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, um ator importante, o Poder Legislativo, é óbvio, não pode ficar de fora- a sociedade
civil está representada nos partidos políticos que
aqui têm assento -, mas é preciso também ouvir o
Poder Judiciário, que lida com as questões que
emanam das medidas provisórias. É esse o périplo,
é essa a audiência que tenho procurado manter com
os diversos ateres que compõem o cenário democrático do País.
Sr. Presidente, devo dizer que para elaborar
esta proposta vivi algumas experiências positivas e
estimulantes, mas enfrentei um momento dHícil do
processo político brasileiro, porque a recebi exalamente no momento em que se iniciavam as campanhas eleitorais municipais e num momento de notório esvaziamento do Congresso Nacional.
De forma que, mesmo dentro desse pequeno
período crítico e difícil, procuramos estabelecer o
debate, ouvir autoridades, representantes dos diversos setores políticos e, ao final, estamos fazendo
esta proposta. Tal como na proposta Josaphat Marinho, estamos ampliando a vigência da medida provi-sória para sessenta dias.
Há uma reclamação, um clamor, e creio que
tem certa procedência, de Deputados e Senadores e isso também se ouve da sociedade civil - quanto
ao fato de que algumas medidas provisórias vêm de
forma abrupta, de sopetão, de forma surpreendente
e inesperada. Algumas expressões que ouvi nesta
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Casa foram que as medidas provisórias são elaboradas na calada da noite e, no outro dia, .aparecem
como uma bofetada para o povo brasileiro nas páginas do Diário Oficial. Ouvi essa expressão. Portanto, há um clamor no sentido de não sé estabelecer
medidas provisórias como algo que possa l!Urpreender a comunidade, a sociedade civil, os agentes
·
..
. . . ., .
económicos.
Estamos propondo que o. Presidente da República deva comunicar ao. Presidimte do Congresso
Nacional com antecedência de 48 horas,. através de
uma resumida exposição de motivos, a. publicação
no Diário ..Oficial de medida provisória recém editada; salvo, evidentemente, nos casos em que o sigilo
ou a reserva seja imprescindível ao interesse públi.co.
Não é possível que uma medida provisória
como a do Plano Real - que criou uma moeda possa ser divulgada com antecipação, antes de pu-.
blicação no Diário Oficial. Medidas provisórias que
afetam o sistema financeiro, que podem provocar
corrtda aos bancos, que tenham implicações notórias de interesse público, evidentemente, ficartam
como exceção. Mas, nesse caso, o Presidente da
República justificaria, em sua exposição de motivos,
as razões do sigilo e, portanto, da p!Jblicação .com o
desconhecimento prévio do Congresso'. "·''.
Quero dizer, Sr. Presidente, que não estou ta,
zendo nada de novo. Já que .o nosso .. modelo é o
modelo dos provvedimenti provvlsorl .italiano,, já.
que o nosso modelo é o das medidas provisórias ita~
liano. Estou também estabelecendo aqui um. instituto
da constituição italiana, que é o .de. que o conselho
de ministros decide colegiadamente e .comunica ao
congresso italiano - à câmara dos ·deputados e ao
senado - a decisão de publicar em determinado p~1
zo uma medida provisória. Portanto, não se trata Qe!!
nenhuma idéia original, nenhuma invenção extraor"t
dinária, trata-se de, apenas, continuar reproduzindo.
.·.. ... c..
· •
um modelo que aqui adotamos.
Uma terceira mudança que estamos propondo
é relativa à votação no Congresso Nacional, entendido o Congresso como a reunião das duas Casas em
sessão conjunta. A verdade é que o Congresso não
se reúne ou não tem se reunido. A verdade é que,.
por diversas razões, sejam elas de ordem prática, de
ordem· institucional, de ordem política :-. não importando por que nem como.-. o fato ineg~yt;ll e irrect,~
sável é que o Congresso não se reúne,,,.~,,. '· .. ·"'
Ouvi de diversos Deputados e Senadores a reivindicação no sentido de que as medidas. provisórias
fossemjmcaminhadas, portanto, em separado para
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cada uma ·ãas casas legislativas, numa tramitação
regular constitucionalmente estabelecida, ao invés
de serem remetidas para o Congresso Nacional, em
sessão conjunta.
Ora, essa é uma opção possível, não é inviável. Devo até dizer que na proposta da Comissão
Especial, com alentados quatro volumes que recebi
de quase 700 páginas, na propósta da Comissão
Especial, modelada pelo inteligentíssimo Senador
Josaphat Marinho, estabelece-se a seguinte possibilidade: à de que uma medida provisória não votada
no prazo de sessenta dias - já que S. Ex" também
opta pelos sessenta Çias de vigência - seja encaminhada para a Câmara dos Deputados e transformada em proj~to de lei em regime de urgência.
A proposta da Comissão Especial, portanto;
estabelece que a medida provisória não votada passe a ser um projeto de lei ordinário, com tramitação
nos termos do arl 64 da Constituição, que estabelece a sua apreciação urgente em 45 dias, que é, digamos assim, uma prerrogativa que tem o Poder
Executivo quando quer solicitar do Congresso maior
agilidade nas votações. Nesses casos, ele pode pedir, solicitar, requerer a votação em regime de urgência.
Qual o problema dessa proposta e por que
com ela não concordei? Não concordei por uma razão: primeiro, porque hoje as medidas provisórias
pertencem ao universo das duas Casas - tanto ao
Senado quanto à Câmara. Quando se estabelece
que uma medida provisória deve ir direto para a Câmara, reproduz-se aquele modelo tão condenado,
tão criticado aqui no plenário do Senado - aquele
modelo de iniciar um processo de votação na Câmara, fazerem-se lá todos os arranjos, estabeleceremse lá todas as situações e acordos, e depois, 'prato
feito', a situação resolvida ter que ser simplesmente
homologada pelo Senado em 24 horas, sob pressão
da imprensa e da opinião pública, sob exigência do
Poder Executivo.
Ora, na verdade, esta é uma solução que fortaleceria esse cenário, que traçaria o mesmo cenário
com cores muito mais fortes, e colocaria o Senado,
mais uma vez, nesse papel homologatório, secundário, subordinado, que tanto os Uderes e os Senadores querem aqui rejeitar, repelir.
Concordo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. Se o Senado pertence a um universo institucional equivalente ao da Câmara relativamente às medidas provisórias, ele não pode ficar secundarizado
nessa questão, não pode secundar a Câmara, precisa ter com a Câmara um nível de equihbrio institu-
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cional. Estamos propondo que a matéria deva ir em ·
regime de urgência, sim, mas alternadamente, para
uma Casa ou outra; de acordo com um sistema e
um critério de alternância rigorosamente observado
pela Mesa.
A matéria, portanto, uma vez aprovada ou tendo parecer na Comissão, viria em regime de urgência ou para o Senado ou para a Câmara, conforme o
critério de attemância. A matéria não votada em 60
dias adquiriria esse caráter. A matéria em regime de
urgência seria distribuída pelo Presidente do"pongresso para uma Casa ou outra, conforme a sl,q"üência natural e a seqüência simples do regime d\!1 alternância: uma medida para a· Câmara, outra para o
Senado, e assim subseqüentemente. '- ...
Sr. Presidente, num primeiro momento, essa
proposta causou-me estranheza, até porque se trata
de uma inovação institucional. Mas · não há.' outro
meio pelo qual se possa preservar o equilíbrio institucional que hoje existe, porque nas éomissões mistas o número de Senadores é igual· ao número de
Deputados; logo, há um equilíbrio institucional que
não pede ser desfeito. Infelizmente, a proposta da
Comissão Especial do Senado · era .uma . proposta
que encaminhava tudo para a Câmara dos Deputados. Resolvia-se tudo naquela Casa e, depois; tudo
vinha para esta Casa já resolvido. ·
Não sou partidário~ e nunca fui' autor-'" daqueles discursos exaltados contra a Câmara dos Deputados. Nenhum dos senhores, seguramente, presenciou um pronunciamento meu nessa direção. O que
estou dizendo é que este é um discurso ouvido quase todos os dias no Senado Federal. Portanto, entendi que não poderia dar ainda mais material, mais
alimento, mais feedback para esse amplo grupo de
senadores, expressivo e representativo, que, quase
todos os dias, a cada matéria que se vota, nãól aceita uma decisão já pronta e acabada que venha da
Câmara dos Deputados. Trata-se·de um grupo que
deseja emendar, reformar, e nem sempre isso àcontece porque o modelo institucional empurra para isso
inevitavelmente. Casa revisora é assim. Por isso, estamos apresentando uma proposta de alternância.
Há uma o'utra razão para isso; Estamos propondo também que, ao invés de uma comissão mista criada para cada medida provisória, que $ crie
uma comissão mista única permanente, num figurino
institucional parlamentar semelhante àquele da Comissão de Orçamento. Quem foi membro da Comissão de Orçamento nesta Casa sabe muito bem do
que eStou falando. Refiro-me a uma comissão que
se renova todo ano, que não pode repetir seus
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membros no ano seguinte, que não é tão pequena
em número como são as comissões permanentes da
Casa; é uma comissão mista, quer dizer, o número
de senadores é igual ao número de deputados.
Essa comissão mista, que propomos ser composta por 17 Senadores e 17 Deputados, teria o prazo de 35 dias para dar parecer sobre a admissibilidade, estabelecer o juízo de admissibilidade da medida provisória quanto aos seus aspectos de relevância e urgência. Teria também a incumbência: precípua de dar parecer quanto à constitucionalidade e
à juridicidade da medida e, por fim, de dar parecer
quanto ao mérito, uma vez superadas estas duas
instâncias primárias: a de juízo de admissibilidade e
de constitucionalidade e tecnicalidade jurídica da lei.
Ora, Sr. Presidente, essa comissão, sendo um
fórum único, sendo um ambiente único, necessário,
inevitável, reunindo-se toda semana, ali, sim, vão
ser debatidas as matérias; ali, sim, os pareceres vão
ser dados; ali, sim, a discussão vai ter conseqüências; ali, sim, vão ser produzidos pareceres que vão
resultar em matéria aprovada em plenário relativamente às medidas provisórias.
Ouso afirmar que 95% das medidas provisórias
irão praticamente sumir do mapa institucional do
País, no momento em que se criar e se estabelecer
essa comissão mista permanente, única, tal como é
a Comissão de Orçamento. E, tal corno a Comissão
de Orçamento, tem que ser renovada todo ano; e, tal
como é na Comissão de Orçamento, tem que ter alternância de presidência. Ora o presidente é do Senado, num ano, ora o presidente é da Câmara, no
ano seguinte. A única situação que não se reproduz
é a de um relator único. Porque como são medidas
provisórias de assuntos tematicamente os mais distintos, os mais diversos, evidentemente deverá haver um relator específico para cada matéria, observada também uma alternância equilibrada entre senadores e deputados.
Estamos propondo também, Sr. Presidente,
que seja vedada a reedição de medida provisória
que trate dos seguintes temas: matéria de lei delegada, sobre a qual versa a nossa Constituição no
que tange à lei delegada; matérias de competência
privativa do Ministério Público, do Poder Judiciário,
dos Tribunais, que, evidentemente, não podem ser
matérias de medida provisória; matéria relativa à lei
penal, uma vez que a medida provisória não pode tipificar o crime. Logo, ela não pode ter essa característica de punir, tipificar o crime, criar uma situação
de comportamento criminoso, e logo ali ela é rejeitada ou é extinta e perde sua eficácia, e aquilo que foi
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crime por 30 ou 60 dias deixa de ser. Seria uma
·anomalia jurídico-institucional, seria um absurdo. Lei
penal não pode ser objeto de medida provisória.
Por outro lado, é vedada a edição de medida
provisória que trate de matéria especificada em lei
complementar. As medidas provisórias são votadas
e aprovadas ou rejeitadas por "maioria simples, enquanto a lei complementar é votada, aprovada e rejeitada por maioria absoluta. De modo que são incompatíveis, são vasos incomunicáveis a medida
provisória e a lei complementar.
.
·.,..,
um problema, Sr. Presidente, ao longo
todos esses anos, desde 1989, procurei verificàr
qual decreto legislativo foi aprovado pelo CongresSo
para regular as conseqüências decorrentes da perda
de eficácia de uma medida provisória Sabem V.
Ex"s quantos decretos legislativos já foram produzidos para regular a perda de eficácia, portanto,
conseqüências jurídicas decorrentes e a cessação e
perda no espaço e no tempo de direitos ~leci
dos por uma lei que, de repente, pass"l a não existir
mais? Não existe decreto legislativo para ess~fim.

Ha

tê

as

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Senador José Fogaça, gostaria de avisar a V. Ex" que
a sessão deverá ser encerrada daqui a 2 minutos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr•. Presidente, sei
que o tempo está-se esgotando. Concluirei o meu
discurso.
Apenas gostaria de dizer que não há dúvida de
que esse modelo de legislar sobre fatos passados
que deixaram de ter validade jurídica equivale a
apertar a pasta de dente e, depois, tentar colocá-la
novamente dentro do tubo. Não se pode fazer isso
de forma alguma. Sena necessário esse tipo de malabarismo intelectual e jurfdico para produzir um dec~to legislativo regulamentando esse tipo de sib.!rçao.
Estamos propondo que seja vedada a reedição
de medida provisória por meio de um decreto legi!>lativo que determine a cessação da eficácia e não a
sua extinção, porque, se tiver que retomar no temPo
a nível zero, não há decreto legislativo possível, viável. Decretando, portanto, a cessação da eficácia, é
possível regulamentar em decreto legislativo e normalizar as garantias dos direitos que foram estabelecidos enquanto a lei estava em vigência. isso! é
possível.
.
Esse é um modelo inteiramente novo, uma proposta realmente inovadora. É possível vedar a reedição de medidas provisórias mediante esse modelo
de decreto legislativo que estamos aprese!Jtando.
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Essas inovações, evidentemente, não têm caráter irrecorrível, definttivo e absoluto; tem quase
que a intenção de sugerir o debate. Apesar de eu
ser obrigado a apresentar essa tese sob a forma de
relatório, de parecer formal e oficial dentro da Comissão de Constituição e Justiça, dou-a o conteúdo
político de uma sugestão, para que os Srs. Senadores se sintam à vontade para criticar, alterar, modificar e abrir a questão sempre no sentido
qual nos
referimos: de um país democratizado pela inteligência, pela' ·competência, pela capacidade e pela eficiência dos seus Parlamentares.
Obrigado, Sr. Presidente.

ao

Durante o discurso do Sr. José Foga-

ça, o· Sr. Levy Dias, 3g Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo·
Sr. Ademir Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Os
Srsc Senadores Odacir Soares, Mauro Miranda, Júlio
Campos e Henrique Loyola enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do art. 203 do
Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho acompanhado com apreensão as dificuldades vividas pelos
pequenos agricultores brasileiros, especialmente em
relação à obtenção de crédito para o custeio da próxima safra.
Todos sabemos das grandes vantagens para o
País de um setor agropecuário forte, sadio e baseado na pequena propriedade rural.
A pequena propriedade fixa o homem no campo, gera empregos diretos e indiretos, evita o inchaço e a favelização das grandes cidades, aumenta a
oferta de alimentos, barateia os preços, distribui renda, enfim, é uma das soluções mais óbvias para resolver parte dos problemas do País, contribuindo
para seu crescimento económico.
Não é por outro motivo que a reforma agrária é
urna das condicionantes para o desenvolvimento
brasileiro, colocando-se como um dos desafios a serem enfrentados pelo atual governo.
Mas não é exatamente a reforma agrária o
tema deste discurso.
Como eu dizia, é grande a dificuldade dos pequenos agricultores para obtenção de crédtto para o
plantio.
Apesar da criação de um programa governamental especítico, o Programa Nacional de Fortalecimento da AgricuHura Familiar - Pronaf, continua-
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ram as reclamações dos pequenos agricuHores sobre a dificuldade de obtenção de crédtto. ·
O Presidente Fernando Henrique Cerdoso chegou a criticar a atuação do Banco do Brasil, que estaria criando entraves burocráticos à liberação dos
recursos, liberação esta que, apesar dos anúncios
oficiais, estava atrasada, comprometendo o programa.
Muitos consideraram a crítica injusta, já que o
Banco do Brasil é tão-somente um órgão executivo,
que opera o programa dentro das regras pré-fixadas,
sem ·liberdade de dispensar exigências para a libera·
ção dos créditos.
As dificuldades, portanto, derivariam das pró. prias regras estabelecidas para a obtenção do financiamento, e não de exigências criadas pelo órgão
'
operacional.
E, realmente, o Governo pareci!"ter reoonhecido alguma validade nesses argumentos, quando, recentemente, para além do que aponiaw a crítica do
Presidente Fernando Henrique ao BanCo do Brasil,
adotou três medidas concretas, com o objetivo claro
de viabilizar o acesso dos pequenos agricultores aos
" •' ·'
recursos do Pronaf.
Tais medidas foram as seguintes: ·
A primeira, adotada pelo pióprid. Presidente, é
a Medida Provisória n• 1.521, de 09 de outubro de·
1996, que dispensa o pequeno agricuHor da comprovação da regularidade do reciolhimentci ·do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rurar::.. ITR ::.. para
fins de obter financiamento ào amparo êlo Proniú.
A segunda medida, adotada. Pel9 ·ll(linistério da
Fazenda, abre uma exceção para os pequenos. agricultores, permitindo que todos .el~. possa,m obter
empréstimos de bancos oficiais, m~Srl)()_aquele~ue
estejam com seu nome constando do. cadast(o~ de
•· ,
:
inadimplentes.
Finalmente, a terceira medida foi adotad~· Pelo
Banco Central, que expediu circull!1' flexibilizando as
exigências para o tomador do crédito. --'·· ..
Com as novas regras, a direção do Banco do
Brasil garante que os gerentes vão. poder· liberar
com mutto mais rapidez e facilidade os recursos do
Pronaf para os pequenos agricultores. :,
·
As medidas adotadas são aHamente ·elogiáveis, pois demonstram a vontade política do Governo em dar aos pequenos agricuHores as condi~
indispensáveis ao financiamento de sua produção ..
Por mais corretas que fossem as e.xigêl'!pias
ora dispensadas, como a comprovação do pagamento do ITR ou o impedimento de que devedores
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inadimplentes se beneficiassem do programa, o governo mostrou sensibilidade para o delicado momento económico, ao reconhecer a importância de que
os pequenos produtores tenham recursos para continuar produzindo.
A alternativa seria um desastre total, com redução da safra, aumento de preços, incremento do
êxodo rural, aumento do desemprego, etc.
O que se espera é que as medidas adotadas
sejam suficientes para garantir o acesso dos pequenos agriellttorés ao crédito que 11\es foi destinado, e
que desta vez o programa funcione de verdade, pois
com o fortalecimento da agricultura familiar o País
como um todo só tem a ganhar.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MA!JRO MIRANDA (PMDB - GO) -Sr..
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não são os polfticos nem são os agricultores que estão falando nem
reclamando. Agora é o próprio governo que vem a
público para reconhecer que a falta de financiamentos está prejudicando a economia agrícola do Centro-Oeste. Este ato de sinceridade, que é politicamente correto, vem do secretário de política agrícola
do Ministério da Agricultura, Dr. Guilherme "Dias, um
técnico attamente respeitado e que goza de largo
trãnsito nos primeiros escalões dos ministérios económicos.
Falando à imprensa do meu Estado de Goiás,
depois de encontro com empresários do setor rural,
ele afirmou que os Estados do Centro-Oeste enfrentam os maiores problemas para o financiamento da
safra, porque são so mais dependentes do crédito
bancário. Nos demais Estados, principalmente no
Sul e no Sudeste, a agricultura conta com outras
fontes de financiamento e de sustentação da produção, como as Cooperativas, os exportadores, as empresas de insumos e as agroindústrias.
O Banco do Brasil, que tem sido praticamente
a única fonte de financiamento da agricuttura no
Centro-Oeste, não é o mesmo. Esta é a constatação
unânime no meu Estado, que vem sofrendo com a
· redução dos financiamentos e os procedimentos burocráticos que atrasam a liberação dos recursos e o
calendário dos plantios. E este fato lamentável é
também confirmado pelo Dr. Guilherme Dias.
São dele as seguintes palavras: -'A situação
piora quando os produtores recorrem ao Banco do
Brasil. O Banco vem enfrentando problemas com a
securitização das dívidas agrícolas e com os ajustes_
internos para fazer com que ele opere no azul, evi- ·
!ando o histórico prejuízo verificado no ano passado.
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Isso acarreta atraso na liberação dos recursos para
os produtores rurais'. O financiamento da agricultura, via Banco do Brasil, deverá ser reduzido em R$ 1
bilhão, em comparação com o ano passado, como
reconheceu o funcionário do Ministério da Agricultura.
- ,
Senhores Senadores; diante desSa expectativa
sombria, para onde e para quem vamos apelar? Todos sabemos que ps banco privados não gostam de
émprestar para agricultura.- Por oirtro lado, temos
grande potenciais de campo, mas não temos a força
das parcerias industriais e de cooperativismdi do
Centro-Sul. Plantar está ficando diffcil, · mas não
plantar é afundar a economia do Estado, cuja renda
depende em 70 por cento da agricuttura.
tlora
critica das decisões de safra, é necessário, é ·imprescindível, é questão de sobrevivência roniper

Na

esse impasse.
A única saída que vejo é awlar,.para o_ bomsenso e o patriotismo dos ministro Antonio Kandir e
Pedro Malán, e pedir que eles socorram agricilltura de Goiás, colocando recursos no banco do Brasil
para atender aos agricultores descapitalizados- que
não querem cruzar os braços, porqúe ptantar é a
sua vocação, a sua profissão, o seu jeito de viver.
Quero acreditar que não estou falando para o deserto, mas para olhos e ouvidos sensíveis que têm responsabilidades públicas com o equilfbrio social de
uma parte importante da sociedade brasileira_ que
não quer e nem pode abandonar as suas raízes
para invadir as cidades e agravar ainda ·mais os
seus problemas urbanos alUais.

a

Em Goiás, está faltando dinheiro por toda parte
e para todas as culturas. Até na região sudoeste,
que é uma das mais fortes do Estado, o relacionamento do Banco do Brasil com o setor agrfcola começa a ser comprometido por um lamentável clima
de desconfiança. Os limites de financiamento ind_ividual para a soja são de apenas 30 mil reais, o que é
irrisório. Ainda assim, o Banco do Brasil está condi- cionando o crédito a uma rotina de consultas aos
compradores de soja e a empresas de revenda de
produtos agrícolas, para saber se a produção já não
e_staria comprometida.
-Eu diria que essa situação é no mínimo humilhante, além de incompatível com a nobreza da atividade do agricultor. Como dizia o notável Guimarães
Rosa, naquele estilo que tratava a simplicidade e a
sabedoria das relações do homem rural com a natureia,-'o sapo não pula por boniteza, mas por precisão'; A metáfora do ilustre escritor mineiro ~ perfei-
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tamente ilustrativa do sofrimento das nossas comunidades rurais, que resistem a todas as adversidades porque é lá que está a sua cultura, o seu modo
de vida, o seu jetto de ajudar a construir o país.
No meu entender, não há nada que justifique o
que está acontecendo com os agricultores de Goiás
e do Centro-Oeste. Sem nenhuma intenção de dramatizar, eu diria que estão sendo submetidos a um
·
processo injusto de orfandade.
Era. o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Muito obrigado.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL- MT) - Sr. Presidente, Sl"'s e Srs. Senadores, historicamente, os
depósttos em caderneta de poupança têm servido à
economia popular, na ponta do recolhimento, e de
suporte à edificação de moradias, especialmente as •
financiadas pelo Sistema Financeiro da Habttação SFH, no extremo das aplicações, favorecendo a atividade da construção civil, sabidamente a maior empregadora do País.
Portanto, se por força do processo de estabilização econômica e de combate à inflação, sobretudo a partir de 1994, comprimiu-se ainda mais a correção e o juro dos depósitos em caderneta, a fuga
dos investidores, que então optaram pelo consumo e
outras aplicações, tenninou por diminuir a níveis mínimos as obras civis, inativando grande parte do
contingente de mão-de-obra.
Atento a esse fato, o Governo promoveu tímida
revisão das taxas remuneratórias, para assim garantir a realização de novos empreendimentos e, conseqüentemente, a radução dos altos índices de desemprego no País. Em razão disso, o Conselho Monetário Nacional decidiu diminuir gradualmente o redutor aplicado no cálculo da Taxa Referencial - TR,
que corrige os depósttos.
Mas, em setembro último, o governo recuou no
estimulo aos depositantes das cadernetas de poupança ao decidir aumentar significativamente o redutor da taxa de referencial, a partir de janeiro de
1997.
Assim sendo, um redutor maior sobre a TR e a
cobrança dos 0,2% sobre os saques por conta da
CPMF deixará a caderneta de poupança de 30 dias
de ser um imvestimento competitivo, passando mesmo a ter uma das piores rentabilidades do mercado
e as instituições de poupança e empréstimo continuarão perdendo recursos, anulando as aplicações
na construção.civil.
Especialistas em investimentos avaliam que a
baixa rentabilidade da caderneta é a primeira e principal explicação para a fuga dos depositantes tradi-
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clonais, uma vez que o aumento do redutor que indica o valor da TR, prejudica, sem qualquer dúvida, a
retribuição devida aos poupadores, assim como determina a captação líquida negativa das instituições
financeiras, que seguidamente apresentam saques
superiores aos depósitos, no que tange às cadernetas.
Os estabelecimentos bancários e outras
tuições financeiras arrecadam os depósitos em caêlemeta, remunerando-os com juros de seis por plnto ao ano, mas raramente concedendo, desses recursos, empréstimos aos construtores, posto qúe é
mais seguro e rentável emprestar ao Governo, que
paga melhor, em menor tempo. Como fortàlecer o
emprego na construção cMI e reduzir o déficit habi·
tacional, em tal circunstância?
O nível de desemprego no setor pode sertmedido pelos números apresentados em O Estado de
São Paulo, que registrou, para 1995, a marca de
cento e vinte mil demitidos. A curva declinante das
oportunidades de ocupação aparece no faio de que,
para o um milhão e duzentos mil trabalhadores empregados, em 1990, hoje não passam de quinhentos
e sessenta mil os ocupados na construção civil.
É claro que esses problemas têm reflexo no
aumento continuado do déficit habitacional, assim
como na não implantação de sistemas de saneamento básico, reclamados pela maioria das cidades
brasileiras. Dados do Governo confirmam a assertiva, relacionando a existência de nove milhões de
moradias sem esgoto, quatro milhões sem água canalizada e uma carência de pelo menos seis milhões
de moradias.
Indaga-se no setor, então, qual o destino dos
recursos da poupança, e suspeita-se de que eles estejam sendo direcionados ao financiamento do défi·
cit público. Quando o lojista cobra juros de sete por
cento ao mês nas vendas a prazo, o que pensa o
comprador, deposttante da caderneta, ao ver suas
pequenas economias remuneradas com tão-somente seis por cento, por um ano inteiro?
Estamos concluindo, Senhor Presidente, reafirmando o convencimento de que um quadro declinante das taxas de juro depõe em prol da cristalização e maior êxito do Plano de Estabilização Económica, fortalecendo, de forma indesmentível, a economia brasileira, nesses primeiros passos de sua
efetiva e sólida recuperação.
Condena-se, por isso, o método que exagera a
contenção do crédtto, sobretudo o canalizado para a
habttação, em prejuízo dos depositantes da poupança. Esse é, induvidosamente, um movimento de ris-

ihsti-
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co, que impele o desperdício da capitalização popures que possuam lotes, casas e prédios dentro deslar, provocando desequiHbrios no sistema financeiro
ses terrenos de marinha desfrutem de seu domínio
e tomando ainda mais escasso o financiamento de
útil, constituindo-se em Enfiteutas. Para tanto, dehabitações, como se não fosse a casa própria o indivem recolher à Receita Federal foro anual de ocupacador mais seguro da estabilidade social.
ção, a tttulo de aforamento, no montcínte de 0,6%
Era o que tfnhamos a dizer.
sobre o valor do respectivo imóvel,. e uma taxa de
5% como laudêmio, nos casos de compra e venda,
O SR. HENRIQUE LOYOLA (PMDB - SC) tudo tendo por base valor de avaliação dos terrenos
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, ao assomar
e benfeitorias, feita pelo Serviço do Patrimônio da
esta tribuna, como cooperação ao Governo FernanUnião, órgão indubitavelmente desaparelhado para
do Henrique Cardoso desejo trazer à baila obseivaa tarefa.
ções que se impõem como preliminares de diagnósEssa falta de credencial técnico-administrativa
tico, a ser aprofundado, sobre o desenho do patrido Serviço do Patrimônio da União vem causando
mônio imobiliário da União, que a cada dia mais desérios problemas, como a morosidade nos procespõe contra o prestígio dos institutos da estrutura do
sos de avaliações, dificultando sobremodo as
Governo de nosso País.
Nos tempos presentes a moda dominante vem - . transferências de domínios e benfeitorias entre
partes que os transacionam. Do mesmo modo,
centrando preferências na avaliação quanto à qualinão deixa de embaraçar o desenvolvimento urbadade e produtividade dos serviços do estado, trazenno e turístico das cidades !itorêneas além de difido à tona transparências, sobretudo de nonnas tracultar regularizações jurídicas de milhares de prodicionais superadas como regras.
priedades, fazendo, como é óbvio, a legislação suAqui, se insere o contexto brasileiro relacionamir pelo desuso.
do com a propriedade e a administração do intitulaA administração desses imóveis é encargo da
do Patrimônio da União, pois ele não mais resiste à
Secretaria do Patrimônio da União (SPU) que é vinrazão como instrumento da segurança nq conceito
cUlada ao Ministério da Fazenda, fato que por si só
da era do navio a vela ou como fonte de receita na
explica que a finalidade do Património é mais fiscal
miopia da cultura fiscalista.
do que de interesse da Marinha. Tanto é fiscal que,
Patrimônio do Estado, imperial ou republicano,
criada
há 146 anos, a citada Secretaria, atualmente
sempre existiu de confonnidade com entendimentos
com precário domínio ou controle do Universo ffsico
vigentes, em especial sob os aspectos ideológicos e
e tributário dos imíveis em tela, informa que no final
de segurança, como ou sem nenhuma consideração
do século XIX e início deste era a repartição pllblica
quanto ao seu real custo-benefício.
federal que mais arrecadava imposto.
Hoje esse contexto do Patrimônio da União,
A propósito, por questão de reconhecimento,
aqui no Brasil, reflete de modo negativo na vida de
faço referência ao excelente trabalho da jornalista
grande parte dos cidadãos, como se constata frente
Cláudia Carneiro, publicado no Jornal O Estado de
à legislação dos ditos terrenos de marinha, que reSão Paulo, sob o título 'União Perde Controle Sobre
gistra-os também como patrimônio pertencente à
Seus Imóveis', na edição do dia 23 de setembro llltiUnião.
mo, cuja abordagem do problema é feita numa sínteNo caso, são todas as áreas identificadas
se própria de quem se credencia como profissional
como localizando-se horizontalmente, para a parte
de
nível.
de terra, na posição horizontal adentrando a costa
Por efeito, com a devida 'vénia', sinto que miylf.
marítima em 33 metros a partir do ponto-mais elevavelha convicção sobre a necessidade do trato à mádo da maré cheia registrado em 1831, como define o
léria é cada vez mais forte, daí, valendo-me também
Decreto-Lei n• 9.760, de 5 setembro de 1946.
de algumas infonnações levantadas pela jornalista
Aliás, pode-se dizer que a abrangência é tal
de O Estadão, na própria Secretaria do Patrimônio,
que atinge terrenos situados no continente, na costa
explícito a seguir, parte do perfil comprometedor
atlântica e nas margens dos rios e lago bem como
desse
problema, que requer solução urgente.
as ilhas situadas em zonas onde se faz sentir a influência das marés. Esses imóveis são os conheciNos dias correntes, o Serviço do Patrim011io
dos como de faixas da marinha.
da União estima possuir pelo menos 3 (três) milhões de imóveis, com apenas 500 (quinhentas) mil
A legislação que trata da disposição desses
propriedades cadastradas, e que esses imóveis
terrenos pennite pessoas físicas e jurídicas a utilizácatalogados, apesar da inadimplência do pa~los sob certas condições, de forma que os particula-
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mente de foro de ocupação anual alcançar os 50%,
e ter como invalidados 1/3 deles, a União espera arrecadar neste exercício fiscal de 1996 pelo menos
R$280milhões.
Essa arrecadação prevista origina-se em
cima de parte de um valor patrimonial que o próprio Serviço do Patrimônio avalia que alcance o
montante de R$200 (duzentos) l)ilhões,_ ou seja, em
tomo de 25,5% do PIB/96.
Lamentavelmente não se equivocam· aqueles
que ncis arremetem advertindo que o setor público
brasileiro é uma organização de desperdício, endividado e pagador de juros, sentado sobre imensos recursos que não tem· sabido utilizar ou depurar para
que deixem até de ser estorvo para a liberação da
potencialidade criativa e produtora da população, ~
quem deve servir, como é o caso do Património Imobiliário da União.
·
Mas, na realidade não é fácil direcionar, de
acordo com os verdadeiros interesses da Nação, o
uso e o fruto de uma reserva de valor como é o
Patrimônio da União, sem um diagnóstico completo desse universo, sob os aspectos legal, económico, financeiro, fiscal e até social. Não há dúvidas de que nesse setor, saltam aos olhos os resultados de medidas até heróicas de sua destinação,
mas sempre é mais positivá o pleno conhecimento
de toda a sua fisiologia, mais o cadastramento dos
referidos 3 (três) milhões de imóveis, ou seja, 2,5 milhões, pois, como referido, 500 (quinhentos mil) estão inventariados.
Há todavia, na Secretaria do Patrimônio da
União, um plano para conclusão do cadastramento
de todos os imóveis, a ser levado a efeito até o
ano 2001. Porém, é apenas um plano no ar porque, segundo informação do Senhor Hélio Geohorke, da própria Secretaria, há necessidade de pelo
menos R$20 milhões para custeio desses trabalhos, quando ela só conta orçamentariamente com
R$5milhões.
·
·
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, de parte do Governo cabe complementar a
disponibilidade dos recursos reclamados para o cadastramento geral dos imóveis do Patrimônio, pois
R$ 20 milhões a grosso modo representam apenas
7% sobre a receita esperada do setor para o corrente ano que é de R$ 280 milhões.
·
Esse plano, confortável de se esperar ter os
resultados do cadastramento geral somente lá
pelo ano 2001, não tem sentido, é por demais conservador. A rigor, isso deveria ser feito no máximo
até junho ou julho de 1997, se fosse imprimida
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ação enérgica e disponibilidade dos recursos financeiros, pois só assim, a curto prazo, se poderá traçar
estratégia de diretrizes para se transformar em doações e vendas pelo menos parte. ·desse património em dinheiro e créditos, podendo-se quitar dívidas, reduzindo custos de ·suas ~dministrações,
como juros e outros, dando assim, margeor-para
soluções de outras frentes que reqúereni plllctidadesno País.
·
· ... ·
· .
1
A saída por essa linha não é outra 5enão' a prática de similaridade das exigências feitas pelo próprio Governo da t,Jnião aos govern.os dos Estados
F_e~e,rados devedore_s para()_ T:souro_.ou.ban~s.ofi
CJaiS, quando negOCia concessoes de mudanças de
perfis para suas dívidas. O ~O'(emo FedElral_ está
exigindo apresentação de p_lano aprovado pelas respetivas Assembléias Legislativas, autorizando privatização de imóveis e emprésa$. CasÔ contrário, não
cede mais prazos. .
..
. ..
:
Se _!le fato o f"~trimônio.
~ii\~ atingir; que
se estima, os 3 (Ir~) milhÕEl$ .de .imóY!lis, c.om um
valor real qe R$ 200 bilhões postos à venda; r]ão encontrariámercado, pois seria irreal Íluxo de. tanto
dinheiro e créditos por parte dos interessàdos~ Mas
o erário com certeza pOderia amealhar por ar pelo
menos uns R$ 50 bilhões a médio pra2:õ;· de compradores internos já Enfiteutas ou de outros Compradores internos e externos. · ··
· ·. .
.
É lógico que se tem· de iraçar condições
para manutenção de um mfnimo necessário desses imóveis à União, um expressivo rol para alienação e repassando outros, sem nenhum Onus,
para os governos estaduais e municipais d!jrem
destino de uso, baseado em critérios sociais e
econômicos pré-estabelecidos, mediante projetes negociados.
.
.
I
Nesse rumo, espero que o Poder Executivo
se movimente com mais agilidade e que possa
contar com o Poder Legislativo, em especial por parte desta Casa em tal desiderato. ·
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, é meu desejo atuar firmemente na ~usca
desse objetivo, pois, sensibilizado pela questão,
passei a sentir desconforto com a espera.
_
O ano 2001 não é boa meta, para apen~ cadastrar o Patrimônio da União. É até constrangedora _
A verdadeira meta que o País merece é que
sejam somados esforços para que, ao entrarmos
no novo século, já estejamos de fato com o Patrimônio da União com rumos definidos, negociados
e começando a produzir frutos para a população
brasileira.

da:
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Era isso por ora, Senhor Presidente, Senhoras
e Senhores Senadores.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - A
Presidência lembra aos Srs. Senadores que está
convocada uma sessão extraordinária deliberativa a
realizar-se amanhã, às 1Oh30min, com a seguinte

ORDEM DO DIA

Às 10h30min
-1SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N°158, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n°1.006, de 1996)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado n• 158, de 1996 (n• 2.375/96, naquela
Casa), de autoria do Senador José Samey, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos
aos portadores do HIV e doentes de AIOS.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 19, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 1.007, de 1996)
Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1996 (n•
4.205/93, na Casa de origem), que altera o art. 5° da
Lei n• 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que restabelece princípios da Lei n• 7.505, de 2 de julho de
1986, que Institui o Programa Nacional de Apoio à
Cultura - PRONAC e dá oU!ras providências.
(Dependendo de pareceres das Comissões de
Educação e Assuntos Económicos)

-30ÁCIO N° S/86, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 1.008, de 1996)
. Ofício n• S/86, de 1996, através do qual o Banco Central encaminha solicitação do Governo do Estado de Pernambuco para que possa realizar operação de crédito junto à Ananciadora de Estudos e
Projetes, no valor de RS 250.106,84, cujos recursos
serão destinados ao desenvolvimento do Projeto
Construção das Ortofotocartas dos Municípios Litorâneos de Pernambuco.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos).
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-40FÍCIO N• S/87, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 1.009; de 1996)
Ofício n• S/87, de 1996, a,través do qual o Banco Central encaminha solicitação do Governo do Estado de Pernambuco para que possa realizar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e
Prbjetos, no valor de R$ 1.473.396,40, cujos recursos serão destinados à implementação da 31 etapa
do Projeto UNIBASE - União da Base Cartográfica
da Região Metropolitana do Recife.
(Dependendo de parecer da ComisSão de Assuntos Económicos).

-5-.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°79, DE1996

(Em regime de urgência, noS ténnos do .
·

Requerimento n•1.010, de 1996}

Projeto de Decreto Legislativo n• 79, de 1996
(n• 308/96, na Câmara dos Deputados), que autoriza
a realização do aproveitamento hidroelétriCO da Serra da Mesa, em trecho do rio Tocantins e seus
afluentes, no Estado de Goiás.
(Dependendo de pareceres das Comissões. de
Assuntos Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura)

-eREQUERIMENTO N° 972, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
972, de 1996, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do parecer
da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto
de Lei do Senado n• 104, de 1996, de sua autoria,
que dispõe sobre a inclusão de códigos de identificação tátil entre as características gerais das cédulas
colocadas em circulação pelo Banco Central do Brasil, cujo prazo já se encontra esgotado.

,.-7-

'I

REQUERIMENTO N• 979, DE 1996
1
Votação, em turno único, do Requerimento n•
979, Íle 1996, do Senadqr Roberto Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 162, de 1996, de autoria do
Senador Joel de Hollanda, que autoriza o Poper
Executivo a criar a Unidade Descentralizada da Es- .
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cola Técnica Federal de Pernambuco, no Município
de Caruaru, no Estado de Pernambuco.

-a-

~
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mente Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 102, de 1996, de autoria do
Senador Júlio Campos, que dispõe sobre a exibição
de filmes brasileiros de curta-metragem e dá outras
providências.

REQUERIMENTO N° 980, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•

980, de 1996, do Senador Roberto Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1996, de autoria do
Senador Gerson Camata, que dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do Imigrante Italiano e dá outras providências.

-9-

-toREQUERIMENTo N' 982, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
982, de 1996, do Senador Roberto Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pro. jeto de Lei do Senado n• 93, de 1996, de autoria do
Senador Carlos Bezerra, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso.

REQUERIMENTO N' 981, DE 19Q6
Votação, em turno único, do Requerimento n•
981, de 1996, do Senador Roberto Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, ·do Regi-

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a
presente sessão. Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h32min.)

Ata da 179! Sessão Deliberativa Extraordinária~-
em 24 de outubro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Emandes Amorim~ Ney Suassuna, · .·.
Eduardo Sup/icy e Joe/ de Hol/anda.
··

As

10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade _Artur da Távola _ Bello Parga _ Beni Veras _ Carlos Bezerra _ Carlo_s Patrocínio _ Edison Lobão _ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares_ Emilia Fernandes_ Epitácio Cafeteira_ Emandes Amorim _ Fernando Bezerra _ Aaviano Melo _

Geraldo Melo _ Gerson Camata _ Gilvan Borges _
Henrique Loyola _ Humberto Lucena _ Íris Rezende
_ João França _ João Rocha_ Joel de 1-!ollanda _
Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _José Agripino
José Bianco _ José ~Bonifácio _ José Eduardo _
José Eduardo Outra _ José Fogaça _ José lgnácio
Ferreira José Roberto Arruda _ José Serra _ Júlio
Campos-:=_ Laura Campos_ Levy Dias_ Lucfdio Por-
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tella Lúcio Alcântara Lúdio Coelho Marina Silva
_Mauro Miranda_ Ney Suassuna _ Odacir Soares_
Onofre Quinan _ Osmar Dias _ Pedro Simon _ Ramez Tebet _ Renan Calheiros _ Roberto Freire _
Roberto Requião _ Romero Jucá _ Sandra Guidi _
Sebastião Rocha _ Sérgio Machado_ Silva Júnior_
Teotónio Vilela Rlho _ Valmir Campelo _ Waldeck
Omelas
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
lista de presença acusa o comparecimento de .59.
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que
será lida pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 52, DE 1996
Altera a redação do art. 94, para estabelecer a escolha de juízes de desembargadores por sistema eletivo.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emencla
ao texto constitucional:
·
Art. 12 O art. 94 passa a vigorar com a seguinte
redação:
•Art. 94. Um quinto· dos lugares doSf
Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais
dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministé;
rio Público, com mais de dez anos de carrei-,
ra, e de advogados de notório saber jurfdico ·
e de reputação ilibada, com mais de dez
anos de efetiva atividade profissional, eleitos ·
diretamente pelos membros das respectivas
classes, na forma da lei. .
Parágrafo único. R~bido o resultadJ
da eleição, o tribunal o enviará ao Poder
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Executivo, que, nos 'vinte dias subseqüentes, nomeará o eleito'.
Art. 2° Esta Emendà Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente proposição busca alterar o sistema
do chamado 'quinto constitucional', inserido no art.
94 da Constituição vigente, e, pela primeira vez erri
nossa história republicana, dar peso e consistência
efetivos à participação dos advogados e dos membros do Ministério Público na formação dos tribunais
de segunda instância.
Para não nos alongarmos na perspectiva histórica desse importante instiMo, refiramos qué a
Constituição de 1946, no inciso V do seu art. 124, já
trazia a regra segundo a qual:
·
'na composição de qualquer tribunal,
um quinto dos lugares será preenchido por
advogados e membros do Ministério PIJblico, de notório· merecimento e replJ!ação ij"lbada, com dez anos, pelos menos, de prática forense. Para cada vaga, o tribunal, em
sessão e escrutínio secretos, votará lista trfplice. Escolhido um membro do Ministério
Público, a vaga seguinte será preenchida
por advogado.'
Com pequenas atterações redacionais, mas
preservando a essência do sistema, a Constituição
de 1967 também garantiu o quinto constitucional aos
membros dessas duas classes, isso em seu art. 136,
IV. A Emenda Constitucional n• 1, de 1969, manteve
a redação em seu art. 144, IV. A Emenda Constitucional n• 7m, com pequenas correções redacionais,
assegurou a manutenção desse sistema.

É de se notar que, desde o primE''' ;, enfoque, o
quinto constitucional tem sido compostc a partir de
lista tríplice formada pelos próprios tribunais, em votação da qual apenas seus membros participam. Ad-.
vogados e membros do Ministério Público viam o
mecanismo funcionar ao longe, sem nele poderem
intervir diretamente.
Com a Constituição de 1988, um primeiro movimento foi feito no sentido de dar-se àquelas classes um direito de participação efetiva no processo.
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Determina o caput do art 94 do texto vigente que os
'órgãos de representação das respectivas classes"
foram listas sêxtuplas dos nomes que pretendem
para as vagas do quinto nos tribunais de segundo
grau. Essas listas são reduzidas a tríplices pelas
próprias Cortes e enviadas ao Poder Executivo, que
escolhe um nome para a vaga.
Os poderes decisórios estão situados, assim,
no Poder Judiciário, que elimina três dos nomes que
lhe foram submetidos, e no Poder Executivo, que elimina outros dois. Advogados e Ministro Público limitam-se a enumerar os seis nomes da lista original. A
valorização dessas laboriosas classes e as novas
perspectivas, razões e orientações que injetam nos
juízos coletivos são perdedoras nesse processo.
Eis o motivo desta proposta de emenda à
Constituição.
A invocação é a consubstanciada na previsão
de preenchimento das vagas de desembargador dos
Tribunais de Justiça e de juiz dos Tribunais Regionais Federais, na parte referente ao quinto. constitucional, por eleição direta, da qual participem todos
os membros dessas duas categorias. O nome do
eleito será comunicado ao tribunal respectivo e formalizado por este ao chefe do Poder Executivo competente, para a nomeação.
Vê-se claramente que fica resguardada a pureza da manifestação das classes envolvidas, num sistema sem desvios e que se presta a realizar a realidade das aspirações de advogados e membros do

parque!.
Obtem-se, assim, o avanço definitivo rumo ao
reconhecimento da importância desses profissionais
na formação do Direito, cujo sopro de renovação jurídica de que são portadores toma-se; a cada ·dia,
mais importante para a prestação jurisdicional no
Brasil.
Os elevados méritos desta proposta são explípor si, pelo que cremos na sua aprovação nesta Parlamento.
9~os

Sala das Sessões,
José lgnácio Ferreira Neto~ Ramez TebetCcelho - Onofre Quinan

24 de outubro de 1996. Lucídio Portella - Freitas
Epitácio Cafeteira- Lúdio
- Carlos Patrocínio - José
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Agripino - Mauro Miranda - Sandra Guidi - Naóor
Júnior- Artur da Távola- Carlos Bezerra- Lúcio AIcantara - Regina Assumpção - Ademir Andrade Júlio Campos - Lauro Campos- Geraldo Melo -Jáder Barbalho - Gerson Camata - Valmir Campelo Elcio Alvares- Jefferson Péres- Beni V eras-, Humberto Lucena - Pedro Simon - Antonio Carlos l'fifladares - Silva Júnior -José Bonifácio -:-José É!cmardo Vieira- Henrique Loyola.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO .
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais
Regionais Federais, dos tribunais dos Estados, e do
Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de
carreira, e de advogados de notório saber jurídico e
de reputação ilibada, com mais de dez anos de !/fetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla
pelos órgãos de representação das respectivas classes.

(À Comissão de Constftuição, Justiça
e Cidadania).
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
proposta de emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições específicas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento l,rterno. A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelp Sr.
1• Secretário em exercício, Senador
Ney Suassuna
.
'
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.018, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos artigos 49, inciso X e
50 da Con~uição Federal combinados com artigo
216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Minstro das Minas e Energia, as
seguintes informações:
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1. Diante da entrevista dada pelo Brigadriro
Ivan Frota ao Jornal O Estado de Minas publicada
em sua edição desta quarta-feira, 23-1 0-96; e da
nota divulgada pela Companhia Vale do Rio DoceCAVO confirmando a existência de mineralizações,
em profundidade, em 2 (dois) dos 6 (seis) furos
abertos no projeto lgarapé-Baia, no município do Paraopebas-PA, província mineral de Carajás, detalhar
quais os minérios encontrados, qual o teor de sua
pureza, quais as chances desta descoberta representar uma promissora jazida?
2. Em face dessa nova descoberta e considerando esse novo modelo de prospecção, como ficam
os direitos minerais da CVRD em áreas potenciais,
com as mesmas características dessa onde ocorreram as minerafizações dentro do projeto lgarapéBaia, pertencentes a CVRD?
3. Que providências estão sendo adotadas
pelo Governo para garantir que, em caso de venda
da CVRD, a nação brasileira venha a receber os
Royalties provenientes das descobertas de outras
·jazidas que possam ocorrer em sítios similares a
este que estão sendo pesquisados pela companhia?

4. Quanto já foi gasto no desenvolvimento dessa nova tecnologia de avaliação e prospecção de jazidas minerais? Qual o valor estimado dessa nova
tecnologia? Ele está computado no preço final da
companhia?
5. Considerando essa nova descoberta, estaria
o governo cogitando a retirada da CVRD do Programa Nacional de Desestatização-PND?
Justificação
Nesta quarta-feira, 23-10-1996, do jornal O Estado de Minas publicou denúncia do brigadeiro Ivan
Frota segundo a qual a Companhia Vale do Rio ·
Doce e a Docegeo - Rio Doce Geologia teriam descoberto fortes indfcios que apontavam para a existência de uma grande jazida de •ouro associada a
cobre" no projeto lgarapé-Baia, no município Paraopebas, na província mineira de Carajás, no Estado
do Pará.
Em lace da notfcia, o Vice-Presidente e Diretor
de Relações com o Mercado da CVRD, Anastácio
. Fernandes Filho, confirmou, através de nota, a existência de mineralizações em profundidade com indí·
cios promissores naquela provincial.
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Considerando que faz aproximadamente 1O
(dez) anos que a CVRD não descobre novas jazi·
das, considerando que a CVRD foi obrigada a desenvolver novas tecnologias de prospecção que estão sendo agora comprovadas, considerando estar
em andamento a preparação da CVRD para a privatização, cujo valor publicado pela mfdia encontra-se
abaixo do valor calculado por especialista, consideràndo que uma notícia como essa tende a elevar
valor de venda da empresa e considerando ser dever constitucional do Senado Federal zelar pelo partim6nio·da União, toma-se de fundamental importância o envio das informações aqui solicitadas.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Senador Eduardo Suplicy

o

(À Mesa para deêisão.)
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi.
mento Interno.
A Presidência comunica aos Srs. Senadores
que, em aditamento à pauta da sessão deliberativa
ordinária do próximo dia 31, quinta-feira, incluiu na
.
agenda as seguintes matérias: ·
-Projeto de Lei da.Cãmara n°127, de 1995(A
- Projetes de Lei do Senado n"s 293, de 1995,
,, .
68 e 92, de 1996; e
- Requerimentos n•s 1.004, 1.005 e 1.011, de
1996.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio
Coelho, por 5 minutos.
·
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo alertar o
Senado sobre o que está acontecendo com os nossos irmãos indígenas, que, conforme noticiado pela
imprensa, invadiram ontem a sede da Funai. No Estado de Mato Grosso, há dois casos semelhantes.
Num deles, fecharam uma estrada construída há
mais de 50 anos. Esta, em pleno Pantanal, dá acesso a Rondonópoli.s. Ontem, neste plenário, a· Senador Júlio Campos nos deu ciência sobre uma nova
obstrução de estrada pelos indígenas.
Trago ao conhecimento desta Casa que, nas
regiões de Dourados e de Panambi, o ex-Presidente
Getúlio Vargas, há meio século, fez o maior assentamento já realizado pela Nação brasileira: a grande
Colônia de Dourados. Nela existe uma área co.m
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mais de 500 mil hectares, na qual ficaram instaladas
milhares de famflias, onde puderam criar seus filhos.
Há alguns meses, o Ministério da Justiça baixou um
decreto em que pretende desalojar umas 50 famí·
lias, que estão lá há mais de meio século, para colo·
car os fndios.
Penso que o Congresso Nacional precisa exa·
minar o nosso relacionamento com os nossos irmã·
os indígenas, a fim de ajudarmos a encontrar uma
solução que evtte a violência.
Muit~ obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discwso do Sr. Lúdio Coe·
lho, o Sr. Emandes Amorim, 4° Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu·
pada pelo Sr. Ney Suassuna, Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Conce-do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. S.
Ex" dispõe de 5 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Pronun·
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) •
Sr. Presidente, Senador Ney Suassuna, Sr"s e Srs.
Senadores, estou apresentando requerimento ao Mi·
nistro das Minas e Energia, Raimundo Brifo, solici·
tando as seguintes informações:
1. Diante da entrevista dada pelo Brigadeiro
Ivan Frota ao jornal O Estado .de Minas, publicada
em sua edição de ontem, e da nota diwlgada ontem
pela Companhia Vale do Rio Dooe • CRVD confir·
mando a existência de mineralizações, em pro!undi·
dade, em 2 (dois) dos 6 (seis) furos abertos do Projeto lgarapé-Bahia, no Município de ParauapebasPA, província mineral de Carajás, detalhar quais os
minérios enoontrados, qual o teor de sua pureza,
quais as chances de esta desooberta representar
uma promissora jazida.
2. Em !aceda nova descoberta e considerando
este novo modelo de prospecção, como ficam os di·
reitos minerais da Companhia Vale do Rio Doce nas
áreas potenciais, com as mesmas caracterfsticas
desta, pertencentes à CVRD?
3. Que providências estão sendo adotadas
pelo Governo para garantir que, em caso de venda
da CVRD, a Nação brasileira venha a receber os
royalties provenientes da descoberta de outras jazi·
das que possam ocorrer em sítios similares a esses
que estão sendo pesquisados pela companhia?
4. Quanto já foi gasto no desenvolvimento dessa nova tecnologia de avaliação e prospecção de ja·
zidas minerais? Qual o valor estimado dessa nova
tecnologia? Ele está computado no preço final da
companhia?
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5. Considerando esta nova desooberta, estaria
o Governo cogitando na retirada. da. Companhia Vale
do Rio Doce do Programa Nacional de Desestatização • PND?
... c.
., •.
Sr. Presidente, ontem, o jornal O Estado de
Minas, em segunda edição • porque a entrevisla
realizada com o Brigadeiro Ivan Frota deu-se na noi·
te de terça-feira ·, publioou matéria segundo à qual a
Companhia Vale do Rio Doce e a Dooegeo " Rio
Dooe Geologia • teriam descoberto fortes indícios
que apontavam para a existência de uma grande jazida de "ouro associada a cobre• no Projeto lgarapéBahia, no Município de Parauapebas, na Província
·
Mineral de Carajás, no Estado do Pará. ·
Em face da noticia, o Vice-Presidente·e Diretor
de Relações com o Mercado da Companhia Vale do
Rio Doce, Anastácio Fernandes Alho, confirmou,
através de nota, a existência de mineralizações em
profundidade com indfcios promissores naquela provfncia.
··c'·' .. , . .. ..
·
Leio a nota do Vice-Presidente Anastácio Fernandes Filho:
.. c,..
--· ,._,

'I

"A Companhia \fale do Rio Doce, face
a noticias hoje veiculadas pela imprensa sobre descoberta de jazida de ouro associada
a cobre, na região de lgarapé:Bahia, em Carajás!Estado do Pará, comunica que as
mesmas carecem .de precisão técnico-eoonômica. ....,,...................................................
Confirmamos a existência de mineralizações, em profundidade, naquele 1~.
Cabe, entretanto, dizer que os indicies são
promissores, porém ainda não conclusivos.
Há interceptações de miner;llizações em 2
furos de sonda exploratórios em um total de
6 já conclufdos, sendo que outros 6 furos
estão em perfuração.
'
A pesquisa mineral em andamento
visa, nesta fase, confirmar o modelo de geodeposição mineral.
Para que haja caracterização de uma
jazida, são necessários ainda: ,
a) Extansa oomprovação de dados.
b) Cálculos de cubagem volumétrica
..
de recursos minerais.
c) Planejamento de lavra e testes de
beneficiamento.
d) Verificação de viabilidade técnica da
produção.
.
e) Avaliação económico-financeira, que
propicie a transformação de recursos em re-servas minerais.
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Nenhuma destas etapas foi executada
até o momento. P-QJ!anto, é .P.rrunaturo afir- .
mar-se que já se compriJVQu até mesmo
uma extensão de recursos minerais, em lgarapé-Bahia."
·
· ··
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ral, requeiro a V. Ex• seja encaminhado ao Exm• Ministro de Estado das Relações Exteriores offcio sblicitando informações acerca da veracidade das seguintes questões:
·
·
Matérta veiculada no Jornal do Brasil, em 16
de outubro, onde a histortadora Ugia Gamer, Professora da Unwersidade do Sudoeste do Texas, brasileira, radicada há 27 anos nos Estados Unidos, de1
nuRGia movimento no sentido de internacionalizar a
Amazônia:

Sr. Presidente, conversei com geólogos que
estiveram exatamente na região de lgarapé-Bahia,
que notaram grande ânimo por parte dos ge.ólogos e__
da equipe da Docegeo e da Companhia Vale do Rio
Doce que estavam lá trabalhando, Ol> quais .tinham a
"Em Nova Iorque, um telefone recebe
convicção· de terem encontrado uma jazida de granvotos dos amertcanos para sab~ .se a Amade rtqueza potencial para o Brasil. .
.
zônia deve ou não virar um parque ecológiConsiderando que fazem aproximadamente 1O
..
co
internacional."
(dez) anos que a CVRD não descobre novas jazi~
com essa importância, considerando .que a CVRD fo1
Na segunda matérta, impressa no Jornal do
obrtgada a desenvolver. novas tecnologias de prosBrasil de 20 de outubro, o Tenente-Coronel Marcos
pecção, as quais estão sendo agora compro~das,
BeHort denuncia uma campanha feita em Londres,
considerando estar em andamento a Pfl!paraçao da
onde a frase "Lute pela floresta, queime um brasileiCVRD para a prtvatização, cujo valor publicado pela
ro• circula em adesivos colocados nos carros, há
mídia encontra-se abaixo do valor calculado poresmais de um ano.
pecialista, considerando que uma notfcia como es~
Imaginem V. Ex"s que a Inglaterra faz esse tipo
tende a elevar o valor de venda da empresa e conside propaganda com o rtsco de, um dia desses, um
derando ser dever constitucional do Senado Federal
brasileiro passar por lá, aparecer um inglês maluco e
zelar pelo patrtmOnio da União, toma-se de fundao matar, pensando em internacionalizar a Amazônia.
mental importância o envio das informações aqui soIsso não pode acontecer!
licitadas.
Quais as medidas tomadas pelo Ministro das
Concluindo, Sr. Presidente, essa nova informaRelações Extertores em função dessas denúncias?
ção sobre a deScoberta de indfcic;>S de promissora _jaA justificativa do presente requertmento é a
zida pela Companhia Vale do R1o Doce, no MuniCfconfirmação da veracidade dessas notícias sobre
pio de Parauapebas, no Pará, toma mais relevante a
campanhas que visam à internacionalização da
urgência da votação do projeto do Senador José
Amazônia, ofendendo a dignidade do cidadão brasiEduardo Outra, Uder do PT no Senado, que agora
leiro e fertndo o princípio da soberania nacional. Torpropicia a oportunidade de o Congresso Nacional, a
narr~-Se prementes medidas que preservem a Nação
partir de 60 dias da publicação do edital de prtvatiza·brasileira, bem como saber quais as providências toção de qualquer companhia estatal do Programa Namadas pelo Ministro das Relações Extertores.
cional de Desestatização, retirar ou incluir no edital
Sr. Presidente, após este breve discurso, peço
de publicação quaisquer modificações que o Cor~
a transcrição dessas matérias nos Anais da Casa.
gresso Nacional considere adequadas.
Todos os dias temos a preocupação de deferiAssim, Sr. Presidente, tendo em vista que o
der a soberania da Amazônia. Essa interferência
Senador Roberto Requião emitiu parecer favorável •. causa grande problema a nós, que moramos na Reao projeto do Senador José Eduardo Outra, gostagião Norte, e refere-se a todos os brasileiros. Quanríamos que a referida matéria, diante desta nova irldo existem estrangeiros, em outro pafs, fazendo puformação, fosse o mais rapidamente apreciada e vof blicidade negativa a nosso respeito, principalmente
tada pelo Senado Federal.
contra o ser humano, contra os brasileiros, toma-se
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Concenecessárto que algum órgão governamental deste
do a palavra ao Senador Emandes Amorim, que disPaís tome satisfação junto a esses países, para que
põe de 5 minutos.
o brasileiro tenha orgulho de sua nacionalidade e
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Propara que respeitem a soberania do nosso territórto.
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com base
O SR. ERNANDES AMORIM. EM SEU
no § 2" do art. 50 da Constituição Federal e no inciso
PRONUNCIAMENTO
-M
1 do art. 216 do Regimento Interno dO Senado Fede-
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...
Documento a, que se refere O Sr.
Emandes Arnorin em seu pronuciamento

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
·;;

,., ,''•.

o complexo dos poderes que fonmam uma NaÇão. pÓOtica;nenle o~aniz~da
é um princ1p1o que precisa ser respeitado por todos os países-~ Naçõ~,'sob peria de
· . ·
·
perdenmos nossa identidade, nossa ordem, nossa soberania nacion·aL
O Brasil precisa exercitar sua liberdade, sua soberania .. 'Somos . todos
ligados por origem, tradições e lembranças, costumes, cultura, intereSses e ·aspirações· e por
uma mesma língua.
· ·
., .. · ·
Somos Brasileiros. povo de um imenso território;- organizado politicamente
Constituição.
.·
sob um único governo, regidos pelá
E o motivo pelo qual faço presente esses conceitos. é para registrar, Senhor
Presidente, minha indignação diante das notícias que foram veiculadas na. 4rtipr.ensa e que
solic~o a Vossa Excelência sejam transcritas juntamente com esse pronunciamento nos anais
.,
desta Casa.
A primeira matéria, datada de 16 de outubro sob o título Nacionalismo
fardado, traz a seguinte denúncia: ·
· ,
·
··... .
_ ·
" A historiadora Lígia Gamer, professora da Universidade qo S.udoeste do
Texas, foi a primeira a arrebatar a platéia. Brasileira, radieada há 27 ànos nos Estados Unidos,
propôs que o Congresso discuta uma lei protecionista para a Amazônia. "Em Nova .Iorque, um
telefone recebe votos dos americanos para saber se a Amazônia deve ou não vira~ um. parque
·
·.
ecológico internacional. "
, A segunda matéria, publicada no Jornal do' Brasil, em 20 de ouiubro sob
manchete "Defesa da Amazônia vira causa militar" e que versa sobre o 3° Encontro Nacional
·· · · ··
de Estudos Estratégicos, e que ora passo a ler um pequeno trecho:
"De acordo com o tenente-coronel Belfort, a demarcação de áreas
indígenas na fronteira atende a pressões internacionais, exercidas sobretudo pelos Estados
Unidos e pela Alemanha. " A Nicarágua fez isso e até hoje tem problemas com a soberània
sobre suas áreas de fronteiras", lembrou. O oficial mostrou transparências corn notícias de
jornais americanos e europeus sobre a Amazônia, onde a tônica era a internacionalização da
região. O que mais causou indignação foi a frase Fight the fores!, bum a brazilian. (Lute pela
floresta, queime um brasileiro), que circula em plásticos de carros em Londres, há um ano."
Essa matéria dispensa comentários, Senhor Presidente, Quero rl;lgistrar
aqui meu repúdio e indignação. Estou requerendo à Mesa que solicite infonmações ao Ministro
das Relações Exteriores sobre as medidas tomadas e faço um alerta a Senhoras e Senhores
Senadores: cuidado com as medidas que tem sido tomadas, emnomé do verde_, da ecologia,
dos índios e de tantas outras questões que, embora revistam-se de belas eco.logias tem sido,
na verdade usadas com intuito de atingir a Soberania Nacional deste Pais.
.. · ·
Era o que tinha a dizer
·.• i
Muito obrigado!
. .

mesma

~

~lo..,..

.

:...•

Senador Emandes Amorim
Quarto Secre~~~:R~enado Federal .-:

.:

. ....
~
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. Documento a que se refere O Sr.
Emandes Amorin em seu Discurso
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Nacionalismo fardado
• Militares transformam
debate em manifesto pela
soberania da Amazônia

de pé da· platéia. O general defendeu maior
presença militar na Amazónia e a criacào
dos territórios do Alto Solimões e do Rio
Negro.
O palestrante mais incisivo da tarde foi o .
ALEXANtlRE \;I'DEIROS
almirame Roberto Gama e Silva. ··o Grupo
debate A Ama:áuia e "" Pá/os de Pndos .7 encara a Amazónia como o paraiso
der. do 3' Encontro Nacional de Estu·
dos recursos naturais .. Lá estão os minerais.
dos Estratégicos. se transformou numa vigo-· a madeira. o banco genético e até a ãgua
rosa manifcstuç<io naciomilista contru as
potável de que eles precisam. Por isso são
tentativas de internacmnalizaçüo da Amazótão interessados em nossos indios"". alertou
nia. Coordenado pelo general Leónidas Pi·
o militar. Antes de receber um abraço do
res 'Gonçalves. ex-ministro do Ex~rctto. o
general Leónidas e de encerrar sua palestr~ .
debate reuniu militares. professores universicom um murro na mesa. o almirante fez uma .
t:irios e profissionais liberais no auditório da
convocacão: ""Nosso desafio é a conquista
Petrobrãs. Duntnte três horas. os partici·
da Amazônia".
pantes atacaram a demarcação de ãreas inLesa-pátria - Já o governador de,
digenus ~m Ron.tima e condenamm a venda
Roraima. Neudo Campos (PPB). foi ovacioda Companhia Vale do Rio Doce. entre
nado ao criticar a demarcação de uma área
outras coisas. Muito aplaudido. o general
mdigena de I milhão 347 mil hectares contí·
Leõnidas encerrou o debate com ~t Si!Udaç:io
nu os. entre a Maloca da Raposa e a Serra do
tipica dos mil.itares na Amazônia: ··selva!""
Sol. no Nordeste do estado. ""São 12 mil
A historiaaora Lígia Garner. professora
índios para esse mundo de terra. O governo
da Universidade do Sudoeste do Texas. foi a
de Roraima entrou com 604 recursos contra
primeins a mrebatar a platéia. Brasileira,
a demarcação. mas o Ministério da Justiça
radicada há 27 anos nos Estudos Unidos. ela
estã cedendo a pressões de grupos interna·
pr~)pÕ::. ·que o Congresso discuta wnH lei
cionais. ligados à Igreja e a organizações
protecioni:-.aa para (\ Amazônia. "Em Nm·a
nüo-govcrnamentais'". ponderou Neudo
Iorque. um telefone recebe votos dos ameriCampos.
1
canos para saber se a Amazónia deve ou não
Daí para a venda da Vale do Rio. Doce
virar um parque ecológico internucionul.
foi um pulo. O almirante Gama e Silva não
Cada minuto de ligação c·usta USS 1.95.
economizou palavras. ""Para mim. é um cri·
Enquanto isso. nós temos sido bonzinhos. Se
me de lesa-pátria"". definiu. O som das 'pai·
ser nacionalista é defender o território de seu
mas tomou o salão. ""Não vamos entregar a
pais, eu sou nacionalista". disse Ligia. entre · Vale de mão beijada. É um crime' que devegritos de ""bravo"" e ··muito bem··.
ria ser punido com fuzilamento"". acrescenBomba-atômica - O general Leónitou. e ai as palmas já não mais paravam, O
das Pires Gonçalves fazia comentãrios entre
general Leónidas encerrou com chave-deuma palestra e outra. ··remos que defender
ouro. ""Não vamos nos entregar à argumennossa soberania e independência. Inventa·
tação estrangeira. Temos que ocupar a
mos uma onda de paciflst\lo-qlmndo a hora ê
Amazónia. Quando a estrutura governa·
de luta. Por que os americanos não se metem
mental chega. o povo vai atnis. Assim foi em
com a China? Porque a China tem bomba
Roraima e Rondónia. Vamos inundar de
atómica e 3 milhões de homens armados··.
civilização a Amazqnia ··• bradou. E. nova·
disparou o ex-ministro. arrancando aplausos
mente. puxou o grito de guerra: ··selva!"" ·

O
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Durante 0 discurso do sr. Emandes
autoridades sanitárias para que aumentem a fiscaliAmorim, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de
zação, por9ue é imposs~el vi~e: coo: tranqüilidade
Secretário, deixa a cadeira da presidência,.--em_ um Pais onde a saude publica nao é levada a
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy,
séno. .
.
.
Suplente de Secretário.
·
·
MUlto obngado, Sr. Presidente •.
.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - ConO SR. PRESIDENTE (Eduardo Suphcy) - Concedo a palavra a_o Senador)risRezende. S. Ex"diS:
cedo a. palavra ao nobre Senador Ney Suassuna,
põe de 5 minutos.
por 5 mmutos.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO.) -Sr. Presi.
O SR_. NE~ SUASSUNA (P~EJB-PB. Pronun.dente, vou reservar-me para fazer uso da palavra na
Cia o segUinte discurso. Sem revisaO do orador.) sessão das 14h30min.
Sr. Pres~dente, Sr"s e Srs. S<;nadores, ocorreu mais
.
SR. PRESIDENTE (Eduardp Suplicy) _ Conuma catástrofe na área de saude em nosso Pafs.
cedo a palavra ao Senador Pedro Simon por 5 miAnteriormente, houve os casos de Caruaru,
nutos~
'
onde mais de 50 p~~as morrer:'':l em virtude de
o SR. PEDRO SI"'O(I( (PMDE!-RS. Pronuncia
problemas _com a d1~hse, e da Chmca Santa Geno- · 0 seguinte discurso. Sem revisão .do .orador.) _ sr.
veva, no Rio de Janeiro, onde também morrera.m d~Preside.lte, trago aqui o meu abraço mutto afetivq ao
zen_as de_ pe~as, _sendo que se anastam ate hoje
aparecimento do jornal Se7e Dias da Semana, que
as 1nvestigaçoes fe1tas pelo Senado Federal, sob a
está no seu terceiro número
·
Presidência ~a Sen~dora Be_nedita da Silva, ocupanParece-me um jornal: ~m primeiro lugar, modo eu a ~unçao_de V~ce-Pres1dente.
.
demíssimo; em segundo lugar, sério; em terceiro luHoje, os !oma1s esta~pam que Infecção mata
gar, competente; em quarto lugar, •imparcial; em
quinto lugar, não tem ideologi!l partidária; em]'$xto
34 recém-nascidos no Hospttal Matemo-lnf~nt~ Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista, Rora1ma.
lugar, 0 grupo de proprietários não possui outró ~nte'São números de uma chaciná. Um esresse, porque não tem televisão, rádio, empre;;a de
telecomunicações, .empresa de telefone, etc; e, em
!ranho mal já matou, em apenas 23 dias, 34
bebés nascidos ou internados no Hospital
último lugar, não defende interesses. do Governo,
nem é contra o Governo.
Matemo-Infantil Nossa Senhora de Nazaré,
em Boa Vista, Roraima.
Desejo saudar, Sr. Presidente, o Conselbo DiA epidemia foi descoberta na última
retor, composto por Rubem Azevedo Lima, Sebassegunda-feira, depois dá morte de duas das
lião Nel)', Tarcfsio Holanda, João Orlando Barbosa,
Gueguê, Milano Lopes, Diretor Administrativo, Alfretrigêmeas nascidas no fim de semana passado.'
do Obliziner, Reynado Jardim, Editor, e toda a sua
equipe.
Sr. PreSidente, 90% dos partos desse Hospital
Fico emocionado ·com esse jornal, Sr. Presitiveram uma média de 8% de mortes e, nos últimos
dente.
A primeira entrevista foi com o Ministro Paulo
23 dias, morreram 34 bebes.
Brossard.
Quando solicttei que fosse transcrita nos
Acabamos de regulamentar a CPF, mas não é
Anais do Senado, o Senador Roberto Requiãd já o
preciso o dinheiro da CPF para que os hospttais cuihavia feito. Ora, S. Ex" não tinha nada que se introdem de ações que são muito mais administrativas.
meter;
que ele peça a transcrição nos Anais das maNeste caso específico, trata-se de uma questão de
térias
relativas
aos políticos do Paraná.
higiene: infecção hospitalar. É necessário que os adA última edição trouxe uma entrevista com o
ministradores hospttalares se responsabilizem por
Delfim Netto, reportagem do Almino Affonso. Que
essa situação, para que a vida das pessoas que lá
competência, seriedade, imparcialidade do Almino,
se internam tenham algum valor.
do PSDB, que, por ser do PSDB, teria um caminho
Encontra-se tramitando nesta Casa um projeto
fácil e tranqüilo para os aplausos. Mas isso tem que
de lei de minha autoria que penaliza fortemente os
·
ficar com a sua consciência.
que não cumprem corr, o seu dever: o dever de cuiOra, Sr. Presidente, que bom lanç<Í.rem Uljl jordar das vidas que lhes foram confiadas.
nal como este aqui. Que bom! Na verdade, oltiando
Espero que o Ministro da Saúde tome providências não para sanar este caso específico, porque
este jornal, sinto um cheiro de imprensa alternativa
já morreram 34 bebês, mas para evttar que outros
Faz-me lembrar da época da recessão, da éPQi:a do
casos venham a ocorrer. Ao mesmo tempo, apelo às
arbftrio. Lembro-me da época do Estadão. Ao !1-brir-

o
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mos suas páginas, encontrávamos poesias de Camões, receitas de arte culinária de Dona Benta, porque o censor, o militar que lá estava, proibia que se
publicassem as matérias, o que acontecia.
O Rio Grande do Sul era o único Estado em.
que a Assembléia debatia questões que ninguém
podia falar por causa dos Decretos n•s 477 e do
228, da Censura. Certa vez, Carlos Chagas, um dos
grandes responsáveis pelo Estadão, foi à Assembléia a fim de nos levar o trame com artigos que o
Estadão tinha mandado publicar, e nos mostrava o
que havia sido publicado, porque os primeiros artigos a Censura tinha proibido e os outros, a Censura
tinha permitido. Onde víamos páginas e páginas de
Camões e de arte culinária, ele mostrou-nos o que
deveria ter sido publicado mas a censura não tinha
permitido.
Não sei por que, mas, lendo o Se7e Dias da
Semana, nesta época em que o Brasil tem liberdade como nunca teve - até o Presidente Fernando
Henrique afirmou· em seus programas (o que é
verdade) que nunca tivemos um Congresso tão livre, uma imprensa tão livre como agora -, mesmo
assim, vejo no Se7e Dias, ao folheá-lo, um estilo
de matéria onde não vejo em outros jorriais, nem
na Folha. E falo na Folha porque, justiça seja feita, é o jornal que publica mais questões, que tem
os pontos de vista mais divergentes, que mais
abre espaço ao debate.
Vejo que há, por exemplo, a seguinte manchete - até um pouco exagerada, meu querido Almino Alfonso: "Reeleição é caudilhismo'. Acho que
caudilhismo também não é, mas não vi o seu pensamento em nenhum outro jornal.
Esse jornal também traz o pensamento do
Paulo Brossard, Ministro do Supremo, grande jurista,
grande Senador deste Congresso Nacional. O que
Paulo Brossard disse ao Se7e Dias da Semana não
li em nenhum outro jornal.
Estou vendo a reportagem com o Delfim.
Quem diria, o Delfim! Mas ele merece, porque viveu
na época de ouro, onde o que ele dizia era publicado e o que os outros diziam não era. E o Delfim diz
aqui: 'Fernando Henrique Cardoso decide quem vai
viver ou vai morrer". 'Todo o ajuste federal está dando em cima dos Estados e 'municípios'. 'O desemprego é o principal instrumento didático dos economistas'. ·o Governo está atrasado 22 meses·. 'O
Brasil não vai crescer com esse plano'. Mas é o Delfim. Que o Pedro Simon fale e não saia em nenhum
jornal, tudo bem! Mas é o Delfim que está dizendo
isso. E como é que não leio isso em outros jornais?

Outubro 1996

Como é que não leio isso no Estadão, na Folha,(ff
JB, em O Globo, no Zero Hora?
rEntão, Sr. Presidente, este Se7e Dias da sémana está me cheirando a imprensa alternativa,
numa época em que ela existia, porque lá se publicava o que não se podia publicar em nenhum outro
jornal.
Lembro-me quando nós, no Rio Grande, tínhamos, da imprensa alternativa, um jornal de primeira
grandeza, o Coojornal, que teve a coragem de enfrentar, de aceitar os desafios. Lá estavam Luiz Fernando ·Cunha e outros que faziam parte daquele iornal, que.foi fechado, foi proibido, e eles não conSeguiram emprego em lugar nenhum; praticamente tiveram que lutar para se manter. Mas aquela era
uma outra época.
Que bom ver o Se7e Dias da Semana! Meus
cumprimentos a esses jornalistas. Em uma época
em que as portas estão abertas para todas as opções, eles optaram por um jornal como esse. Mas volto
a perguntar: por que será que nesse jornal há matérias e há títulos que não vi em nenhum outro jornal?
E, volto a insistir, é o Presidente do Supremo Tribunal, Ministro Sepúlveda Pertence. O que S. Ex" declarou e saiu publicado neste jornal, eu não li em nenhum outro. Tem ainda artigos do Brossard, do Delifim Netto, que não foram publicadas em qualquer
outro meio de comunicação.
Por isso, cumprimento o jornal Se7e Dias da
Semana, que veio para ficar, para preencher um vazio e nos chamar a atenção. Esse é um jornal que
temos a obrigação de ler, por sua singularidade. Podemos aceitar ou não, concordar ou não com seus
artigos - eu, por exemplo, não entendo que a reeleição seja caudilhismo -, mas devemos conhecer 1o
pensamento de pessoas como Almino Afonso.
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Ex", nobre
Senador Lúcio Alcârrtara, até porque V. Ex', além de
ser brilhante e um grande amigo, pertence ao mesmo Partido de Ai mino Afonso.
O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Pedro Simon, V. Ex' registra, com toda procedência, o aparecimento desse novo jornal. Feito por grandes profissionais como Gueguê, Tarcfsio Holanda, Rubem
Azevedo Uma, Sebastião Nery e tantos outros que
compõem sua equipe, esse jornal terá um grande
desafio pela frente. Porque a imprensa brasileira não
tem uma grande tradição de semanários. Conforme
V. Ex" citou, houve vários jornais alternativos, dentre
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eles o Opinião, grande semanário da época em que
reinava a censura ...
O SR. PEDRO SIMON - O maior de todos, em
nível nacional.
O Sr. Lúcio Alcãntara- Exatamente, e foi também um grande jornal lá no Rio Grande do Sul, que
cumpriu um papel importantíssimo, porque o que
não se podia ler nas páginas do Estadão, notícias
substituídas pela lírica de Camões ou pelo prosaísmo das receitas de Dona Benta, estava, muitas vezes, no Opinião, estava no Coojornal, na revista
Argumento, que foi uma revista importante da editora Civilização Brasileira. E aqui devemos lembrar
t:nio da Silveira, um homem que também teve um
papel muito importante nessa época. Agora aparece
um jornal que tem esse desafio: consolidar-se como
um grande semanário. E o semanário tem essa característica de permmr a abordagem, em maior profundidade, dessas notícias, sem se limitar a registrar
fatos e acontecimentos, mas também a interpretálos e a aprofundar o exame. Assim, espero que essa
brilhante equipe de jornalistas realmente leve o
Se7e Dias da Semana a cumprir esse papel, principalmente porque ele está situado na Capi~l Federal,
justamente onde os fatos políticos e econõmicos têm
um peso e uma importância muito grandes. Quero
somar minha voz à de V. Ex', ao aplaudir o lançamento desse jornal - creio que está no terceiro número -, desejando-lhe vida longa e que seja um espaço para acolher todas as opiniões, informações e
formas diferentes de olhar um determinado assunto.
O SR. PEDRO SIMON - V. Ex' sabe que sou
um admirador seu, gosto muito de V. Ex', pela sua
competência, pela sua capacidade e pela firmeza
das suas convicções. E aceito o seu argumento, V.
Ex" tem toda razão, não tinha me dado conta disso.
Com a maior humildade, reconheço que eu não tinha me dado conta de que, como é um semanário,
ele aborda com mais profundidade as questões. Um
grande jornal não tem condições de destinar quatro
páginas a Delfim Netto e mais quatro páginas a AImino Afonso. E assim fazendo, os Se7e Dias permite que a pessoa desenvolva melhor seu pensamento
e aprofunde mais as questões.
Também concordo com V. Ex" sobre o brilhantismo da equipe de jornalistas responsáveis. São
profissionais de mais idade, mais experientes, que
honraram e honram o jornalismo brasileiro e que se
reuniram para criar esse jornal. São jornalistas que
conhecemos de longa data, que já estiveram no comando das redações no Rio, em São Paulo, Porto
Alegre, mantendo uma vida profissional de ..trinta,
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quarenta anos, com correção, compe.tência, dignidade, honestidade e experiência. E. é o fruto dessa ex- ·
periência que eles demorl!>tram aqui. Esse exemplo
serve para nós e para os jornalistas mais joveris.
Trago aqui, Sr. Presidente, o meu abraço muito
tratemo, a minha alegria, e, como disse o Senador
Lúcio Alcântara, os votos:de.longa vida ao Se7e
Dias da Semana; que ele se multiplique por muitas
semanas, por muitos anos para que possa viver bas·
tante entre todos nós.
Era o eu que tinha a dizer, Sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduarcjo Suplicy) - Concedo a palavra ao Senador RamezTebel (Pausa.)
· Consutto se algum Senador quer usar da palavra.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao Senador Josá Roberto Arruda, por
5minutos.
., ··'·· '·· ·
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Líder, pronuncia o seguinte disciurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs~ Senadores,
desde a última terça-feira registrafn-Se alguns pronunciamentos acerca de uma proposta do Ministério
do Planejamento, que ainda não se consubstanciou
em projeto de lei, sobre a possibilidade de trabalhador brasileiro usar parte do seu Fundo de Garantia am fundos de investimentos no· Programa Nacio. - · ···· · ··
nal de Desestatização.
Em face de algumas.desinformações - naturais
até, porque o projeto de lei não recebeu ainda sua
versão definitiva -, parece-me ser importante trazer a
este Plenário alguns esclarecimentos. Em primeiro
lugar, esse projeto ainda não 5e consubstanciou porque o Ministro do Planejamento, numa reunião que
tivemos na terça-feira, em que eStavam presentes
vários líderes do Senado, atendeu· uma reivindicação nossa no sentido de que a minutá do projeto nos
fosse encaminhada e houvesse um pràzo mínimo de
uma semana para sugestões, crfticas e, então, receber a versão definitiva para seu encaminhamento ao
Congresso Nacional.
O que deseja e o que propõe o Governo Federal é que os trabalhadores brasile.iros po~m ter a
opção - e af fica claro que depende da vontade do
trabalhador - de aplicar até 50% do seu FGTS em
fundos de investimentos privados que tenhaippomo
objetivo a compra de ações, nesse esforço Cl~ atração do .capital privado para setQres produtiVos
da
.,
economia.
·.. ..
A primeira dúvida surgida_.é se cada trabalhador estaria obrigado a desviar 5Q% dp seu Fundo de

o
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Garantia para o que se chama democratização do
capital das empresas públicas brasileiras. Aí é preciso esclarecer que, definitivamente, não pode e não
vai existir nenhuma obrigação. Essa opção tem que
ser absolutamente voluntária. Cada trabalhador,
examinando as circunstâncias económicas, o seu
próprio interesse, poderá optar ou não por investir
até 50% do seu próprio Fundo de Garantia em qualquer um dos fundos de investimentos que estiver
operando no mercado.
Ó. detalhe importante é que, no FGTS, cada
trabalhador brasileiro tem garantido o rendimento de
TR mais 3%, e é claro que, neste momento, a maioria dos fundos de investimentos estão dando taxas
maiores.
Entretanto, a opção por investimento em determinado fundo dependerá exclusivamente da decisão
de cada trabalhador.
A segunda dúvida levantada é se esse programa não estaria diminuindo os recursos do Fundo de
Garantia disponíveis para aplicação, principalmente
no setor habitacional e de infra-estrutura do País. A
resposta, definitivamente, é negativa.
O Governo Federal deseja estabelec'lr outro limite, qual seja, o limite dos recursos do Fundo de
Garantia securitizados pelo Tesouro Nacional: saldos ainda existentes quando vencidos prazos de financiamentos contraídos por cidadãos brasileiros.
Esse volume de recursos varia, hoje, entre R$3 bilhões e R$6 bilhões, exatamente o volume de recursos de que o Governo Federal dispõe para esse
novo programa. Claro está, portanto, que o volume
de recursos existentes hoje no Fundo de Garantia
não será tocado e continuará integralmente à disposição dos programas para habitação e para infra-estrutura.
Cabe, nessa linha de raciocínio, uma grande
pergunta: Vamos imaginar que todos os trabalhadores brasileiros optassem por investir 50% do seu
Fundo de Garantia em fundos de investimento, e
esse volume total de recursos uHrapassasse o valor
do Fundo de Garantia securitizado pelo Tesouro Nacional. Como resolver essa questão?
Deseja esse projeto de lei que será encaminhado ao Congresso Nacional estabelecer que,
computadas todas as opções de investimento, estas
serão limitadas a esse valor disponibilizado pelo Tesouro Nacional; se for ultrapassado, as opções individuais serão diminuídas proporcionalmente até chegar a esse limite máximo.
Tiradas essas dúvidas, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, cabe afirmar que esse modelo de
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busca do capital privado para os setores produtil(os
da economia, que obviamente pressupõe um aparelho de Estado regulador, ganhará nova fase: extinguir-se-á esse perfodo em que apenas gtandes Investidores, grandes detentores de capital nacional e
internacional têm acesso ·às ações das empresas
brasileiras, e se iniciará um processo de democratização do capital, que pode gerar. a cc-gestão,_ com a
participação de um universo de trabalhadores brasileiros no processo em que sejam eles próprios a~io
nistas de empresas rentáveis, produtivas, que prestem serviços públicos essenciais à sociedade brasileira.
Eràm essas, Sr. Presidente, as informações
que considerei serem do meu dever trazer a este
Plenário.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo,
·
·
por 5 minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB,,pF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, neste meu pronunciamento de hoje quero enaltecer o belo trabalho desenvolvido por um
dos órgãos da Administração Pública brasileira que
julgÓ dos mais eficientes e mais notáveis, que é a
Embrapa.
Em outra ocasião, pude mostrar meu entusiasmo com importantes conquistas da Embrapa no que
tange ao melhoramento genético de sementes, à
descoberta de novas variedades de leguminosas e
hortaliças mais produtivas e adaptadas às nossas
condições climáticas, aos grandes saltos de produtividade alcançados por nossos agricultores em decorrência dessas descobertas e à significativa economia de divisas que proporcionaram ao nosso
País.
Hoje, deixo um pouco de lado esses fettos para
enaltecer dois outros trabalhos fantásticos desenvolvidos por seus técnicos e pesquisadores aqui em
Brasflia, ambos voltados para o melhoramento genético de animais domésticos. O primeiro é a Punção
Folicular, uma técnica revolucionária de reprodução
animal que permite a uma mesma fêmea gerar até
36 filhos no mesmo ano. O segundo é o Banco Brasileiro de Germoplasma Animal, que tem por finalidade preservar as características originais de raças
típicas de certas regiões, algumas das quais ameaçadas de extinção.
·
Sr. Presidente, dentro da Embrapa, o órgão
responsável por essas proezas é o Cenargen - Centro Nacional de Pesquisas de Recursos Genéticos e
Biotecnologia, criado em 1974, com a finalidade de
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salvaguardar as espécie~etais e animais e os
microorganismos para o desenvolvimento sustentado da agricultura e assegurar a geração de metodologias e processós biotecnológicos, visando a garantir a segurança alimentar dos povos.
Observando esse objetivo, pode-se verificar
que o Cenargen tem pela frente um futuro sem limites: a segurança alimentar é o grande desafio do futuro e uma preocupação cada vez mais constante na
mente pos governantes das nações, a quál precisa
ser obtida com o desenvolvimento sustentado da
agricultura.
Por outro lado, se fizermos um retrospecto de
quanto já foi realizado, verificaremos que os feitos
do passado são a melhor credencial de que dispõe o
Cenargen para mostrar que sua criação foi para valer e que o futuro é promissor.
No campo da biotecnologia animal, os avanços
alcançados por esse centro são importantes e significativos, se levarmos em conta que, em apenas 22
anos, pode ser observado um salto fenomenal da reprodução natural tradicional -em que uma vaca cria,
em média, um filhote a cada dois anos - para o método da Punção Folicular - em que uma vaca de boa
qualidade pode dar origem a até 36 crias por ano,
com o auxmo de barrigas de aluguel.
Nesse intervalo de tempo, o Cenargen já testou com sucesso e já colocou à disposição dos criadores técnicas destinadas a transformar a exploração da pecuária numa atividade bastante lucrativa,
através da seleção de vacas e. touros de alto valor
genético, a estimulação ovariana, a inseminação artificial, a transferência de embriões, a bipartição de
embriões - técnica que permtte a obtenção de dois
animais exatamente iguais- e, por fim, a Punção Folicular.
'·,
A bipartição de embriões já possibilitava tirar
até 18 bezerros de uma vaca a cada ano; com a
Punção Folicular essa possibilidade dobrou. Por
meio dessa técnica, recolhem-se no interior do ovário os óvulos - folículos - da vaca, os quais, após a
fecundação in vitro, são implantados no útero de
outra vaca - processo da barriga de aluguel - para
que o seu desenvolvimento seja completado.
Chegar a esse estágio não foi fácil para os
pesquisadores do Cenargen. Foram dez anos de intensas pesquisas, extrema dedicação, tudo com
uma única finalidade: ter uma cria gerada por esse
método. O nascimento recente do primeiro bezerro
dE! raça nelore, fruto da Punção Folicular, veio coroar de êxito todo o trabalho desenvolvido e alçou
nosso País à vanguarda latino-americana, equipa-
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rando-noo; aos melhores centros de pesquisa dos .
países desenvolvidos, no que tange à embriologia
animal.
·-·: Dentro de dois ou três anos, no máximo, essa
novà. e avançada técnica de reprodução animal estará à disposição dos pecuaristas brasileiros, proporcionando-lhes condições de melhorar·ainda mais o
seu trabalho, de fornecer aos consumidores carnes
e leite qe melhor qualidade e em maior quantidade.
Não é só isso, porém, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores: a Embrapa/Cenargen está desenvolvendo em outra de suas fazendas experimentais,
tam()ém situada nas imediações de Brasflia, outro
projeto de grande importância tanto para a economia, quanto para o futuro da biotecnologia em nosso
Pafs.
Trata-se do Banco Brasileiro de Germoplasma
Animal. Esse é um amplo e ambicioso projeto que
tem por finalidade preservar o futuro de muitaS raças
de animais domésticos ameaçados de extinção. Em
colaboração com outros centros da Embrapa espalhados pelas várias regiões do Brasil, com urliversidades e até mesmo com criadores particulares, o
Cenargen criou um banco de germoplasma, destinado a guardar, por métodos que permitem a conservação até por dois mil anos, o código DNA, óvulos e
espermatozóides desses animais.
Num amplo esforço de localização, a Erpbrapa
pôde conhecer muitas raças de eqüinos, bovinos,
caprinos e suínos típicas das várias regiões do Brasil, as quais têm características bem próprias de rusticidade, de resistência a doenças e de. adaptabilidade a sttuações adversas.
Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria que V. Ex"
considerasse como lido este meu pronunciamento,
que trata de um trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo em volta do Distrito Federal, e que é exem~
pio não só para o Brasil mas para todos os outros
países que desenvolvem esse tipo de tecnologia
avançada. Portanto, meus parabéns à Embrapa.
SEGUE NA ÍNTEGRA O DISCURSO
DO SENADOR VALMIR CAMPELO.
Senhor Presidente.
Senhoras e Senhores senadores:
Volto a esta tribuna para, mais uma vez. enaltecer o belo
ttabalho dessnvoMdo por um dos órgãos de adminlsttação públl·
ca brasileira que julgo dos mais eficientes e dos mais notáveis: a
Embrapa.
Em outra ocasião, pude mostrar o meu regozijo com importantes conquistas dessa empresa no que tange ao melhoramento
genético da sementas. à descoberta de novas variedades de leguminosas e hortaliças mals produtivas e adaptadas às nossas
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Chegar a esse estágio

~ão

foi fácil para os pesquisadores

çados por nossos agricultores em decorrência dessas descober-

do Cenargen. Fomm dez anos de int~nsas pesquisas, extrema

tas e à significativa economia de divisas que proporcionaram ao

dedicação, tudo com uma única finalidade: ter uma cria gerada

nosso Pais.

por esse método.

Hoje, vou deixar um pouco de lado esses feitos para enal-

O nascimento recente do primei~ bezerró da

raça nelore,

tecer dois outros trabalhos fantásticos desenvolvidos por seus

fruto da Punção Follcular, veio coroar de. êxito todo Otrabalho de--

téa1icos e pesquisadores aqui nas cercanias de Brasília, ambos

senvolvido, veio alçar o nosso Pafs à ~~guarda lati~o-amerfcan;:t
e equipará-lo aos melhores centros de pesquisa dos pafses de-

voltados para o melhoramento genético de animais domésticos: o
primeiro é a Punção Folicular, uma técnica revolucionária de reprodução animai, que pennite a uma mesma fêmea gerar até ,trinta e seis filhotes num mesmo ano.
O seg<Jndo é o Banco Brasileiro de Gennoplasma Animal (IJe
tem por f"rlaidade preservar as ca:aterfsticas ori~nais de raças tip:c:as
de certas regões, algumas das quais ameaçadas de extinção.
Dentro da Embrapa, o órgão responsável por essas proezas é o CENARGEN -Centro Nacional de Pesquisas de Recursos Genéticos e Biotecnologia, criado em 1974 com a finalidade

de salvaguardar as espécies vegetais e animais e os mlcroorganismos para o desenvolvimento sustentado da agricultura, e assegurar a geração de metodologias

e processos biotecnológicos, vi-

sando a garantir a segurança alimentar dos povos.

senvolvidos, no que tange à

embriolog~ anim~..

··

Dentro de dois ou ~ês a.nos, no máxi":~O, essa nova e avançada técnica de reprodução animal estará à d~osição dos pecuaristas brasileiros, propordonando-lhes C?ndiçõe.s d:B melhorar
ainda mais o seu trabalho, de fomecer aos COil.SUJ!IIçfores carnes
e leite de melhor qualidade e em maior qua~tida~.
Não é só Isso, porém, Senhor ~~ente, Se~J:toras e Senhores Senadores. A Embrapa/C~nargen está ~se~volvendo em
'outra de suas fazendas experimentais, ~bém situada aquf nas
imediações de Brasma, um outro projeto de grande lmportànda

tanto para a economia, quant~ para o.~lyf? ~a biot~~ia em
nosso Pafs.

Trata-se c1o Banco Brasileiro de. GannoJ?IIISma

Observando esse objetivo, pc:de-se verificar que o Cenar-

gen tem pela frente um futuro sem limites: a segurança alimentar

é o grande desafio do futuro é ln'Tla preocupação cada vez mais
constante na mente dos governantes das nações. a Qual precisa
ser obtida com o desenvolvimento sustentado da agricultura.
Por outro lado, se flzennos um retrospecto de quanto já foi
fefto, vertficaremos que os feitos do passado são a melhor cre-

dencial de que dispõe o Cenargen para mostrar que a sua criação
foi para valer e que o futuro é promissor.

servar o futuro de multas raça$

da animais. domésUCÔS ameaça-

·a,ntros

dos de exl!nção. Em colaboração com outrOs
da Embrapa
espalhaods pelas várias regiões do Brasil, com· 'wirierSidadas e
.

conservação até por dois mn anos. o códlgo ..DNA, óvulos e esper·
matozóides desses animais.
,. · -·

Num amplo esfOIÇO de iÓcalização~: a ~bráPB: pOde cof
nhecer muitas raças de eqürnos, bovinos, caprinos e surnos típf..
cas das várias regiões do Brasil,

conta que, em apenas vinte e dois anos, pode ser observado um

próprias de rusticidade, da resistência a doenças e

salto fenomenal da reprodução natural tradicional em que uma

dade a situações adversas.

dar origem a até trinta e seis crias por ano, com o auxílio de barri-

gas de aluguel.
Nesse Intervalo de tempo, o Cenargen

Já testou

com su-

cesso e já colocou à disposição dos criadores técnicas destinadas
a transformar a exploração da pecuária numa atividade bastante
lucrativa, através da seleção de vacas e touros de alto valor genético, a estimulação ovariana, a inseminação artificial, a transferên-

cia de embriões, a bipartição de embriões -técnica que pennite a

'

até mesmo criadores partf....-ulares, o Cenargen criou um banco de
germoplasma, destinado a guardar. pof métodOs que pennitem a

No campo da biotecnologia animal, os avanços alcançados
por esse centro são Importantes e sfgnlficativos, se levannos em

vaca dava em média uma cria a cada dois anos, para o método
da Punção Folirular, em que uma vaca de boa qualidade pode

Animal.

Esse é um amplo e ambicioso projeto que t~m por finalfdade pre-

8s quais têrii CarácterfsUcas bem,
de adaptabin.:

· ·-' · ·•

Assim, foi posstvel conhecer desde

obol.panta.nelro que;

durante boa parte do ano, vive dentro dágua e, por isso, desen~
volveu um casco resistente à umidade, atá o jegue ou ai9tunas ra-·

ças de caprinos do Nordeste que sobrevivem com quarltidade mr-: ·
nima de alimento e água. Essas pesquisas permitiram S.té que se
conhecesse, no Norte de Minas, uma raça·de,'bO~nOs até então
- '"'· :-.
.,__. ·r~.,
desconhedda: a Patuá.
Ao longo dos anos, as raças nativas do BrasD foram sendo
paulatinamente substitufdas por o~ m81s produtivaS. ·VIndas de
outros países. Se, por um lado, os anl~ n:a~C!S e~ menos

por fim, a pun-

produtivos, por outro. estavam completamen~ ~~~às nos-

ção foücular.

sas condições climáticas e resistentes à:;; yãri~ esp~~ de pra·

Se, com a bipartição de embrllias já foi possfvel tirar até
dezoito bezerros de uma llnica vaca, a cada ano, com a Punção

ga e doenças aqui existentes. Essa é a sua grande vaotagem ~ 0:

Folicular essa possibilidade dobrou. Através dessa técnica, reco-

manto de seus óvulos e .espermatç~idf!s • .:.

lhem~se no Interior do ovário os ówlos folfculos- da vaca, os
quais, após a fecundação ln vitro, são introduzidos numa barriga

mento dessas raças rústicas com outras ~das. de ~ paises,

de aluguel para qua o seu desenvolvimento seja completado.

para se obterem raças hlbrfdas que sejam, ao me~o

obtenção de dois animais exatamente iguais

-e,

grande valor que o Cenargen busca resg~;~ard~ ~ .o congela~

Alem disso, será

possfve~

no futuro, traball1ar no cruza-

'le!"po, pro-
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dutivas e resistentes às adversidades climáticas e sanitárias do
nosso Pafs. Em razão disso, o trabalho' desenvolvido pela Embrapa de conhecer esses animais e preservá-los tem um alcance muito significativo para o futuro.

Todos esses projetas, no entanto, absorvem recursos, e
não são poucos recursos. Apesar disso, o retomo que poderão

proporcionar é significativamente maior e em tempo muito mais
reduzido do que se possa imaginar. Se~ falar no que significará
em melhoria do rebanho, da qualidade dos produtos que poderão

ser obtidos desses animais, no maior número de pesSoas que poderão

u~fruir da protefna animal.

Por tudo isso, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores

Senadores, todo dinheiro destinado a pesquisas sérias e bem

conduzidas como essas do Cenargen é um dinheiro bem aplicado
e com retomo gafantfdo. Não deixar que falte o devido custeio a
essas pesquisas é cuidar do futuro, é cuidar do nosso bem..a~tar
e das boas condições de vida das pessoas que Virão depois de

nós.
Como sal que o futuro do nosso Pafs e da nossa popula·
ção é tma das grandes preocupações dos governantas, estou
convencido também de que os recursos para a alavancagem d~
ses e da outros projetes em andamento nesse Centro de Pesqul·
sa jamais faltarão, pois o nosso povo assim o quer, a nossa sobe-rania assim o exige.
Era o que tinha a dizer, SOnhor Presidente.

Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2• VirePresidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A solicitação de V. Ex' será atendida
Convocamos os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes e nas salas das comissões
para que venham ao plenário, pois haverá votação
nominal de projetes de interesse do Governo Federal e do País.
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Bello Parga.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NO 1.019, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinadop com o art. 397, I, do Regimento Interno,
rqueiro seja convocado em c-.aráter de urgência, o
Senhor Ministro da Justiça, para comparecer perante o Plenário do Senado Federal, a fim de prestar
esclarecimentos à Casa.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-.
do a palavra ao eminente Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão dO orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, esse requerimento poderia
merecer a explicitação dos esclarecimentos solicitados ao Ministro? Ou é para esclarecimentos em geral sobre a vida, o universo, o Pafs etc.? Ele nos parece importante, evidentemente, particularmente por
ter partido do Senador Jader Barbalho; porém gostaríamos de saber mais, de esclarecimentos sobre o
quê••. Por isso, creio que faltou um complemento na
redação do requerimento ou na ·leitura, razão pela
quàl solicito a V. Ex' que seja lido na íntegra.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex'
será atendido.
Determiroo ao Sr. 1° Secretário em exercício,
Senador Bello Parga, a leitura, na íntegra, d9-fequerimento.
·· · ·
· t~
É lido o seguinte: · ' .
.. · ·· · )
".'·

-· < :

REQUERIMENTO N°1'.0_19; DE 1996
Senhor Presidente,.
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com o art. 397, I, do Regimento. Interno,
requeiro seja convocado, em caráter de urgência, o
Senhor Ministro da Justiça, para comparecer perante o Plenário do Senado Federal, a fim de prestar
esclarecimentos à Casa das seguintes informações:
1 - Atuação do Governo Fec!eral no despejo de
garimpeiros e desobstrução da área denominada
Serra Leste, no Município de Curionópolis ~ Estado
doPará;
.
·'
.. · '·
." .. ·
2 - Atuação do Governo Federal como mediador das negociações entre a Companhia Vale do Rio
Doce e garimpeiros sobre a área em litígio e possíveis direitos minerários; e
3 - Qual o embassamento legal para o envolvimento da Polícia Federal e tropas do Exército intervirem na área em questão?
Sala das Sessões, 24 de oUtubro de 1996. Senador Jader Barbalho,. PMDB :- PA, Gi"'l/m Borges- Ernandes Amorim.
· ..
. .'
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será publicado e incluído, oportunamente, em Ordem do Dia, nos termos do art. ,255, inciso 11, letra c, n• 9, do Regimento Interno. ·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Bello Parga.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1010, DE 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Com base no Art. 50, § 2° da Constituição Federal e no Inciso I do. Art. 215
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelêncià que
seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, ofício solicitan·do informações a cerca da veracidade das seg.uint~s
questões:
·
• Matéria veiculada no Jornal do Brasil (matéria a[)exa), de 16 de outubro pp.,
onde a historiadora Lígia Garner, professora da Universidade do Sudoeste
do Texas, brasileira radicada há 27 anos nos Estados Unidos denunciou
movimento no sentido de internacionalizar a Amazônia: "Em nova Iorque,
um telefone recebe votos dos americanos para saber se a Amazônia deve '
ou não virar um parque ecológico internacional ·: .
, .
·
~·-

·::::

=- ..,

-_

-~

--·

--j

~':'''.

• Matéria impressa no Jornal do Brasil (matéria anexa), de 20 de outubro pp.,
onde o Tenente Coronel Marcus Belfort denuncia campanha em Londres,
onde a frase "Fight the forest, bum a brazilian• -Lute pela floresta, queime
um brasileiro - circula em adesivos colados nos carros há mais de um ano.'
• Quais as medidas tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores em
função dessas denúncias?

JUSTIFICAÇÃO:
O presente requerimento objetiva a confirmação sobre .a
veracidade de campanhas que visam a internacionalização da Amazônia,
ofendendo a dignidade do cidadão brasileiro e ferindo o princípio da soberania
nacional, o que emergeria a necessidade premente de medidas que preservem
a Nação Brasileira, bem como informações sobre as medidas tomadas pelo
Ministério das Relações Exteriores.
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JB, 16-10-96

Nacionalismo fardado
• Militares transformam
debate em manifesto pela
soberania da Amazônia
ALEXANDRE

~1

h[)[:! ROS
u.1· Pi!lo.~

debute A Amu:bnht e
de Po·
der. do 3' Encontro Nacional de Estu·
O
dos Estrati:gicos. se transformou numa viga·
ros~1 m~tni fcstr.u;ilo nacionultsta contrn as
tenta!i\·a~ de internaciom!lizaçclo da Anntzõ.

niu. Coordenado pelo generul Leómdas P1·
res Gonçalves. ex-ministro do Ex~rcito. o
debate reuniu militares. professores universi·
tários e prolissionais liberais no auditório da
Petrobrás. Durante três horas. os partici·
panres atacarHm a demarcação de áreas indigemi<:t em Ror:.~1mu e condenaram a venda

da Companhia Vale dc1 Rio Doce. emre
outras coisas. Muito aplaudido. o general
Leônidas encerrou o debate com n snudaç;io
ti pica dos militares m1 Amazónia: "Selva!"
A historiadora Ligia Garner. professora
da ·universidade do Sudoeste do Texas. foi a
primeiru a <lrrebatar a plateia. Brusileira.
rudicada há 27 anos nos Estados Unidos. ela
propôs que o Congresso di>cuta uma lei
protecionista para a Amazónia. "Em No;a
Iorque. um telefone recebe votos dos ameri·
canos para saber se a Amazônb de\·e ou mio
,·irar um parque ecológico internacionaL
C~tda minuto de li!!~u;ão cu:\ta USS 1.95.
Enquanto isso. nós t~mos sido bonzinhos. Se
ser nacionalista é defender o tmitório de seu
país, eu sou nuciooalista". disse Ligia, entre
gritos de "bravo" e "muito bem". ·
Bomba-atômica - O general Leõnidas Pires Gonçalves fazia comentários entre
uma palestra e outra. "Temos que defender
nossa soberania e independência. Inventa·
mos uma onda de pacifismo quando a hora é
·de luta.- Por que os mnericanos mio se metem
com a China? Porque a China tem bomba
atómica e 3 milhões de homens armados".
disparou o ex-ministro. arrancando aplausos

'

de pe da platéia. O general defendeu m~·~~r
pre>ença militar na Amazónia e a cnação
dos temtórios do Alto Solimões e do RIO
~egro

O palestrante ma1s incisivo da tarde foi o
· alnmante Roberto Gama e Silva. "O Grupo
dos 7 encara a Amazónia como o paraiso
dos recursos naturais. Li estão os mineraiS.
a madeira. o banco genético e aié a água
potavel de que eles precisam. Por 1sso são
tão interessados em nossos indios". alertou
o militar. Antes de receber um abraço do
general Leónidas e de encerrar sua palestra
com um murro na mesa. o almirante fez uma
convocação: "Nosso desafio é a conqti1sta
da Amazônia".
Lesa-pátria - Jà o governador de
Roraima. Neudo Campos (PPB). f01 ovacio·
nado ao criticar a demarcação de uma àrea
indigena de I milhão 347 mil hectares conti·
nuas. entre a Malaca da Raposa e a Serra do
Sol. no Nordeste do estado. "São 12 mil
índios para esse mundo de terra. O governo
de Roraima entrou com 604 recursos contra
a demarcação. mas o Ministério da Justiça
esta cedendo a pressões de grupos interna·
cionais. ligados á Igreja e a organizações
mio-governruncn ta is ....pooderou Neudo
C1mpos.
Dai para a venda da Vale do Rio Doce
foi um pulo. O almirante Gama e Silva n.io
e.:conomizou palavras ... Para mim. é um cn·
me de lesa-pátria". definiu. O s_om das ·pai·
mas tomou o salão. "0ào vamos entregar a
Vale de mão beijada. E um crime que dcw·
ria ser punido com fuzilamento". acresc~n·
teu, e aí as palmas já não mais paravam. O .,...!
general Leõnidas encerrou com chave-do· f ~
ouro. "Não vamos nos entregar à argum~n·
taçào estrangeira. Temos que ocupar a
Amazônia. Quando a estrutura go>crna·
mental chega. o povo vai atrás. Ass1m fot em
Roraima e Rondônia. Vamos inundar de
ctvilizaçào a Amazônia". bradou. E. nova·
mente. puxou o grito de guerra: "Selva!" ·

1 ............
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Bello Parga.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 1.021, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro que não seja
realizada Sessão do Senado no dia 28 de outubro,
nem haja expediente em sua Secretaria.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Júlio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Será
cumprida a deliberação do Plenário.
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu pedido de prorrogação da licença concedida,
por motivo de doença, ao Senador Alexandre Costa,
por mais 180 dias, a partir de 7 de novembro próximo.
O referido pedido foi formulado nos termos do
disposto no art. 43, inciso I, do Regimento )ntemo.
Em votação a prorrogação da licenÇa solicitada.
As Sr"s e Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Rca concedida a prorrogação da licença do
Senador Alexandre Costa.
Permanece, portanto, no exercício da Senatória o Senador Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 158, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 1.006, de 1996)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado n• 158, de 1996 (n• 2.375/96,
naquela Casa), de autoria do Senador José
Samey, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do
HIV e doentes de AIOS.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Sociais.)
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Nos termos do art. 140, a, do Regimento, lnter- .
no, designo o nobre Senador Lúcio_ Alcântara para
proferir parecer em substituição à Comissão de A&suntos Sociais.
·
· ·.
.,
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSD8.:CÉ. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, o Projeto de Lei
do Senado n• 158, de 1996, dispondo. sobre a distribuição gratuita de medicanien\os ao$ _portadores
do HIV (V,irus da lmunódeficiência Humana) e
doentes de .Aids (Síndrome da lmunodeficiência
Adquirida),' de aut0 ria do Senador J:O:sé Sarney,
tramitou em regime de uigêncià ·no Senado Federal (J3equerimento n• 782: de Úl96,' do autor, de inclusão em ordem d.o dia,. e Requerimento n• 897,
de 1996, ·dós líderes, dé úrgênciá)., sem repeber
emendas, tendo sido aprovado em Plenário, no dia
12 de setembro passado..
Foi Relator da matéri~. em substituição â.. Comissão de Assuntos Sociais, o Senádor Lilcio Alcântara que ofereceu parecer favoráveL
Nessa mesma sessão, foi aprovada redação final oferecida pela Comissão Diretora é encaminhado à Câmara dos Deputados em ·16 de setembro.
Na Câmara dos Deputados, foi distribu(do às
Comissões de Seguridade Social e Famma (CSSF),
Rnanças e Tributação (CFT) e Constituição e Justiça e de Redação (CCJR), tendo, no entanto, da
mesma forma que no Senado acabado por tramitar
em regime de urgência, por requerimento das Uderanças.
·
Foi apreciado pelo Plenário daquela Casa na
sessão do dia 15 de outubro, quando recebeu parecer pela aprovação com substitutivo do Deputado
Arnaldo Faria, em substituição à CSSF; parecer pela
adequação financeira e orçamentária e, no mértto,
pela aprovação nos termos do substitutivo da CSSF,
do Deputado Ayrton Xerex. em substituição à CFT; e
pela constitucionalidade, juridicidade é técnica legislativa, nos termos do substitutivo, do Deputado Vilmar Rocha, em substttuição à CCJR.
O resultado foi a aprovação do substitutivo, declarando-se prejudicado o projeto inicial.
Nessa mesma sessão, foi finalmente aprovada
a redação final, oferecida pelo Deputado Nilson Gibson.
O Projeto retomou ao Senado para apreciação
do Substitutivo da Câmara em 16 de outubro.
Em 22 de outubro, foi lido e aprovado requerimento de urgência (Requerimento n• 1.006, de
1996, dos Líderes) para apreciação do projeto em
Plenário, na segunda sessão ordinária subseqüente
(artigo 336, b, do Regimento Interno).
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sussmunvo DA CÂMARA

O Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado n• 158, de 1996, altera o projeto inicial em
sete pontos:
12 ) altera a ementa;
22 ) limita aos portadores do HIV o direito de receber gratuitamente, do Sistema Único de Saúde
(SUS), a medicação necessária a seu tratamento,
excluindo os doentes de Aids (art. 1°, caput);
3°) altera a redação do § 1° do artigo 1° (froca
"padronizará os medicamentos" por "padronizará as
terapias para utilização dos medicamentos");
4") acrescenta a situação "sempre que se fizer
necessário" para que a revisão e republicação da
padronização de terapias seja feita, o que o projeto
inicial previa ocorrer apenas anualmente (art. 12 , §
2");
5") acrescenta ao art. 12 um parágrafo 3° dispondo que •a distribuição gratuita dos medicamentos
observará critérios socioeconômicos, conforme regulamento, e dará prioridade aos pacientes em regime
de internação hospitalar";<:>
6°) define que as despesas decorrentes da implementação desta lei sejam financiadas com recursos dos orçamentos da Seguridade Social da União,
dos Estados e dos Mu(licfpios enquanto o projeto
inicial previa que deveria correr por conta de dotações orçamentárias próprias do Ministério da Saúde e
das oriundas da arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) ,
acrescentando que isso se dará "conforme regulamento" (art. 22);
7") não inclui disposltivo revogatório de disposições em contrário (art. 4° do projeto inicial).

III- VOTO
3.1. O Substitutivo da Câmara altera a ementa
do Projeto, dando à mesma uma amplitude que o
Projeto não tem.
O Projeto dispõe sobre a distribuição gratuita
de medicamentos aos portadores do HIV e da Aids,
isto é, destina-se a garantir o direito de assistência
farmacêutica de um segmento especffico da população brasileira.
Ao contrário, a ementa do Substitutivo sugere
uma abrangência muito maior, que nem o projeto inicial nem o próprio substitutivo têm: a distribuição
gratuita de medicamentos genericamente no ãmbitodoSUS.
Assim sendo, somos pela rejeição do texto da
·ementa do Substitutivo da Câmara e pela restaura::
ção do texto da ementa do projeto inicial.
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3.2. Não tem sentido limitar o direito à medicação apenas aos portadores, excluindo os doentes: O
objetivo maior dos esquemas "terapêuticos que associam drogas anti-retrovirais com inibidores da protease é o de reduzir a carga virai ou viremia com significativo adiamento· do estágio de doença (no caso
de portadores) e red,ução importante do número e da
gravidade de episódios infecciosos e neoplasiás (no
caso de doentes), aumentando a sobrevida e melho. rando a qualidade de vida tanto de portado~es como
de doentes.
,
Considerando-se. o elevadíssimo custo desses
tratamentos, pode-se perceber que sua disponibilização gràtuita através do SUS dificilmente poderá
ser universal por mais que o desejemos para atiQgir
os mais de 50 mil doentes conhecidos e os 450 mil
· <.
portadores estima!los existir no Brasil.
As prioridades,- pelo menos _nos momentos iniciais desse programa de assistência tarmacêutica,
serão, sem sombra de dúvida, aquelaS-pessoas que
já estão no estágio de doença e que mais prontamente têm necessidade do tratamento.
. .Não há a menor dúvida que entre um portador
e -u'rn doente, na impossibilidade de oferecer o trata.hénto para os dois o doente deverá ter prioridade
sobre o portador, em razão da maior urgência deste
em ser tratado.
A exclusão dos doentes do benefício, por outro
lado, cria uma contradição com o disposto no texto
do parágrafo 12 do próprio artigo: se apenas os portadores terão direito a receber medicamentos gratuitamente do SUS, porque padronizar os medicamentos a serem utilizados "em cada estágio evolutivo da
infecção e da doença"?
'
Ainda em relação a este tópico de prioridades
para o recebimento do benefício, não é tecnicamen-·
te correta a prioridade para os pacientes em regime
de internação hospitalar, como prevê o Substitutivo
em seu artigo 32 •
·
Em primeiro lugar, só doentes !;ão internados,
enquanto os portadores uma vez que estão hfgidos
não têm por que serem hospitalizados, a não ser ria
eventualidade de uma intercorrência sem relação
com sua situação. Esta é, assim, outra contradição
do Substitutivo.
Por outro lado, a administração dos esquemas
atualmente disponíveis pode e deve ser feita em regime de autoadministração, com dispensação dos medicamentos por qualquer serviço de farmácia, não nS:
cessariamente um serviço de farmácia hospitalar.
Nãó há moida na literatura médica que indique a
necessidade de internação hospitalar para uso dos

n
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nem a necessidade de supervisão da
sua administração. O acompanhamento médico dos
pacientes em uso dessa terapêutica, em razão da
alta incidência de reações decorrentes de toxicidade, pode e deve ser feito em regime ambulatorial.
Mais ainda, em vista dos altos custos dos tratamentos hospitalares de pacientes de Aids e da conveniência de tratar um bom número de intercorrências em regimes de hospital-dia,.assistência domiciliar e similares que reduzem· os custos, mantém a
integração social do paciente. e sua qualidade de
vida , todos os países do mundo estão adotando e
estimulando políticas de desospitalização. Por que
deveríamos caminhar na contramão da história?
Em vista do exposto, somos de parecer contrário a provação do caput do art. 1° do Substitutivo çla
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 158, de
1996, restaurando-se a redação do caput do art. 1•
do projeto inicial.
3.3. "Padronização de medicamentos' é uma
expressão técnica utilizada em Farmácia que significa a determinação ou a seleção feita geralmente
por uma comissão de especialistas em Farmácia e
Terapêutica de que medicamentos serão utilizados
em um determinado programa de saúde ou-de assistência farmacêutica ou colocados à disposição do
corpo de terapeutas de um determinado serviço de
saúde. Visa a orientar a aquisição, a administração,
o uso e a avaliação dos referidos medicamentos.
A padronização de medicamentos gera uma
lista dos medicamentos que serão usados, informando também em que formulações e em que quantidades deverão ser adquiridos.
Padrooização de medicamentos é, assim, uma
expressão e um procedimento técnico. Como o Projeto em apreciação e seu Substitutivo tratam de uma
atividade de assistência farmacêutica, regulamentando a ação do Poder Executivo que, nesse caso,
terá um caráter técnico nada mais lógico que se utilizem expressões e termos técnicos nessa regulamentação.
A redação dada pelo Substitutivo ao §1° do art.
1° tomou o termo 'padronização" na sua acepção
comum e não técnica, prejudicando o entendimento
da intenção do propositor da matéria que pretendia
que a aquisição e a disponibilização dos medicamentos de que trata o Projeto fossem adequados
em qualidade, quantidade e fórmula às necessidades de seus consumidores e, ao mesmo tempo, selecionados coerentemente com o conhecimento
cien!Hico e tecnológico disponível. Daí dispor que os
medicamentos a serem utilizados nesse programa
medicamento~
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aqui instituído, de assistência farmacêutica a portadores do HIV e pacientes de Aids, fossem padroni-·
zados pelo Poder Executivo, .através .do Ministério
da Saúde, lançando. mão. do concurso de especialistas da área como, em verdade, já vem fazendo ou,
pelo menos, de sua competência legal para tanto.
Somos, assim, contrários a aprovação da re.dação do § 1• do art. 1• do Subst~utivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n• 158, de 1996, e favoráveis à manutenção da redação oferecida pelo projeto inicial. .
3.4. A nova redação dada pelo Substitutivo ao
§ ~ do art. 1° aprimora· o Projeto. Sem dúvida a re1
visão da padronização dos medicamentos(ijpderá
ser necessária antes de transcorrido ilin ano do seu
estabelecimento inicial ou revisão, dada a celeiidade
com que a indústria farmacêutica tem coloi:ado. no
mercado novos produtos.
·
Somos de 'parecer favorável ·à aprovação da
redação dada pelo Substitutivo ao § 2" do artigo 1•..
3.5. O estabelecimento de restriçõ'es ao. aceSso
aos medicamentos pela interPosição de critério socioeconômicos (novo §
do art. 1• - inexistente no
projeto inicial} é inconst~cional, ferindo o artigo 196
da Constttuição Federal, que determina que o Estado deverá garantir, mediairte po!Ricas sociais · como
é o caso aqui , o direito ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, pr;oteção
e recuperação da saúde. .
A prioridade para pacientes hosp~lizados já
foi por nós apreciada anteriormente. ·
Somos, assim, contrários à aprovação do §
do art. 1• do Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado n• 158, de 1996, por in~cional ..
a.&. A re.dação dada pelo Subst~tivo da Câmara ao art. 2• é, sem dúVida; superior à solução encontrada pelo projeto inicial para garantir o financia·
mento do programa que instíttui.
Em primeiro lugar, a vinculação dos g\IStos a
recettas provenientes da amecadação da CPMF é inconstitucional (art. 167, IV).
Em segundo lugar, em sendo a CPMF 1um tributo de vigência provísórii!, a solução encontrada
pelo projeto original poderá, cedo, mostrar-se insuficiente para garantir a permanência da ativídade.
Por fim, atribuir a Estados, ao Distrito Federal e
a Municípios a partilha do financiamento das ações
e serviços de saúde é uma diretriz mu~o atual e muitíssimo acertada, em vista da urgente nece$Sidade
de reestruturar-se o arcabouço financeiro do SUS e
redeterminar funções e responsabilidades dós três
níveis de governo no financiamento do setor.

a•

a•
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Desta forma, somos de parecer pelo acatamento do art. 2" do Substitutivo da Câmara, declarando prejudicado o .art. 2° do projeto inicial.
3.7. O Substitutivo não contempla dispositivo
revogatório· de disposições contrárias, previsto no
projeto inicial (art. 4°), como manda a boa técnica legislativa.
Somos de parecer pela recomposição·do projeto pela manutenção do art. 4° do projeto inicial, do
Senado.
3.8. Concluindo, somos pela recomposição do
projeto original do Senado, adotando-se a redação
dada pelo Substitutivo da Câmara ao § 2° do art. 1•
e ao art. 2" ..
·
·
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Projeto é prova de que o trabalho conjunto das Casas do
Congresso pode contribuir para aperfeiçoar uma
proposição.
O projeto, aprovado pelo Senado Federal, recebeu atterações na Câmara. Algumas dessas modificações melhoraram o texto; outras, a nosso jufzo,
·
devem ser rejeitadas pelo Senado.·
É o parecer, Sr. Presidimte.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O parecer é favorável ao Projeto original do Senado, com a
redação dada pelo Substitutivo da Câmara ao § 2•
do art. 1° e ao art. 2• da matéria.

Discussão do Substitutivo da Câmara, em tur·
no único.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
palavra para dis{;utir.
O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao o nobre Senador Pedro Simon, para
discutir.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, em primeiro lugar, manifesto a minha total concordância com o ilustre Relator em relação ao parecer que apresenta. A meu ver, a proposta é absolutamente correta.
Em segundo lugar, saliento a importância do
Projeto. Trata-se de brilhante iniciativa do Senador
José Samey, que, pela sua importância, tramitou rapidamente no Senado Federal. Em seguida, foi encaminhado à Câmara dos Deputados. Nessa oportunidade, manifestei-me: fiz um apelo àquela Casa no
sentido de que entendesse a importância de o Projeto ser examinado com rapidez. E, justiça seja feita, a
Câmara dos Deputados aprovou a proposta rapidamente. Aprovou, debateu, analisou, tentou aperfeiçoar. Podemos aceitar ou não, mas a verdade é que
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a Câmara fez o seu ·papel: analisou o Projeto, ofereceu-lhe emenda.
De volta a esta Casa, a proposição está tramitando em regime de urgência; não fo.i nem sequer
encaminhada para as Comissões. Agora, com a
apresentação do parecer pelo Relator, estamos em
condições de votar: E; se o fizermos; hoje mesmo o
Projeto poderá ir para o Presidente da República a
·
'i"'!
fim de ser sancionado:
· Que bom, Sr. Presidente! Trata"se de uma
monstração de que, · quando o Congresso quer;
anda. Quando assistimos à edição de medidas prOvisórias pelo Governo; quando· assistimos à recusa
do Congresso em votar uma proposta em 45 dias,
mesmo o Governo pedindo urgência, conciufmos
. que, quando o Congresso Nacional não quer, não
vota. Não vota nem medida provisória, nem veto ·e
nem projeto de lei. Mas, quando quer, vota.
'
A meu ver, Sr. Presidente, o erro está nisto:
quando quer, vota; quando não quer, não vota. O
Congresso tem obrigação de votar matéria que deve
ser votada. A proposta está sob regime de urgência
de 45 dias? Está. Então, deve ser votada. E medida
provisória? Deve ser votada. E veto? Deve ser vota'
do, porque há um prazo.
Chamo a atenção e felicito a Câmara pelo fato
de ter votado, com urgência, essa proposta. Felicito,
principalmente, o Senador José Samey. Trata-se de
um homem de prestígio - merecido, diga-se de passagem. Ex-Presidente da República, ex-Deputado
Federal, Senador da República, Presidente do Senado, José Samey está demonstrado o seu prestigio.
O ilustre Presidente da Câmara demonstrou o respeito e o carinho que tem pelo Senador José Sar7
ney. Como? Quando chegou lá o projeto de autoria!
do Senador José Samey, o Presidente da Câmara
tomou as providências para que tramitasse com ce1
leridade - sabemos que hoje, na Câmara, uma proposta é ou não aprovada de acordo com a vontade·
do Presidente daquela Casa. O Projeto do amigo
José Samey, Presidente do Senado, do Colega,
Presidente do Congresso, mereceu tratamento especial do Presidente da Câmara: fo~ votado com urgência e está aqui.
1
Só peço ao ilustre Presidente da Câmara que
entenda que isso aconteceu não só porque o Projeto
era importante, mas porque um amigo seu mereceu
esse tratamento. Há outros projetos importantes
que, na opinião do Presidente, não devem ser tratados de igual maneira. Lá, tramita um projeto .aprovado por esta Casa ainda quando era Senador o e..:Presidente Itamar Franco, que determina que mem-
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'bro da diretoria do Banco Central, afastado, tem que
ter um prazo de carência para, depois, assumir em
.instituição privada. Ainda quando Líder, o Senador
Roberto Freire e eu, no início dessa Legislatura, en. víamos uma carta ao Presidente da Câmara, pedindo, apelando à S. Ex' que desse urgência, que vo..tasse aquele projeto; S. Ex' já está terminando o seu
mandato de Presidente da Câmara e esse projeto,
da maior importância e do maior significado, não entrou em votação. E estamos aí debatendo,. discutin. do o Bànco Central, dizendo da importância da dis.. cussão dessa matéria, de se ter uma organização do
.Banoo Central, do absurdo de um cidadão sair de
uma empresa financeira privada, ir para o Banco
. Central e sair do Banco· Central e ir para uma empresa financeira privada. Essa matéria o Senado já
votou, quando era Senador o Sr. Itamar Franco. O
· Senador Roberto Freire e eu fizemos un\ apelo ao
Presidente da Câmara para que a oolocasse em votação. Lá se vai um ano e meio e não aconteceu.
Está certo, o Senador Roberto Freire e eu não·
temos, junto ao Presidente da Câmara, o prestígio
do Senador José Samey; está certo também que a
votação da urgência para votar a importância da pre• sidência, da diretoria do Banco Central não tem a
importância do medicamento aos que têm AIOS;
mas o projeto do Senador José Sarney levou 15 dias
e o do Banoo Central, S. Ex' vai deixar a Presidência, estou vendo que não vai ser votado.
E não é só e5se, Sr. Presidente. Podemos dizer que estamos votando uma exceção.
Viva a Câmara! Porque a Câmara nos dá a
honra de votar um projeto de autoria do Senado e
volta para essa Câmara. Viva a Câmara! Porque a
Câmara nos dá a honra de o Senador José Samey
apresentar um projeto e ela não o engavetar, não
apresentar substitutivo, não apresentar outro projeto
igual, tirando a titularidade do Senador José Samey,
como ela costuma fazer - a Câmara apenas apresentou emenda e o projeto voltou para esta Casa
com a autoria do Senador José Samey.
Viva a Câmara! Que deixou que este Senado
pudesse, inclusive - como deseja o Relator-, divergir
do que foi votado na Câmara e votar o que acreditamos ser necessário. Viva a Câmara! Que, neste Projeto, deixou a última palavra para o Senado Federal.
Muito obrigado, Câmara dos Deputados, por ter deixado que isso ocorresse! Mas será apenas neste
Projeto? Os outros ficam engavetados na Câmara
dos Deputados? Será que qualquer outro tipo de
projeto, que tenha autoria no Senado Federal, e que
vá para a Câmara, fica na gaveta? O máximo que
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aconteée é o projeto ficar guardado e vir outro com a
autoria de Deputado, aprovado pela Câmara •
Sr. Presidente, vamos esclarecer! Que se tire
do Senado a oompetência de legislar projetas; que a
iniciativa seja da Câmara! Assim, o Senado ficará
apenas como Casa. Revisora. Como está agora! O
Senado pode ter a autoria de projetes, mas a Câmara os engaveta. Acho que isso não está certo.
Voto, com alegria, este Projeto •.
Pedimos à Direção da Mesa que envie um fax
para Nova Iorque, ao Senador José Samey - S. Ex'
lá se enoontra, ao lado do Sr. Antonio Carlos Magalhães e do Presidente da ·câmara .-, comunicandolhe que o seu projeto foi aprovado. Meus cumprimentos, Senador José Samey, meus cumprimentos
Sr. Presidente da Câmara. S. Ex's. estão ali, numa
missão importante, uma missão fantasticamente importante em Nova Iorque, mas aqui o Senado votou
um projeto importante com relação à Aids, votou um
projeto da maior importância. M~.· há um grande
fato, mais importante do que o importante projeto
que fornece medicamentq gratuito para .os. doentes
de Aids: o Senador José Sarney pode colocar na
sua biografia, que é tão grande, tão imensa, e pode
oolocar, depois, no seu memorial, que está lá na sua
querida São Luís, o· dia de hoje - o Senador Epitacio
Cafeteira vai ter que sofrer mais essa-; que foi neste
dia que S. Ex' tinha tanto prestígio; tanta autoridade
e tanto poder que, nem estava no Senado, nem estava em Brasma, nem estava no Maranhão, nem estava no Brasil - estava lá, ..em .Nova !orque -, depois
de muito tempo, de anos e anos, S. Ex' teve a competência de um projeto seu ir para a Câmara, voltar
de lá com a sua autoria, ê, dez dias depois; estar
sendo aqui votado: Viva o Samey! S. Ex' merece!
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi- .
dência concorda com o pronunciamento do ·eminente Senador Pedro Simon.
A SR• EMILIA ~ER~ANDES - Sr. Pre~ente, .
peço a palavra para diSCutir. . . . .
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Concedo a palavra à eminente S!lnadora Emília femandes. S. Ex' dispõe de 1o minutos para discutir a matéria.
·
··
· ·· ·· ·
· ··

'n .

Convocamos os Srs.. Senador~s que e$io em
seus gabinetes para que venham ao plenário, pois
· · · : ;~ .
· · · ··
haverá votação nominal.
A SR• EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) -..Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, .. neste momento, o Senado
Federal, nesta reunião extraordinária de uma• quintafeira pela manhã, está a discutir 9 primeiro item da
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pauta,-senàEHt!le-teremos..outros.muito. importantes.
Refiro-me particularmente ao segundo item, sobre o
qual estaremos abor:dando e expressando a nossa
posição,...
O assunto que foi registrado pelo Senador Pedro Simon, que nos antecedeu, sobre a rapidez e a
compreensão ·que tanto· a Câmara dos Deputados
como o Senado Federal estão a demonstrar, é algo
que demonstra claramente o grau de sensibilidade e
comprorl:Jisso do Congresso Nacional para com a
Nação bras~eira.
EStamos d•an!eC!e um próje1õl:flre dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS. Vejam os Srs.
Senadores que o parecer do Sr. Relator Lúcio Alcântara foi de forma precisa, coerente, aqui apresentado
e, certamente, terá o voto favorável de todos os Srs.
Senadores. Estamos dando uma demonstração à
Nação brasileira de que os apelos que a própria sociedade faz, que os clamcres que chegam a todos
nós, enquanto cidadãos, pelo número crescente de
casos que atingem milhares e milhares de fammas,
estão tendo uma repercussão positiva naqueles que
podem e devem adotar ações concretas em benefício dos cidadãos brasileiros. Hoje, crianças, mulheres, homens, enfim, todos, independente de classe
social, estão vivendo de perto, e muito de perto,
esse problema que atinge a todos: a questão da
AIDS.
Portanto, nada mais justo que o Congresso Nacional - diante da comprovação de que um tratamento hoje para atender a esses doentes e aos portadores da doença é de um custp elevado, não permitindo a uma grande maioria que desfrute e receba de
forma justa e humana esses novos medicamentos
que estão surgindo a todo momento - busque, inclusive, cada vez mais, aperfeiçoar este Projeto, afirmando que o compromisso do Governo, dos recursos públicos não pode ser apenas com os doentes.
Julgamos altamente humanitário que olhemos também para os portadores do vírus e não apenas
aqueles que estão já nos hospitais, numa fase
adiantada da doença. Devemos olhar também para
aqueles que, no convívio com sua família, com ocarinho e o amor que merecem receber, podem e devem ter prolongada a sua vida.
· Portanto; essa sensibilidade demonstrada pela
Câmara e pelo Senado Federal, pela urgência aprovada nesta Casa tão logo esse projeto chegou aqui,
tudo faz com que tenhamos certeza de que a posição do Senado Federal atende ao clamor da sociedade brasileira. Hoje, milhares de entidades se orga-
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nizam neste País para dar a essas pessoas o apolo
e a valorização de que precisam, mas elas esbarravam e continuam esbarrando na impossibilidade de
adquirir o medicamento.
.
0 projetO, inclusive, abre possibilidade de pa·
dronizamnos um medicamento, mas ·devemos estar
atentos ao conhecimento cientilico atualtzado e à áJSponibilidade de novos medicamentos no mercado.
Graças a Deus, nós, que temos o poder de buscar e oferecer ações concretas para a sociedade brasileira, estames demonstrando esta sensibüidade.
'
--Parabenizo o Congresso Nacional e o Autor do
Projeto, Senador José Samey. Tenho: certeza de
que, dessa forma, o Pafs terá e assu!T]irá um ®.!!\:
promisso maior com essa questão, que deve sensibilizar a todos e, mais do que isso, resultar em ações concretas.
MuH0 obrigada.
O SR. RAMEZ TEBET • Sr. Presidente, peçoja
palavra para discutir.
· ·.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem V.
Ex" a palavra.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, deixei o meu.lugar propositalmente.
Já foram aqui saudados o Presidente José Samey, o
Presidente da Câmara e o Relator, Senador Lúcio
Alcântara. Troquei de lugar para também-·incluir o
Senador Lúcio Alcântara, como Relator dessa matéria, no mesmo patamar do Autor desse Projeto de
Lei, o Presidente José Samey.
Levanto-me não para discutir a matéria, mas
novamente para dizer que - como o fiz na primeira
votação no Senado -, desde. que assumi a cadeira
como representante de Mato Grosso do Sul nesta
Casa, esse é o projeto de conteúdo mais humanitário, mais cristão, de todos que por aqui passaram e,
por isso mesmo, louvo a rapidez com que tramitou
no Senado e na Câmara Federal.
Realmente, esse é um projeto diferente, come
já afirmei, de conteúdo humano, cristão, que visa
atender aos doentes de AIDS, que carrega atrás de
·si um preconceito extraordinário. É uma doença arrasadora, endémica, que atinge não só as populaçõ-es das grandes cidades, das cidades litorâneas, próximas-1:le pertos; ou no ooração-do-Qeeano Atlântico,
mas também está atingindo as pequenas cidades do
interior. Crianças já nascem portadoras desse vírus,
que tem causado tanta preocupação não só ao Brasil, rpas como a toda humanidade. Essa doença alcança proporções avassaladoras, estando a mere-
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cer, portanto, um tratamento diferenciado das outras
doenças.
Por isso; o Congresso Nacional está de parabéns. Hoje, como representante do povo de Mato
Grosso do Sul, como Senador da República, regozijo-me. Não digo que outras matértas não sejam de
interesse da sociedade, mas esta é de uma importância tão grande que há de merecer os aplausos de
todos os que se preocupam com os destinos da população brasileira.
Era isso que desejava acrescentar nesta oportunidade em que o Senado agiu com rapidez - deveríamos ser até mais rápidos, se fosse possível. Quero dizer da minha alegria por estar votando uma matérta de tran5cedental importância para a saúde do
povo brasileiro.
Muito obrtgado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ·- Encerrada a discussão, a Presidência esclarece que, nos
termos do art. 287 do Regimento Interno, 'o Substitutivo da Câmara a Projeto do Senado será considerado série de emendas e votado; separadamente,
por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em
correspondência aos do projeto emendado, salvo
aprovação do requertmento para votação em globo
ou por grupos de dispositivos.• ."
· Nesse sentido, foram encaminhados requerimentos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretárto em exercício, Senador Ademir An·
drade.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 1.022, DE 1996

· Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 2ff7 do Regimento
Interno, a votação em globo dos dispositivos, de parecer favorável, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 158, de 1996 (n2 2.375/96,
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a distrtbuição gratuita de medicamentos aos portadores
do HIV e doentes de AIOS.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o requertmento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, requertmento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ademir Andrade.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 1023, DE 1996
'

...

'-

Senhor Presidente, · · · · · · · · ... • · · •
Requeiro, nos iérmos do' ar't. 287 do Regimento
Interno, a votação em globo dos dispositivos; de parecer contrário, do Substitutivo·da Câmara dos Projetes de Lei do Senado n• 158, d~.1. 996 (n2 2.375/96,
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a distrtbuição gratuita de medicamentOs aos portadores
do HIV .e doentes de AIOS.·
Sala das Sessões, 24 de.outubrode.1996..1
..
Senador Lúcio Alcantara .
. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo·· · I
tação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovarn quejram
permanecer sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.·
Em votação os dispositivos· 'do SubstitUtivo, da
Câmara, de parecer favorável.
··
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram
•.-. · · • · · t · ·
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação os dispositivos do Substitutivo da
Câmara, de parecer contrário.
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitados.
A matéria vai â Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
..
.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador Ademir Andrade.
É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação os dispositivos do Substitutivo da
Câmara, de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação os dispositivos do Substitutivo da
Câmara, de parecer contrário.
·
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram
·
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitados.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação .final, que será lido pelo Sr.. 12 Secretário em
exercício, Senador Ademir Andrade.

É lido o seguinte:
PARECER N2 557, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado n• 158, de 1996 (n2 2.375196, na
Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado n• 158, de 1996, (n•
2.375/96, na Câmara dos Deputados), que dispõe
sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos _
portadores do HIV e doentes de AIOS.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de outubro
de 1996. -Julio Campos -Presidente, Ney Suassuna, Relator, Fernandes Amorim, Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N2 557, DE 1996
Dispõe sobre a distribuição gratuita
de medicamentos aos portadores do HIV
e doentes de AIOS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os portadores do HIV (vírus da imunodeficiência humana) e doentes de AIOS (Síndrome
da lmunodeficiência Adquirida), receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, toda a medicação necessána a seu tratamento.
§ 12 O Poder Executivo, através do Ministério
da Saúde, padronizará os medicamentos a serem
utilizados em cada estágio evolutivo da infecção e
da doença, com vistas a orientar a aquisição dos
mesmos pelos gestores do Sistema Único de Saúde.
§ 22 A padronização de terapias deverá ser revista e republicada anualmente, ou sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento
científico atualizado e à disponibilidade de novos
medicamentos no mercado.
Art. 22 As despesas decorrentes da implementação desta Lei serão financiadas com recursos do
orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme regulamento.
Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de ur:
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gência, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão a redação final. ·(f;>ai,Jsa.) .·
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 sanção e será feita a. devida comunicação à Câmara dos Deputados. ·. ·, ·, , •
·
O SR. PRESIDENTE· (Júlio campos) - Item· 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 19, DE 1996
(Em regime de urgência, nos terri'los do ·
Requerimento n• 1.007, de ·1996.}'-' · ·: · · '

nó

Projeto de Lei da Cãmaià'
1S, de
1996 (n• 4.205/93, ,na Cas;i. de origem); que
_ altera o art. 5° da L~[ n• 8.31~. d~ ;2$ de, dezembro de 1991 , que. restabelece princípios
da Lei n" 7 .505, ·de 2, de julho (!e i 986,: qÚe
institui o Programa Nacional ~e J\pqio 'à·C.ultura - PRONAC e dá .o.utras providências.
(Dependendo de pareceres da5 COmíssões de Educação .e de AsSI,l(lto~ E~nõmicos.)
.
. .
Nos termos do art. 140, á, do Reg(mentci iriterrio, designo a nobre Senadora Marina Silva para
proferir parecer, em substituição .à .ComisSão · de
Educação.
.
_ ·. ::: · .
A SR1 MARINA SILVA (PT-AC. Para emitir parecer.) • Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o
Projeto de Leida Câmara n2 19, de 1996 (n• 4.205C, de 1993, na origem), de autoria do nobre Deputado Ubiratan Aguiar e outros, altera o inciso VIII do
art. 5° da Lei n• 8.313/91 , que destina um por cento
da arrecadação bruta das loterias federais, deduzido
o valor do prêmio, ao Fundo Nacional da Cultura
FNC.
O Projeto em tela, atterando a redação do,iqciso em questão, amplia as fontes de anrecada~e
recursos do FNC, estendendo a aplicação da legislação supramencionada aos concursos de progriósticos e similares, cuja realização dependa de autorização federal.
Aprovado na Câmara dos Deputados, teve
aprovado o Requerimento n• 978, de 1996, encaminhado pelo Senador Roberto Requião, solicitando a
dispensa do parecer da Comissão de Educação e,
por força da aprovação do Requerimento de urgência n• 1007, de 1996, apresentado pelo Senador
Sérgio Machado e outros Líderes, foi inclufdo n'l Ordem do Dia.
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li-ANÁLISE
A intenção precípua dos legisladores é a de
adequar o referido texto legal, datado de 1991, ao
aluai contexto nacional, em que proliferam os concursos lotéricos e congêneres, de forma a ampliar
significativamente o seu alcance, restaurando sua
capacidade de captação, flagrantemente defasada.
A preservação cultural não é, e nem pode ser,
um ato unilateral. Ao contrário, a boa tradição democrática ensina que, para sua eficácia, ela deve pras·
perar em função de uma convivência permanente e
profícua entre a burocracia estatal e as populações.
· · · · No Brasil, contrariamente ao que se observa
nos países desenvolvidos, o investimento em cultura
ainda é bastante incipiente e não atrai como já o fazem outros setores a atenção do investidor privadô.
Embora o marketing cultural ofereça a possibilidade,· altamente eficiente, de o selo r privado ter sua
imagem associada ao empreendimento cultural, seja
de produção, seja de preservação, a alternativa ainda tem fraco apelo para a maior parte do empresariado nacional. Mais recentemente, convém ressalvar, tem sido esboçada uma certa sensibilização,
possivelmente motivada pela maior agilização imprimida ao processo de encaminhamento e análise dos
projetas culturais junto aos órgãos da esfera federal,
a par de recentes medidas legais que proporcionam
aumento de benefícios ao investidor privado.
O resultado do aludido desinteresse, aliado à
indigência orçamentária crónica que caracteriza o
setor público na área da cultura, fez com que, à época, a Lei n• 8.313, de 1991, estabelecesse mecanismos de captação. de recursos oriundos de fontes di·
ferenciadas. Nesse sentido, a citada legislação criou
o Fundo Nacional de Cultura, constituído, principalmente, de recursos provenientes do Tesouro Nacional, de Fundos de Desenvolvimento Regional, legados, subvenções, doações e loterias federais.
É o FNC que financia, a fundo perdido, 80%
dos valores orçamentários dos projetas aprovados
pelo Ministério da Cultura, braço principal da administração federal para o setor.
Atualmente, tem sido observada expressiva depauperação da arrecadação das loterias federais,
motivada, principalmente, pelo surgimento de inúmeros concursos de prognósticos geridos pela iniciativa
privada, que, é mister que se ressalte, se encontram
constitucionalmente protegidos, por força do parágrafo único do art. 170 da Carta Magna. Como conseqüência, vem ocorrendo um sensível aviltamento
na arrecadação obrigatória do percentual oriundo
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das loterias federais para o Fundo Nacional de Cultura, de capital importância para sua sobrevivência.
Em função .desse quadro,. não mu~0 favorável
ao. desejado .desenvolvimento ~ultural, o presente
projeto pretende restaurar a capacidade de captação
desses recursos, colocando a seu alcance os concursos de prognósticos, loterias e similares, cuja
realização estiver suje~a a autorização federal.

"
III~VOTO
• . f~
No mertto, acolhemos a exposiçao apresentada pelos autores e' julgamos oportuna procedente
a 'presente alteração no texto da Lei n• 8.313, de
1991. Do ponto de vista da ampliação .da fonte de
recursos, pelo fato de não onerar o orçamento da
União, não há óbice.
Portanto, a partir da análise do mérito e considerando a constituCiónalidade, j!Jridicidade 'e boa
técnica legislativa, manifestamo-nos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n• 1'9; ·de 1996 (n•
4.205-C, de 1993), na origem.
·O meu parecer, Sr. Presidente; é favorável ao
projeto e espero que esta Casa também dê a sua
contribuição no sentido de que possamos oferecer
àqueles que produzem cultura em noSSo Pais mais
um incentivo para que ela posSa. sé 'realizar com independência de criação, mas com o apoio das instituições públicas, que não podem transferir para a
iniciativa privada aquilo que também é uma obrigação do Poder Público.
Este é o meu parecer, favorável à matéria, pedindo aos Srs. Senadores que apóiem essa iniciativa
na medida em que irá beneficiar as ações culturais
em nosso País, principalmente aqueles setores que
ficam quase que de pires na mão a buscar, no Poder
Público, algum tipo de apoio ou a esperar pelo entendimento e pela "bondade" da iniciativa privada
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - o'parecer é favorável ao projeto.
Nos termos do art. 140, alínea "a" do Regímen- ·
to Interno, solicito ao nobre Senador Ney Suassuna,
que profiro o parecer, em substituição à Comissão
de Assuntos Económicos.

e

PARECER DE PLENÁRIO

Em substituição à Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 19, de 1996 (n• 4.205-C, de
1993, na origem), que "altera o art. 5". da Lei
n• 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que
restabelece princípios da Lei n• 7.505, de 2
de julho de 1986, institui o Programa Nacio-
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.. nal de Apoio à Cultura - PRONAC e dá ou.tras providências".
o· SR. NEY SúÀSSUNA '(PMDB - PB. Para
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sras.' e. Srs .. Senadores:
·
· · ·
.. I - Relatório
ProÍeto dé' Lei d~ Câmara n• 1, de 1996 (n•
4.205-C, de 1993, na origem), de autoria do nobre
Deputado Ubiratan Aguiar e outros, altera ~ inciso
VIII, do art. 52 da Lei .n• 1;!.313/91, que dest1na. um
por cento. da arrecadação bruta das loterias fed~rais,
deduzido .o valor do prêmio, ao Fundo Nacional da
Cultura- FNC.
O Projeto em tela, alterando a redação do inciso em questão, amplia as fontes de arrecadação de
recursos do FNC, ·estendenç!o a aplicação da legislação supramencionada aos concursos de prognósticos e similàres, cuja realização dependa de autori·
.·
.
zação federal.
Aprovado na Câmara dos Deputados, teve
aprovado· o ·Requerimento n• 978, de 1996, encaminhado pelo Senador Roberto Requião, solicitando a
dispensa do parecer da Comissão de Ed~cação e,
por força da aprovaÇão do Requerimento de urgência n• 1007, de 1996, apresentado pelo Senador
Sérgio Machado e outros Líderes, foi incluído na Ordem do Dia.

6

li-Análise
A intenção precípua dos legisladores é a de
adequar o referido texto legal, datado de 1991, ao
atual contexto nacional, em que proliferam os concursos lotéricos e congéneres, de forma a ampliar
significativamente o seu alcance, restaurando sua
capacidade de captação flagrantemente defasada.
A preservação cultural não é, e nem pode ser,
um ato unilateral. Ao contrário, a boa tradição democrática ensina que, para sua eficácia, ela deve prosperar em função de uma convivência permanente e
proffcua entre a burocracia estatal e as populações.
No Brasil, contrariamente ao que se observa
nos países desenvolvidos, o investimento em cultura
ainda é bastante incipiente e não atrai - como já o
fazem outros setores - a atenção do investidor privado. Embora o marketing cultural ofereça a possibilidade, altamente eficiente, de o setor privado ter
sua imagem associada ao empreendimento cultural,
seja de produção, seja de preservação, a attemativa
ainda tem fraco apelo para a maior parte do empresariado nacional. Mais recentemente, convém ressalvar, tem sido esboçado uma certa sensibilização,

possivelmente motivada pela maior agilização imprimida ao processo de encaminhamento e análise dos
projetes culturais junto aos órgãos da esfera federal,
a par de recentes medidas legais que proporcionam
aumento de benefícios ao investidor privado.· · ·
o resultado do aludido desinteresse, aliado •à
indigência orçamentária crónica que ·caracterizá o
setor público na área da ·cultura; •fez com. ·que, à
época, a Lei n• 8.313, de 1991, estabelecesse mecanismos de captação de recursos •oriundos• de
fontes diferenciadas. Nesse sentido, ·a citada legis- .
lação criou o Fundo Nacional de Cultura, constituído principalmente, de recursos proveniente& do
Te~ouro nacional, de Fundos de Desenvolvime}lfo
Reijional, legados, subvenções, doaçÇies.!liC!teti~s
federais.
.. ·
É o FNC que financia, a fundo perdido, 80%
dos valores orçamentários dos projetes. aprovaaos
pelo Ministério da Cultura, braço principal da a!jl)linistração federal para o setor.
..
.. ,
··
Atualmente, tem sido opservada expressiva depauperação da arrecadação. das loterias feçler:ais,
motivada, principalmente, pelo surgimento de inúmeros concursos de prognósticos geridos pela iniciativa
privada, que, é mister que se· ressalte, se encontram
constitucionalmente protegiqos, por força do ~rã
grafo único do art. 170 da Carta Magna. C~mo .conseqüência, vem ocorrendo um sensível aviltamento
na arrecadação obrigatória do percent!Jal oriuQdo
das loterias federais para o Fundo Nacional de Cultura, de capital importância para sua sObrevivência.
Em função desse quadro, não mutto favorável
ao desejado desenvolvimento cultural, o presente
projeto pretende restaurar a càpacidade de captação
desses recursos, colocando a seu alcance os concursos de prognósticos, loterias e similares, cuja
realização estiver sujeita a autorização federal.

III- Voto
No mérito, acolhemos a exposiÇão apresef~~e
da pelos autores e julgamos oportuna e procedente
a presente alteração no texto da Lei n• 8.313, de
1991. Do ponto de vista da ampliação da fonte l(le
recursos, pelo fato de não onerar o orçamento ç!a
União, não há óbice.
..
Portanto, a partir da análise do méritó e considerando a constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa, manHestamo-nos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1996 (n•
4.205-C, de 1993), na origem.
j
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O parecer é favorável ao projeto.
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A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador
Artur da Távola.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os dois pareceres forqm favoráveis a esse projeto, que 'faz uma
pequenà e muito grande, embora pouco aparente, reformulação nos termos do inciso VIl, do art.
s•, da Lei n• 8.313.
Por que digo que é uma incisão aparentemente simples, porém de grande alcance? É que o
inciso VIl fala em 1% da arrecadação bruta das lote·
rias federais, deduzindo-se esse valor do montante
destinado aos prêmios. A mudança consiste nos seguintes termos: 1% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares, cuja realização estiver sujeita à autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios.
Ora, se é o mesmo 1%, qual a grande d~eren
ça que poderá trazer apartes significativos e necessários ao Fundo Nacional de Cultura? A diferença
está em que esse 1% passará a incidir sobre as loterias federais e similares. Creio que essa matéria merece a reftexão do Senado, porque ela tem envolvimentos muito grandes e, a meu ver, muito sérios.
Em primeiro lugar, há uma grande disputa permanente entre a área do esporte e a área da cultura no
tocante aos recursos das loterias federais; tanto o
esporte precisa do fomento quanto a cultura precisa
de formas de fomento. Os benefícios fiscais foram
todos cortados, porque há tempos se provou a sua
ineficácia, o seu caráter inflacionário.
Esporte e cultura, porém, hoje em dia, são matérias muito mais próximas do que poderia parecer
ao pensamento antigo. O esporte é a cultura do corpo e também do espírito, é uma forma de cultura. E
tanto o esporte como a cultura hoje não têm apenas
o Estado, o mecenato, como foi citado pela Senadora Marina Silva, mas possuem uma atividade que
tem a qualidade de bens industriais, de consumo
amplfssimo e diversificado, que se insere na poderosa e crescente indústria do entretenimento. Para que
se tenha uma idéia da força e do poder da indústria
do entretenimento, basta sabermos que, nos Estados Unidos, 18% de seu PIB provém dessa atividade. Entende-se nela todo um amplo espectro de
ações nas quais estão incluídas a cultura, o esporte
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e outras formas, como shows, cinema, tele>tisão e
muitos mais.
·
Muito embora seja importante que fortaleçaFundo
mos, pela sua penúria, o caráter de ajuda
Nacional de Cultura - e nesse sentido opino favoravelmente ao projeto-, quero lembrar que, no tocante
à diminuição dos recursos, .citada na jus!Hicativa do
projeto, oriundos das loterias de concursp? .de prognósticos, está uma causa que merece a atenção do
Senado, e, mais do que isso, a ação do Poder Exe. cutivo, que tem sido, de cierta forma, omisso nessa
matéria. A loteria privada é proibida no Brasil, não
existe desde os tempos de Jãnio Quadros; quando
foi proibida. No entanto, gradativamente, os meios
de comunicação, em particular a televisão, impõem
ao País loterias privadas que carreiam milhões de
reais, mensalmente, para os seus produtores. Entre
elas, podemos citar o Baú, do Sr. Silvio Santos, o
Papa Tudo e várias outras atividades, inteiramente
alheias às razões pelas quais se dá uma concessão
para o uso de um canal de televisivo. ·· ·. · · · '
Recentemente, o Secretário de Direito Económico, Aurélio Wander Chaves Bastos, passou a investigar não mais as loterias, mas .a utilização de
formas indiretes de prêmios por telefonemas aos canais de televisão em troca de um eventual sorteio de
um automóvel, em n programas de televisão: jogos
de futebol, programas de decisão sobre temas eternamente discutíveis e assim por diante.
Estamos diante de um quadro grave, porque
aquilo que poderia estar sendo fomento à cuttura e
ao esporte, oficialmente, pelas loterias estatais, hoje
perde força diante das formas anómalas, ilegais e
abusivas das loterias privadas, proibidas por lei, carreadas pela televisão, como se as emissorasfcr televisão fossem empresas e não concessões dé serviço público para a realização de objetivos dispostos
em lei, objetivos que têm a ver também com a cultura e com a educação.
Esse projeto tem uma habilidade especial: fala
nas loterias federáis e similares. Por similares, entendo essas outras ilegais.·
A partir do momento em que o Poder Público
passa a ser parte beneficiada das similares, estará
aprovando aquilo que, a rigor, não está estabelecido
-por lei? Criará jurisprudência? Não se 5abe, Essa
matéria, portanto, a meu ver, tem peculiaridades, e a
melhor forma de superarmos essas peculiaridades é
uma ação do Poder Público, do Ministério das Comunicações, da Secretaria de Assuntos Econômicos, fazendo um levantamento do que se usa hoje
em loteria, através de meios de comunicação, o que
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não está na lei de concessões, o que ultrapassa os
limites de uma concessão para o uso de um meio de
radiodifusão, em rádio ou em televisão.
Deixo essas reflexões aos Srs. Senadores.
O~alá cheguem ao Poder Executivo, porque a- ele
cabe essa regulamentação de modo mais enérgico.
E nada obstante esse· problema aparentemente tão
simples tocar em temas tão complexos e tão severos, é evidente que o projeto, por todas as suas razões, merece o nosso apoio.
Agradeço a V. Ex" a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para
discutir, concedo a palavra à Senadora Emilia Fernandes.

A SR1 EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, .
Sr"s e Srs. Senadores, estamos aqui discutindo um
projeto de lei do Deputàdo Ubiratan Aguiar, do Estado do Ceará, homem com um passado dedicado à
educação e à cultura no País, pela sua experiência,
inclusive como educador, como Secretário da Educação daquele Estado.
Gostaria também que minhas primeiras palavras, ao cumprimentar o autor desse projeto, sejam
também para me congratular com essa avaliação
concisa, coerente, precisa, feita pelo Senador Artur
da Távola, homem também profundamente ligado ao
setor da cultura, da comunicação e que, portanto,
faz esse alerta com muita propriedade.
Temos o entendimento que a situação que vive
o Brasil - exposta inclusive pelos Srs. Relatores e
pela Senadora Marina Silva -, revela uma característica diferente da grande maioria dos povos e dos
países já desenvolvidos. Parece que ainda não conseguimos despertar o suficiente a classe empresarial e as autoridades governantes da importância
que se deve dar à questão da cultura, que está diretamente ligada à educação, ao passado, ao presente, mas, acima de tudo, ao futuro que um país deve
preservar e buscar mostrar a seus cidadãos.
A lei atual prevê realmente a destinação de 1%
do que é arrecadado nos concursos das loterias federais à cultura. Esse projeto, que logicamente deverá ser regulamentado, prevê que, além das loterias, os concursos de prognósticos e similares também devem destinar 1% de sua arrecadação.
Isso significa que, infelizmente, ainda não conseguimos mostrar com intensidade que tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas poderiam estar dando a sua contribuição maior. Temos uma lei
·que precisa ser vivida e colocada em prática na sua
intensidade, uma lei que permite que o contribuinte
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possa dar sua contribuição à cultura deste País e
abater em seu Imposto de Renda. Porém, sabemos
que isso ainda se dá de uma forma tímida.
A lei ampara que tanto pessoas jurídicas como
pessoas físicas poderiam estar ajudando, destin'ando recursos para editar obras, para produzir discos,
vídeos, filmes, patrocinar exposições, festivais de
arte, espetáculos teatrais, de dança, de música, de
ópera, de circo, restaurar e preservar prédios, monumentos, erigir novos monumentos, preservando a
memória histórica e cultura do nosso País, ajudar a
construir, equipar museus, arquivos, bibliotecas, incentivar a pesquisa no campo das artes e da cultura,
preserllar o nosso folclore e as tradições populares
nacionais, patrocinando espetáculos inclusive. .1
Há amparo legal até mesmo para criar, restaurar parques zoológicos e sítios ecológicos de relevância cultural. Enfim, há um elenco grande de
ções que já estão na lei, mas que necessitam de üm
comprometimento e de unia sensibilização maior por
parte da sociedade. Então, no momento em que estamos buscando destinar mais recu·rsospara a cultura, mais recursos para que todas as atividades e
tantas outras possam ser olhadas coin mais atenção
e respeito, é importante que se chame atenção também para a possibilidade legal que existe em rela·
ção aos contribuintes.
Assim, somamo-nos ao espírito e ao sentimento que moveram o ilustre Deputado, sensível educador, Ubiratan Aguiar, com o apoio e com o sentimento que se espalharam nesta Casa desde o momento
em que nós, em caráter de urgência, estamos votando esse projeto.
Parece que, realmente, no momento em que
buscarmos olhar com mais atenção, destinar mais
recursos e comprometer mais pessoas e mais autoridades com essa questão, estaremos prestando um
excelente serviço à nossa Nação.
Por esse motivo, votamos favoravelmente e
nos congratulamos com os que estão manifestando
a sua posição e o seu voto favorável.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, vejam a elegância do Senado. Votamos um projeto do Senador José Samey, que foi
enviado à Câmara dos Deputados e volta agora a
esta Casa, sob a forma de substitutivo, para ser votado por nós hoje. A Câmara teve a gentileza, a
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magnanimidade de permitir que isso acontecesse..
Ministérios e a criação do Ministério da. Cultura serviEm seguida, estamos devolvendo a gentileza. Varia para ofer"ãeer cargos aos vários Partidos.".·~-._- ·
mos votar agora, sem emendas, um projeto que veio
Lembro-me que, nas reuniões que preC!!derain
da Câmara.
a posse do Dr. Tancredo Neves - que infelizmente
A ilustre Senadora pelo Acre poderia ter aprenão ocorreu -, ele dizia que criava o Ministério da
sentado emendas; o ilustre Senador da Paraíba IamCultura porque achava que era dos mais impc;>ilanbém poderia tê-lo feito. Até eu tive vontade de aprete~, dos mais fundamentais e dos mais inçlispensásentar uma emenda, mas acho que o projeto está --..l&!S~.,.Q.,Sr. Femaf!do Collor de Mello, infelizmel')le,
tão correto, tão bom, que vale votá-lo como está
extinguiu-o, achando que nao era nada dissõ. lt.1asaqui.
está aí, novamente, o Ministério da Cultura, que v.em
Esse projeto não passou pelas comissões. o
sendo dirigido pelo seu atua.J titular com l!luita comSenado está votando em regime de urgência porque
petência..
. . . ,
.· .
o projeto é bom, porque diz de perto à cultura, porO cmema bras1le1ra hoJe tem destaque espeque é basicamente importante. Vamos votar a favor,
cial; temos o tradicional Festival de Cinema em'GraSr. Presidente.
mado, que. teve que se transf~rmar em um fespval
latmo-amencano, porque praticamente não· havia
Como disse o nobre Senador pelo Rio de Ja- .
mais filmes nacionais. Os filmes nacionais que se
neiro, o nobre Líder do PSDB, é importante a difeproduziam eram insignificantes: Eles viÉmiin, crescerença. O original versava 1% sobre as loterias federam e, hoje, temos um volume imenso de filmes narais. O que estamos votando agora se refere a 1%
cionais.
sobre qualquer loteria. Como este País virou uma loSobre isso, eu tenho uma idéia ~-e vou falar ao
teria - basta olhar para o lado, basta ligar a televisão
meu querido Senador do PSDB do Rio de Janeiro.
que só se vê loteria - a arrecadação vai aumentar
Vou apresentar uma proposta no sentido de que esuma barbaridade. Foi muito competente o Deputado.
sas
verbas imensas que estão sendo destinadas aos
Um por cento sobre a loteria federal, não sei com
filmes
nacionais sejam utilizadas também na producerteza, deve ser uma quantia insignfficante frente a
ção - de certa forma, isso aconteceré naturalmente 1% sobre as loterias das televisões. Quero felicitar o
de filmes sobre grandes obras de autores nacionais,
autor desse projeto.
vultos e fatos marcantes da História brasileira. Creio
É verdade que estamos discutindo essa quesque teríamos condições importantes e significativas
tão das loterias. Na Comissão de Constituição, Justide fazer com que esses fatos viessem à tona retraça e Cidadania do Senado Federal existe outro protando figuras como Getúlio Vargas, cbmo Tiradenjeto que trata dessa matéria; inclusive, pedimos vista
tes, figuras tão imensas da nossa História que o
ao Ministro da Justiça para analisar a questão das
povo, a nossa gente simples, infelizmente, não coloterias na televisão, o que é, o que não é, o que
nhece. Essa seria talvez a hora de o Governo, com
pode e não pode e o que deve ser feito. Na verdade,
toda essa autoridade- e está com autoridade porque
há uma complexidade imensa, essa é outra questão,
está disponibilizando verbas-, ao lado da livre iniciamas o projeto é da maior importância.
tiva, tentar investir na produção de filmes sobre
Quero fazer justiça ao Governo Fernando Henacontecimentos e figuras que tiveram presença marrique Cardoso, que está dando prioridade à questão
cante na nossa História.
cultural; nos vários aspectos, na ação e no trabalho
Voto com alegria esse projeto, porque, como
de Sua Excelência, temos observado essa prioridadisseram
muito bem os Senadores que me antecede. Assim como no meu Estado, Rio Grande do Sul,
deram, ele tem significado. Um por cento' sobre loteo Governador Antônio Britto também aprovou projeto
rias federais é uma coisa; um por cento sobre todo e
de lei, na Assembléia Legislativa, segundo o qual
qualquer tipo de loteria é completamente diferente,
1% do ICMS seré obrigatoriamente destinado à ativiprincipalmente porque estamos 'vivendo· Cassino
dade cultural. Que bom que a esta altura se esteja
Brasil e, enquanto ele ainda existir, qúe se dedique
dando importância à questão! Que bom que a esta
um percentual de todas as loterias à cultura. Por
altura se esteja dando o devido significado à quesisso, meu voto é favorável.
·
tão!
Solicito a V. Ex• que seja enViado um fàX. ao
Quando o Presidente Tancredo Neves tirou a
Pasta da Cultura do polâo do Ministério da EducaPresidente Samey dizendo a S. Ex" que seu projeto
foi aprovado no Senado e está indo hoje para proção_para criar uma Pasta especial, muitos disseram
que era um ato político; ou seja, que a divisão dos
mulgação. E que se envie também um fax para o
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Presidente ·da Câmara dos Deputados, que também
se encontra em Nova Iorque, a fim de informá-lo que
o projeto que enviou também já foi aprovado pelo
Senado Federal.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Vou fazer um apelo a todos para que usem da palavra com
a maior brevidade possível.
Tem a palavra, para discutir, o eminente Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero
fazer também aqui a minha alusão e a defesa desse
projeto.
_ _ __
Não há dúvida alguma de que se trata de um
projeto que vai abrir novas fontes de financiamento
para o setor cultural brasileiro. Sobretudo depois da
intervenção dos Senadores Artur da Távola, Pedro
Simon e Emilia Fernandes, que apontaram questões
fundamentais desse projeto - e sobre as quais não
quero reincidir -, quero dizer que neste País, onde
se vê, de forma tão largamente indiscriminada, surgirem em qualquer emissora de televisãq, ós tais
sorteios por telefone, verifica-se que é possível sim
sujeitá-los, mediante decreto governamental, a um
processo segundo o qual esse tipo de sorteio está
submetido à legislação, a controle do Governo Federal. Portanto, serão importante fonte de contribuição
para o setor cultural, para as atividades culturais e
para o Fundo Nacional de Cultura.
Não estamos aqui, de maneira nenhuma, estabelecendo regras definitivas, fixas, mas abrindo fontes que dependerão, depois, da capacidade regulamentadora do Poder Executivo, do Governo Federal.
Isto é muito importante.
O Congresso não está se ab-rogando no direito
de dizer o que é e o que não é, o que pode e o que
não pode. Está quase que entregando ao Governo
Federal um poder- o poder de decidir, o poder de intervir e o poder de auferir recursos que venham mais
tarde, efeiivamente, apoiar o crescimento da cultura.
Mas o que quero salientar- e é com esta análise que pretendo encerrar a minha intervenção, Sr.
Presidente - é que isto também é uma manifestação
de confiança do Congresso Nacional na política cultural, na política que vem sendo empreendida pelo
aluai Ministro da Cultura, Francisco Weflort.
Quero que este voto do Senado, que é um voto
também do Congresso Nacional, porque enviaremos
a matéria daqui à sanção presidencial, tenha a característica de um gesto de confiança na pol~ica cul-
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tural que vem sendo empreendida pelo aluai Ministro da Cultura, Francisco Weflort.
-. · ----., ·
Há muitas pessoas que confundem cultura com
arte e supõem que .um Ministério da Cultura tenha a
função exclusiva de gerar e propiciar recursos para
o financiamento do cinema, da pintura, da escultura,
..das mostras-ele arte, da literatUra, de edições de livros. Essa é uma parte importante, é uma parte significativa do Ministério da Cultura, mas uma das políticas básicas que mais me fascinam e mais me mobilizam para confiar no trabalho do Ministério da Cultura é que ele está trabalhando, talvez até de maneira silenciosa, pouco percebida pela opinião pública,
insligantemente, na criação do hábito de leitura; na
criação do hábito de leitura junto às crianças. aos
adolescentes, aos estudantes, à população jovem
do País.
O Ministério da Cultura está procurando infundir o hábtto de leitura, uma pomica que me parece
de grande importância para a compreensão do que
é cultura, uma vivêncía plena de valores amplos, genéricos, da capacidade de criação de um povo historicamente. Se apenas isso ficasse como a herança
deixada pelo atual Ministério, eu não teria nenhuma
dúvida em classificá-lo como tendo lido uma excelente gestão, uma boa gestão para o interesse da
cultura nacional.
Quero, portanto, que o voto tenha esse significado, Sr. Presidente, de voto de apoio e de confiança nessa política que vem sendo empreendida pelo
Ministério da Cultura.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para
discutir, concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para 'discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, parece-me que haverá unanimidade
na aprovação desse projeto oriundo da Câmara.
Uma outra unanimidade que estou detectando
no pronunciamento dos nobres Senadores que me
antecederam, a partir do Senador Artur da Távola, é
a de que existe uma grande preocupação cor>rt' a
transformação daquilo que foi aqui chamado de
sino Brasil.
"
Há quatro anos, encaminhei, como cidadão
brasileiro, uma representação à Procuradoria-Geral
da República para que procurasse coibir o abuso
que estava havendo. Na antiga legislação, somente
o Presidente da República poderia, como fez, abrir
uma exceção a fim de que a Caixa Económica· pu-

6a\..
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desse, não infringindo e não cometendo um crime
ou uma contravenção, explorar a loteria federal.
Depois, em vez do Presidente da República,
passaram para o diretor da Susep, do Banco Central, o poder de autorizar a criação de empresas, de
companhias de capitalização, que, na realidade, não
passam de loterias disfarçadas.
Na parte de cima vêm a Tele Sena, o Papa
Tudo e outras formas de utilização dessa burta legal.
Tendo em vista a alta rentabilidade dessas atividades, elas atualmente conseguem fazer o que era
proibido na legislação anterior: divulgar pela televisão, ou por qualquer meio de comunicação, o resultado das loterias. Esse jogo de azar agora se generaliza e deixa de ser uma contravenção para ser um
ramo altamente explorado de atividade tida como I icita neste País.
Que pel' menos seja retirado 1% dessa rentabilidade excessiva, que, a meu ver, é ilegal e faz a
exploração da pobreza e da esperança do povo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
~
· ~ ~
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica prejudicado o Requerimento n• 978/96.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI.DA CÂMARA N2 19, DE 1996
(n• 4.205193, na Casa de origem)
Altera o art. 52 da Lei n" 8.313, de 23
de dezembro de 1991, que restabelece
princípios da Lei n• 7.505, de 2 de julho
de 1986, institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O inciso VIII do art. 5° da Lei n• 8.313,
de 23 de dezembro de 1991 , passa a vigorar com a
seguinte redação:
'Art. 5• ..............................................
VIII - um por cento da arrecadação
bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-
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se este valor do montante destinado aos
prêmios."
Art. 2 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·~ ~
2
.
Art. 3 Revogam-se as disposições em coM"áno.
•. . ·
~
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • A Presidência convoca as Sr"s e os Srs. Senadores que estão em seus gabinetes a virem ao plenário, pois hav:erá votação nominal a partir do Item 5. ·

f

Item 3:
,
OFÍCIO NO S/86, DI; 1996
{Em regime de urgência, nos termos do .
Requerimento n• 1.008, de 1996)
Ofício n• S/86, de 1996, através do
qu·al o Banco Central encaminha solicitàÇão
do Governo do Estado de Pernambuco para
que possa realizar operação de crédito junto
à Financiadora de ·Estudos· e· Projetes; no
valor de R$ 250.106,84, cujos recursos serão destinados ao desenvolvimento do Projeto Construção das Ortofotocartas dos Municípios Utorãneos de Pernambuco.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Económicos). ·
~
·
Nos termos do art. 140, •a•, do. Regimento lntemo, designo o Senador Joel de Hollanda para proferir parecer em substituição à Comissão de Asljlln·
tos Económicos.
. ·
· .. .
'
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sen~do
res, o Presidente do Banco Central do Brasil, por intermédio do Ofício n• S/86, de 1996 (Ofício PRESI96/2838, de 19 de setembro de 1996, na origem),
encaminha à Presidência do Senado Federal o Parecer DEDIP/DIARE-96/884, de 17 .de setembro de
1996, do Departamento da Dívida Pública daquele
Banco, referente a solicitação do Governo do Es\lldo
de Pernambuco no sentido de que seja autorizada a
elevação temporária do limite de endividamento previsto no art. 4 2 , 11, da Resolução n• 69, de 1995, do
Senado Federal, para que o Estado possa contratar
operação de crédito junto à Financiadora de Estudos
e Projetes- FfNEP, no valor de R$ 250.106,84 (duzentos e cinqüenta mil, cento e seis reais e oitenta e
quatro centavos), destinando-se os recursos ao desenvolvimento do Projeto Construção das Ortofotocartas dos Municípios Utorãneos.
A operação de crédito pretendida tem as seguintes características:
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a) valor: R$ 250.106,84 (duzentos e cinqüenta
mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos);
b) taxa de juros: 12,00% a.a. (doze por cento
ao ano);
c) comissão de inspeção e supervisão: 1,0%
(um porcento) sobre o valor do financiamento;
d) destinação dos recursos: desenvolvimento
do Projeto Construção das Ortofotocartas dos Municípios litorâneos;
e) condições de pagamento:
- do principal: em 36 (trinta e seis) parcelas
mensais, após 15 (quinze) meses de carência;
- dos juros: trimestralmente, durante a carência; mensalmente, durante a amortizaçi<.:
f) garantia: quotàs do Fundo de f-·articipação
dos Estados- FPE.
Os autos do processo encontram-se instruidos
com a documentação exigida pela Resolução n° 69,
de 1995, do Senado Federal, que 'Dispõe sobre as
operações de crédito interno e externo dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá
outras providências.'.
O Parecer DEDIP/DIARE-96/884 infomta que a
operação de crédito atende às exigências da Resolução n• 69, de 1995, mas que, ern decorrência de
operaçõeg de crédito contratadas anteriormente, encontra-se extrapolado, no ano de 1996, o limite previsto no art. 4°, 11, da referida Resolução. Segundo o
Parecer, porém, a elevação temporária daquele limite em até 25% (vinte e cinco por cento), permiiida
pelo art. 1o, § 12 , da mesma Resolução, permite que
a operação seja autorizada.
11. VOTO

Compete a esta Comissão a iniciativa de projeto de resolução referente ao exercício da competência privativa do Senado Federal prevista no art. 52,
incisos V a IX, da Constituição Federal.
Em face da relevância do objeto da operação
de crédito pretendida pelo Estado de Pernambuco e
tendo em vista as considerações constantes do relatório acima, manifesto-me favoravelmente que se
conceda ao Estado a elevação temporária do limite
previsto no art. 4°, 11, da Resolução n• 69, de 1995,
do Senado Federal, e que se autorize a realização
da operação de crédito, na forma do seguinte

a

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 101, DE 1996

Concede ao Estado de Pernambuco
elevação temporária do limite previsto no
art. 4°, 11, da Resolução n• 69, de 1995, do
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Senado. Federal, e autoriza a contratação,
por aquele Estado, de operação de crédito
no valor de R$ 250.106,84 (duzentos e cinqüenta mil, cento e seis reais e oitenta e
quatro centavos), junto à· Financiadora de
Estudos e Projetos - FINEP, destinando-se
os recursos ao desenvolvimento do Projeto
Construção das Ortofotocartas dos Municípios Litorâneos.
O SENADO FEDERAL resolve:

Arl 1° É concedida ao Estado de Pem~buco
elevação temporária do limite previsto no arl 4•, 11,
da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, a
fim de que possa realizar a operaçãode crédito de
t
que trata o arl2º.
Arl 2º É autorizado o Estado de Pernambuco a
realizar operação de crédito junto à Financiadora de
Estudos e Projetos - FINEP, com as seguintes características:
a} valor. R$250.106,84 (duzentos e cinqüenta
mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos);
b) taxa de juros: 12,00% a.a. (doze por 'cento
ao ano);
·
c} comissão de inspeção e supervisão: 1,0%
(um por cento) sobre o valor do financiamento;
d} destinação dos recursos: desenvolvimento
do Projeto Construção das Ortofotocartas dos Municípios litorâneos;
e) condições de pagamento:
- do principal: em 36 (trinta e seis) parcelas
mensais, após 15 (quinze) meses de carência;
- dos juros: trimestralmente, durante a carência; mensalmente, durante a amortização;
f) garantia: quotas do Fundo de Participação
dos Estados- FPE.
Arl 32 A contratação da operação de crédito a
que sé refere o arl 2° deverá efetivar-se no· prazo
máximo de duzentos e setenta dias contados da
data da publicação desta Resolução.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O parecer conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n• 101/96, que concede ao Estado de Pernambuco a elevação temporária do limite previsto no art.
2° da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal,
e que autoriza a contratação por aquele Estado de
operação de crédito no valor R$250.1 06,84, junto ao
FINEP, destinando-se os recursos ao desenvolvimento do Projeto de Construção das Ortofotocartas
dos Municípios litorâneos.
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A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposiÇão até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto, em tümo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final do projeto, que será lido pelo Sr. 1° Se-.
cretário em exercício, Sr. Ademir Andrade.
É lido o seguinte:
PARECER NO 558, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n•101, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 101, de 1996; que concede ao Estado de Pernambuco elevação temporária do limite previsto no art. 4°, 11, da Resolução n•
69, de 1995, do Senado Federal, e autoriza a contratação, por aquele Estado, de operação de crédito no
valor de R$ 250.106,84 (duzentos e cinqüe[lta mil,
cento e seis reais e oitenta e quatro centavos), junto
à Financiadora de Estudos e Projetas- FINEP, destinando-se os recursos ao desenvolvimento do Projeto Construção das Ortofotocartas dos Municípios
Utorâneos.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de outubro
de 1996. - Odacir Soares, Presidente - Ney Suassuna, Relator - Ernandes Amorim - Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N° 558, 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
Concede ao Estado de Pernambuco
elevação temporária do limite previsto no
art. 4•, II, da Resolução n• 69, de 1995, do
Senado Federal, e autoriza a contratação,
por aquele Estado, de operação de crédito no valor de R$ 250.106,84 (duzentos e

cinqüenta mil cento e seis reais e oitenta
e quatro centavos), junto à Financiadora
de Estudos e Projetas - FINEP, destinando-se os recursos ao desenvolvimento
do Projeto Construção das Ortofotocartas dos Municípios Utorãneos,
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É concedida ao Estado de Pernambuco
elevação temporária do limite previsto no ·art. 4°, 11,
da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal; a
fim de que possa realizar a operação· de crédito de
·
que trata o artigo seguinte.
Art. 2Í! É autorizado o Estado de Pernambuco a
realizar apelação de crédito junto à Financiadora de
Estudos e Projetas - FINEP, com as seguintes ca·
racterísticas:
a) valor: R$ 250.106,84 (duzentos e cinqü\)nta
mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos);
b) taxa de juros: 12'l'oa.a (doze por cen19 ao
ano);
· ·
c) comissão de inspeção e supervisão: 1% '(um
por cento) sobre o valor do financiamento;
d) destinação dos recu!Sos: desenvolvimento
do Projeto Construção das Ortofotocartas dos Municípios Utorãneos;
e) condições de pagamento:
t
- do principal: em trinta e seis parcelas mensais, após quinze meses de carência;
- dos juros: trimestralmente, durante a carência e mensalmente, durante a amortização;
f) garantia: quotas do Fundo de Participação
dos Estados - FPE.
1

Art. 32 A contratação da operação de crédito a
que se refere o artigo anterior deverá efetivar-se no
prazo máximo de duzentos e setenta dias contados
da data da publicação desta Resolução.
Art. 4• Esta Resolu•;:ão entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - 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 pela a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 4:
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OÁCIO N2 S/87, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 1.009, de 1996)
Ofício n• S/87, de 1996, através do
qual o Banco Central encaminha solicitação
do Governo do Estado de Pernambuco para
que possa realizar operação de crédito junto
à Financiadora de Estudos e. Projetes, no
valor de R$ 1.473.396,40, cujos recursos serão destinados à implementação da 3° etapa
do Projeto UNIBASE- União da Base Cartográfica da Região Metropolnana do Recffe.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Económicos).
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador Joel de Hollanda pàra
proferir parecer, em substituição à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. JOEL DE HOLLANDÀ (PFL - PE. Para
emitir parecer) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:

I - Relatório
O Presidente do Banco Central do Brasil, por
intermédio do Ofício "S" n• 87, de 1996 (Ofício PRESI n• 2.887, de 25-9-96, na origem, encaminha à
Presidência do Senado Federal o Parecer DEDIP/DIARE-96/882, de 17-9-96, do Departamento da
Dívida Pública, referente à solicitação do Governo
do Estado de Pernambuco, para que seja autorizada
elevação temporária de limite para a contratação de
operação de crédito junto à. Financiadora de Estudos
e Projetos-FINEP.
A operação de crédito tem as seguintes características:
a) valor pretendido: R$1.473.396,40 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e
noventa e seis reais e quarenta centavos);
b) encargos: 10,5% ao ano;
c) remuneração básica do capitat. TJLP ajustada pelo tator de redução de 6% ao ano conforme
Resolução n• 2.131/94 do CMN;
d) comissão de inspeção e supervisão: 1% do
valor do financiamento;
e) condições de pagamento do principat. 36
prestações mensais, após 24 meses de carência;
f) juros: trimestralmente vencidos durante a carência e mensalmente vencidos durante a amortização;
g) cronograma de liberação de recursos: 8 parcelas trimestrais;
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e) destinação dos recursos: implementação d\1
3 1 etapa do Projeto UNIBASE - Unificação da Base
Cartográfica da Região Metropolitana do Recife.
f) garantia: quotas do FPE (Fundo de Participação dos Estados).

U- Voto do Relator
Competa à Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do art. 52, inciso VIl, da Constituição Federal, a iniciativa de projeto de resolução que
implique o exercício da competência privativa do Senado Federal de dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito interno dos Estados.
Os autos do presente processo encontram-se
instruídos com toda a documentação exigida pela
. Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, que
dispõe sobre as operações de crédito interno e extemo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização, e
dá outras providências.
O Parecer DEDIP/DIARE-96/882, do Departamento da Dívida Pública do Banco Central do Brasil,
supramencionado, informa que a operação de crédito em questão extrapola o limne definido pelo art. 42 ,
inciso 11, da citada Resolução 69/95. Isto porque o
maior dispêndio anual com a amortização e encargos do financiamento atinge R$172,3 milhões, superando o limne máximo de R$139,2 milhões.
Por este motivo, o Governo do Estado de Pernambuco, com base no art. 10 da Resolução 69/95,
solicita ao Senado Federal a elevação temporária de
limites de endividamento.
Devem ser destacados três pontos favoráveis à
aprovação do pleito:
a) de acordo com o cronograma de dispêndios
apresentado pelo Banco Central, a extrapolação de
limites ocorre apenas nos dois primeiros anos do
contrato (1996 e 1997);
b) o limite é extrapolado, no primeiro]l!!íto, em
23,7% e, no segundo ano, em 13,6%; val&'r!ís inferiores aos 25% estabelecidos pela Resolução 69/95
como teto máximo para elevação de limites;
c) o projeto a ser financiado encontra-se em
andamento, necessnando do financiamento em análise para que seja executada a sua terceira etapa. A
não autorização da operação significaria o desperdício de recursos e esforço até agora empr!!gados no
projeto;
· ·
Em face do exposto, sou favo~vel a que se
conceda elevação temporárià de limne, autorizando
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o Estado de Pernambuco a contratar a operação de
crédito em questão, na forma do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°102, DE 1996
Concede elevação temporária de limite, autorizando o Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito junto
à Financiadora de Estudos e Projetas FINEP, no valor de R$ 1.473.396;40, destinada à implementação da 31 etapa do
Projeto UNIBASE - Unificação da Base
Cartográfica da Região Metropolitana do
Recife.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° Conceder elevação temporária do limite
a que se refere o art. 4°, inciso 11, da Resolução 69, ·
de 1995, do Senado Federal, autorizando o Estado
de Pernambuco a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos- FINEP.
Art. 2• A operação referida no art. 1• deve obedecer às seguintes características:
a) valor pretendido: R$1.473.396,40 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e
noventa e seis reais e quarenta centavos);
b) encargos: 10,5% ao ano;
c) remuneração básica do capltat TJLP ajustado pelo fator de redução de 6% ao ano conforme
Resolução n• 2.131/94 do CMN;
d) comissão de inspeção e supervisão: 1% do
valor do financiamento;
e) condições de pagamento do principat 36
prestações mensais, após 24 meses de carência;
f) juros: trimestralmente vencidos durante a carência e mensalmente vencidos durante a amortização;
g) cronograma de liberação de recursos: 8 parcelas trimestrais;
e) destinação dos recursos: implementação da
3• etapa do Projeto UNIBASE - Unificação da Base
Cartográfica da Região Metropolitana do Recife.
f) garantia: quotas do FPE (Fundo de Participação dos Estados).
Art. 3° A contratação da operação de crédito a
que se referem os arts. 1° e 2° deverá efetivar-se no
prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias contados da data da publicação desta Resolução.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O parecer conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n°102, de 1996, que concede ao Estado de Pernambuco elevação temporária do limite previsto no
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art. 4°, 11, da Resolução n• 69, de 1995, do Senado
Federal, e autoriza a contratação por aquele Estado
de operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP -, no valor de
R$1.473.396,40, destinado à implementação da 3°
etapa do Projeto UNIBASE - Unificação da Base
Cartográfica da Região Metropolitana do Recife.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão s~r oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
· Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
perman!)Cer sentados (Pausa.)
,N•
Aprovado.
.1 ~
O projeto vai à Comissão Diretora para a rectação final. (Pausa.)
'

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final do projeto, que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER NO 559, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 102, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 102, de 1996, que concede ao Estado de Pernambuco elevação temporária do limite previsto no art. 4", 11, da Resolução
n• 69, de 1995, do Senado Federal, e autoriza a
contratação, por aquele Estado, de operação !le
crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetas
- Finep, no valor de R$1.473.396,40 (hum milhão,
quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), destinada
à implementação da 3• etapa do Projeto Unibase Unificação da Base Cartográfica da Região Metropolitana do Recife.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de qutubro de 1996. - Julio Campos, Presidente - l'!ey
Suassuna, Relator- Ernandes Amorin, Eduardo
Suplicy.
ANEXO AO PARECER N° 559, 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
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RESOLUÇÃO N2 , DE 1996
Concede ao Estado de Pernambuco
elevação temporária do limite previsto no
art. 42 , 11, da Resolução n• 69, de 1995, do
Senado Federal, e autoriza a contratação,
por aquele Eetado, de operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetas- Finep, no valor de R$1.473.396,40
(hum milhão, quatrocentos e setenta e
três mi~ trezentos e noventa e· seis reais
e quarenta centavos), destinada à implementação da 31 etapa do Projeto Unibase
- Unificação da Base Cartográfica da Região Metropolitana do Recife.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É concedida ao Estado de PemambtJco
elevação temporária do limite previsto no art. 4°, 11,
da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, a
fim de que possa realizar a operação de crédito de
que trata o artigo seguinte
Art. 2° É autorizado o Estado de Pernambuco a
realizar operação de crédito junto à Financiadora de
Estudos e Projetos- Finep, com as seguintes características:
a) valor pretendido: R$1.473.396,40 (hum milhão quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e
noventa e seis reais e quarenta centavos);
b) encargos: 10,5% a.a (dez vírgula cinco por
cento ao ano);
c) remuneração básica do capitat T JLP ajustada pelo fator de redução de 6% a.a (seis por cento
ao ano} conforme Resolução n• 2.131, de 1994, do
Conselho Monetário Nacional- CMN;
d) comissão de inspeção e supewisãa: 1% (um
por cento) do valor do financiamento;
e) condições de pagamento:
-do principal: em trinta e seis prestações mensais, após vinte e quatro meses de carência;
- dos jutos: trimestralmente vencidos durante a
carência e mensalmente vencidos durante a amortização;
f) cronograma de liberação de recursos: oito
parcelas trimestrais;
g) destinação dos recursos: implementação da
31 etapa do Projeto Unibase - Unificação da Base
Cartográfica da Região Metropolitana do Recife;
· h) garantia: quotas do Fundo de Participação ·
dos Estados- F?E.
Art. 3° A contratação da operação de crédito a
que se refere o artigo anterior deverá efetivar-se no
prazo máximo de duzentos e setenta dias contados
da data da publicação desta Resolução.
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Art. 4 2 Esta Resolução entra em vigor na data
·
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o projeto e estando 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.
Passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
· A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência convoca os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes para que co~reçam
ao plenário, pois haverá, neste instante, vólaÇão•nominal.

a

Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.
N• 79, DE 1996. .
.. ·
(Em regime de urgência, nos termos ·do
Requerimento n" 1.01 O, de 1996)
Projeto de Decreto Legislativo n• 79,
de 1996 (n• 308/96, na Câmara doS Deputados), que autoriza a realização do aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mfi!sa, em
trecho do rio Tocantins e seus afluentes, no
Estado de Goiás.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos Sociais e de Serviços de
Infra-Estrutura)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador Mauro Miranda para
proferir parecer, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
·
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB/GO, para
emiti r parecer) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:
,'/,

I - Relatório
'

Por intermédio da Mensagem n• 1.353, de 4 de
dezembro de 1995, a Presidência da República encaminhou à apreciação do Congresso Nacional a
proposição que tomou o número 308196 na Cãmara
dos Deputados e o n• 79 no &lnado Federal e que
objetiva autorizar a realização do Aproveitan\ento Hi-
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droelétrico da Serra da Mesa, em trecho do Rio To-cantins e seus afluentes, no Estado de Goiás.
Os trabalhos de construção da Usina Hidroelétrica de Serra da Mesa foram autorizados em 1979 e
as obras iniciadas em 1984. Conforme assinala, no
entanto, a Exposição de Motivos n' 150/MME, os
trabalhos "tiveram seu desenvolvimento obstaculado, em virtude de questionamentos levantados, principalmente pelo órgão do Ministério Público, que
considerava irregular a exploração nas terras· indígenas, em 'face do disposto no§ 12 , do artigo 231 da
Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988."
No intuito de superar esses obstáculos, Fumas
celebrou, em junho de 1992, Convênio com a Funai,
pelo qual se comprometeu a prover a assistência
aos silvfcolas encontrados na região, assumindo,
ainda, a responsabilidade de desenvolver programas
com vistas a minimizar o impacto ambiental.
E, ater:dendo ao disposto nos arts. 49, inciso
XVI, e 231, § 3°, da Constituição, este projeto de decreto legislativo vem autorizar a realização do aproveitamento hidroelétricdo de Serra da Mesa. A autorização fica condicionada, no entanto, ao cumprimento integral, pelos concessionários de utilização
da UHE Serra da Mesa, tanto os atuais quanto os
que vierem a sucedê-los, dos convênios, ajustes e
termos de cooperação celebrados com a Funai, relacionados a este empreendimento e que visam a proteção e compensação da nação indfgena Avá-Canoeiro.
O projeto determina ainda o valor do royaHies
a serem pagos ao grupo indfgena Avá-Canoeiro, os
prazos para o pagamento de compensação e sua
forma de administração.
~ o relatório.

11 -Voto do Relator
O Projeto de Decreto Legislativo em questão é
de inquestionável importãncia social e económica
pois desobstrui o andamento das obras associadas
à UHE Serra da Mesa, e ainda garante a proteção
das populações indígenas e do meio ambiente na
região.
Em decorrência do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo sob análise,
tanto por seu mérito quanto pro sua constitucionalidade, juricididade e técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O parecer é favorável ao projeto.
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador José Roberto Arruda
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para proferir parecer,-em substituição à Comissão
de Serviços e Infra-Estrutura.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF. Para proferir parecer. Sem reviSão do orador.)Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Senador
Mauro Miranda já fez os comentários que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, S. Ex1 falo
sobre a importância de Serra da Mesa para a geração de energia elétrica para o Centro-Oeste brasileiro. Em segundo lugar, sobre os cuidados que
o Governo Federal, mediante o· Ministério de Minas e Energia, tem de tomar - e vai fazê-lo - para
evitar·qualquer tipo de dano ambiental à região do
rio Tocantins.
Acrescento que esse Projeto está sendo votado apena,; hoje no Senado federal em função
do fato de que a obra efetivamente foi iniciáda
em 1984, antes, portanto, da promulgação da
nova Carta Constitucional. A partir de 1988, com
o advento da Nova Constituição, foi levantada a
dúvida sobre se a obra, iniciada anteriormente,
deveria ou não se submeter aos ditames da
Nova Carta Constitucional. Entendeu o Ministério das Minas e Energia que essa dúvida merecia uma solução definitiva. Por essa razão, adotau-se o caminho de se encaminhar Mensagem
ao Congresso Nacional, já votada e aprovada na
Câmara dos Deputados, para que houvesse autorização definitiva do Congresso para o aproveitamento hidrelétrico de Serra da Mesa, no rio
õocantins e seus afluentes.
Sr. Pres1dente, Sr"s e Srs. Senadores, é importante dizer -que,· cem··a·-eonstrução-<le Serra da
Mesa, o abstecimento de energia elétrica da Capttal
do Pais passa a ter maiores fndices de confiabilidade e de garantia de fornecimento com os quais não
contamos atualmente. Mais do que isso; há de se
considerar o vultoso volume de recursos já aplicados
nessa obra
Portanto, a sua conclusão, mais do que t'i~• é
uma questão de racionalidade em relação à apUcação dos recursos públicos.
·
Por todas razões, Sr. Presidente e Sl"s e Srs.
Senadores, propugnamos pela aprovação desse
Projeto com uma observação. Por ocasião da votação do regime de urgência, na última terça-feira, vim
à tribuna para dizer que se fazia necessário um parecer oficial do lbama para que pudéssemos votar.
Recebi do Dr. Eduardo Martins, Presidente do lbama, correspondência mediante a qual S. Ex' observa que a questão indfgena já teve a liminar suspen,
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sa pela Justiça e que todas as precauções e todos
os compromissos assumidos pelo Ministério de Minas e Energia, na questão indígena, obviamente, terão que ser cumpridos.
É o seguinte..Q.Q?recer na íntegra.
Após aprovação pela Câmara dos Deputados,
foi encaminhado ao exame do Senado Federal e
despachado à apreciação da Comissão de Serviços
de lnfra-E$!DJtura, nos termos dó art. 104, do Regimento Interno, o Projeto de Decreto .Legislativo n°
79/96· {n2 308/96 na Câmara dos Deputados), cuja
origem foi a Mensagem n• 1.353/95, do Poder Executivo. É escopo do presente projeto autorizar a realizaç?o do aproveitamento hidroelétrico da Serra da
Mesa~ em trecho do Rio Tocantins e seus-afluentes,no Estado de Goiás.
Os trabalhos de construção da Usina Hidroeiétrica de Serra da Mesa foram autorizados em 1979 e
as obras iniciadas em 1984. Conforme assinala, no
entanto, a Exposição de Motivos n• 150/MME, que
acompanha a Mensagem n• 1.353, de 4 de dezembro de 1995, da Presidência da República, os trabalhos sofreram grandes atrasos, em virtude de questionamentos, principalmente por parte do Ministério
Público, que considerou a exploração nas terras indígenas, em face do disposto na Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988, irregular,
sem a devida autorização do Congresso Nacional,
nos termos do art. 231, § 32 •
No intuito de superar esses obstáculos, Fumas
celebrou, em junho de 1992, convênio com a Funai,
pelo qual se comprometeu a prover a assistência
aos silvícolas encontrados na região, assumindo,
ainda, a responsabilidade de desenvolver programas
com vistas a minimizar o impacto ambiental.
Para permitir a obra intra-estrutural do aproveitamento desses recursos hídricos situados em terras
indígenas, e em obediência ao art. 49, XVI, e ao referido art. 231, § 32 , da Constituição, a presente proposição visa, portanto, a autorizar a implementação
do aproveitamento hidroelétrico de Serra da Mesa. A
autorização fica condicionada, no entanto, ao cumprimento integral, pelos concessionários de utilização da UHE Serra da Mesa, tanto os aluais quanto
os que vierem a sucedê-los, dos convênios, ajustés
e termos de cooperação celebrados com a Funai, relacionados a este empreendimento e que visam a
proteção e compensação da nação indígena AváCanoeiro.
Em cumprimento à exigência contida no art.
231, § 32 , de que as comunidades indígenas afetadas pelo aproveitamento devem receber participa-
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ção nos resultados da lavra, o projeto determina ain~
da o vaiar dos royalties a serem pagos ao grupo indígena Avá-Canoeiro, os prazos para o pagamento
da compensação e sua forma de administração•.
É o relatório.
· ·
11 ;_voto. d~ Relator
',

'

O Projeto de Decreto Legislativo em questão,
além de cumprir uma exigência constttucional, permite dar prosseguimento a obra de inquestionável
importância social e econômica para toda a região, e
toma possível o andamento e a conclusão das indispensáveis obras de infra-estrutura associadas à
UHE Serra da Mesa, garantindo ademais a adequada proteção das populações indígenas e do meio
.
·
.
ambiente na região.
Tendo em vista os argumentos aqui elpendidos, voto favoravelmente à aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo n• 79; de 1996, tanto Pf.r seu
mérito quanto por sua constitucionalidade, jundicidade e técnica legislativa, nos termos em que foi encaminhado pela Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O parecer é favorável ao projeto.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Ademir Andrade.

São lidas as seguintes:

Emendas (de Plenário) oferecidas ao
Projeto de Decreto LegislatiVo n• 79, de
1996, que autoriza a realização do aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mesa, em
trecho do Rio Tocantins e seus afluentes, no
Estado de Goiás.
EMENDA N2 1-PLEN
Suprima-se do parágrafo único, do artigo 3" a
expressão "local".

Justificação
A nação indígena Avá-Ganoeiro vive tradicionalmente dispersa em pequenos grupos, habitando
um território que precisa ser garàntido para a sua
sobrevidência desses grupos, dois vêm sendo tutelados diretamente pela Funai, um vive na Ilha do Bananal e outro grupo na área de influência da barragem. Outros 4 grupos vivem autonomamente, sem
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contato com a sociedade regional, com uma população estimada entre 30 e 40 índios.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Senadora Marina Silva.
EMENDA N• 2-PLEN
Dê-se ao artigo 3°a seguinte redação:
Art. 3° Deverá ser creditado pela concessionária, meosalmente, à nação indígena Avá-Canoeiro,
que tradicionalmente habita esta terra ingfgena, o
equivalente a 2% (dois por cento) do valor a ser distribuído a tttulo de royalties aos municípios inundados pelo reservatório desta UHE.
Justificação
Segundo depoimento prestado pelo antropólogo Mércio Pereira Gomes, representante do Instituto
de Pesquisa Antropolóticas do Rio de Janeiro IPARJ, autor de peça antropológica do Rio de Janeiro -IPARJ, autor de peça antropológica que Fumas
apresentou ao Congresso Nacional com o pedido de
autorização para uso de recursos hídricos para a
instalação do aproveitamento hidrelétrico ·serra da
Mesa, na audiência pública realizada no dia 17 de
abril de 1996, na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara: Precisamos dar garantias Ad perpetuum aos Avá-Canoeiros.
Segundo. o eminente antropólogo, a nação indígena Avá..Canoeiro vive tradicionalmente dispersa
em pequenos grupos, habitando um território que
precisa ser garantido para a sua sobrevivência. Desses grupos, dois vêm sendo tutelados diretamente
pela Funai, um vive na Ilha do Bananal e outro na
área de influência da barragem. Quatro grupos vivem autonomamente, sem contato com a sociedade
regional, com uma população estimada entre 30 e
40 índios.
A Constituição Federal de 1988, no artigo 231,
§ 1• define o que são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e determina também a garantia
das terras necessárias "à reprodução fiscal e cultural, segundo seus usos, costumes e tradição".
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Senadora Marina Silva.
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Art. s• Fica a concessionária da UHE Ser;.~ da
Mesa obrigada a cumprir, além dos compromissos
de que tratam os artigos anteriores, as medidas mitigadoras de proteção ao meio ambiente e recursos
naturais recomendadas pelo Estudo de Impacto Ambiental e relatório correspondente- ElA/RIMA.
.Justificação
A apreseniação de EINRIMA e o c;umprimento
das medidas preconizadas. por estes instrumentos,
são exigíveis no país desde a Lei n• 6.938 de 1981,
ano em que Fumas recebeu concessão relativa a
UHE' de Seira de Mesa, e, por legislação sucessivas, até o advento da Constitucional Fedel'jll de
1988, que a recepcionou (art. 225). A própria, concessionária reconhece a inexistência desse instrumento fundamental para o licenciamento da obra.em
manifestação nos autos da Ação cautelar em curso
junto a Justiça Federal de 1"1nstância em Tocantins,
Processo n• 96.855-8, no bojo do qual o juiz Dr. Marcelo Dolzany da Costa, concedeu liminar susl!lndo o
fechamento das adulas da UHE em questão.
A inexistência põe sob suspeita os acordos firmados entre Fumas e Funai, sobretudo porque estes apenas prevêem cooperação da amenização, repita-se amenização, dos impactos ambientais que
causar à obra, com conseqüências para os Ava Canoeiros. A falta do ElA deixa antever a fragilidade de
estudos com base nos quais foram firmados tais
compromissos.
Neste sentido o presente Decreto Legislativo é
falho, impondo-se sua correção, Inclusive para atender exigência judicial.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Senador Ademir Andrade.
EMENDA N° 4-PLEN
Incluir artigo que será o 7" com a seguinte redação.
Art. yo O fechamento da adulas da UHE Serra
da Mesa fica condicionada a demarcação, homologação e registro em Secretaria de Patrimõnio da
União do Ministério da Fazenda e em Cartório de
Registro de Imóveis competente, da Terra lndfgena
Ava Canoeiro, bem como depende de sua desintrusão.

EMENDA N• 3-PLEN

Justificação

Incluir um artigo que será s• seguinte redação,
renumerando os demais.

Os acordos firmados entre Fumas e Funai prevêm a cooperação da primeira para com a demarca-
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ção das terras Ava Canoeiro. Ocorre que às vésperas da formação do lago, providencias compreendi·
das no conceito de demarcação de terras indígenas
como a demarcação trsica e regularização fundiária,
não foram promovidas. A regularização fundiária implica; por exemplo, a indenlzação dos ocupantes
não índios da terra indígena e, por conseqüência, na
desintrusão da área.
Se tal descompasso ocorre quando .do fecha·
mente da? adulas, o que acontecerá quando o logo
estiver·formado e a obra estiver em operação? Certamente irá para as calendas gregas, ou, provocará
intermináveis disputas judiciais para o cumprimento
do acordado ou discussões sobre se, de fato, o não
cumprimento da medida afeta os direitos de concessionárias de Fumas. Tal como previsto no presente
Decreto Legislativo.
·
Daí a previsão contida na presente emenda
que transforma os compromissos com os direitos à
terra Avá Caneiro pré-requis~o para a formação do
lado de Serra Mesa. De forma a de fato a assegurálos.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Senador Sebastião Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra ao Relator em substituição à Comissão
de Assuntos Sociais, Senador Mauro Miranda, para
proferir parecer sobre as emendas apresentadas
neste momento.

. O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, reconheço a
disposição da Senadora Marina Silva em acrescentar a expressão "local" no texto. No entanto,
acho que a modificação é desnecessária, primeiro
porque já está posto na proposta que a delimitação vai ser para a nação Avá-Canoeiro, que contará com 38 mil hectares de área definida. Se, por
acaso, houver remanescentes em áreas que fazem parte da nação Avá-Canoeiro, eles serão recolhidos e levados para lá.
Portanto, não há necessidade de se colocar a
expressão "local". Por essa razão, indeferimos a
emenda sugerida.
Mediante outra emenda, a Senadora Marina
Silva sugere:
"Deverá ser creditado pela concessionária, mensalmente, à nação indígena Avá·
Canoeiro que tradicionalmente habita essa
terra indígena o equivalente a 2% do valor a
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ser distribuído, a título de royalties aos mu-.
nicípios inundados pelo reservatórioj desta
UHE".
Isso também já consta da proposta, inclusive
para aqueles grupos que, por acaso, sucederem o
atual gerenclamento de Fumas.
O Senador Ademir Andrade pretende, mediante outra emenda, que se inclua um artigo - seria o
art. 52 - no sentido de que se renumerem os demais.
As medidas indicadoras já estão implantadas no âmbtto do processo de licenciamento do empreendimento e constam das licenças ambientais correspondentes. Por isso, consideramos desnecessário o
acatamento dessa emenda.
Há outra emenda, por intermédio da qual o
ilustre Senador Sebastião Rocha sugere que se inclua um artigo - seria o art 7" -, com a seguinte redaçã~
'

•o fechamento das adulas da Usina
Serra da Mesa fica condicionado à demarca·
ção, homologação e registro em Secretaria
de Património da União do Ministério da Fazenda e em Cartórios de Registro de lmó. veis competente, da terra indígena Avá-Canoeiro, bem como depende de sua desintrusão.•
O compromisso da demarcação faz parte integrante do programa de Ações assinado entre Fumas
e a Funai, a quem cabe a fiscalização de seu fiel
cumprimento. O processo de demarcação já teve vá·
rias etapas cumpridas, inclusive a emissão de portaria declaratória da terra indígena Avá-Canoeiros, no
último dia 4. Assim, não cabe impedir o fechamento,
pois o processo está em pleno andamento.
Por isso, indeferimos essa emenda do Senador
Sebastião Rocha.
A importância de se fechar imediatamente a
usina é o volume de águas do rio Tocantins, numa
época desta. É indispensável o fechamento imediato, antes que o volume atinja uma quantidade que
dificultaria a ação. A vazão máxima que temos que
aproveitar é de 500rn/ segundo. Então, é necessário
trabalhar, porque na hora de se abaixarem as comportas temos de ter uma pressão mínima, suficiente
para que pessoas fiscalizem esse· conjunto t~o no
fechamento das comportas.
', . • !'
Por isso, Sr. Presidente, continuamos ,com o
nosso parecer, sem acatamento das emendas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare·
cer é contrário a todas as emendas.
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Concedo a palavra ao Relator, Senador José
Roberto Arruda, para proferir parecer, em nome da
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura sobre as
emendas.
O
SR.
JOSÉ
ROBERTO
ARRUDA
(PSDB/DF, para emitir parecer) - Sr. Presidente,
Sr<'s e Srs. Senadores, acompanho o Relator da
Comissão de Assuntos Sociais. Parece-me que os
seus argumentos são efetivamente razoáveis. Sublinho àpenas que a emenda proposta aqui pelo
Senador Ademir Andrade, que obriga que Serra da
Mesa cumpra todos os compromissos previstos, já
é uma obrigação legal para qualquer empreendimento; portanto, independe dessa emenda. E as
duas emendas apresentadas pela Senadora Mali:
na Silva, penso que todas elas têm o mesmo objetivo, que é fazer com que a destinação de 2% de
royalties que vão se destinar à nação indígena
Ava-Canoeiros não fique restrita à população indígena que hoje vive no local - que aliás é muito pequena - mas que possa servir a toda nação indígena Ava-Canoeiros, que historicamente ocupa
essa região. Esse é o desejo do Ministério de Minas e Energia, essa é a linha de compromissos já
colocada; também independente dessa emenda.
Por essas razões, Sr. Presidente, acompanho
o Senador Mauro Miranda e o meu parecer é contrário à apresentação dessas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O parecer é contrário.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
A SR• MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para
discutir, concedo a palavra à eminente Senadora
Marina Silva.
A SR• MARINA SILVA (PT-AG. Para discutir.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr<'s e
Srs. Senadores, faço questão de registrar um dado
importante, que é o fato de o Poder Executivo estar
submetendo a esta Casa o pedido de autorização
para construção de uma hidrelétrica em uma área indígena. Acho que desde que a Constituição foi promulaada é a primeira vez que se está - digamos pondo em prática esse preceito constitucional. É
uma atitude positiva.
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Por outro lado, o que levou o Constituinte a
assegurar no texto constitucional a autorização
prévia para construção de hidrelétricas em áreas
indígenas foi o cuidado para que .sejam resguardados os direitos desses povos,' para que tenham
condições de sobrevivência, sem perderem os
seus direitos de reprodução· e de manutenção da
sua cultura, permitindo-lhes a utilização de seu espaço, tradicionalmente ocupado; e a alimentação
· dessa cadeia.
···' ..
Quero discordar da· tese daqueles que Neditam que a discussão, ligada a essa autonlãção,
deva ser restrita apenas à questão indígena, s~para
da das observações concernentes às preocupações
com o meió ambiente. Quanto a ·isso, faço uma ressalva. A Cãmara dos Deputados t!i've um ano para
debater esta matéria. Tivemos a visitação de alguns
Deputados à localidade, de onde puderam prodlrzir
informações e relatórios. Inclusive, o próprio decreto
legislativo é oriundo dessa ação investigativa da Câmara que pretende posicionar-se corretamente, desde qlie, através da ação ao Ministério Pliblico, a empresa seja obrigada a pedir, através do Poder Executivo, a autorização do Congresso Nacional.
O que ocorre nesta Casa? Aquilo que os Deputados levaram um ano para entender, o que a
empresa levou anos para produzir como informação, nos passam para decidir em menos de uma
semana. Esta é uma Casa que tem sobre seus
ombros a responsabilidade de ser uma Casa Revisora. Nesse sentido, devemos fazê-lo com toda a
responsabilidade. Sabemos da importância da
obra, do quanto é estratégica para o fornecimento
de energia das Regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste. Ela é fundamental. Investimentos já foram ali
realizados. Porém, se ela pode beneficiar em tantos aspectos positivos a Região, alguns aspilctos
podem ser de grande prejuízo. É exatamente isso
que estamos querendo evitar, quando apresentamos algumas emendas e quando estamos pe)jindo
que essa Casa tenha um tempo maior para debater a matéria.
Senão vejamos, Sr. Presidente. A Constituição
Federal reza, no seu art. 231, § 1•, o seguinte: ·
"São terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições•.
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Se separamos a questão das terras indígenas
nem sequer foram contactadas e estão dispersas, a
do aspecto ambiental, da defesa do que faz a Cons500 quilômetros da localidade que era tradicionalmente ocupada.
tituição, de que além de ele ter o seu território tradicionalmente ocupado, esse território deve lhe dar
A lei não pode dar margem a outras interpretacondição de sustentação e sustentabilidade, estareções. Quando também incluímos no texto da lei que
mos travando uma discussão inócua, porque não
devam ser destinados os 2% para as populações
basta assegurar que eles terão um pedaço de terra.
que tradicionalmente ocupavam aque.la localidade
Aí pode-se dizer: mas foram tomados todos os cuiera para que exatamente todo o universo dos •sodados. Entendemos que outros cuidados ainda são
breviventes" - se· é que assim podem ser chamados
necessários, referindo-nos à questão ambiental. Por
- da Nação Avá-Canoeiro possa também ser benefique, entã,o, o lbama s.omente ontem nos enviou a
·
ciado.
autorização para a utilização do espaço mediante as
As emendas apresentadas por mim e pelos Seobservações que fez? Por que será então que nós
nadores Ademir Andrade e Sebastião Rocha não poestamos com uma série de ações que estão sendo
dem ser usadas para protelar o processo. Sabemos
colocadas agora, de última hora, após a matéria
que a Cámara dos Deputados pode se reunir, debachegar ao Senado?
ter a matéria e aprová-la em menos de uma semaPrecisamos de mais tempo para debater a ma- •
na. O que estamos pedindo é um pouco de tem~:~o e
téria, porque quando as comportas forem fechadas
um pouco mais de cuidado para que, depois, não se
estaremos realizando ali algumas coisas que são imvenha chorar sobre o Iene derramado. Sei que o importantes para a Região. Não desconhecemos isso.
pacto ambiental de um lago do tamanho deste ~que
Estaremos contribuindo para que seja gerada a
iremos fazer, o segundo maior do mundo, é rf!'flito
energia para que essa Região possa ter o seu degrande e esta Casa não pode, simplesmente, julgar
senvolvimento natural; estaremos aqui fazendo jus a
que tudo já está muito redondinho, muito certo. •'
uma obra onde já foram invéStidos bilhões de Reais
Sou temerosa com relação àqueles que vêm a
e ela precisa entrar em funcionamento. Mas podereuma discussão e, por serem a favor, elencam todos
mos também estar fechando as comportas e junto
os argumentos para justificar que podemos fechar
com elas secando 40 quilômetros do lefto do rio; es~s comportas, pois não haverá problema. Sou temetar possibilitando que dez mil garimpeiros, que já esrosa também com relação àqueles que expõem totão de prontidão para praticar o garimpo irregular,
dos os argumentos contrários, para que não façapossam tomar conta dessa Região; estar contribuinmos nada Não é isso que estamos querendo. Desedo para o surgimento de endemias e sequer sabejamos que a obra tenha continuidade, mas queremos o impacto que isso terá sobre a população.
mos um pouco de tempo para que a matéria seja deA alegação de que a população indígena é pebatida com o devido cuidado, como o foi na Câmara
quena, é reduzida e que são apenas seis pessoas
dos Deputados. É interessante que o tempo só não
não é verdadeira. Através do próprio relatório da emexiste quando é a vez do Senado. AI, a chuva, já:
presa, tomamos conhecimento - isso é um estudo
está caindo, e temos que nos apressar, por causa
sério, feito por antropólogos - de que existem outras
da chuva. Quando é a Câmara dos Deputados, não
populações que não foram contactadas. Essas pohá esse tipo de problema. ·
pulações são arredias, em função da grande violênAs emendas podem ser aprovadas; a nossa
cia a que foram submetidas no decorrer de todos esposição, inclusive, é no sentido de contribuir para o
ses anos e talvez de séculos. O que estamos queaperfeiçoamento da lei, e não de realizar uma ação
rendo é ter apenas um pouco mais de tempo para
protelatória ao projeto, que entendemos ser imporque esta Casa possa debater o assunto com o devitante, porque é a primeira vez que se está pedindo
do cuidado.
autorização ao Congresso Nacional para a construAlgumas das emendas que apresentamos tra- ção de uma hidrelétrica dentro de uma reserva indítam da questão ambiental e outras da questão indígena.
'!
gena. Quando apresentamos, por exemplo, a que
Estamos acumulando essa discussão
Senasuprime o termo "população local", a nossa intenção
era a de que não fosse entendido que os 2% irão
do há menos de uma semana - repito - e duiild9 que
beneficiar apenas aquelas seis pessoas que se enos Srs. Senadores tenham o mesmo domínio da
contram na localidade, uma vez que algumas foram
léria que teve a Câmara dos Deputados, na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi"
retiradas de lá e estão na ilha do Bananal e outras
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norias, que realizou at.diências públicas, que ouviu
as populações.
Isso sem falar em outras demandas que são
adjacentes, como a das populações que hoje moram
ali e não são indígenas - mais de 600 fammas que
não receberam indenização e que precisam ser
reassentadas. São inúmeros problemas em relação
aos quais precisamos de tempo para poder analisar
melhor essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra,
que dispõe de 1O minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente;
Sr"s e Srs. Senadores, não vou entrar no mérilo da
matéria, até porque considero que a intervenção da
Senadora Marina Silva já mostrou, com clareza, a
posição do nosso Partido.
Acredito que esse projeto, mais uma vez, oferece-nos a oportunidade de discutir, em primeiro lugar, a relação institucional do Senado da República
com a Câmara dos Deputados e, em segundo lugar,
a relação de convivência entre a maioria e ·a minoria
nesta Casa.
No início da sessão, o Senador Elcio Alvares,
Lfder do Governo, procurou-me e disse-me que seriam acatadas as emendas da Senadora Marina Silva e, nesse caso, não se precisaria nem pedir verificação de votação. Depois, mudou-se a posição: não
se poderiam acatar as emendas da Senadora Marina Silva porque isso implicaria em voltar o projeto
para a Câmara dos Deputados.
Mais uma vez, fem-se a velha discussão, quando sabemos que a Câmara dos Deputados pode
muito bem votar esse projeto na próxima terça-feira.
Lá, o Regimento não é semelhante ao daqui do Senado, em que se aprova uma urgência na terça-feira
e tem-se que esperar a quinta-feira para votar. Na
Câmara dos Deputados, aprova-se a urgência e
vota-se o projeto no mesmo dia.
Existem inúmeros exemplos. O Senador Pedro
Simon, constantemente, levanta o exemplo da Lei ·
Eleitoral, que modificamos aqui e foi votada pela Câmara no dia seguinte. Agora, aconteceu esse caso
do projeto relativo à AIOS. Não é passivei continuar
com essa argumentação: são as forças da natureza,
vai começar a chover- o que só vale para o Senado,
não para a Câmara.
Outra questão que gostaria de registrar aqui,
em função de um episódio ocorrido ontem, na Câ-
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mara, diz respeito à relação de convivência entre a
maioria e a minoria.
Há pouco tempo, votamos aqui o Código de
Mineração, quando apresentei uma emenda supressiva em relação a um artigo que havia sido introduzido pelo Senador Fernando Bezerra, Relator da matéria; cheguei a pedir verificação de votação, no final
do primeiro semestre; derrubamos a sessão.
Tentei convencer as Lideranças do Governo de
que aquele artigo não era de interesse do País e
nem do próprio Governo. No entanto, o artigo foi
mantido, apenas porque se tratava de uma emenda
de um Parlamentar do PT. Depois, fiquei sabendo
que a orientação do Ministério das Minas e Energia
era pela supressão do artigo; apesar disso, a Liderança do Governo nesta Casa encaminhou contra a
supressão do artigo.
Ontem, na Câmara, havia emendas supressivas
de diversas origens; oom o mesmo texto: uma emenda
supressfva do PT, outra do PFL, outra do PMDB, outra
do PSDB; e foi suprimido o artigo contra o qual me bati
nesta casa E fez-se a vontade da maioria da Câmara
e do Ministério de Minas e Energia
Isso demonstra que não é possível continuar
oom esse tipo de relação nesta Casa, essa desoonfiança absoluta que a maioria tem com respeito à minoria, oontra toda e qualquer emenda, só porque foi
originária do PT ou da Oposição. Não se leva em
discussão o mérito da emenda: veio daqui? Então,
passa-se o rodo! Veio daqui? Acaba oom ela!
Essa relação de subserviência do Senado da·
República com respeito à Câmara e essa relação de
rolo compressor da maioria com respeito à minoria
desta Casa não oontribuem para o fortalecimento da
democracia.
.,.,

.

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me
um aparte?

d

V: Ex'
·

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Tem V. Ex"
o aparte, Senador Josaphat Marinho. ·

O Sr. Josaphat Marinho - Senador José
Eduardo Outra, queria apenas assinalar, atraVés do
seu pronunciamento, a má situação em que fica
sempre o Senado nessas hipóteses. Nós nos submetemos a contingências, não modificamos e, de- .
pois, a Câmara modifica. O Senado é que fioá sempre como o órgão sem independência de decidir.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - É êxatamente isso, Senador Josaphat Marinho. Já ouvimos
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diversas vozes manifestarem-se nesta Casa com
respeito à situação que continua sendo de subserviência do Senado da República. A continuar tal situação, apenas irá reforçar a posição de que esta
Casa seria dispensável, descartável.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Outra , o Sr. Júlio Campos, 2• Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Joel de Hollanda.
·
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Outra, o Sr. Joel de Hollanda, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Júlio Campos, 2• Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-.
do a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, é impressionante, mas nesta sessão existem três projetas que estão ligados à sua
tramitação por esta Casa.
Votamos o Projeto do Senador José Samey,
que foi uma revolução. A Câmara, pela primeira vez,
depois de muito tempo, votou favoravelmente a um
projeto desta Casa, mandando-o de volta para cá. No
entanto, embora se tratando de um projeto relativo à
AIDS, a Câmara mandou-o às Comissões e apresentou emenda. Não é pela urgência e importância que a
Câmara deixou de cumprir seu papel; passou a ser
Câmara Revisora, porque o projeto era de iniciativa do
Senado. O projeto veio hoje para o Senado, o qual,
mais uma vez, em urgência, aprovou-o.
E o Senado votou correndo o projeto da Câmara, que destinava 1% para entidades culturais. Esse
projeto não foi para nenhuma Comissão. Recebeu
parecer aqui em Plenário e foi aprovado.
Este é o terceiro caso. O projeto ficou na Câmara durante um ano, onde foi debatido e analisado.
Ele é importante? Sim. É urgente? É. É fundamental? É fundamental. Vamos votar a favor? Vamos votar a favor, mas, vejam bem, ele ficou na Câmara
durante um ano e chega nesta Casa com urgência
urgentíssima. A ilustre Senadora apresenta duas
emendas. O Uder do Governo diz ao Líder do PT:
"Olha, nós somos favoráveis às emendas." Bom, então, se será favorável, vamos votar. Mas, depois, o
Líder do Governo diz para o Uder do PT que não dá
para votar as emendas porque o Projeto teria que
voltar para a Câmara e pode chover e, se chover,
pode atrapalhar. Então, fechem o Senado de uma
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vez. Para que o Senado se. até a chuva o Senado
está atrapalhando?
··
· ·
.
'
Ora, Sr. Presidente, nós é que estamos. nos
humilhando, nos colocando em uma posição grotesca, enxovalhando a imagem do Senado. Não podemos votar a emenda da nobre. Senadqra Emilia Fernandes porque poc!e chovE)r; entretanto, a Câmara
pode ficar um ano com o projeto. A Câmara pode, o
Senado não. O Senado tem que votar. Nós estamos
transformando o Senado em um cartório sem credibilidade porque estamos votando, inclusive, projetos
errados, com a palavra do Presidente da República
. _ ,.
de quE! vai vetar depois.
Estamos votando um projeto da maior urgência
e importância, cuja emenda seria igualmente importante, e, por isso mesmo, _tinha que ter passado pelas comissões, e. não receber· um. parecer oral aqui
em plenário. Este projeto, há anos, está sendo executado e, tendo permanecido um ano na Câmara
dos Deputados, está. há qu<;~tro dia;;.· nesta Casa,
sem poder ir para a comissão. Eu respondo j>9IO
Presidente da Câmara dos Deputados, em mais de
uma oportunidade, qUando um projetei vem daquela
Casa com urgência e é emerdado no, Senado, a ,Câmara responde na hora.
.
Ora, Sr. Presidente, rião tenho noticia de 'nenhuma enchente no Brasil central. Não vai acontecer
nenhuma desgraça no Brasil central. Como disse o
Líder do PT, votemos as emendas - pelo menos
cumprimos a nossa parte - e deixemos que a Câmara dos Deputados, na terça ou na quarta-feira, jvote
em caráter de urgência as emendas. Mas não votar?
O projeto já está em caráter de urgência, não passou pelas comissões, vamos votá-lo sem ler e ainda
por cima não vamos votar as emendas porque reme-·
tem o projeto à Câmara dos Deputados? Então para
que Senado, Sr. Presidente? Nós· estamos abrindo
mão de tudo, inclusive da nossa dignidade, perdoeme a sinceridade.
Estamos aqui para votar com responsabilidade
e não me parece que votar sem ler, sem ter presença, sem ter o pensamento das comissões numa matéria dessa seriedade, sem apurar se a emenda é ou
nãó importante, seja o conreto. Se somos Casa Revisora, o normal seria aceitarmos a emenda da Senadora Marina Silva para depois a Câmara dos Deputados, transformando-se em revisora, aceitá-la ou
não. Se votarmos a emenda da Senadora Marina,
não estaremos dando a palavra final, e sim fazendo
com que as emendas de S. Ex" vão para a Câmara.
A Câmara aprova ou não; se aprovar, o Presidente
da República poderá vetar.
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Agora, se votannos sem as emendas da Sena- O Sr. Josaphat Marinho- Q~ado a V. Ex"
dora Marina, estaremos mandando o projeto direta•··
mente para o Executivo, que poderá ser sancionado
O SR. CARLOS PATROCÍNIO.- Mas, Sr.
hoje ou amanhã.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é uma exi·
Reparem o crime que esta Casa está cometengência, é uma solicitação do Governo do Tocantins que os dirigentes de Fumas instalem uma
do. Se há possibilidade, seriedade nas emendas
apresentadas pela Senadora Marina Silva, votá-las
patrulha da Polícia Militar, ou .de outra. policia,
ou de outra i~stituição, para fiscalizar a aÇão de
não significa decidir. O certo é votannos as emendas de S. Ex", para que o projeto volte para a Cãmagarimpeiros., E do nosso conhecimento· que inúra, que poderá rejeitar ou-aeeitar~a-Câmataaceh...---.!!!eras levas de garimpeiros estariam já se diri1
tar, o Presidente da República póderá vetar. Se regindo para a jusante da Hidroelétrica de Serra
jeitannos grotescamente, irresponsavelmente, as
da Mesa. Sabemos que durante muitos .meses a
emendas da Senadora Marina Silva, morre aqui. A
parte imediatamente a jusante àquela hidroelétriCãmara não poderá fazer nada e o Presidente da
ca estará quase 100% seca. Posteriormente com
os afluentes e o rio Paraná, evidentemente, que
República também.
Sr. Presidente, perdoe-me a sinceridade, mas
a~ terá uma vazão de cerca de 20% do rio davadá pena, porque não é o ato, a ditadura, não são os
zao atual.
.
1 ,
generais, a força, 0 arbftrio, somos nós que estamos
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. _senadoabrindo mão do nosso dever, da nossa responsabilires, esse_~ um apelo do Governo de ~ocantins, para
dade numa hora como essa. É lamentável!
que os dmgentes de Fumas, os técmco!> do lbarna
'
cuidem para que não haja ação predatória de garimpeiros, colocando mercúrio e contairünando as
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Peço a palaáguas que banham inúmeras cidades do Estado de
vra, para discutir, Sr. Presidente.
Tocantins.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos}.- ConceGostaria, também, de lamentar _que, mais uma
do a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
vez, se inaugura uma obra desse porte, sem que se
faça as eclusas. No inicio deste ano, apresentainos
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Para
um projeto de lei para que em toda hidroelét[ica
discutir. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente,
construfda em rios de comprovada navegabilidade
Sr"s e Srs. Senadores, quatorze anos após o início
exista a obrigatoriedade de que se construa a ecludas obras, Fumas pretende-fechar as comportas da
sa. Efetivamente não queríamos exigir isso da Serra
Hidrelétrica de Serra da Mesa. Como toda grande
da Mesa que, confonne já disse, teve sua obra iniobra, evidentemente, que essa ~mbém traz implicaciada em 1984.
ções danosas, ainda que temporárias, ao ecossisteMas gostaria de pedir que se dê curso ao nosma e ao meio ambiente.
so projeto de lei, porque temos ainda inúmeras hiO Governo de Tocantins, grande interessado
droelétricas sendo construídas sem eclusas, e nós já
nessa obra, porque dezenas e dezenas de cidades
estamos vivendo na era da modernização, no que
do Estado do Tocantins estão situadas às margens
concerne a intennodalidade de transporte, na era
do majestoso rio, gostaria também de ter apresentadas hidrovias.
do uma emenda, mas não procedemos dessa maEra o que querfamos dizer, Sr. Presidente, e
neira, porque achávamos que efetivamente o projeto
vamos votar favoravelmente ao projeto de decreto
merece uma certa urgência, embora tenhamos que
legislaUvo.
concordar com os Senadores Pedro Simon e José
Muito obrigado.
Dirceu, porque o Senado não pode ficar a vida toda
a reboque da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
O Sr. Josaphat Marinho- Poderia V. Ex" conNão havendo quem peça a palavra, encerro a
finnar um dado? Quanto tempo levou o projeto na
discussão.
Câmara?
Em votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Segundo diz
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Sr. Ademir Andrade.
o eminente Senador Pedro Simon, exatamente,
É lido o seguinte:
um ano.

434

ANAIS DO SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO N•1.024, DE 1996
Senhor Presidente,
NOs termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda n• 1-PLEN, oferecida ao Projeto de
Decreto Legislativo n• 79196.
Sala ·das Sessões, 24 de outubro de 1996. - .
Senador Roberto Freire.
O SR.-PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em votação o .requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado.
A matéria será apreciada oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Ademir Andrade.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.025, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda n• 2-PLEN, oferecida ao Projeto de
Decreto Legislativo n• 79/96.
.._
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Senador Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será apreciada oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Ademir Andrade.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 1.026, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para/votação em separado da Emenda n• 3-PLEN, oferecida ao Projeto de
Decreto Legislativo n• 79196.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Senador Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será votada oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Ademir Andrade.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.027, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para ·votação em sepa\8-do da Emenda n• 4-PLEN, oferecida ao Projeto de
Decreto Legislativo n• 79196.
Sala das Sessões, em 24 de outubro de 1996.
- Senador Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o requerimento.
Os. f?rs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer serotados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será votada oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido P.elo
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Ademir Andrade.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N•-1.028, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro votação nominal para o Projeto de Decreto Legislativo n• 79, de
1996.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Senadora Marina Silva, PT/AC.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Atenção, neste instante, vamos submeter à apreciação
do Plenário requerimento da nobre Senadora Marina
Silva, solicitando votação nominal para o Projeto de
Decreto Legislativo n• 79196. ·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, há
a possibilidade de pedirmos a· retirada desse pedido
de votação nominal, pois a queremos na Emenda n•
1, feita pela própria Senadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Senadora Marina Silva, V. Ex" pede a retirada do requerimento? (Assentimento da Senadora)
A Mesa aceita a solicitação de V. Ex".
· Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha ..
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador) -Sr. Presidp~
te, desde terça-feira, quando da votação da urgê~$
deste Projeto de Decreto Legislativo, nós, da Banc;ll..,
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da do PDT, assumimos a posição de que a urgência
não se fazia necessária naquele momento. E vou
justificar.
E, hoje, acompanharemos a posição dos demais parlamentares progressistas nesta Casa no
sentido da abstenção. Entendemos perfeitamente a
importância desta obra para a região Centro-Oeste,
para o Estado do Tocantins e outros municípios que
serão atendidos pela energia a ser gerada nessa hidrelétrica. Entendemos também que não é papel do
Senado, tampouco de qualquer .Senador, votar contra os interesses dos Estados, sobretudo quando
são reivindicações de seus representantes.
Mas entendemos também que esta obra, da
forma como se encontra, está sendo construída em
cima de inúmeros equívocos, desde a elaboração çlo
estudo de impacto ambiental, passando por prejuízos imensuráveis que certamente sofrerão as populações tradicionais que ali vivem e o próprio meio
ambiente. Está em jogo todo o bem-estar desta Nação e até da própria humanidade. ·
Por isso, respeitando a reivindicação do Governador do Tocantins, dos parlamentares da região,
entendendo também que é necessário preservar o
lado dos povos indfgenas que ali vivem e á questão
do meio ambiente, adotamos a posição de não votar
favoravelmente ao projeto, mas assumindo a posição de abstenção, em favor das emendas para as
quais solicitamos destaques.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARINA SILVA-.Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para
encaminhar a votação, concedo a palavra à nobre
Senadora Marina Silva.
O SRA. MARINA SILVA {PT-AC. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,

considero que.foi-muito--rtco-o--debate havido aqüi, o
esforço realizado pelos que fazem parte das entida·
des de defesa e proteção do meio ambiente e que
trabalham com as comunidades indfgenas, e também a ação que tiveram junto aos parlamentares.
Ressalto ainda o esforço do Senador Mauro Miranda, no sentido de trazer até aqui os técnicos de Furnas, para que debatessem e esclarecessem alguns
pontos com esta Senadora.
Lamentavelmente, essa discussão poderia ter
sido ainda mais rica se tivéssemos tido o mesmo
tempo que a Câmara dos Deputados teve para analisar o assunto. Já não pediríamos nem um ano, Sr.
Presidente, mas pelo menos um tempo maior que
uma semana. É realmente um desrespeito para com

435

esta Casa termos apenas umá semana para debater.
um projeto dessa envergadura.
É claro que sabemos da iinportãncia dos 1200
megawatts de ener9ia que serão gerados a partir
dessa hidrelétrica. E claro que nós sabemos que,
com um investimento da ordem de R$1 ,6 bilhão, não
se pode voltar atrás. Sebemos de todas ~~mpli
cações. Mas entendemos que é uma vitória éló Congresso. Nacional, uma vitória da sensibilidade dos
Constituintes que, por uma ação do Ministério Público, obrigou o Poder Executivo a pedir essa autorização. A votação desta matéria pelo Senado Federal é
um fato inédito.
· Por isso temos a clareza da nossa responsabilidade. E exatamente por isso é que gostarfámos de
ter mais tempo para debater. Po~ exemplo, falei anteriormente dos benefícios que advirão com o fechamento das comportas, mas também haverá prejufzos e são eles que estamos querendo evitar. Sou
uma professora de História. Não posso me dizer
uma historiadora, porque historiador é aquele que
trabalha em pesquisa e produz nvros; mas sdu uma
simples professora secundária, e me dói na alma saber que milhares de sftios arqueológicos poderão
ser inundados. E que precauções' eStão sendo ado·
·
tadas para evitar isso?
Sabemos da importância do· trabalho das instituições ligadas ao meio ambiente, mas será que o
Ministério do Meio Ambiente e ó lbama terão a devida força para coibir a ação dos garimpeiros nos 40
quilómetros de rio que ficarão praticamente secos?
Técnicos da empresa alegam que algumas partes
do rio não ficarão totalmente secos.
'I
Conheço casos em que houve a presença do
Exército, como da nação Yanomami, e que os garimpeiros invadiram. Hoje eles voltaram e eStão todos lá novamente. Conheço a realidade do meu Es-

tado. onde 1 -mesmo-com- os esforços -pare-proteger ô
meio ambiente da ação dos madeireiros, a todo momento milhares e milhares de hectares de floresta
são devastados pelas suas ações irregulares.
Estamos querendo. tempo para que se 'enha o
cuidado de não permitir que essas atrocidades venham manchar uma obra que tanto. irá beneficiar as
regiões envolvidas.

As emendas que apresentamos visam evitar
que se cometa uma injustiça histórica e até' mesmo
do ponto de vista conceitua!, pois não se pode tratar
populações indfgenas como populações locais. Não
são populações locais. Não se pode dizer que a
área indfgena é a área habitada por índios, principalmente quando se trata de uma população nômade.
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É um conceíto errado. Queremos reparar esses
equívocos.
Por isso o Partido dos Trabalhadores encaminha a votação no sentido da abstenção, pois vamos
trabalhar na defesa das nossas emendas, para evitar os prejuízos que acabei de mencionar.
OS~. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Artur da Távola.
·
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, encareço a V. Ex" o rígido cumprimento do Regimento Interno. Estou propenso a votar a emenda da Senadora Marina Silva porque estou convencido de seus argumentos, dos argumen·
tos do Senador Pedro Simon, embora vá votar favoravelmente ao projeto.
Ocorre, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o
encaminhamento da votação não é nova defesa da
matéria. Estamos aqui a ouvir um circunlóquio interminável devido ao fato de que a Mesa não está submetendo, a meu juízo, o encaminhamento da votação ao tempo que lhe cabe. O encaminhamento do
Partido tal é no sentido do voto sim ou do voto não.
Isso nos deixa a todos, até aqueles que estão predispostos a votar favoravelmente às teses honradas,
encabeçadas pela Senadora Marina Silva e pelo Senador Ademir Andrade, num estado de tal cansaço e
irritação que acabam nos jogando contra os próprios
defensores da tese.
Encareço à Mesa que cumpra o Regimento no
tocante a fazer rígido o processo de encaminhamento da votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência esclarece ao nobre Senador Artur da Távola
que estamos cumprindo, rigorosamente, o horário. A
primeira advertência feita à nobre Senadora Marina
Silva foi quando S. Ex" tinha iniciado seu pronunciamento há apenas 4 minutos; na segunda advertência, S. Ex" tinha 4 minutos e 30 segundos de oratória. E S. Ex" dispunha de 5 minutos para encaminhar.
A SRA. MARINA SILVA- Prometo que vou
psicografar a minha defesa.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O nosso Senador Sebastião Rocha utilizou apenas dois
minutos, dos cinco disponíveis para encaminhar.
Em votação.
Concedo a palavra ao Líder do PMDB, em
exercício, Senador Ney Suassuna.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Presidente, o PMDB, recomenda "sim".
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Líder do PPB, Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA·(PPB-MA. Para
encaminhar a votação. Seni revisão do orador.) -Sr.
Presidente, a colocação do meu Partido é simples.
Essa é uma obra de R$1,6 bilhão que foi iniciada há
14 anos, na qual já foram empregados R$1,1 bilhão!
Será que este País está tão rico que pode jogar tanto dinheiro para cima?
. Eram quatro índios é~ Avá-Canoeiro, mas
nasceram dois, então há l'Eiis índios Avá-Canoeiro.
Lá, os índios estão querendo que
preserve essa
terra. No Maranhão, índio quer asfalto; índio quer
asfalto! Não é brincadeira," é preciso que se ·registre
no Congresso que índio quer asfalto. Até louvo os
índios do Maranhão que querem asfalto. Se houver
oportunidade de termos energia elétrica, o índio do
Maranhão vai querer energia elétrica. Índio ·do Maranhão quer desenvolvimento e está trabalhando para
isso.
É em nome dos índios do Maranhão que quero
aprovar esse projeto. O Partido Progressista,Jjlrasileiro, em nome do progresso e da defesa dotQilpitai
empregado, vai votar "sim".
· ·
·

se.

O SR. PEDRO SIMON ..,. Peço a pala~ra. Sr.
Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon para
encaminhar a votação.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, votarei favoravelmente ao projeto, porque
sempre fui favorável a ele.
Pela cabeça de qual de nós pode passar a
idéia de não votar favoravelmente a projeto dessa
natureza e importância? É evidente que voto favoravelmente, assim como às emendas da Senadora.
Devemos votar favoravelmente ao projeto e às
emendas da Senadora, e, na semana que vem, será
aprovado pela Câmara dos Deputados. Não tenho
dúvidas nesse sentido.
Acho que podemos avançar. É verdade que já
são 14h, muitos de nós têm compromissos, .nas estamos discutindo um pouco mais esse proj lto pela
rapidez com que está passando aqui. O apelo que
faço aos Srs. Senadores é que votemos favoravelmente ao projeto e estaremos votando a fav9r das
emendas da Senadora Marina Silva.
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Pelo menos ess-~s emendas darão a demonstração que tivemos condições de discutir, de alterar,
de votar e deixar que a Câmara dê a palavra final.
Caso contrário, repito: esse é um projeto de 14
anos; um ano na Câmara dos Deputados, e não podemos votar uma emenda, porque despenderemos
mais cinco dias e esses cinco dias podem ser adesgraça para esse projeto.
Na verdade a pergunta é esta: vale a pena ter
Senado? O Senado tem alguma missão a cumprir?
O ·SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como
vota o Líder do PSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como
vota o Líder do PFL?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - O PFL
vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como
vota o Líder do PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- O PTB
vota "sim".
·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como
vota o Líder do PPS.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. 'Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - O
PPS utilizará o encaminhamento de acordo com o
Regimento.
Inicialmente, quero dizer que voto favoravelmente, com a ressalva do destaque que fiz das
emendas. Gostaria de lembrar que na redação seria
interessante uniformizarmos o texto de acordo com
a Constituição. Quando tratarmos dos Avá-Canoeiro,
essa população indígena, precisamos tratá-los como
grupo, comunidade e não como nação. Durante os
debates sobre a aluai Constituição, lembro-me que
houve uma grande discussão em relação ao termo
nação para os grupamentos indígenas. Aqui temos
vários conceitos em relação a isso; acho que na redação é preciso unificar.
O art. s• é interessante porque dá toda a segurança de que as concessões poderão ser suspensas
se não forem cumpridos todos os acordos aqui referidos em relação à Funai e ao lbama. Fala, inclusive,
sobre a plena regularização das tendências ou das
pendências, o que não compreendi muito bem.
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ção à comunidade ser considerada capaz de aaminis!rar os recursos pagos pelos royalties. · • ·
Um dos pontos ·importantes na emenda da Senadora Marina Silva é que -re~mente tirar a definição
do local é fundamental, porque índio não é nenhum
urbano que habita determinado local. Um dós grandes problemas da demarcação·é ·o carátér·nômade
dessas comunidades indígenas. -Esíámos' définindo
que é es5a·'c'omunidade, 'que é a· córnuniélade que
habita essa t<:>rra indígena, essa reserVá ..iridígena,
portanto, é importante retirar
'Gàr.tterística de
local. É a comunidade' que será ·oenéfic!<j.àa pela demarcação, pela reserva e pelo pagamento dos
royalties. Portanto, a aprovação da Emenda n• 1 da
nobre_ Senadora Marina Sil'r,t_ é lima a~tude importante que o Senado tomaria .até."para .aprimorar o
projeto.
·•···• ·
.
O SR. PRESIDENTE (Júlio'Campos)...: A Presidência, neste instante, consulta o Plenário no sentido de prorrogarmos a sessão por mais SO· minutos a
fim de 'terminarmos as votações necessáriãs: ·
Em votação. ·
· · ·. .. ·
Os Srs. Senadores que aprovam á 'pro_rrogação
queiram permanecer sentados.: (f>at,~sa)' . ·.
___
Aprovada a prorrogação com a voto contrário
de dois Srs. Senadores.
··
·
Em votação o projeto.
Os Senadores que o aprovam 'q'ueiram perma·· ·
' ·
necer sentados. (Pausa) ·
Aprovado o projeto, ressalvadas· as emendas.
Em votação a Emenda n• 1.
Os Srs. Senadores que a aprovam qi,M!iram
permanecer sentados. ·
·
t -~
O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peçó
a palavra pela ordem.
·
.,
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares, pela
ordem.

ess?.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - São
pendências.

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. PEila ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, evidentemente, teremos verificação de quorum :.. iSso
é indiscutível. Neste momento, dirijo um apelo a todos os Srs. Senadores que estão em seus Gabinetes ou em redor deste Plenário para que aqui compareçam na expectativa da verificação de quorum.
Parece-nos que essa primeira emenda pode necessitar de verificação de quorum porque precisamos
de 41 Srs. Senadores.

O SR. ROBERTO FREIRE - Pois bem, que
seja regularização das pendências na questão da
demarcação das terras, da reserva indígena, toda
essa discussão com o Ministério Público com rela-

Por intermédio desta palavra de ordem, Sr.
Presidente, apelo no sentido de convocar todos os
Srs. Senadores para que compareçam ao plenário, a
fim de obtermos o quorum de 41 Srs. Senadores e

438

ANAIS DO SENADO FEDERAL

votarmos essa matéria de tão alta importância não
só para a região onde se encontra, mas principal~
mente para o setor energético do Pafs.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Convocamos os Srs. Senadores para virem ao plenário
porque haverá votp.ção nominal.
O _SR. JOSE EPUA.RDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. :: ..
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - ,Concedo a palavra ao Líder do PT, pela ordem.
O SR •. .,lOS'ª EDUARDO OUTRA (PT
Pela
ordem. Sem revisão do orador.) ..:. Sr. Presidente,
peço que registre a minha abstenção na votaçãó
terior.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ..:.. A Ata
registrará as abstenções de V. Ex', do Senador Sebastião Rocha e da Senadora Marina Silva.
Passa-se à votação da Emenda n° 1, de autoria da Senadora Marina Silva. A emenda recebeu
parecer contrário.
.
.
. ..
Em votação.
As Sr's e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço verificação, com o apoiamento dOs Srs.
SenadOres Marina Silva, Pedro Simon, Ademir Andra·
de, Lauro Campos, Josaphat Marinho e Romero Jucá.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden·
te, se na verificação aqueles que deram o apoiamente não votarem, cai o pedido de verificação?
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)-::- Sim, Sr.
Senador. Já é conhecido esse parágrafo. ·"
Peço aos Srs. Senadores que registrem as
suas presenças, porque vamos desligar o painel.
Vamos apurar o resultado da presença no pie·
nário. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Presen·
tes na Casa 59 Srs. Senadores.
Há quorum regimental para todas as votações
que se fizerem necessárias, até de propostas de
emenda à Constituição.
Passamos à votação da emenda n° 1.
Solicito aos Srs. Líderes que orientem as suas
Bancadas.
Tem a palavra o Lfder do Governo, Senador El·
cio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presidente, está sendo votada a emenda. Votamos 'não'
à emenda.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto 'não'.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr.
Presidente, o PTB recomenda o voto 'não'.

..se:

an-
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB)
Pre:
sidente, o PMDB recomenda o voto 'não'. • ' .
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSPB-CE) -. Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o vot<'l. ·~não'.·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) -Sr.
Presidente, o PT recomenda o voto 'sim: ..
O SR. ADEMIR ANDRADE· .(J:l$8-PA) ~-·sr.
Presidente, o PSB vota 'sim'.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -:os Srs.
Senadores já podem votar. (Pausa.) · ~

(Proced~;se à votação)
VOTAM "SIM" os SR$.. SENADORES:,
Ademir Andrade - Artur da Tavola ...: Eduar<;lo
suplicy - Emiiià :Fernandes·..,. :Gilvoo; BOrges.- Jo·
saphat Marinho -·José Eduardo outrà .-José· Fogaça - Lauro Campos - Lucio Alcântara - Mf!rina Silva
- Osmar Dias- Pedro Simon- Roberto Freire - Ro·
berto Requião -.Sebastião Rocha.. . .
·: , ·
VOTAM 'NÃO' OS SRS. Sf=NADÇJRt=S: . .
Bello Parga - Beni Veras - Carlos Bezerra C a rios Patrocinio .:... Edisori i..àbão ·- 'EICio Alvares Epitácio Cafeteira - Fernando Beze,r(a :- .R avi ano
Melo - Geraldo Melo - Gerson Camata -. Henrique
Loyola - HumbeJ'\o Lucena,-, Í~s Reze.nde .,.. Joel de
Hollanda - Jonas. Pinheiro - José Bianco - José lg·
nácio - José R: Airuda- jc)sé Serra ...: L.Ucidjo .Portella- Ludio Coelho- Mauro Miranda·- Ney Suassuna- Odacir Soares- Ramez Tebet- Renan Calhei·
ros - Romero Juca - Sandra :Guidi - Se~io Machado - Silva Junior - Walmir Campelo - Walde_ck Or·
nelas.
·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Vota·
ram SIM 16 Srs. Senadores; e NÃO 33.
Não houve abstenções.
Total de votos: 49.
tA emenda foi rejeitada
O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB-RR) • Sr. Presidente, solicito a V. E:x" que registre o meu voto
•nãon~

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Senador João França, por favor, ocupe o seu lugar para,
em seguida, marcar a presença, caso contrário, a
falta será computada.
Passa-se à votação da Emenda n° 2, de autoria da Senadora Marina Silva.
A emenda recebeu parecer contrário do Relator.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentadOs. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
Passe-se à votação da Emenda n° 3, de autoria do Senador Ademir Andrade, também com parecer contrário.
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a Emenda n2 3.
Passa-se à votação da Emenda n2 4, do Senador Sebastião Rocha, também com parecer contrário.
Os Sr. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final que será
lido pelo 12 Secretário em exercício, Senador Odacir
Soares.
·

É lido o seguinte:
PARECER N2 560, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n2 79, de 1996 (n• 308, de
1996, na Cãmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 79, de ~ 996 (n•
308, de 1996, na Cãmara dos Deputados), que autoriza a realização do Aprovettamento Hidroelétrico da
Serra da Mesa, em trecho do Rio Tocantins e seus
afluentes, no Estado de Goiás.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de outubro
de 1996. - Julio Campos, Presidente - Ney Suassuna, Relator-· Ernandes Amorim - Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N° 560, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
··DECRETO LEGISLATIVO N 2

,

DE 1996

Autoriza a realização do Aproveitamento Hidroelétrico da Serra da Mesa,
em trecho do Rio Tocantins e seus
afluentes, no Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É autorizado o Poder Executivo, por intermédio da Concessionária Fumas Centrais Elétricas S.A. - FURNAS, subsidiária da Eletrobras, a
realizar o aproveitamento Hidroelétrico da Serra da
Mesa, localizado em trecho do Rio Tocantins, nos
· Municípios de Minaçu e Colinas do Sul, no Estado
de Goiás, nos termos deste Decreto Legislativo.
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Art ZO To dos os concessionários de utilização
da UHE Serra da Mesa,. tanto.os .atuais. quanto os
que vierem a suced~-IQl;, (iççm <;>b(ig;ldos. a.wanter
e cumprir integralmente os convênios, ajlj~le$ .e termos de. cooperaçã<;>. o;:el.ebrad~.. com .~ .Fundação
Nacional do lndio- FUNAI, relacionados a ~.em
preendimen)q e que viSCI!" fi. pJ"!!I!lçã9. e <J!'.OJ~nsação da nação indfgena Avá-clll),oeirQ.. . . . ·...
. .Art. 3 2 .l?E1Ve~. ser creq~d~ ~!<! toncessionária; mensalmente; ao grupo indfgena Avá-Canoeiro,
que habtta esta terra indígena, o equivalente a dois
por cento do valor a ser distribu[do a tíi!J!o pe, royaltilis aos municípios· inundados· pelo·resetvatório destaUHE.
· · ·· :.·: .. ..... · . . . '·t ·
Parágrafo único. Os recursos previstos no caput deste artigo serão administrados pelo órgão federal competente e com a interveniência do Ministério Público Federal; até que a comunidade indfgena
local seja considerada em condições de administrer
diretamente estes recursos.
..
Art 4 2 A ConcesSionária .da .· U.HE ·Serra· ·.da
Mesa terá o plaZO de cento e. oHentà dias; a contar
da data de pubiicação · desie 'oeeieió · Legíslativo,
para compensar' a área' eqUivalente· a 'S'er inundada,
e contfgua à aluai reserva, pertencente aos Avá-canoeiros, a qual deverá ser previamente aprovada
pela Fundação Nacion'!ll do fndio - FU~~I. .
Art. s• O não cumprimento do disposto neste
Decreto Legislativo acarretará a suspensão da COncessão da UHE, até a plena regularização das pendências identificadas.
Art 6 2 Este Decreto LegislatiVo éntre em vigor
na data de sua publicação.
···
·
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senador Levy Dias encaminhou declaração de voto,
que sérá publicada, na forma regimental.

É a seguinte a qeclaração encaminhada:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto ao Projeto de Decreto Legislativo n° 79,
de 1996 (n2 308/96, na Câmara dos Deputados), que
autoriza a realização do aproveHamento hidroelétrico
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da Serra da Mesa, em trecho do r:io Tocantins e
seus afluentes, no Estado de Goiás.
Encaminho à Mesa para publicação a minha
declaração de ilofu' ·favorãilei ao PDL n• 79/96, nos
termos do art. 316 do Regimento Interno do Senado
Federar:·
·
Sala daS S~~Çi!!S, ~:4. de Outubro. de t996. Senador Levy .Dias.
····•·
O SÁ. PRESIDENTE (Júlio càmpos~ ~Item 6:
Votação, em turno únioci, do Requerimento n•
dei Senador Lúcio ·Aré:ântara, soiiciiándo, nos tennos regimentais, a dispensa do· parecer
da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto
de Lei do Senado n• .1 04, de 1996, de sua autoria,
que dispõe sobre a inclusão de códigos de identifica:
ção tátil entre ·as t:aracterlsticas gerais das cédulas
colocadas em circulação 'pelo Banoc Central do Brasil, cujo praZO já
énocntra esgotado.
,
Votação' c)o réi;uerirne'nio," em iumo único.
·. Os Srs.. Senadores que .o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado:·
Fica dispensado o parecer da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto de' Lei do Senado n•
104, de 1996.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Eocnômicos, segunda Comissão ocnstante do despacho
de distribuição para exame em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 7:

972, de ú96,

se

Votação, em turno únioc, do Requerimento n• 979, de 1996, do Senador Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 162, de 1996, de autoria do Senador Joel de Hollanda, que autoriza o Poder Executivo a criar a Unidade
Descentralizada da Escola Técnica Federal
de Pemambuoc, no Municfpio de Caruaru,
no Estado de Pemambuoc.
Votação do requerimento, em turno únioc.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n• 162, de 1996,
será incluído em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 8:
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Votação, em turno único, do Re9ueri- .
mente n• 980, de 1996, do Senador Roberto Requião, na qualidade de 'Presidente da
Comissão de Educação, solicitando nos
1
termos do art. 172, 'inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do
Projeto de Lei do Senado n" 109, de 1996,
de autoria do Sehador Gerson Camata,
que dispõe sobre a instituição do "Dia Nacional do Imigrante• Italiano• ·e dá outras
t
providências.
O SR. PEDRO SIMON·..:. Sr. Presidente, peço
'
'''
··o SR. PRESIDENTE {Júlio Campos)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Pedro
Simon.
O SR. PEDRO SIMO~ {PMDE!-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.).- Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores; oonversei'com o Senador Gerson
, ,Camata sobre esse projeto, que é muito importante.
··s. Ex" o apreseniou, mas eu também tenho interesse nele, porque assim como a oclônià ·iialiana tem
um papel importante no Espfrito Santo, ela tem um
papel importante no Rio Grande do Sul.
Pedi ao Senador Gersqn · Camata, e. S. Ex"
concordou, que esse projeto, em vez de ser votado
agora, sem a apreciação dai ocmissões, fosse votado depois. Eu me responsabill.ç:ei por fazer um estudo que, junto cem o Senador Gerson Camata, apresentaria posteriormente.
S.
conocrdou e, então, eu pediria que não
se votasse agora esse requerimento e que ele fosse
postergado para uma outra ocasião, quando poderei
apresentar os elementos para o debate da matéria.
O Senador Gerson Camata diz, e· deve ser verdade,
que os primeiros imigrantes italianos desembarcaram no Espírito Santo. Preciso pesquisar, para que
depois não me cobrem, na minha terra, Caxias, sobre a chegada desses imigrantes no Rio Grande do
Sul.
O projeto de autoria de S. Ex" e o qual possibilita festejarmos O Dia da Imigração Italiana é muito
positivo. Precisamos dar-lhe todo o mérito e sou totalmente favorável ao mesmo, mas preciso dar uma
satisfação a minha gente do Rio Grande do Sul, que
poderia indagar-me sobre a matéria.
Foi para essa solicitação que pedi a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Solicito
a V. Ex" que encaminhe um requerimento por escrito
à Mesa, solicitando adiamento da votação desse importante projeto, de autoria do eminente Senador

a palavra pela ordem.

ex•
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Gerson Camata, um dos mais brilhantes Governadores do Estado do Espírito Santo, que institui o Dia
Nacional do Imigrante Italiano, o qual abrangerá não
apenas os italianos capixabas, mas os gaúchos, os
mato-grossenses, enfim, todos deste País. (Pausa.)
Sobre a Mesa requerimento que será lido pelo
1° Secretário em exercício, Sr. Ademir Andrade.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.030, DE 1996

S~nhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Requerimento n• 980, de
1996, a fim de ser feita na sessão de 3Q-1 Q-96.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. ~
Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o requerimento do Senador Pedro Simon.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto será incluído na pauta do dia 30 de
outubro próximo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ..:.Item 9:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 981, de 1996, do Senador Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 102, de 1996, de autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe
sobre a exibição de filmes brasileiros de curta-metragem e dá outras providências.
Votação do requerimento em turno único.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n• 102/96 se rã incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item
10:
Votação, em tu mo único, do· Requerimento n• 982, de 1996, do Senedor Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1996, de autoria do Senador Carlos Bezerra, que autoriza
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o Poder Executivo a criar a Escola TéCniCa-Federal de Rondonópolis, · no Esta~ de ·
Mato Grosso.
.
.: . . . ..
r~
Votação do requerimento, em turno único..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·
•
O Projeto de Lei do Senado· n• 93, de 1996,
será i~:~cluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir AndradgJ~- ... - ...
S. Ex" dispõe de 1O minutos para o seu pronunciamento.
· ·
•
'O SR. ADEM IR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sein revisão do oràdor.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, lamento o ad,iaR!aGa ...
da hora, mas temei não term!)ssessão à tarde e, por
isso, prefiro manifestar-me neste 'momento. ·
Quero lamentár profundámeiite · a atitude do
Presidente da República, Femándo· Henrique Cardoso, que determinou às Forças Armadas brasileiras
ocuparem o distrito de Serra Pelada.· com o objetivo
de tomar aquela mina de ouro dos garimpeiros.
Lamento que o Presidente da República tenha
um comportamento pior do que todos os Governos
militares, que, durante décadas, estiveram à frente
desta Nação.
Trago a notícia de que cerca de 800 hqmens .
do Exército, 62 da Polícia Federal e 40 da Pol feia
Militar do Estado do Pará ocuparam hoje o Garimpo
de Serra Pelada. Os soldados do Exército déstruf- ·
ram o palanque, antes usado para as reuniões da
comunidade garimpeira, e assumiram o controle da
área. O local público de reunião, que pertence a um
distrito legalmente constituído, foi destruído pelas
Forças Armadas brasileiras.
Os agentes da Polícia Federal levaram detidos
alguns líderes garimpeiros, entre eles: Dirceu Gonçalves, Irene Pereira, João Amaro, Raimundo Seles,
Paraibinha, Irmão Luso e Manoel Zacarias - e há
outros que a Polícia deseja prender•.
Sr. Presidente, eu gostaria de ler uma nota, publicada hoje pelo Correio Braziliense e assinada
por José Altino Machado, fundador de uma sindical
de garimpeiros.
Diz o seguinte:
O CANDIDATO E SUA ALTEZA: O PRESIDENTE
Com o presidente, nós não podemos
falar. Não conhece garimpos e nem recebe
garimpeiros, pois que com a fama que carregam com a extremada difamação resultante
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do brutal choque de interesses. Mas com o
candidato nós · falamos. E candidato nós
chamamos de você.
Aí, Fernando, na sua primeira campanha, tivemos um tempinho de conversa, numa
sala em seu comttê, e fui convencido, àquela
ocasião, por sua retitude e dignidade, em colocar coisas que nem eu concordava
E uma das primeiras coi5as postas em
seu discurso eleitoreiro foi que deveríamos
·quebrar o continuísmo elitista deste Brasil e
a espoliação do seu povo.
O brilhantismo de tantas propostas redundaram, para minha surpresa, numa velha/nova e única: a cio continuísmo.
Você não está respeitando nem a sua
própria história, um contestador em busca
da dignidade do Estado.
E o Presidente em que votei e queria
não é este. Era aquele que era candidato.
Aquele candidato jamais tomaria de assatto,
como propõe agora, uma porcaria de uma
mina de ouro, cujo saque murro mais vai
custar ao País quando for consertar as feridas provocadas. Aquele candidato, com sua
passada história, jamais se utilizaria de Forças Armadas, a qualquer fim, contra qualquer cidadão, para submetê-lo à sua vaidade e cega polftica de, a qualquer custo, não
tendo limites, vender um bem público que
também tem sua história, que também tem
seus sacrifícios.
Sai dessa, candidato! Não há nenhuma
ordem ou interesse na Justiça em desalojar
os garimpeiros de Serra Pelada. O que existe é o resuttado de uma ação jurfdica recente que o Governo cio Presidente colocou
através da Vale para tomar Serra Pelada.
A Vale mente quando a chama de Serra Leste. Fui dos primeiros a chegar na Serra, em 79. Coube a mim e a minha turma
inaugurar a pista naqueles tempos, antes de
governos e curiós por lá aparecerem. Com
US$60 milhões do contribuinte, o Congresso
Nacional deu à Vale do Rio Doce para garimpeiros ficarem sossegados em Serra Pelada. E se a Presidência também disser e
chamar Serra Pelada de Serra Leste, ela
também mente.
Tenho aqui reafimnado que o Presidente da
República falou uma mentira à Nação brasileira
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quando disse que Serra Leste era diférente de Seria .
Pelada.
..,..
Continuando ·a leitura: ferro n'ão gamnte dívidas de futuros compradores da Vale, e
a Presidência quer que eles-'tenham a garantia do ouro. A Vale é um gigante e só foi
possível sê-lo porque era·. Governo. Essa
correria de agora é porque a · Presidência
avisou que vai vendê-la em fevereiro e quer
usar tropas de assalto, ainda·que pela última
vez, para conseguir a mina. ' · ·
A Presidência quer vender essa Vale
que nem politicamente no passado ajudou a
construir e, com ela, uma mina de ouro, que
os garimpeiros, esses sim, seus legítimos
donos, deram fama internacional.
Candidato, que estrántió pOder é esse
dessa presidência imperial, que se ·permite
quebrar uma tradição e imagem do Exército
brasileiro, uma arma profissional. companheira, parceira de selva e .que jamais andou, nem intimidou nenhum povo na Amazõnia.
O Sul do Pará e o BiCCKjo-Papagaio
que lhe adentra, com os problemas que governos e candidatos arranjaram. não suporta
mais nenhuma briga por mina de ouro. .
Você que é candidato. mais .uma vez,
reveja as posições do PresiçlÉmte,.Póis.Jilode
bem acabar sendo surpreendido nas fjjlvas
ou nas umas.
.•...
A Vale não vale a dignidade de cada
homem que ali está•.
Não negociamos com o que construímos, para não ser inútil haver vivido.
Buscaremos sempre vottar".
José Altino Machado. Fundador de
uma sindical de garimpeiros.·
Sr. Presidente, com· essa atitude Presidente
da República desmereceu o Congresso Nacional,
porque não respeitou a Comissão criada POf esta
Casa, nem a que foi instituída pela Câmara dos Deputados. Além disso, Sua Excelência nem sequer respondeu aos Parlamentares desta Casa. sobre as propostas que oficialmente foram entregue~ ao Governo.
Queríamos, sim, que as Forças Armadas fossem deslocadas para Serra Pelada unicamente para
que Já fizessem a demarcação que prova que aquela
área está inclusa no Decreto de Lavras 74.509. Infelizmente, o Presidente da República mandou o Exército Brasileiro e a Polfcia Federal para intimidar e
amedrontar garimpeiros no meu Estado do Pará.

o
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Lamento que o Governador Almir Gabriel nada
Lamenio prci!Unaamente .e grito, talvez como o
tenha dito a esse respetto; lamento que tenha permiSenador Cai<ias, dá novela O Rei do Gao'o, para um
tido esse tipo de ação; lamento ainda que o Senador
plenário vazio, dianie de
tremenda ~~ju~iça coJader Barbalho; Uderdo PMDB, esteja a passear em
metida neste País.
Nova York; lamento que o Senador Coutinho Jorge
O Sr. Pedro Simon - Vazio- não, Senador, estambém não se manifeste sobre e5sa questão.
tamos aqui.
Estive com o General Zenildo Lucena, terçafeira, às -14h. Nessa oportunidade, S. Ex" negou que
O SR. ADEMIR ANDRADE - Desculpe-me,
o Exérctto participaria da operação de ocupação de
Senador, digo vazio porque "Sómôs "ài>enàs quatro Serra Pelada ou de desalojamento de garimpeiros.
Senador Pedro Simon, Senador Mauro M.iéanda, SeMas estamos assistindo a uma realidade completa- nador José Fogaça Íl. ·EX-. ria Presidência - neste
mente diferente· daquela que esperávamos. O Depuplenário e poderíamos ser pe!o ~ençs:~essenta..
tado Paulo Rocha, provavelmente o Deputado Gio·.Essa é uma das maiores injustiças.queVejo ser
vanni Queiroz; eu e mais algumas pessoas estarecometida nesta Pátria..
mos• nos deSlocando· nó sábado para lá. Lutaremos
com todas as nossas forças para que a justiça preO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos):.... Os Srs.
valeça neste País.
•· ·
- Senadores Odacir Soares .Jú.lio Campos ef\Viaram
Infelizmente, o Governo está sendo um prote- ·
discursos à Mesa para &irein publicaç!Çl~. na forma
tordos interegses económicos da Vale do Rio Doce,
do art. 203 do Regim~nto lnteJ!lO.
_.. : . .
evidentemente porque •Fernando Henrique Cardoso
S.
Ex"s
serão
atendidos.
está obcecado pela idéia de vender a empresa ao
capttal multinacional: Eu adotava. nesta Casa, um pos~
O SR. ODACIR SOARES (PFL'RO)'- Sr. Predanamento de defesa dà reeleição do Presidente da Residente, Sr's. e Srs. Senadores, recentemente, dianpública, e ia-defendê-lo junto aos meus colegas de Partido.
te de algumas crianças trabalhadoras ruràis, o PresiEu ia defender o diretto de o Presidente Fernando Hen~
dente Fernando Henrique Cardoso anunciou o envio
que Cardoso vir a ser novamente cahdidato à Presidênda
ao Congresso de uma emenda constitucional proida República Mas. diante dessa atitude, diante da tola! falbindo o trabalho de menores de qüatoiiei ános.
ta de respeitO e desconsideração do Presidente para com
Atualmente, a Constttuição já · estabelece,.:,em
este Congresso Nacional, para com o Senado da Rep(bliseu
art.
7", inciso XXXIII, a proibição de qualqueHraca e para com a Câmara àJs Deputados, começo a percebalho a menores de quatoiZe anos, "salvo na condiÇão
ber que Fernando Henrique Crudoso é um homem autorilário, prepotente, que não respeita o Poder Legislativo deSie
de aprendiz". Esse trabalho de aprendizado é perm~
Pafs. Tratrse de urna peSsba que, no luluro, poderá pensar
do, em geral, para crianças a partir dos doze anos.
inc::i.JsMl em fechar este Congresso Nacional e se tomar
O governo pretende acabar com essa possibil~
um Fujinnori brasileiro. Não tenho mais ciJvidas em relação
dade, por entender que essa brecha· estaria perm~
ao corrportamento de Sua Excelência a partir da atitude
lindo a prática do trabalho escravo infantil. ·
de enviar as Forças Armadas ao Pará para dominar o DisCom a mudança proposta, portanto, nenhuma
trito de Serra Pelada. ·
criança com menos de quatoiZe anos poderá deSe o Presidente da República contava com alsempenhar nenhum tipo de trabalho.·
guém que compreendia pelo menos algumas de suas
Em que pese aos aplausos que a proposta tem
atitudes, alguém que nunca lhe apresentou oposição
recebido, há dúvidas sobre sua eficácia.
radical, contará daqui para a frente com um dos maioEu, particularmenta, tenho sérias dúvid~. inres opositores que já teve neste Senado da República.
clusive, quanto ao acerto de sua adoção.
Serei um dos que lutará para que Sua Excelência não
Miro-me em minha experiência individual. Com
tenha o diretto de ser candidato a Presidente da Repúonze anos - e tenho documentos que o comprovam
blica. Um homem que age como ele agiu, um homem
- eu já havia ingressado no mercadO de trabalho,
que desrespeita todos os princípios da democrada,
como auxiliar em uma casa comerdal.
ética e direito, um homem que se comporta como
Na mesma época, nos finais 'de semana,
um dttador - mais ditador do que foram todos os
acompanhava meu pai até a sua roça, e o ajudava
Presidentes militares deste País - não merece nem
nas atividades ali desenvolvidas.
sequer ser candidato
Essa experiência de trabalho precoce, ao con.. à Presidência do nosso País.
trário do que muttas vezes se alardeia a respetto do
Estaremos aqui nesta tribuna, permanentetrabalho infantil, foi-me gratificante. Não me impediu
mente, a condená-lo por ações como essa que perde estudar, namorar, casar, constituir famma, obter oupetra hoje no Pará. Infelizmente, as forças políticas
tras ocupações, desenvolver a carreira política. •• _Tammaiores do meu Estado não se manifestam diante
pouco me causou nenhum tipo de trauma Pelo contráde tão grave fato.
rio, foi fundamental na formação de meu caráter. ,1
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Tenho certeza de que minha situação não é
exceção. Muitos dos Senhores Senadores aqui presentes tiveram experiências semelhantes, e delas
não se arrependem.
·
O trabalho infantil ao lado dos pais; por sinal,' é
indispensável para a·manutenção da pequena propriedade rural familiar, quer no Brasil, quer em outros países.
- ·
Por aí já se vê que a questão do trabalho infantil não se confunde com a mera exploração dos menores, mÇ~s tem outras nuanças, que precisam ser
analisadas com muito cuidado, sob pena de se chegar a falsas conclusões.
Não acredito que exista uma perversa é:onspiração no mundo moderno, e particularmente no Brasil, voltada para explorar o trabalho das crianças.
Há, sim, muitas dificuldades económicas, que
envolvem os adultos, suas famílias e, inevitavelmen- ·
te, seus filhos, as crianças.
Via de regra, ninguém trabalha por diletantismo. Quando um menor. se lança ao mercado de trabalho é movido, geralmente, por uma necessidade
económica premente.
Sobre esse aspecto, é exemplar o caso da cidade de Pitangueiras, no interior de São Paulo, recentemente noticiado pela imprensa (Revista Veja).
Lá, a principal atividade é o corte de cána. Trata-se de trabalho penoso, que por trazer, em médio
prazo, sérios problemas para a saúde, só é permitido para maiores de dezoito anos.
É também um trabalho que remunera melhor
quem tiver maior produtividade. Assim, quem tem maior
maior vigor trsico, çomo os jovens, leva vantagem.
Pois bem, o juiz da cidade, segundo relata, tem
recebido centenas de pedidos de autorização dos
pais da cidade para que seus filhos menores (alguns
até com dez anos de idade) sejam liberados para
trabalhar no corte de cana.
O que tem feito o juiz? Desde que o menor tenha pelo menos quatorze anos e comprove estar na
escola, ele tem permitido o trabalho, mediania a expedição de dezenas de alvarás.
O trabalho, num futuro de médio prazo, poderá
trazer problemas de saúde graves aos menores,
.mas o juiz alega que, se não autorizá-los a trabalhar,
eles passarão fome já agora.
Eis aí um dilema difícil de resolver. Mas fica
mais fácil encontrar a solução se, como o juiz certamente deve ter feito, formular-se a questão: essas
crianças têm outra opção?
Existe algum programa de aprendizado em outra área económica? Existe alguma ocupação que lhes
renda pelo menos parte do que ganham cortando
cana? A cidade tem algum programa çom bolsas que
auxiliem a tamma dos menores que vão à escola?
A resposta negativa a essas questões dá razão
à decisão do juiz de Pitangueiras.
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Trabalho infantil não é necessariamente penoso, nem se oonfunde a priori .c9m exploração qu trabalho escravo. Como no ex!lmplo d<!!l peQUe!l<tS propriedades rurais familiares, ele muitas vezes é, necessário e pode ser produtivo, comp;~tryel com §.J;reqüência do menor à escola, .pode auxiliar a formac;i!lí.o
de seu caráter, incurtir-lhe Q• senso de r!lsponsabilidade, permitir-lhe P"rticipar- .das dificuldades .e ·.progresscs da famflia, enfim, o trabalho pode ser um
poderoso elemento de adaptação e. integração .do
menor ao mundo adulto.
._
.. •: ; . _. · .·c .
"Por que no Brasil as .coisas l')em sempre. se
·
._ .. _.. , .
.
passam desse modo?
. . . A verdade é que nosso Pa.fs aind<J tem problemas sociais e económicos muito sérios:.faltam ei1CO:"
las, habitação, infraestrutura,·emprego.-•.Se os adultos ocupados têm trabalhos subvalorizados e penosos, a tendência é que seus filhos
menores entrem prematuramente no .mercado éd!l
trabal~o nas mesmas condições. . .
· · · .- · · · .
E importante procurar-se combater. a -expl 0 ração do trabalho infantil, mas; -sem soluçQes _económicas que favoreçam a famRi!! · do l'l)enor, não. há
como impedir que ele se lance ao merca!lo.em.f:?usca de trabalho - qualquer trl!balho, insalubre, penoso, notumo, o que estiver disponfvel.
.
Nesse ponto, a atuação .dQ Ministérjç do Trabalho tem de ser não só efetiv:a,mas também. criativa.
Rscalizar com rigor, mas bu~ alternaljv<is. Reprimir a exploração do trabal.ho infantil, mas, sempre
que ele for indispensável para a sobrevivência !lP
menor e de seus pais, oferecer opções. :·.
A proibição pura e simples .do trabalho infa,ntil,
sem que se viabilizem outras possibilidades pata a
sobrevivência do menor e de sua tamma, é.um mero
exercício de hipocrisia.
.
·. . . . .
Era o QUE! tinha a dizer. Muito obrigado. . '
O SR. JUUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, apresentei em 24 de
setembro o Projeto de Lei n" 204196, que proíbe a
comercialização de brinquedos que imitem armas
verdadeiras, bem como daqueles que dispélrem projéteis por pressão. A proposição sujeita os intratores
a punições que variam da advertência ao cancelamento do alvará ou da licença, oom o conseqüente
encerramento das atividades do estabelecimento.
Os fabricantes desses brinquedos, Senhoras e
Senhores Senadores, na busca alucinada de maiores lucros, não medem as conseqüências de seus
ates. Certamente, não as ignoram, mas preterem não
pensar no assunto. Contando com a complacência ou
com a omissão das autoridades, vão engordando suas
contas bancárias e abarrolando o mercado com brinquedos que estimulam a violência e que vêm sendo
usados, por assaltantes, para coagir suas vflimas.
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O Jornal de BrasRia, em reportagem publicada há cerca de um ano, chamava a atenção para esses fatos. "As armas de brinquedo, que imitam com
perfeição as de verdade, tomam conta da cidade e
assustam a polícia. Pistolas, revólveres e escopetas, ·
na sua maioria importadas, ganham as ruas para
brincadeiras ou assaltos", dizia a reportagem.
A Delegada Suzana Machado, titular da Delegacia da Criança e do Adolescente, afirmava, na mesma
matéria, que, por sua perfeição, alguns modelos, cópias de' armas verdadeiras, podiam enganar facilmente
o cidadão comum. Aliás, deve-se ressaltar, até policiais experientes podem se enganar, à primeira vista
Da mesma reportagem, Senhoras e Senhores
Senadores, extraio dois trechos que, com muita propriedade, demonstram a debilidade das fronteiras
entre as brincadeiras e os crimes, especialmente
nas cabeças de crianças e adolescentes, cuja personalidade ainda não se estruturou por completo:

•o arsenal disponível para as crianças
chega tão perto da realidade que a opção
entre o crime e a brincadeira fica a critério
de cada um•.
"É muito curta a distância entre a realidade virtual dos jogos que exploram a violência nos computadores e a realidade criminosa das ruas. E mínima é a diferença entre
as armas de brinquedo e as de verdade".
A rigor, brinquedos de qualquer tipo, que possam incitar crianças e adolescentes à violência, deveriam ser evitados. Imagine-se, então, o perigo que
representam aqueles modelos que reproduzem armas, se associarmos sua utilização às mensagens
cotidianas de uma mídia que apresenta cenas de
violência com a maior naturalidade e, até, com certo
glamour.
Esses brinquedos tomam-se mais perigosos
numa sociedade desestruturada, com elevados indicadores de pobreza e de desemprego, aos quais se
acrescenta a descrença nas instituições em geral e,
particularmente, na Justiça. Nesse ambiente, a simples posse de uma arma leva, freqüentemente, o cidadão a sentir-se poderoso, a ponto de matar o seu
.
semelhante por motivos fúteis.
Em São Paulo, Capital, a polícia tinha registradas, no final do ano passado, 1 milhão e 400 mil armas
de fogo. Há 30 anos, esses registres somavam 284
mil. Os números são suficientes para causar graves
preocupações e observem que esses números referem-se apenas às armas com registro na policia.
Não poderia ser diferente: em 1994, 85% dos
homicídios na capital paulista foram cometidos com
armas de fogo. De janeiro a outubro do ano passado, conforme relata O Estado de S.Paulo, edição
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de 18 de dezembro, o Departamento de Homicídios
contabilizou 2.944 assassinatos ocorridos em circunstâncias ·del'C<lnhecidas, dos quais 2.547 foram
praticados com armas de fogo.
A polícia preocupa-se também com o crescente número de mortes de crianças provocadas por tiros acidentais. Reside ar mais um argumento contra
as réplicas que se vendem no mercado: acostumadas a brincar com elas, as crianças podem não ter o
discernimento necessário quando tiverem em mãos
· uma arma de verdade.
.
No sentido inverso, assaltantes têm usado armas
de brinquedo para praticarem seus delitos. Assim, tentam minimizar suas penas, caso sejam apanhados, alegando que não estavam armados. Além disso, essas réplicas são mais acessíveis a eles, em função do custo,
muito menor do que .o de .uma.arma verdadeira.
Quanto aos brinquedos que disparam projéteis
de alto poder de pressão, a Delegacia de Arinas,
Munições e Explosivos do Estado do Paraná comprovou tecnicamente, confirmando laudos anteriores, que representam considerável perigo.
Diante desses fatos, Senhoras e Senhores Senadores, espero merecer o apoio de· Vossas Excelências na aprovação do projeto que ora encaminho
a este Egrégio Colegiado, consciente de que a tal
medida outras se somarão, na nossa luta continua
para reduzir a escalada da violência entre as gerações mais novas.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a
presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14h25min.)

Ata da 180" Sessão Não Deliberativa
em 24 de outubro de 1996

21 Sessão Legislativa Ordinária
da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. Júlio Campos
Eduardo Suplicy, Mauro Miranda, E:dison Lobão,
Beni Veras e Joel de Hollanda.
(Inicia-se a

sessão às 14 horas e 30 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Expeá1ente que será lido pelo
1• Secretário emexercício;Sr. Eduardo Suplicy.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
Projetos recebidos da Câmara dos Depflidos
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 69, DE 1996
(n 2 3.074/92, na Casa de Orgem
.

·''

Altera dispositivo. \fo código P.e, J;'~b-;-:
cesso Penal, dispondo sobre ·o, :·locai
em· que os réus deverão estar sentadbs
durante as audiências e sessões.'•'

· · · O CONGRESSO NACIONAL decreta:

'

i

Art. 1°.·0 art. 793 do.Decreto-lei n• 3 1 6.89, de.3.de
Código de Processo Penal,

outubro de 1941

passa a

vi<;1orar

acrescido do seguinte§ Q•, passando o atual parágrafo único a
constituir o§ 1°:
"Art. 793 .................................. ~ .. .

·········-·····························-···············
§

2°.

Os

réus

permanecerão

sentados. ao

lado de seus advogados, inclusive no julgamento pelo
Júri,

vedada

posição

que

sua
o

colocação

diferencie

em
por

exposição
qualquer

ou

em

meio

ou

providência não expressamente previstos em lei."

Art.

2°.

Esta

Lei

entra

em vigor

na

data

de

publicação.
Art.

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

contrário.

'

sua
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(PROJETO ORIGINAL)
Altera disposições gerais do Cõdtgo de
Processo Penal, dispondo sobre o local em

que os réus deverão estar sen~ados durante ·as audiências
e
sessoes;
tendo
par-ecer:

.da

~ustiça

Comissão

de Constituição e

e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa

e. no mértto, pela aprovação.
O Congresso Nacional decreta:

Art.1~
C artigo 793 do Decreto-Lei n~
3.689. pe 3 de outubro de 1941 - Cód1go de

Processo Pe"nal, oassa a vigorar acrescido do
seguite § 2~~ passando o atual parágrafo ún,co a denom1nar-se § 1~ :
"Art. 793 . . . ··•······~···-"'--~~--~~~·-·-····

§
2~
Os réus permanecerão sentados ao
1adc oe seus advogados, inclus,ve no jul~amento
oelo Júrl, vedado o seu destaaue
po~ aualoue~ meio. ou p~ovidência não
expressamente previstos em 1e1 ."
A~t.

sua

Esta lei entra

2~

e~

vigor na.data de

pub 1 1 .::açãc.

A~t.

3:

~evogam-se

as

disoos1cões

em

cc:-:t:rã;~o.

Yusti ficação

E

praxe hoje. em todo Pais. no julgamento

de cr1mes sujeitos ao Tribunal do Júri. a
acomooacãc e assento do acusado no chamado
"banco dos reus". uma prática discrimtnató,,a e lnconst1tucíona1 aue destaca uma pessoa a oual·. f'ormalmente, não é culpada de
absolutamente nada.

de oua1quer natureza; que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de faze~ ~lguma coisa
senão em vtrtude da lei (art.s~. II), e' não
há obrigação legal de destaque do acUsado;
. oue a pessoa é inviolável em sua imagem
( ar"t. ss. x) e o acusado· fica expos'to · durante OS ates de processo; QUe asegurada
plenitude da defesa no Tribunal_ do '-'~r.i
(f5rt.
ss XXXVIII) o oue não acontece por força do
supra enunciado: aue não há pena Sair:· préV1a
cominação legal (art. sR-. XXXIX) e a exposição do acusado ê uma espéci é de· ·p"e'na Prê\;íi a.
ou uma condenação anteCipada:··. ·Que ·a le1
puryi.rá QUalQuer diSCI"'iminação ãtentatória
aos
direitos
e liberdades fundamentais
(art·.ss. XLI); e. finalmente', que ·ninguém
sef-ã considerado cul"~ado" até o trãhsito em
julgado de sentença
penal ·condenatória
( art. ss.. LVI r 1. o aue é fetra morta no case
da odiosa "1nst, tu i ção do banco dos"' réus"~

a

Cabe lemb~ar. ainda. que a próprià Constituição e~1ge a dignidade da pessoa· humana
como direito fundamental e basilar num [stado Democrát 1co oe di rei to. d;gni dade 'esta
que é severamente achacada pela exposição
~~~~!~~.
de acusado não conde~ado. ~omo
Por dever de justiça. cumpre ressaltar aqui, como parte inteorante dos motivos que
inspiram este projeto, a contribuição d~i
siva. fundamental e precisa da Associa~ão
Paranaense dos Advogados Criminalistas-· APACRIMI, Que. soo a presidência do eminente
Dr. Elias Mattar Assad. levantou o proble'ma
e indicou competentemente o caminho para sua
resolução.
Pela obviedade do interesse tutelado, como .
é óbvia sua violação pelo atual estadoi de
coisas. conto com a aprovação des"te Projeto
de Le1 nesta casa.
Sala

das

Sessi5es.

15

de julho de. 1992.

Cabe enumera~ aaui algumas das violações
flagrantes cessa "prãxis'':

César Souza Deputado Federal.

a) inexiste no Código de Processo Penal
Brasileiro oualauer disposit1vo autorizando
o
destaaue
do
acusado
nos
recintos
judici.ãnos:

;LEGISLAÇÃO CITADA

b) ta! destaaue é bastante prejudicial à
defesa do acusado. pois separa este de eu
defensor e. por conseguinte, anula a o~es
crição constitucional
da
ampla
defesa
(Constituição .. ar1:. 5~. incisos LV e xxxvrr-~
I. "a"). a ciua1 somente pode ser "plena" se
conviverem no recinto a auto defesa. oue ê a
soma das razões e conhecimentos de fato do
próorio acusado. com a defesa têcnic~ cue é
aouela levada a efeito pelo advogaoo;
c) o aestaoue do acusado viola ainda uma
extensa enumeração de garantias constitUClOnais, dentre elas: a de oue todos são içuais
perante a let (art. ss cacut ) sem dlst1nção

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL 1988

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
I

'

.

/CAPITULO I

Dos Direitos e Deveres lndivlduats e Coletivos
Art. 5~ Todos são iguais perante a lei,
sem
distinção
de
qualQuer
natureza.
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros res,dentes no Pais a inviolabilidade
oo d1reito à vida. à liberdade, ã igualdade,
à se~urança e ã propriedade.
nos termos
segulntes:
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I _ homens e mulheres são tguais em direitos e o0~1gações. nos termos desta Constituição:

Outubro 1996

XV- é livre a locomo~ão no território nacional em tempo de paz. podendo oualouer
pessoa. nos termos da lei. nele entrar, permanecer ou dele sair com seys bens:

II _ ninguém será obrigado a fazer ou dei.-

xar de fazer alguma co1sa senão

em

virtude

oe lei:

III
ninguém será submetidO a tortura nem
a tratamento desumano ou· degradante:

IV
é livre a manefestação do pensamento,
sendo, vedado o anonimato;
V_ é assegurado· o direito de resposta,
proporcional ao agravo. além da indenização
oor dano mater1al, moral ou à imagem;

VI
é fnviolável a liberdade 6e consciência e de crença. sendo assegurado o livre
exe!""c i c1 c 'aos cultos r e 1 1gi osos e garanti dâ,

na forme da le1. a proteção
cultc e a suas liturgias:

aos

locais

assegurada. nos temos oa lei, a
pres~acáo de assisténcla rel1giosa nas entidades Cl\;is e mi 1 itaÍ"'es de 1nternação coletiva:

VIII
ninguêm será privadv de direitos
mot1vos de crença reli9iosa ou de convicção filosóflca ou politica. sal~o se as
tnvocar para eximir-se de obrigação legal a
todos im~osta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. fixada em lei;
po~

IX _ é
1 ivre a expr'essão da atividade intelectual. artistica, cientifica e de comunicação. independentemente de censura ou
1 icença.
inv_jolãveis

XVII
ê plena a liberdade de. associações
para fins licitas-. vedada a de carãter parami 1 i tar:
XVIII _a criação de associaçãO..e. na. forma da lei. a de cooperatfvasindependem de
autorização, sendo vedada a interferéncia
estatal em seu funcionamento:

de

VII_ ê

X _ são

XVI
todos ·Podem reunir-se pacificamente.
sem ar;as. em locais abertos ao público. i dependentemente de autortzação. desde oue
não frustrem outra ·reunião .anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas
exigldO prévio aviso à autoridade competente:

a_ intimidade. a vida

privada. a honra e a imagem das pessoas. assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação:
XI_ a casa é asilo inviolável do indivfduo. ninguém nela Podendo penetrar sem consentimento do morador. salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar
socorro. ou durante o dia. por determinação
JUdicial;
XII_ é inviólavel o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. de
dados e das comin1cações telefónicas, salvo.
no último caso. por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal:

XIX _ as associações só poderão ser compulsor1amente dissolvidas ou ter suas atividaoes
suspensas
por.
decisão judicial.
exiglndo-se. nc primeiro caso. o trânsito em
julgaac:
~_ninguém
podara
ser
compelido
associar-se ou a permanecer associado;

a

_XXI _ as entidades associativas. quando
expressamente autorizadas. têm legitimidade
para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente;

XI

é garantido o direito de propriedade;

XXIII _a
ção social:
XXIV _ a

propriedade atenderá e sua fun-

estabelecerá o procedimento
por necessidade o~~uti
lldade pub1lca. ou por interesse sociê!l~ mediante justa e prévia inden'ização em d1'nheiro. ressalvados os casos previstos .nesta
Constituição:
~:
p~ra

lei

des~pr~priação

XXV_ no

caso de iminente perigo público,
proCrledade
particular.
assegurada
ao
proprietário indentzação ulterior. se houver
dano:
a autor1dade competente poderá usar de

XXVI
a pequena propriedade rural,' assim
defin1ctã em lei. desde oue trabalhada pela
fami li a. não será objeto de penhora para pa-gamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
1

XIII _é_ livre o exercicio de oualouer
trabalho, ofi'cio ou profissão, atendidas as
qualificaçOes profissionais oue a lei estabelecer:
XIV _ é assegurado a todos o acesso à lnformação e resguardado o sigilo da fonte.
ouando necessário ao exercício pr-ot-TSSiOnal~;

XXVII _ aos autores pertence o direito exclusivo de ut11 i:zação. publ icac;:ão ·ou · reprodução de suas obras. trãnsmi ssive"lcaoS''herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVII!
lei:

são

asseguradOs.

nos

termos da
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oroteção às par,icloações individu-

als em obras coletivas e à reprodução d2
imagem e voz humanas. inclus1ve nas atividades desportivas:
bl o d1reito de fiscal1zação do aproveitamento econõmico das obras oue cr;arem ou
de Que participarem aos cr1aoores. aos intérpretes e ãs resoect;vas representações
SlndlCalS e associat1vas:
XXIX _ a lei assegurará aos autores·de inventos •,industriais privilê~po
temporário

oara sua utilização. oem como proteção às
criações industriais. à propriedade das marcas. aos nomes oe empresas e a outros signos
d1st•nt1vos. tendo em vista o interesse soe O desenvolvimento tecno1Óg1CO e eco-

clal

nõrrn.::o do Pais:

XXX

ê garant1do o direito oe herança; · ·

XXX!
él
suç:essão de bens de estrangeiros
snuado'S no Pais será regulada pela lei brasilelra em benefiçio do çõnjuge ou dos filhos brasileiros. sempre oue n~o lhes seja
ma1~ favorâvel a lei pessoal do
de cujus;
;o:>:! l _ o

Estaco
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d) a competência para o JUlgamento dos
crimes dolosos contra vida:
L _ às presid1árias serão assegu~adas condições oara oue possam permanecer com seus
filhos ourante o período ce amamentação~

LI
nenhum brasileiro será extradttaoo.
salVo-o naturalizado, em caso de crime comum. praticado antes da naturalização .. ou de
comprovado envolvimento em tráfico· ilícitOde entorpecentes e drogas afins. ~a forma da
lei:
LII _ não será concedida extração de estran!ijlelro por crime políti_co ou a,e opinião:
LIII _ ninguém será pr'ocessado nem Séntencladc serão pela autoridade competente;
LIV
n;nguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processO legal:·
LV
aos litigantes. em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla 'defesa. com os meios e recursos a ela inerentes:
·

forrria da

~· as
LVI _ são ;nadmisslveis. no processfH
provas ob"!:lda~ por meios ilíc;t.os;
~ ;1

XXX!II _todos têm direito~ recéber dos
ôrgão::. pÜbl icos informacões de Seu 1nteresse
~art,cu1ar~
ou de interesse coletlvP ou geral. que serão prestaCia5 no pr'azo da le~.
sob pena de_ responsabilidade. ressalvadas
aauelas cujo sigilo seja impresc1ndivél à
segurança da soctedade e do Estado;

LVI!
mnguém será considerado cu'l pado
atê o trânsito em julgado de sentença Penal
condenatór;a;

promover~§.

na

le1. a oefesa do consum1dor:

XXXIV _ são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aoS Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ileçalidade ou abuso de poder:
b) a obtenção de certidões em repartições
públicas. para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal;

XXXV _ a lei não excluirá da apreciação do
Poder Vudiciário lesão ou ameaça a direito;
XXXVI _a lei não prejudic~rá o direlto
adouirido. o ato jurídlco perfeito e a coisa
julgada:
XXXVII

exceção:

não

haverá

LVIII
Q civilmente identiflcado não será
submetidÕ a ldentifiCação crim1nal. -salvo
nas hipóteses pr:evi stas em lei:·
LIX _será ad~itida ação privada nos:cri"'ffes de ação pública. se e"sta não for in·tentada no prazo legal;
LX
a lei sô poderá restrinQir a publ1.:.
cidade dos atos processuais quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o eXig~rem;
te
da
vo
me

LXI _ ninguém será preso senão"em flag~an
delito ou por ordem escrita e fundamentade autoridade judiciária competente. salnos casos de transgreSsão mili_tar ou-cripropriamente militar, definidos em lei:

LXII _ a prisão de qualouer oe~soa e o local onde se encontre serão comunicados 1medlatamente ao juiz competente e à família do
preso ou à pessoa por ele indicada;'

juizo ou tribunal de

XXXVIII
é reconhecida a lnsti-tuic;:ão do
júri, com a organiZaÇão oue lhe der a lei,
assegurados:

a) a plenitude de defesa:

LXIII _ o preso será informado de seus direitos. entre os auais c de permanecer calade. sendo-1 he assegurada a ass i s·tênci a da
família e de advogado;
'l
LXIV_ o pre~o tem direito à identifica~ão
dos responsáveis por sua prisão ou por seu
interrogatório policial:

b} o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;

LXV_ a prisão ilegal será imediatam!nte
relaxada pela autoridade judiciã_ria;
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LXVI _ ninguém será
levado à
prisão ou
nela mantido. quando a lei admi-:ir a
1iber-

b) de caráter perpétuo;

oaoe provisória. com ou sem fianÇa:

c)

LXVI!

não

haverá prisão civil oor divi-

da. salvo a do responsável oe!o inadimp1emento voluntár1o e 1nescusáve1 de obrigação
a11mentícia e a do depositário infiel:

LXVI!I

conceder-se-à habeas-

corpus sempre oue alguém sofrer ou se

ameaçado

de

sofrer

achar
v1olênc1a ou coação em

sua 11oerdade de locomoção. oor
ou abuso de ooder:

i legal idade

XXXIX
não há crime sem iei anterior que
o def1na~ nem pena sem prévia cominação iegal:

XL_ a
lei
penal não
cara beneficiar o réu:

retroagitã. -·salvo-

XLI _ a
lei punirá aualouer d1SCriminação
atentatór1a dos di:eitos e liberdades funda-

mentais:

XLII _ a prática do racismo constitui crime 1nafiançjvel e imprescritivel. sujeito à
oena de reclusão. nos termos da lei:
X:..II:!:
a
lei
considera:--á
cr1mes
1na~iancáve~s e 1nsuscet1ve1s oe praca ou

a orãt1c~ aa tartu!'"a. o trâfico ~lí
de ento!'"Oecentes e drogas af1ns. o ter:--orlsmo e' os definldos como cr1mes hedionoos. cor eies resoondenoo os mandantes. os
executores e os oue. podendo evltã-los. se
om•t,rerr.:
a~1s~1a
c·~c

XLlV
constitui crime inaf1ancável e imorescritivel a acão de grupos armàdos. civis
ou militares, contra a ordem constitucional
e o Estado Democrático;
XLV _ nenhuma pena passará da pessoa do
condenado, podendo a obrigação de reparar o
dano e a decretação do perdimento de bens
ser. nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas. até o limite do valor do patrimõnio transferido:
XLVI
a
da pena e
seguintes:

1e i

r-egu 1 ará a i ndi vi dua 1 i zação
adotará,
entre
outras.
as

a) pr-ivação ou restrição da
b)

per-da de bens;

C)

multa::

1i

bei-dade:

d) prestação soei a 1 alternativa:

e) suspensão ou interdição de di rei tos:

XLVI I

n.ão haver-ii penas:

a) de morte. salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84. XIX;

de trabalhos foro;ados:

...

d) de banimento;

el

cruéis:

XLVIII
a pena será cumprida em estáóé1cimentos. distintos. de acordo com a natureza
do delito. a idade e o sexo do apenado: ~ 4

.....

a

. XLIX _ é assegurado aos' presos' ,o respéi;:t·os
à iritegridade física e mOral:
_LXIX _ conceder-se-~ manºado de seguran!a
cara 'Proteger direito- lí·au'ido- e cer'to, Dao.
amparãdo
por habeas-corpus ou habeasdata, cuando o responsável pela ,ilegalidade
ou abuso de poder for autoridade púolica ou
agente de Pessoa jurídica no exercício de
atriOuições do Poder Público:
LXX _ o mandado de segurança col'etivo pode
--Ser imcetrado por:

a) partido politico com reoresentação no
Congresso Nacional:
.·.,

b) organização
sindical,
entidade de
classe ou associ-ação legalmente constituída
e em funcionamento há pelo menos um ano•,. em
defesa dos interesses de seus membros ou asso:::lactos;

LXXI
conceder-á m·andadc de i njuncão sempre aue a falta de norma regulamentaaora
tome 1nvlâvel o exercício dos d1re1tos e l i berdades constituc1onais e das prerrogativas
ineren'tes â nacionalidade. à soberania e à
cidadan•a:
LXXII

conceder~se-à

habeas-data:

a) para assegurar o conhecimento de informações r-elativas à pessoa do impetrante,
constantes de regi stros ou bancos de d.hdos
de entidades governamentais ou de caráter
público;
_ b) ~ara a ret i fi cação de dados. c;uand~lnã~
se prefira fazê-lo por processo sigilQSO,
judicial ou administrativo;

LXXIII __ aualouer cida..dão é parte legítima
para propor" ação popular que vise a anula-r
ato lesivo ao oatr1mOnio público ou entidade
de aue o Estado participe, à moralidade admln1strativa, ao meio ambiente e ao património histõrico e cultural. ficando o au~or,
salvo comprovada má-fê, isento de custas judiciais e do ónus da sucumbéncia;
LXXIV_ o Estadb prestará 'assistência·ju_rídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
LXXV _ o Estado indenizará o condenado por
erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado. na sentença;
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Código de Processo Penal

LXXVI _são gratuitos para os reconhecidamente pobres. na forma da lei:

O Presidente da República. usando da ptri-

a) o registro civil de nascimento;

bUlcão oue lhe confere o art4 180 da Cohstitu~~ão. oecreta a seguinte Lei:

b) a certidão de óbito:

LXXVII _são gratuitas as ações de habeas-

corpus e habeas-data. e. na forma da lei. os
ates

necessãrios ao exercfcio da cidadania.

§
1~ As normas definidoras dos di'reitos e
gal"ant i• as
fundamenta is
têm
aplicação
tmediata.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

.......... ...... ·........ .. •' ... ; ...... ..... .. .
;

Re;:>úb-1ica

Oisposf~

.Gerais

' ' ' • • • • • • ,,,,~--.,, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 - o o • •

A~t. 793. Nas audíênctas e nas sessOes, os
advogados. as partes. os escrivies e cs espectadores poderão estar sentados. Todos,
porém. se levantarão quando se dirigirem aos
juizes ou quando estes se levantarem ~ra
qualquer ato do processo.
~

Federativa do Brasi 1 seja

Parãgrafo único. Nos ates da instruç!o
crimina1. perante os juízes singulares, os
advogados poderão requerer sentados.

CAPÍTULO I!

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

Dos Direitos Sociais

_

_

. . . . . . . . . -. .. DECRETO OE LEI

----.0.-~

N~

;--.--;_ .- ...

-

-

LIVRO Vl

§ 2~
os direitos e garantias expressos
nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela
adotados. ou dos tratados internacionais em

oue a
parte.

-

~ ~

...........

~--~

.

3.689. DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne 89, DE 1996
(n2 217/95, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO ITAPOÀ LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
·de Itajaí, Estado de Santa·catarina.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1 o.

Fica

aprovado

o

ato

a

que

se

refere

a

Portaria n° 760, de 4 de outubro de 1994, que renova, por dez
anos, a
Rádio

partir de 3 de junho de 1992; a permissão outorgada à
Itapoã

exclusividade,

Ltda.

para

explorar,

serviço de radiodifusão

modulada na cidade

sem

direito

de

sonora em freqüênci,õll

.

de Itajaí, Estado de Santa CatarJ.na;

t~

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data

de sua publicação.
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MENSAGEM Nº-877, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do artigo 49, inciso xn, combinado com o § 1• do ànigo. 223, da·
Constituição Federal. submeto à apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de ..
Motivos do Senhor ~tro de Estado das Comunicações. _o ato constante·da Portaria n• 760, de 4
de ourubro de 1994. que renova a permissão outorgada à Rádio !tapo!. Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade de
Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Brasília.
'

21

:·de 1994.

de Outubro

~~I. :~
_/

l.c:.L..t. ~

-:ItAtiW1~ 'itttiV{tJ'

aras i 1 i.s,

14 da

outubro

·de'994.:

Submeto à aprec1açào de Vossa Excelência a inclusa Portar•a
nQ: 760, de

4

de

outubro

cerm1ssão outorsada à Rád;o ;tacoã

de

1994,

~tda.,

:--adiodifusão sonora em freqüãncia. modulada,

Estado ce Santa

pela

qual

cara explorar
na

ci_dade

r.e.J!ovei

serviço
de

a

de

Itajai,

Cat3r~na.

-·
Os órgãos compe~en:es deste ~1nistério manifestaram-se seOre c pedioo, considerando-~ aev1dame~tê ~nstruido de acordo com a
legislação ap11cável, o Que me 1~vo~ a defer~~ o reQuerimento ce renovação.
Es=ic!.~""eÇt. .::u~,
~enovaçao

~rt. 2.~3 da Const~tu.~
somente produzirá efeitos legaís a~6s del'oeração do congresso Nac1ona:, ?ara onde solicito seja encam1nhaao c
referido
ato.
acompanhaoo
d:o
Processo
Adm1nistrativo
n2
:ss20.00020Z/~2-53, Que ~he oe~ or1gem.

3.

~ãc,

o ate ce

no-::. to?r:nos .:o§ 3:2 ao

~espeitosamente,

~ ;~

'·""'"~'0 de E~~~ ;umcações
OJALMA

Portaria n2

~~cc~ssc

.deoutubro de 1994.

o Ministro de Estado das Comunicações, no uso de suas
conforme o d1sposto no art. 62, inciso ~~. do Decreto nQ
de 26 de janeiro de 198.2, 'e tendo em v"i~ta o Que consta de
n2 :gszc.oo0202/S2-53,

a~~i~w,ções,

3S.J56.

760, de 4
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RESOLVE:

r. R!!novar,
de acordo com o art. 3.:, 9 ' · da Leí n2 4. ~i:",
27 de a9os~o de 1962, per mais de: anos, a part - de J de junhc ~~
~992,, a permissão outorgada à Rádio Itapo.i Ltda pe c ?crtaria nQ
111,
de 2 de junho de 1382, para explorar, sem d~reito ~e exclusividade,
~e

serviÇo.._. de radiodifusão sonora err. f:--eqüênc~a modul:idG,

na

c~dad_, ~::de

ttaj~··~ _Estado de Santa Catarina.

~-:"~.

Ii.. A execução co ser-.·iço, .-:uja outorga e renovada·· por ·.esta
:l.:---:arla, r~ser-se-.:i pe1:::> ;:;:é-dfgo· arasilEiiro de >;ie::.omunicações, leis
~~.<:;ISeQ.üentes

:=-·

e seus r9gwiamentos.

:s•s
1

ato

semente

be!"'ação de Consressc :.;a.::~or.ai',

:~:-:~: ~

·

~rod:.J:irâ·

nos

:~rmos

efe~-:cs

co g

~~

iegàiS "•'-~-pôs

oo art.

Z2Z

óa

tw, çlc.

:·y·,

".w. ~.,.

:sta ?crtaria entra em visor

r:~

ca:::a. ce sua .,ublicação.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO
REPIJIILICA n:DI:RllnVA DO BRASIL
1988

VI- mudar tempei3Xiameme sua sede;
VII- fixar idêntica tenuuieração pa:a os Deputados Federais e os Senadores, cm cada lcgislamra, pa:aa subscqiicmc, obsc:Yado o que dispOem os
arts. 150,
153, m, e 153, § 21, J;. .

n.

Vlll-fixarpa:acadaex=lciolinanoeiroa~dol'tesiden·

TlrTJLoiV
DA ÜRGA..""'IZAÇÃO oos PooERES

Do PODER. LE.GISLAIIVO

te e do Vioe·Presidcntc da República~ dos Ministros de Estado, obsqlvado o
153, m, e 153, § 21, I;
IX-julgar anualmente as comas ptestadas pelo Presidetlle da Repúbli·
ça e apreciar os relatórios sobre a execução elos planos de govemo;
que dispõem os ans. 150,

X - fis<:a1izar e """"'""'· diretatttellle, ou por qualquer de suas casas,
os atas do Poder Ex=tivc, ittcluldos os da adtnitJisttaçlo ~
X! - zelar pela presern~ção de sua e<>mpetênci• legislaliva cm fàce da
atribuição normativa dos ouuos Poderes;

•w• - - _. -- _ - - __ - - - · - · - - - - _ - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - ____

SEÇ,<o 11
DAS ATP.JBU!ÇÓES DO CONGRESSO N..tCION..U..

Art. 49. É da competência c:cç!usiva do Congresso Nacional:
I- resolver de.fin.itivam.ente sobre uatados. acordos ou ates internacio-nais que acazmem ezx:argos ou compromissos gravosos ao pmimôniO nacional;
II - autorizar r$ Presidente da República a declarar guerra, a <:elebrar a
paz. a permitir que forças esuangeiras uan.sitem pelo território naQonal oU
nele permaneçam temporariamc:nte, ressalvados os ClSOS pm'istos em lei com·
plementar.
m - autori:zai' o Presidente e o '\/ice-Presidente da República a se au·
seDtarem do Pais. quando a ausencia exceder a quinze dias;
IV - aprovar o estado de defesa c a intervenção rcdcr.J.(ãüiOrizãr~ õ
estado de sitio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;
V - mstar os atos normativos do Poder Exeçutivo que exorbitem do
poder regulamemar ou àos limites de delegação legislativa;.

n.

-XII- apreciar os atos de con~;essão e renovaça:o de çc;ncessão de emissoras de rádio e televisão;
·
xm - esallhcr dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades
nuçlcarcs;

XV- autorizar referendo e <:envocar plebiscito;
xVI -autorizar, em teriaS indigenas. a exploração e o aproveitamento
de recursos hÍdricos e a pesquisa e lavra de riquezas ~
xvn- aprovar, previamente, a alienação ou con<eSS4o de tenas públi·
c:as com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
TlrvLoV!ll
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2
§ 2 ~ ~<Nen~ da COllcessa:o ou permissão dependerá de aprova·
çâo de. no nurumo, dolS qumtos do Congresso Nacional, cm votação nominal.
.
§. 32 O ato ele outorga ou re~ovaça:o somente produ:zirâ efeitos legais
apos deliberação do Congresso Nacional,. na forma dos parágrafos anteriores.
§ 411 O cancelam~ da concessão cu permissão. antes de vencido o
-------~--------prazo. dep<nde de decisão judicial
Art. 213. Compete ao Poder Exec:utivo outorgar e renovar concessao, permis§ 52 O prazo daconccssão.ou permissão será de dez anos para as emissão e autorização par.1 o serviço de radiodifusão sonora c C1e sons e luto~~ soras de rádio e de quinze paza as de lelevisão.
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e

CAP!nJLO V

--------------------- ..---------

estatal.

§ 111 O .Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do ân. 64, §§ 22 e
41, a contar do recebimento da mensagem.

------------- ----------- ....---·----·----------·
outubro

apfec,a~!c

Suometo a
nQ

760~

ce

de

4

o& Vossa

outubro

ce

s~celência

1994,

a inclusa

pela

qual

oerm1ssào outorgaoa a ;ad1o itacoã ~tda., para explorar
~adiodifusão sonora em freaüê~c1~ modulada,
~a
cidade
Estaco ce

San~a

c e • 33.!.

Portar~a

rencve'i

a

serv,ço de
de rta~a~.

Ca~~r~na.

:);; .5:-gã:a comoe:.;n~-:-s deSt2.·-~~':"lSté!"'l.::l man1festaram-;e scbre c cedldO, co~S1derando-~ cev1oamen~~ ·nst·uido de acordo com a
leg;slação apl 1cáve1, o ~ue rne ~evo~ a defer~r ~ reouer1mento ce ~er;ovação.
· 4 ~ •

Esc ;·areç:~ .:;ue·, no'!: ., .;>r'ino:;. .;o § 3-Q o o ar~. 223 ·da ConSt • tu •;:ãc, o ato de ,.enovação somente croou:~l"'a ef.eitos lega1s após del•oeração do Congresso Nac~ona:, pa;a onde sol i cito se)a encam1nhaao c
3.

r~fer1d0

ato,

acompanhadO

oue

:9820.00C2CZ/~2-53,

~he

oe~

do

Processo

Adm;n;strativo

~Q

or;gem.

Respe;tosamente,

OJALMA
~-~~r.:s~ro

Portaria nQ

de

b /~
ÓE

AIS

oas Co un1cações

760, --de 4 .df!outubro de 1994.

O Ministro

de Estado das Comunicações,
no uso de suas
cor.forme o disposto no art. 62. inc1so u, do Decreto n2
38.066, de 25 de janeir'O de 1983, • tendo em vista o que consta de
;::-.. ::c:essc n2 29SZC.000202/--S2-53,
a~ribi.01Çi3es,

RESOL-"--E:

•. i=l:enovar,
de acorc~ com c art. ::, § 3~, da Lei nQ "-.~::--,
de 27 de agosto de 1?62, pc~ mais de: a~os, a parti- d2 3 de junhc G6
~992, a perm,ssào outorgada à Rádio Itapoà L~da pe~a ~crtaria n2
111,
de 2 de junho de 1982, para explorar, sem d~rei~o de exclusividade,
serviço de radiodifusão s_onora em f:"eQüê.n.:::~a modulada, na cidade de
Itajaí, Estado de Santa Catarina.
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IZ. A execução co Sêrv'içc, .:u}a ·outorga é renovada
por
rê-;er-s:e-á CE-1:::· :édig::l arasileirc de 7;1e:.omunlcações,

s~JseQuen~e~

e seus

:;"1beração

j;:
:..::::"~:~t.nçà::.

esta
"ieis

r~;~iGmentos.

:st= ato
Consressc

scment~
:.a:·:n~i

.

~rod~:tra
."'OS -:~:-mcs

:·;. :sta ?crtar1!. entra em vi.gor

r.g.

êf~~tcs

co

~

iegais
aoOs
oo art. :z: ôa

cata ce sua publicação.

(A Comissão de Educação)
,;.j

H'

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 90, DE 1996
(n2194195, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que
da TV GAZETA DE
explorar serviço
sons e imagens na
Estado de Alagoas.

renova a concessão
ALAGOAS LTDA. para'
de radiodifusão de
cidade
de Macei é, .,

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.
Decreto

s/n°,

1 o.

de

Fica
27

de

aprovado

o

dezembro

de

quinze anos, a partir de 31 de
TV

Gazeta

de

exclusividade,

Alagoas

Ltda.

serviço de

ato

a

que

se

que

1994,

refere ·o

renova,

por

maio de 1989, a concessão dai

para

explorar,

sem

direi to

de

e

i.magens

na

radiodifusão de sons

cidade de Maceió, Estado de Alagoas.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo
data de sua publicação.

en~a

em vigor na

I
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MENSAGEM N° 22, DE 1995
SCnhorc.s Membros do Congn::r..~ Nacional.

Nos !CrmM do <Uti!!O 49? inç:iso

xn. combinado com o §

r• do artigo

223. da

Constituição Fr.:dcml, s~bmcto à õtpreciac;ão de V o.~~ Excclencia.t. acompanhadq de Exposiçlo de

Motivos do Senhor Ministro de Estado d:~..c; ComunicaçOcs. o ato consaanlc do Dcc:relo de 27 de
dc:r.cmbro de 199~. que ·Renova a conccs...:lo da TV Gazeta de Alagoas Ltda.. pan. explorar
serviço de radlodiru.são de :rons c imagcrtl. na. etdadc de Maceió. Estado de Alagou,•.

81'3SOia.

y

5

de janairo

de 1995.

.

/ :"-.A.. "'-."".,

_._

EXPOSIÇÃO DE ~10TtV('IS ~ç 227 /~fC~ DE 14 rlE DE:f.:!BF.D llE 199~
DO

SE~HQR

)fl~!ST80

DE ESTADO DA JUSTIÇA.

Excelentissimo Senhor Presidente da República;
Submeto à apreciação de Vossa Zxcel§ncia o

incluso Processo
C.e Alaçoas
i;:~açer:.s, r.a
cidade Ce Xacei6, EstadO é.e Alao;oas, solicita renovação -do p:-az:o !~
Vlçência de sua concessão por mais quinze anos.
Ad~i~~s~=at~vo
n2 291:9.000343/ôB. e~ que a TV Gazet3
:.:~a., concessior.ã.r:.a--d.:> :::erviço e:e !".!di.-odif:.t~~<:> c!~ ::;.:::1s -e-

J...
O pedido :!e :--enovaç:ão 9nc~nt=a-se e.e ..·ida.::~enta .:.nstruido .!e
.lc:.:-•!·:. c-:>"' a. :<?-gi3:a.-;:!.:> .a-n v:.;::r e a i:o:.sso:-a .;ostá !'~,;=:.=:.ona.!l.do de:t:r:>

:.e.s: ;arac':.e-r ;:~ti..::~s

:é.::-~.:.c.~s

a e:a ·a-:.r!.buít!.J.s pc.r 8ste Xio.istério.

:•os ':arr.:::;.::; ,_;o g :;~ êo art. :23 da Const:.tuição, o ato de rE:-~-..·a..:;:.!o SOl:":entE! t,:rcdu::i:-â efeitOS :egais apo6s .-':~::.i!:ie::-aç~O do CO!:.Ç:'SS::,. :· ..tc:..o:.3:, -?~ra cr:.C.~ ãe:verá ::>er r~:rnêt:.:!o o processe. a:imlni.strati•to
~~t~~er.te,

que

~sta

aco~?Zntc.

aespeitosarnente,

~inis~:1t~~~!~~~~c•ções
Decreto de 27

da

dezembro

de

1994.

?lr~va a concessão da
TV Gazeta de
Alagoas ttda., para explorar serviço
de radiodifus&o de sons e imagens, na
cidade de Maceió: 2stado do Alagoas.
O PRRSIDBMTB DA RBP~BLICA, no uso das atribuiçaes que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,da Constituiç4o, e noa termos
do art. 6~, inciso I~ do Decreto nQ 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo_ n52 29119 000349/88,
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D E C R E T A:

Art. H!. Pica renovada, da acordo
da Lei n2 4.117, de 27 de aqosto da 1962, por
partir de 31 da maio de :989, a concessao da

com o art .. 33, § 32,
mais
quinze anos, ~
TV Gazeta de Alaqoas

Ltda. deferida pelo Decreto n2 74.077, de 16 de maio de 1974, sondo
mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para executar, sem direito de exclustvldade, serviço de .radiod.ifusào de sons e imaqons, na cidade de Kaceió, Estado de Alaqoas.

Parágrafo ünico. A execuçAo do serviço de radiodifuslo,

CUJa

outorga é renovada por este Decreto, reqer-se-á pelo Código Braaileiro
de Telecomunicaç6es, leis· subseqUentes e seus raqulamentos.

Art. 22. Este ato somente produzirá efeitos laqais após daliber~_ç!o

do Congresso
t.ituiç!o.

Nacitmal~

nos termos do § 3Sil: do art.. 2.23 da Cons-

Art. 32. Esta Oecreto entra em viqor na data de sua

publica-

ção.

Brasilia, 27
da República.

de~·

do 1994; 173Q da Indepandincia • 1062

Lk/
-/-/,11 I
'
I
~t
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DAs ArRJ/Jt...'J("óJ::..~ oo CoNGRJ::SSO N.4rJON.«
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An. 49, E ela compclcnC/a •" J5i•·a do Congresso Na;:.onal
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·
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Trn.~n VI 11

···························~······································.

CA.I'IIH.n V

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

An. lll. Comp.::l~ ao Poder f,C\:'U11\0 ou1or~tr c: rcnO\ar -.:olh:..:"S)oio. p:rnn!lo!aõiO .:
aulor&t,..ção p.ar:1 o SCI'\ u,"' ci.; r:\c.J1od::fus.'io son~r•a c de ~ns c unaet~ns. ob>~o·n.adv o
pn1..:1p1o d:.t ;omptcmcnlaradad~ dos sas:cm;!S pn\ado. pub!1:a c C')fatal
~·a·· O Congresso Nac1on:ll apr:t&.1r::l o ~10 no pra1o do ;an t'"'. ~~ 2 ··-.:: .& •• oa
c:ont:lf do.:- rc:cbtmcnlo d.1 nleru.1l,;C,!ll

····-·······························································
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~··••••~••~sss:::~

(A Comissão de Educação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne91, DE 1996
(ne 173195, na Câmara dos Deputados}
Aprova o ato que autoriza o Governo
do Estado da Bahia a executar, por
intermédio do INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
O CONGRESSO NACIONAL
Art.

Portaria

Governo

1°.

no 4 60,

do

Instituto

Fica

de

Estado

de

prazo de dez
radiodifusão

exclusivamente

28

da

aprovado

de

abril

Bahia

Radiodifusão

anos,

decreta:

a

o

ato

de

a

1993,

executar,

Educativa

que

se

que

por

em

educativos,

freqüência
na

cidade

modulada,
de

autoriza

o

IRDEB,

sem direi to de exclusi vid.ade,

sonora

a

intermédio

Bahia

da

refere

Salvador,

do

pelo

serviço de
com

fins

Estado

da

Bahia.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM N° 562, DE 1993
Senhores Membros do Congresso Nacional.

xn.

Nos termos do anigo 49, inciso
combinado com o § 1"' do artigo 223,. da.
Constituição Federal, submeto à apreciaçlo de Vossas Excel!ncias, acompanhado de Exposiçlo de
Motivos do Senhor Ministf!l de Estado das ComunicaçiSes, o ato constante da Portaria n• 460, de

28 de abril de 1993, que autoriza o Governo do, Estado da Bahia a executar, por intermtdio do
Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB, pelo prazo de dez anos, sem diteito de
exclusividade. serviço de radi~mwo sonora em freqtl!ncia modulada. com flns exclusivamente
educativos. na cidade de Salvador, Estado da Bahia.

Brasilia,

2

de

seteni>xo

de 1993.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 49/94-MC DE 12 DE MAIO DE 1993 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNIÇOES
Excelentissirno Senhor Presidente Qa RepÚblica,

Submeto à apr-"eciação Qe Vossa Excelência a inclusa

Porta.

~ia

nt 460 , de 26 de abril
ee 1993, pela qual 9 Governo do Estã
do da Bahi~ f91 autorizado a executar, por intermedio ao INSTITUT~

DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEE, servico de radiodifusão
sonora em freqUência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Sa!vador, Estado da Bahia.
2.
Os Órgãos competentes destP. Ministério mani!estarani-se · so
bre o pedido de renovação da outor,ea: formulado pelo IRDES, nos· aU
tos do Processo Admin!.~ tr-ativo n!! 29.107-000476/87, considerando-õ
devidamente instruido de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovaçao.
3.
Considerando, no entanto. :;e r o IRDES fundação vinculada s.o
Governo do Estado da Bahia, achou-se por bem apl.ir.ar ao caso em ques
tão o disposto no § 4!! do art. 16 do Regulamento dos Serviços de Rã
diodifusào, alterado pelo Decreto ng 91.837, de 25 de outubro
ce
1985, gue possibili~a adequar as outorgas conferi~as aos Estados
Territorios e Municipios ao novo texto do r.!tado rtegulamento.
4~
Desta maneira, est~beleceu-se qu!• por ocasião da_ renova
çao das respectivas concessoes ou permissoes~ ser12m dad~ novas oü
torgas, com a conseqUente assinatura de convenio, revogando-se
oS
atos das outorgas primitivas.

5.:.
Esclareço qu~. nos termos do § 3!! do art. 223 daConstitui
çao, o ato de renovaçao somente produzirá efeitos leeais após delT
Oeração do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhadÕ
o referido ato, acompanhado do processo acima mencionado.

)i:':~~::i
}~
I
NAPoLbo

Minist~;~~o

das

Comunieaçõe~
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Portlrla nt 460, de 28 de abril de 1993.

O Ministro de Estado das Comunicaçõe-S. no uso
atribuiçÕes que lhe confere o art. 28

das

da Lei ng 8,490, de 19 ~e

n2

vembro de 1992, de acordo com o disposto no art. 16, § 4g, do Regul!
mente dos Serviços de Radiodifusão~ aprovado pelo Decreto.ng
52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redaçãc dada pelo Decreto ng
91.837,
de 25 de' oÚtubro. Qe 19as: e ainda com o art. 92 do Decreto ne 66.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do

Processo

nt 29.107-000476/87, resolve:

I - Autorizar o Governo do Estado da 3ahia a

execu

tar, por- int:er:r.édio do !nseitutcr de Radiodifusão Educativa da Bahia

-

exc.lusiv~dade.

ser
viço de radiodifusão sonora em freqUência modulada. com fins exclusJ
·.rament:e educativos, na cLdade de Salvador. Estado -da Sahia.
!RDEB, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direi to de

II - As obrigaçÕes decorrentes desta autorização ob!
der.erão as cláusulas estabelecidas em convênio a ser firmado ent-re a
União, através do Ministério das Comuriicações, e O Governo do Estado
da Bahia, por intermédio do Instituto de Radiodifusão -Educativa da
Bahia - IRDES, dentro de 6-0 (sessenta) dias. contados da publicação
da deliberação do Congresso Nacional, sob pena de nulidade do ato de
autor-ização.
III - A autorização. ora deferida, r-eger-se-á pelo
CÓdigo Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqUentes e seus re~
lamentos.

IV - Este ato somente produzirá efeitos legais após
deliberação do congresso Nacional, nos termos do § 31 do art. 223 da
Constituição.

v- Fica revogada a Portaria MC nt 617, de 07 de
julho de 1977, publicada no Diário Oficial_ de 11 subseqUente, que o,::
torgou permissão ao IriSt1tuto de Radiodifusão Educativa da -Bahia
IRDEB.
VI - Esta Portaria entra em vigor na data de
publi:::ação.

sua
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CONSTITUICÃO

,...

R!:PUli:IJCA n:DE:RJ\l'IV A

oQ BRASIL

' ...........~ ·• ............ ~ ••• ~ ••••• ·~ •·•• • .-o •• •·. • ~~-~~;

TiniLoiV
DA ÜRGA.'lZACÁO DOS PODERES

CAJ'1Tut.ol

XII- apreciar os atos d.e concessão e renovação de concessão d.e emis·
soras de rãd.io c televisão;
:x:m- escolher dois terços dos membros do Tn'bunal de Contas da União~
XIV - aprovar iniciativas do Poder Eie=ivo referentes a atividades
nuclca=;

XV- autorizar rcfcr:ndo e c:onvccar plebiscito;
XVI - autorizar. em tems indigenas, a exploraçao e o aproveiwnenro
de recunos hidricos e a pesquisa e lavra de riqnezas: minerais;
xvn- aprovar, previamente, a alicnar;:ão ou concessão de terras públicas çem área superior a dois mil e quinhcmos heaares.
~

Do PocER. LEctsunvo
~--

TiniLo VIII

--- ------ ------------------ ----·--------·---.
SEC<õll
DA.S ATRIBUJÇóES oo CoscRESSO NAclox.iL

CAl'trui.ol
D1SPOSICÃO GERAL

Art. 49. É da eompetencia exclusiva do Congressp Nacional:

. I- resolver dcfuütivamentc.sobre L-atadoi aCOrdos ou atos intemaçi.Qoo
na.ts que _acamtem encugos ou compromissos gravosos ao patrím.õnio nacional;

·--- ------- ---------------... -------------··-C...trui.oV

n - a~~orizar o Presidente da República a declarar guem. a celebrar a

paz. a pemuur que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou

nele permaneçam temporariamente. ressalvados os casos previstos em lei com·
plc:mentar;

m - aut?rizar o Presiclentc: c o Vice-Presidente da República a se au·
sentarem do Pais, quando a aW>ência exceder a quinze àias;
rv - aprovar o .estado de defesa c a intervenção redc:ra(ãuiOriZãr- ó
estado de sitio,. ou ~ qualquer uma dessas medidas;
V - SUSW" os atos normativos do Poder Executivo que exotbitcm do
poder regulamentar ou cl.os limites de delegação legislativa;
VI -mudar temporariamente sua sede;
VII - fbw id.Cntica remUIIeração para os Deputados Federais e os Se·
nadares. em cada legi.slarura, para a subscqüent.c, obscrvad.o o que dispõem os
ans. ISO. !1, 153. lli. c 153, § 2', ~

vm- fixar par.! cada cxcdcio financeiro a r=nmeraç;lo elo Presidente e do Více-Presidente da República e dos Ministros de Esta®, observado o
que dispõem os ans. 150, ll, 153, m, e 153, § 21, I~
IX- julgar anualm.cnte as comas prestadas pelo Presidente da Rcpúbli·
ca e apreciar os relatórios sobre a e:xc:cução dos planos de governo;
X- fiscalizM c controlar. di.rewncntc. ou por qualquer de suas Casas.
os atos do Pod.er Exec:utivo, incluidos os àa administração indircta~
XI - zelar pela prc:semlÇão de sua compctCo.cia legislativa em face da
atribuição normativa àos outrOs Poderes;.

(A Comissão de Educação)

------ ..... --------

------·-------·--------~-

Art. 1ll. Compete ao Poder Executivo ouwrgar e renovar concessão, permissão e autOrizaçãO para o serviço de radiodifuslo sonora e áe soru; e UU.S&~
obsei'\13do o principio da complementaridade rios sistemas privado. pUblico e
estatal.
§ 11 O Congresso Nacional apreciarão ato no prazo do an. 64., §§ 21 e
4 a conw do recebtmento da mensagem.
§ 2' A não·=ovação ela concessão ou permissão deperulen de aprova-

°.

ção de. no ntimmo. dois qwntos do Congresso Nacional. em votaÇãg_q.ontinal.
§ 31 O ato de outorga ou renovação somente produzirá etf!U\s leg:us
após deliberação do Congresso NacioDal,. na forma rios pari.grafos ali.\enores..
§ 411 O cancelamento da conçess.ão ou penniss1o. ames de, '\'ellcic1o o
prazo. d.epende de decis:!o judiciaL
§ s• O prazo da conçcssâo ou permissão seni. de dez: anos "Pata as emis-soras de rádio e de: quime para as d.e televisao.

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

----------- -------------·-------·--~-----
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 92, DE 1996
(n2 101/95, na Câmara dos Deputados)

Aprova o a to que renova a concessão
outorgada
à
Rádio
Progresso
de
Juazeiro . S .A., atual. RÁDIO PROGRESSO
DE JUAZEIRO LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda'
tnédia na cidade de
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará .

. o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.
Decreto s/n°,
anos,

lo.

Fica

aprovado

o

ato

de 29 de

julho de

1992,

a

que

se

refere

que . renova ,

o

por dez!

a partir de 26 de agosto de 1986, a concessão da Rádio

Progresso de Juazeiro S.A., atual Rádio Progresso de

.

I

Juaze~ro

Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão

sonora em onda média

na cidade de Juazeiro do

Norte, Estado do Ceará.
l

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua

puhlic•?~O

MENSAGEM N9 366, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XIT, combinado com o § J•. do artigo 223, da
Constituição Federal, submeto à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição
:de Motivos do Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações. o ato constante do
pocreto que "Renova a concessão outorgada à Rádio Progresso de Juazeiro S.A., atual RÁDIO
"PROGRESSO DE JUAZEJRO L TOA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média. na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará".

Brasil ia.

29

-{. &<U"-

de

julho

de 1992.

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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MINISTÉRIO DOS TRANSPOSTES E DAS CCMJNICAÇÕES
E.M. N 2

74

,01.07. 92.

/92

Excelentissimo Senhor Pr~esidente da RepÚblica,

Tenho a honra de submeter a elevada consideração de Vossa
Excelência o incluso projeto de decreto de renovação do prazo delvi
gência da concessão outorgada à RÁDIO PROGRESSO DE JUAZEIRO

LTDA.,

para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Juazeiro do Norte, Es:tado do Ceará.
O pedido de renovação encontra-se devidamente instruido de
2.
acordo com a legislação ém vigor e a estação está funcionando den
tro das caracterÍsticas técnicas a ela atribuidas por este

Ministé

rio.
3.

Nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição, o

ato de

renovaçao somente produzirá efeitos legais apÓs deliberação do Con
gresso Nacional, a quem deverá ser remetido o processo administrati
vo pertinente, que a esta acompanha.

4.

·Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações a respe~

to do mencionado projeto-ae decreto, que submeto

à elevada

conside

raçao de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

C-il. -

AFFONSO ALVES DE CAMARGO NETTO
Ministro de Estado dos Transportes e das Ccm.micaçÕes
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Decreto de 2 9

de

julho

de 1992.

Renova a concessão ~ outorgada à. Rádio Progresso de
Juazeiro S.A., atual RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRC
LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que Ute conferem os ans.
inciso IV, e 223, caput, da Constituição, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei n° 4.117, de Z1 de
Õsto áe 1962, e tendo em vista o que consta do Processo n• 29108.000542190,
.
'
DECRETA:
·Art. 1• Fica renovada, por dez anos, a partir de 26 de agosto de 1986, a concessão
orgada à Rádio Progresso de Juazeiro S.A., atuat RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRO LTDA.,
D prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar. sem
:ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Juazeiro.do Norte,
ido do Ceará.

Parágrafo llnico. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por
Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqUentes e seus
Jlamentos.
Art. T
Este ato somente produzinl efeitos legais após deliberaç!o do Congresso
lona!, nos termos do § 3• do art. 223 da Constituição.

Ari. 3•

Este Decreto entta em vigor na data de sua publicação.

Brasiiia, 29

de

julho

de I 992; 171• da Independência e 104° da Repóblica.
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PARECER
PARECER N• 561, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ao Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1995, de autoria do Senador Romeu Tuma, que • Altera dispositivos da lei de execução penal sobre exame criminológico e progressão de execu,ção das penas privativas de liberdade, e
dá outras providências."
Relator: Senador Jefferson Péres
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Lei do Senado n• 104, de 1995, de autoria do nobre Senador Romeu Tuma, que "Altera dispositivos
da lei de execução penal sobre exame criminológicà
e progressão de execução das penas privativas de
liberdade, e dá outras providências."
A Proposição não recebeu emendas no prazo
regimental. Pretende introduzir disposttivos na Lei n•
7.210, de 11 de julho de 1984- Lei de Execução·
Penal (LEP) -, suprindo a falta do exame criminológico (definido no art. 8• daquela Lei), quando da impossibilidade material de sua realização, pela decisão da autoridade judiciária, com ou sem assessoria
técnica. Estende essa mesma disposição ao art. 112
da mesma Lei, que trata da progressão do regime
de execução da pena. Quer o ilustre parlamentar,
dessa forma, "afastar o impasse em que se encontram alguns Juízes em regiões onde não há disponibilidade de técnicos para a realização do exame criminológico". Inclui neste artigo, como condição de
progressão para regime mais brando, o cumprimento mínimo de metade ou dois terços da pena, para
aquele que cometeu crime com uso de violência ou
grave ameaça à pessoa, respectivamente, sendo
primário ou reincidente.
Rnalmente, propõe introdução de paragrafo no
art. 33 do Código Penal (CP), estabelecendo que os
condenados por crimes cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa deverão, obrigatoriamente,
iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.
A medida não contraria dispositivos constttucionais.

Não obstante a louvável intenção de aprimorar
o diretto penal, o Projeto contém algumas falhas jurídicas que o prejudicam.
Há no processo penal três oportunidades em
que exames criminológicos são realizados. A primei- ·
ra, quando do ingresso do sentenciado no sistema
penitenciário, tem por finalidade orientar a· Individualização da execução da pena. Serve de base à deci-
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são da Comissão Técnica de Classfficação do estabelecimento penal, quanto ao· programa indMdualizador. A segunda oportunidade dá-se à época da
concessão do benefício de progressão de regime
carcerário e a terceira, quando da concessão de liberdade condicional.
A realização do exame criminológico nas duas
primeiras oportunidades está formalmente definida,
respectivamente, nos arts. 8" e 112 da Lei de~
ção Penal. Quanto ao livramento condicional, âpesar
de não previsto formalmente, o exame criminológico
tem sido amiúde solicitado pelo Ministério Público,
com base no Parágrafo único do art. 83, do CP, que
estabelece:
"Art. 83. ( .••)
Parágrafo único. P~tra o condenado por
crime doloso, cometido com violência. ou
grave ameaça à pessoa, a concessão ·do livramento condicional ficará também subordinado à manifestação de condições pessoais que façam presumir que o liberado
não voltará a delingüir." ··· ·
A medida propõe alteração ao art. 8• da .l-EP,
dispondo que, quando impossível à· realização do
exame criminológico "Poderá o Juiz decidir•• .". No
entanto, este artigo refere-se, especificamente, a primeira oportunidade de realização do exame criminológico, de responsabilidade, competência e em provetto da Comissão Técnica de Classificação. Não é
exame de interesse de autoridade judiciária. Caberiam, sim, alterações ao art. 112 (proposta), referente à
progressão de regime, e ao art. 131 do mesmo diploma legal, que versa sobre o livramento condicional.
No que diz respetto a aHeração do tempo !l'fnimo de cumprimento de pena para a obtenção do benefício da progressão, a medida apresef!la incongruência jurídica incontomável.
1
A progressão de regime é um benefício concedido ao condenado, enquanto internado em estabelecimento prisional. Antecede, pois, necessariamente, a concessão de liberdade condicional. Os prazos
mínimos de cumprimento de pena para a obtenção
da liberdade condicional são um terço e metade da
pena, respectivamente para primário e reincidente,
aumentando para metade e dois terços, quando a
êondenação se deu por prática de crime hediondo.
As condições pessoais para concessão da progressão de regime e da liberdade condicional são
semelhantes. Ora, se para a concessão da progressão estabelecermos prazos iguais ou maiores do
que para a liberdade condicional (como faz a proposta), inviabilizaremos, na prática, aquele instituto
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jurídico. Isso quer dizer que, segundo o Projeto,
qualquer crime cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, não contará, jamais, com o beneffcio da progressão de regime.
Como exemplo da impropriedade, tomemos um
cidadão condenado a seis anos de reclusão pela
prática de lesão corporal de natureza grave (§ 2• do
art. 129 do CP). O crime foi um ato isolado na vida
do réu, resultado de contenda com um desafeto. O
condenado não tinha antecedentes criminais, possufa residência e trabalhos certos e conduta social
nonnal. O Juiz atribuiu-lhe, como regime inicial, o regime semi-aberto. Neste caso, por melhor que seja
sua conduta como Interno, por mais que demonstre
sua recuperação social, jamais poderá requerer o
benefício da progressão de regime.
Um outro cidadão, de conduta social reprová~
vel, com antecedentes criminais, através de fraude,
desviou recursos de uma empresa, causando-lhe a
falência. Ele é reincidente em delitos desta natureza.
O Juiz atribuiu-lhe, também. uma pena de seis anos
de reclusão e o regime inicial semi-aberto. Esse último condenado, potencialmente muno mais perigoso
para a sociedade, poderá, segundo o disposto na lei,
requerer o benefício da progressão após t1 cumprimento de um ano de pena. Dentro do que quer o autor, essas duas situações nos parecem juridicamente injustas e desequilibradas.
Além desses dois exemplo, é mister lembrar
que a superlotação e obsolescência de nosso sistema penitenciário recomenda a atribuição de regimes
mais brandos, sempre que possível, e não o inverso.

É mister observar que os crimes cometidos
com violência ou grave ameaça abrangem um largo
espectro do Código Penal. Vão desde os crimes
contra a vida até o ultraje a culto ou à frustração de
direito trabalhista. Poderfamos compreender, no entanto, se o desejo do autor fosse dificultar o acesso
ao benefício da progressão de regime aos condenados por crimes cruéis ou de alto poder ofensivo à sociedade.
•.
Por último,' a pretensão de tomar obrigatório o
regime fechado para· o início do cumprimento da
pena dos condenados, pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, manifesta-se
ainda mais injusta e inadequada. Basta que nos reportemos aos mesmos exemplos cttados.
O primeiro cidadão, além de iniciar o cumpti7
menta da pena, obrigatoriamente, em regime fecha- ·
do, jamais alcançaria o benefício da progressão.
Isso porque, seu ato isolado, que provavelmente
nunca mais repetirá, revestiu-se, no entanto, de vio-
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lência. Enquanto isso, o condenado por estelionato,
apesar de reincidente, com histórico de comportementa social condenável, cumprindo pena em regime semi-aberto, cedo alcançaria as condições de requerer regime aberto. Observemos, agora, que o desequilíbrio entre as duas sitUações acumulou-se.
· · Devemos lembrar, tambéirl.i:omó exemplo, que
os delitos de abortO, estupro, atentado. violento ao
pudor, cárcere privado, constrangimento ilegal,
·. ameaça, dano qualificado e roubo, ~smo que de
um simples ténis de marcia,: tomados ·aperias como
exemplo, seriam, da mesma forma, incluídos entre
aqueles que, obrigatoriamente, a pena iniciar-se-la
em regime fechado e não mais disporiam do benefício da progressão. Notemos que esses crimes são,
muitas vezes, originados em condições sociais adversas, na ignorância e ria miséria Por outro iado,
delitos caracferfsticos de crime organizado, altaniente lesivos à sociedade, como os ligados ao narcotráfico, à fonnação de quadrilha· ou bB.ndo e ·os financeiros (colarinho branco)· teriam ·sitUação flagrantemente privilegiada ein relaÇão aos primeiros. ·
Pelo exposto, opino favoravelmente à aptovação do Projeto de Lei do Senado n• 104, di! f995,
observada a seguinte emenda substiMiva:
EMENDA N°1-CÇJ (Substitutivo)
Ao Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1995
Altera dlspósftlvos da ·Lél n• 7.21 o,
de 11 de julho de_ 1984 .:.. Lei de Execução
Penal - sobre o. exame criminológico e
progressão do regime de 'eJéecução das
penas privativas de liberdade e dá outras
providências.
·
·
O Congresso Nacional decreta: Art. 12 Os art. 112e 131 da Lei n•7.120, de 11
de julho de 1984- Lei de Execução Penal -, passam a vigorar com a seguinte redaçãci:
'
"Art. 112•.•••••.'•• :.~·:••• ::.:::.•••••.••:~ •.•...•••..••
§ 1° No cumprimento dê pena superior
a 8 (oito) anos, a· progiessão só poderá
ocorrer depois que o presa ·tiver cumprido ao
menos dois quintos da pena, ou três quintos,
se reincidente.
· ·· · "· · ·• ·· · ··
§ 2 2 A decisão· selá. motivada e precedida de parecer da ·Comissão Técnica de
Classificação e do exame- criminológico,
1
quando n'i!C9ssário: · ·· · · .
§ 3" Quando constatada. a impossibilidade material de realização· do exame crin'linoló_gico,. por falta de pessoal técnico ,:!Specffico no .estabelecimento penal, poderá o
..........
.
·. .-
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Art. 131 •.••.•••••••••: •.:..............::...............
Parágrafo ·único~ ·constatada a impos. sibilidade material de realização do necessário exame criminológico, por falta de pessoal técnico especifico no estabelecimento
penal, poderá o Juiz decidir,· ouvindo ou não
outros profissionais. •
·····

· Art. 131 .•.•••.•.•............ :.;: .••..••....•.•.••.•••.•
Parágrafo único. Constatada a impossibilidade material de realização do neces~
sário exame criminológico, por falta de pessoal técnico específico no estabelecimento
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua
penal, poderá o Juiz decidir, ouvindo ou não
publicação.
outros profissionais".
Art. 3 2 Revogam-se
·disposiçõÊls eín centráArt. ·2• ·Esta lei entra em vigor na data de sua
. rio.
publicação.
senador, íris Rezende, Presidente: · · ·
Art. 3 2 Revogam-se as disposições em centráO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _: O exrio.
pediente lido vai à publicação.
.
Sala da Comissão, 9 de outubro de 1996.- lris
Cilício
_que
será
lido
pelo
1•
SeSobre
a
mesa,
Rezende, Presidente - Jefferson Peres, Relator - . ·
cretário em exercfcio, Sr. Eduardo Suplicy.
·
José Fogaça - Gilberto Miranda - Regina Assumpção- Antonio Carlos Valadares - Josaphat
É lido o seguinte: .
Marinho- José Eduardo Outra - Bernardo Cabral
.· ..
OF. N• 39/96/CCJ . - Lúcio Alcãntara- Romeu Tuma - Ramez Tebet
- Jefferson Péres - Beni Veras - Elcio Alvares.
Brasfiia, 16.de outubro de 1996
TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO
Senhor Presidente,
.
.
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA AO
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
PROJETO DE LEI DO SENADO N 2 104, DE 1995
em reunião realizada em 16-1 Q-96 esta Comissão
aprovou, na forma da emenda n• 1-cCJ, (substitutiAltera dispositivos da Lei n• 7.21 O,
vo) o Projeto de lei do Senado n• 104, de 1995, de
de 11 de julho de 1984- Lei de Execução
autoria do Senador Romeu Tuma, que "Altera dispoPenal -, sobre· o exame criminológico e
sitivos
da lei de Execução Penal sobre exame Crimiprogressão do regime de execução das
nológico
e Progressão do regime de execução das
penas privativas de liberdade e da outras
Penas
Privativas
de liberdade, e dá outras p~
providências.
dências".
·
O Congresso Nacional decreta:
Cordialmente, Senador lrís Rezende, PresiArt. 1• Os arts. 112 e 131 da Lei n• 7.120, de
dente da Comissão de Constituição, JuStiça e 9,jçla11 de julho de 19~- lei de Execução Penal -, pasdania
· ·
sam a vigorar com a seguinte redação:
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - COm
"Art. 112................................................
referência ao expediente que acaba de ser lido, a
§ 12 No cumprimento de pena superior
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
a 8 (oito) anos, a progressão só poderá
do art. 91 , §§ 3 2 e 5° do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de 5 dias úteis ·para
ocorrer depois que o preso tiver cumprido ao
interposição de recurso por um décimo da composimenos dois quintos da pena, ou três quintos,
se reincidente.
ção da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado
n• 104, de 1995, de autoria do Senador Romeu
§ 2° A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de
Tuma, que altera dispositivo da Lei de Execução PeClassHicação e do exame criminológico,
nal sobre exame criminológico e progressão de regime de execução das penas privativas de liberdade e
quando necessário.
§ 3 2 Quando constatada a impossibilidá outras providências, seja apreciado pelo Pleniirio.
dade material de realização do exame crimiO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os Projetas de Decreto legislativo n•s 89 a 92, de 199!!, finológico, por falta de pessoal técnico espedos anteriormente, tramitarão com prazo determinacffico no estabelecimento penal, poderá o
do de 45 dias, nos termos dos arts. 223, § 12 , e 64, §
Juiz decidir, ouvindo ou não outros profissionais.
1°, da Constituição, combinados com o art. 375 do
Regimento Interno.

às

d
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De acordo com o art. 122, 11, b, do Regimento
Interno, COI)lbinado çom o art. 4° da Resolução n•
37, de. 1995, do Senado Federal, as matérias poderão rece~r emendas, pelo prazo de 5 dias úteis, perante a Comissão. de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda··
O SR • .MAURO MIRANDA (PMDB-00. Pronuncia 6 seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, o Senado da República acabou de
tomar uma decisão de grande significado para o desenvolvimento econômico de toda a Região CentroOeste - e, por que não dizer, também da Região
Norte -; com (epercussões de largo alcance para OU:
tras áreas do 'País. Com as nossas responsabilidades devidamente avaliadas, em relação a todas as
questões ambientais e étnicas que envolvem a matéria, estamos aprovando o projeto de decreto legislativo que autoriza o represamento das águas do rio
Tocantins, pina a instalação da hidrelétrica de Serra
da Mesa, no território goiano dos municípios de Minuaçu e Colinas de Goiás.

. Sem medo de errar por exageros retóricos, estou certo de que estamos assumindo uma decisão
histórica, tais serão os efe~os não só económicos
como sociaJs da hidrelétrica. Graças à nova usina,
que vai garantir maior confiabilidade ao suprimento
de energia elétrica no sistema SuVSudeste/CentroOeste, reduzem-se as margens de risco de racionamento já previsíveis numa economia crescentemente industrializada. Ganha toda a Região Centro-Oeste autonomia energética para promover, sem riscos,
o tão sonhado processo de industrialização e de expansão agroindustrial. E nada menos que 5.500 novos empregos diretos serão abertos após a implantação do empreendimento, em 1998.
Os cuidados que devem cercar a execução de
projetas desse porte, tanto na proteção da flora e da
fauna quanto nos seus efeHos sobre o homem, não
pode deixar de lazer parte das preocupações das
autoridades públicas. Todas essas questões foram
levantadas, exaustivamente analisadas e discutidas
nos foros técnicos, políticos e judiciários. Acolhendo
questionamentos do Ministério Público, o Juiz Federal, Dr. Marcelo Dolzany da Costa, embargou a execução da obra, exigindo que ela se submetesse aos
ritos de nossas políticas ambientalistas, que, na verdade, já haviam sido cumpridos, e determinando a
prévia autorização do Congresso, como estamos fazendo hoje. Felizmente, os entraves jurídicos foram
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vencidos ontem, graças à deCisão .do ·Tribunil Regional Federal da Primeira Região, que cassou a liminar. É o ato definHivo e cabal que vai permitir o
processo de represamento das águas.do rio Tocan. •.;
·
tins e a formação_qo !ago. ;. ·
Particularmente, eu comungo com as conVicções daqueles que dizem que, quando ·se trata da
questão do meio ambiente, não há· preocupações
que se possam dizer exageradas. Mas também quero afirmar que, no caso específico de Seria .da
Mesa, a Femago trabalhou dentro desse espírito,
enumerando nada menos que dezessete projetas
ambil'!ntais como exigências para o Rcenciamento da
obra. Exigências, aliás, cabalmente cumpridas pela
empresa estatal Fumas Centrais Elétricas. Monitoramento climatológico e sismológico, conservação da
flora e da fauna, implantação .de Instrumentos, de
saúde pública, além de compensações ·financeiras
para a instalação de unidades de- . conservação,
como parques e reservas; tudo isso foi minuciosamente definido e está sendo,.rigorosameme cumprido.
O represamento das águas· não poderi'* ser
adiado, sob pena de retardar em pelo menos um
ano o calendário das obras; cúja coné:lusão está prevista para o verão dfil 1998. fechamento das tomportas estava determinado para o infcio de outubro,
aprove~do o período em que o volume das águas
ainda é baixo. Com a previsível intensificação das
chuvas, os trabalhos técnicos' de fiscalização do enchimento seriam prejudicados. Desta forma, só neste mesmo perfodo do próximo ano a operação ~e
ria ser desencadeada, elevando os custos de conservação dos equipamentos já instalados, adiando a
incorporação de 5 mil novos empregos e aumentando os riscos de desabastecimento de energia ·
Os custos de instalação da hidrelétrica estão
calculados em US$1 ,6 bilhão e; nos 12 anos já decorridos do infcio da construção, dois terços desse
valor global já foram aplicados. Noventa por cento
das obras civis já foram concluídos e 100% dos
equipamentos eletromecãnicos ·já foram adquiridos,
com 50% deles montados. Dar ser fácil imaginar os
custos econômicos e sociais do adiamento das
obras. Vivemos neste País uma fase de escassez de
"grandes projetas de infra-estrutura e seria um capricho ou um luxo imperdoável deixar para depois um
·
empreendimento desse vuHo.
Com potência instalada de 1.250Mw e utilizando-se tecnologia inovadora de úHima geração, a importância da usina para o Centro-Oeste e para o
País é inquestionável. Serra da Mesa é projeto prio-

o·
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ritário do Governo Federal no objetivo de interligar o
sistema Sul/Sudeste/Centro-Oeste com o Norte/Nordeste, através da construção da linha de transmissão Norte/Sul. Por todo o sentido macroeconôrriico
do projeto e por suas repercussões· sociais, os técnicos de Fumas calculam que os prejuízos para a empresa e a sociedade chegariam à fábula de um bilhão de dólares.
As legítimas preocupações com a proteção e a
sobrevivência do povo indígena Avá-Canoeiro não
resistem a qualquer dúvida, após as providências
que foram tomadas por Fumas Centrais Elétricas,
em conjunto com a Funai. A regularização fundiária
das terras indígenas é um dos compromissos firmados e o processo já está em suas fase final. A área
de 38 mil hectares não sofrerá perda com a formação do lago e a reposição dos 1O% atingidos será
feita em área contígua, de modo a proteger a cabeceira do córrego Pirapitinga, que passa pela all;leia
Avá. A frente de localização e contato dos índios
que permanecem isolados vem trabalhando há três
anos, não encontrando vestígios de presença indígena na área a ser inundada. Esta é uma questão
que, no meu entender, está perfeitamente equacionada. As informações mais recentes indicam que esses índios estão localizados nas proximidades do
Município de cavalcanti, a cerca de 200 quilõmetros
da área.
Ainda em relação aos Avá-Canoeiros, as responsabilidades assumidas pela direção de Fumas
vão muito além do suporte financeiro que será garantido às atividades desse povo indígena. O objetivo mais amplo é o de reconhecer os direitos históricos dos Avá sobre o seu território. O grande desafio
é o de fazer renascer essa sociedade indígena, a
partir de um grupo trágmentado que, a despeito de
todo o genocídio de que foi vítima, mantém-se no
objetivo de perpetuar-se dentro de sua cultura AváCanoeira.
Esta, Sr"s e Srs. Senadores, é a minha contribuição para permitir o mais amplo entendimento sobre a importãncia econômica e social da hidrelétrica
de Serra da Mesa, e sobre todos os condicionamentos ambientais e étnicos envolvidos na decisão de
construí-la.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Júlio campos, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mauro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos, por
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permUtá com o senadodris Bezende. S. EX- dispõe .
'de 20 minUtos: ·, ··
· ' •. • · • . :, · · ·• · • ·
· · ·. O SR. JÚUO'CAMPOS (PFL:-MT:Próriúnéia o
seguinte· discuisó.) ~·Sr. Presidente, Sr'$' é Srs:· Se. · nadores, no dia ·7 de outubro· último; segund,-feira,
começou a vigorar o hórário·êle-Vei'ão, como tem
ocorrido, nesta época, há já 'alguns ·anos: O· horário
de verão· estender-se-á: até o· dia 16 de feverejro de
1997, dia em que os relógios déverãci Sei-atrasados
· em urna: hõia:, para que se restabeleça o holárib nor-

. mal.

.·. ,· · ·' '·

· · Como todos'Sabeniós;ó-óbjetilió ee·horário de
verã9 é permitir' ~lguma ebohbinia dé energia elétrica durante o período em ·que vigora, ·em razão do
fato de que a população passa a dispbr de -um'â -hora
a mais de dia claro, na parte do dia-·em·que·está
desperta e ativa. :Assim; por exemplo, após a jor:nada de trabalho, muitos passam a -chegar em .casa
.quando ainda podem contar com a 'luz· .natural do
dia; Isso garante· que as lâmpadas.-das residências
sejam· ·sornenté ·acesas·· uma· horá àp6s ·ó ·moínéntc
em que normalmente seriam, sem ·o· 'horário especial.
Embora o horário ·de vérão não· tenha sidó· introduzido em todos os Estados brasileiros, ele o· foi
nos mais populosos do Brasil; tais como, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito· Santo, Minas
Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Màto Grossó do
Sul e Tocantins. Vê-se, assim, que b'·horário especial engloba a Região Sul, a Sudeste, a Centro-Oeste e mais os Estados da Bahia e Tocantins.
Como demonstram algumas peScjuisas de opinião, penso que o horário de verão' seja razQ;j.velmente bem visto pela população q~s Estados em
que foi introduzido. Parte da atração que o horário
especial desperta nas pessoas deve-se a que,' ao
saírem do trabalho ainda de dia, com luz natural, essas pessoas vêm aumentado seu tempo de lazer,
pelo menos do lazer fora de casa, em atividades tais
quais esportes, caminhadas, passeios ao ar livre,
praia, e assim por diante.
Entretanto - e e eu gostaria de chamar particular atenção para isto -, nem todas as pessoas pertencem à classe média O que estou querendo dizer é
que o horário de verão não benefiCia todas as pessoaS
de forma igual. Cerlamente ele é mais favorável para
quem acorda cedo, mas já com a luz do dia. Essa pessoa, portanto, pode ficar muito contente por dispor ainda de uma hora com a luz do sol, após o serviço.
Devemos, contudo, lembrar que milhões de trabalhadores mais humildes dos grandes centros ur-
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banos se acham compelidos a acordar ante.s do n~
cer do sol para pegar trens e ônibus que os levarão
ao local de trabalho, mutto.distante de onde moram.
Para ess~ trabalhaf:lores, não re;;ta d.úvida, o hoJário de verão é pernicioso, pois faz com que eles tenham de levantar ainda mais cedo, de madrugada.
Existe mesmo o caso daq4eles que acordavam com
a alvorada e que passam, com o novo. horário, a
· : : : : : :. · ·
·
fazê-lo de madrugada
U(Tl owo grupo social que, einb.ora seja minoria, merece todo nosso carinho e nossa atenção é
constttufdo pelas pessoas idosas. Segundo pesquisas realizadas no assim chamado Centro do· Sono,
do Hospital das Clfnicas, em São Paulo, os idosos
perfazem um grupo tiastante prejudicado, na média,
pelo horário de verãp. Tais pe.squisas apuraram que,
quanto mais avançamos em idade, rpais rfgidC? .tor-·
na-se nosso relógio biolqgico. Isso, por sua vez,. explica porque .é comum pessoas idosas .sentirem
maior dificuldade em ·se adaptar ao novo ho~rio,
que nelas costuma causar desconforto e manifestações de intolerância física.
Dessa forma, chegamos à questão fundamental: o horário de verão vale a pena? Compensa causar tantos transtomo.s aos trabalhaçiores qlie moram
longe de seu local de trabalho, às pessoas idosas e,
sabe-se lã, a quantos mais? .
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, abordei
ligeiramente os custos, para alguns grupos sociais,
causados pela instituição do horário de verão. Resta
compará-los, os custos, com os beneffcios que advêm da medida em discussão. Quais são eles? De
~cordo com. o Diretor do Departamento Nacional de
Agua e Energia Elétrica, Sr.. José Mário Abdo, o horário de verão possibilita a economia de 1% do consumo nacional de energia. Destarte, é este o benetrcio do horário de verão: 1% da economia de energia
elétrica. Será que é muito?
Ora, existem muitas outras maneiras mais racionais de se economizar energia. Por exemplo,
uma campanha nacional que ensinasse os consumidores a utilizarem com mais parcimônia os aparelhos elétricos que utilizam resistências, tais como
chuveiros, ferros de passar roupa, secadores de cabelo. Sabidamente, são esses aparelhos que consomem mais energia elétrica. Será que essas medidas
não seriam capaz de resultar numa economia igual
ou, talvez, maior que os 1% do total de energia consumido no perfodo do horário de verão?
Em suma, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, coloco em aberto o acerto da adoção do horário
de verão. Penso eu que ele prejudica muito as pes-
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soas desnecessariamente, ém nome· de 't.imà ecióriomia tão desprezfvel de energia, elétJjç:a.. Devemo:;! refletir sobre o que: aqui foi dito de forma a chegàr a
uma conclusão acerca da ÇqrjVeni(mi:ia' dtÚe reêctitar o horário de verão no próximo anQ ele l99?. · :· ·•
. Era o que eu. tinha a dizer,. Sr. Presidente••..
O SR. PRI;SIDENTE;· (Miiuro :M(ràn~a) :.: $óbre
a mesa, requerimento que será lido i>e(ci 1• .SEiéfE!tário em exercfcio,Sr. EduardoSuplicy•....

É lido o seguinte~ ·
REQUERIMENTO N°1.o31, DE 1996 ·· .·

SenhorP~~si'dente, .-.,. · ~-•. :· ··:·:: ,':
Requeiro a
Exa, nos.termps regimentais; sejam solicitados áci sr: Ministro da FilZérida, Or: Pedro Malan, as seguintes informações: ' . . . •
..
···
1. Qual a pqsição da ilíl(ii;la púbiÍc<i intern~0 federal em 1° de illlho de 1, ~!!3, be~ 'cjir(l9 ·a P.*"r
dessa data, mês a mês, até 30 de julho de 1996,
:apontando-se, ~ecificarrient~, !;lm · re!àÇãó á 'cada
núrriero indicado, quais as. eletivas ·razões· do; seu
crescimento, se e'm virtude'.da alta de jútos, em Càptação no mercado. financeirQ, C?Ú se clevi.dci à. aquisição de novos empréstimos, ou a outras razões a serem esclarecidas?
. · · ··
···· ····
2. um relat~rio atuali~qo sobre ç:iescJme:nto
da dívida interna pública dos Estados e do Distrito
Federal, obedecendo-se à. ori<:lntação do itein anterior.
-· ·
·
Sala das Sessões, 24 ·dé outubrc; :de ·1996. Senador Humberto Lucenà,. Presidente ·da Comissão Especial Temporária destinada a examinar o
·
problema da dfvida interna pública.

v,

.o

(A Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Sr. Eduardo Suplicy.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.032, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256 do RE:gimento
Interno, a retirada da emenda n• 1, de minha autoria,
oferecida ao Projeto de Lei do Senado n• 258, de

1995.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Senador José Roberto Arruda
f)

~
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - O requerimento será publicado e inclufdo em Ordem do
Dia, nos termos do disposto no art. ·256, § 2", letra b,
n• 2, do Reg'imento Interno.
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §
3°, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Resolução n••.98, de 1996, que
suspende a execução. dos arts, 2•. e
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. 1O
da Lei n° 7.802, de 21 de novembro de 1989, todas
do Estado de Santa catarina.
A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva
pela Comissão ele Constituição, Justiça e Cidadania.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda)- A Pr&'
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Offcio n• 3.150/96, de 24 do corrente, através do qual
encaminha ao Senado relação das operações de
Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) analisadas nos. meses de. agosto e setembro de 1996.
(Diversos n• 89, de 1996)
O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 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, em primeiro lugar, quero mais uma vez abordar rapidamente a questão do desempenho do Partido Democrático Trabalhista nas úttimas eleições de 03 ele outubro, quando elegemos três prefeitos de capitais e vamos participar do
segundo turno em três capitais e três grandes cidades.

a•

O PDT elegeu 6.364 vereadores, mostrando um
avanço muito grande porque registrávamos apenas
2.580 vereadores filiados ao PDT. Elegeu 417 viceprefeitos, quando eram apenas 180, e aumentou significativamente o número de prefeitos, passando de
380 para 520 prefeitos eleitos.
O PDT foi o segundo partido em crescimento
nas grandes cidades e destaca-se como um dos
seis maiores Partidos hoje, no Brasil, credenciandose, portanto, para aisputar inclusive a eleição presidencial, com candidato próprio, em 1998, e, certamente, tendo grandes chances de eleger novos governadores e ampliar sua bancada de deputados federais, estaduais e senadores, no próximo pleito.
Portanto, o resultado da eleição é altamente
positivo para o PDT, embora com alguns resultados
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contrários, como ocorrido ..em Minas ~er.ais, Belo
Horizonte, Rio de 'Janeiro ·e Sãõ · Pauló." Más até
mesmo nessas cidãdé$ houVe creScimento 'ció PDT,
principalmente eni :são P:a:uJ<i~ éilp!tid. ··: · : : . · : : :

mai~ ~;: v:~~:a~n':o":~;d~~':ftã'&~:

sobretudo os meinbro!>.cla G<!IÍI!ss'ãó dit:~nlo,
para !Jm iii;pwto qf!EI córi~i(:léil? ~· ~i_na i'éle~:
cia,-qué ·é.exatarhehte o de defmir o· papel do Orça. menio
\Jniãó i:om relação
menta da Uriiiii> é WriãQ iJ!tl !rí~l'!li3jltó ~ cç~Jlbil.~
te às desigualdades regionaiS? · ·
.. . . · .· ·
.
· Contoime já' abordei· ein .óuiras' oportiJnidàcies
neste plenário, os'Estados mais pobre5'dáFàdéração foiam extremamente penalizados com .a ·proposta original do Governo para o·Oiçamento de 19.97; A
Região Norte também não mereceu· a deviaa•-atenção · do Governo Federal,· das ·suas limas 'técniCas-,
dos vários Ministérios. O Nordeste já·melhorolt bastante, em termos de ·deserripenho; na-sua .participàção no total do Orçamentor'não sei·se·devido·.ao
destaque que suas .lideranças exeroem. no Congresso Nacional e no. próprio Gover:no .~.1118ndo Henrique cartloso,
.......... ·.. . . . Talvez pelo fato de ·ainda não· ter alcançado
esse estágio de influência, a Região Norte tenha saldo tão prejudicada no· processo de elaboração .do
Orçamento. Apresentei, recentemente, um dado·que
mostra que o Amapá mereceu apenas 0,35%. de
todo o valor constante da propost!j orçamen~ do
Governo, enquanto São Paulo, o Eslàdo mais rico
da Federação, obteve quase 14%. Denti-o dos reêursos destinados ao ONER, por exemPlo ;_; e u~ ~
principais problemas enfrentados no Norte são ·as
condições das estradas e rodovias '• o Amapá foi
contemplado com R$4 milhões, enq~to o Acll!; i>
penúltimo Estado na ordem de recursos, ficou com
R$18 milhões, quase cinco vezes mais.

da

âos"êSfa;c/Os: ·o orça;

O meu papel aqui, ao fazer esse pronunciamento, esse reclamo, não é querer retirar dinheiro
de nenhum Estado, penalizar ainda mais, sobretudo
os Estados pobres, para destiná-los ao Amapá.
Quero chamar a alenção das lideranças do Norte,
das lideranças polfticas do Estado do Amapá, principalmente os que apóiam o Governo Federal, para a
necessidade de haver um esforço conjunto no sentido de tentar reverter essa situação extremamente
prejudicial em que se encontra o nosso Estado e outros, como Alagoas, Acre, Espfrito Santo e Mato
Grosso do Sul, que também não foram atendidos
devidamente nessa proposta orçamentária do Governo.
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Eniendo que .o· brç8.mento dá 'únião deveria
deten:ni~ar \írti.P.~~c:éh!Ual. (riínímo·para atender àos
Estados menore~; .N~o. pens9. ~uj;l o. An1apá, por
exemplo, deva ter a· mesma participação que· ·são
Pau!o, .Flio· qé Janeiro. ou 'Minas. Ge.rais, mas entendo
que. n~o .P.'!Cl~· por. ~~~~PI<? •. receber. l')lenos que _1%
do Orçamento, até porque não está determinado em
n~nhur'n.a (1\)irna l~gislálivá 'q~ei a' t;lisi~t?uiÇão. de recurso~ :orwmentáíi9~ · seja :f~i~: prqp<jr~iqnai[Tlerite
ao taman~o do Estado ou da sua população: Deve
fndiee' mfnlmà;
exisié 'no Caso dO
havér
F!!ndo. c!~ -~~rtiçip_a,ç!io. dt;i9 ."ifu!)icfP.ios; em q~e qual~
quer município reeebe, no mínimo, 0,6%.

uin

'

'

'
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•
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.... No·caso da· representatividade dos Estados no
Congresso Naçion;li;.por e~emplo; a-Assemt?léia Nacional. Constituinte admitiu .que os Estados menores •
teriam,. no .mínimo,.oitc deputados federais, ou Seja,
definiu uma·quantid~ mínima. de repr~ntantes por
Estado na-Câmara dos Deputados, já que no Senado,
como sabemos, a representação é 'igualitária;

a·

. . . Por 'que não fazen:nos mesmo. cóm ó Orça~
niento dá União? Definirfamos que, na proposta orçamentária do Governo, não poderia ser dl.stribufdo
aos Estados, por exemplo; menos de 1%- um percentual já ·bastante ridfculo, principalmente para os
Estados ·mais pobres•. Ainda· mais se acreditarmos
que estamos diante de· um Governo que tem o compromisso de combater as desigualdades regionais.
Será que para o Presidente Fernando Henrique
C<!rdoso, sei.J$.ministros e equipe técnica, somente a
Região NordeSte é sacrificada e a· pobreza prevalece? Será que o Norte já ali:ançou uma situação eé:onõmico-soeial que a coloca entre as regiões mais
desenvoMdas? Ou falta empenho das lideranças políticas da Região Norte, como um todo, e dos Estados
mais penalizados na tentativa de reverter essa situação de penúria em que vivem os Estados com relação
· à distribuição de recursos do Orçamento da União?
Refiio-me apenas à dotação orçamentária na
proposta governamental. Porque, para aprovar
emendas na Comissão Mista de Orçamento, a dificuldade é ainda maior. No ano passado, por exemplo, apresentamos uma emenda regional para o Orçamento de 1996, com o apoio de todos os Estados
da Região Norte, da Amazônia Legal, para o Estado
do Amapá, para a construção e pavimentação da
BR-156, que, praticamente,,é a única rodovia federal
no meu Estado. Simplesmente o parecer do Relator
Setorial da Comissão de Infra-Estrutura não dedicou
nenhuma dotação para essa proposta, ou seja, rejeitou a emenda na sua totalidade.
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Depois de muito esforço, conseguimos alocar
R$1 milhão no Orçamento de .1996 e, até agora, nenhum centavo foi liberado, assim como, das dez
emendas apresentadas pela Bancada. do Amapá,
nenhum projeto· ou· emenda foi executado. Ou falta
atenção devida do Governo Federal para. com esses
Estados mais pobres, como.é·o caso da·Amapá,.ou
falta empenho político das lideranças. ·. ·. •. · ·
E justamente para não ficar com a responsabilidade dessa omissão, estou vindo à tribuna ~ e contin_u~re_i faz:ndo siste~~camente.., para·trazer essa
1
re1V1nd1qaçao de um direito qUe é, nosso,. e -também
do povo do Amapá, de uma-.participação digna .no
Orçamento da União e tentando sensibilizar as lideranças políticas desta Casa,. ·os relatores setoriais, o
Relator-Geral do Orçamento,. Senador Carlos Bezerra, o Presidente da Comissão;. Deputado Samey filho·, e todos aqueles envolvidos no processo de análise e de votação .das emendas ao Orçamento. .
Vou continuar, sim, fazendo esse.1ipo de manifestação, porque. não quero .figurar como omisso
~ com· relação ao Amapá, Estado extremamente. discriminado pelo Governo Federal, e por não dedicar a
esse assunto sequer uma palavra e um pouco do
meu empenho aqui no Senado da República. .
Sr. Presidente, o último· tema que :pretendo
abordar nesta tarde diz respeito ao pacote baixado
pelo Presidente Fernando .Henrique .cardoso fiàs
medidas adotadas contra o& servidores públicos" federais, estaduais e municipais e contra os aposentados - e uma breve referência ao Parecer Moreira
Franco, cuja discussão se encerrou ontem, na Comissão que analisa a Proposta de Emenda .Constitu,.
cional da Reforma Administrativa.
Todos nós tivemos oportunidade de observar,
por meio da imprensa, que justificativa fundamental para a adoção dessas medidas tem sido a tese
de que é preciso combater o déficit público com arrocho, seja com relação a pagamento dos servidores,
seja com relação a cortes nas vantagens, nos direitos
previdenciários. Esses cortes proporcionariam um alívio nas contas públicas, no déficit público•.

a

Eu me pergunto, Sr. Presidente: será que os
servidores públicos e os aposentados vão também,
daqui para frente, ser acusados de estar provocando, por exemplo, o déficit da balança comercial, a falência do plano econômico do Governo Fernando
Henrique Cardoso? Essa falência pode acontecer,
mas eu torço para que não aconteça, porque sou
brasileiro e quero que nosso País melhore cada vez
mais, seja no que ãJZ respeito à situação econômica,
seja com relação ao tratamento social que deve ser
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dado ao nosso povo. Faço votos de sucesso seja ao
Plano Real, seja às medidas que o Governo diz adolar com essa intenção. Mas estamos diante de fato
concreto: de novo, o Brasil tem sua balança comercial negativa. As importações já estão superando as
exportações em montante bastante significativo, e,
segundo os especialistas, o déficit na balança comercial até o fim do ano deve alcançar cerca de R$4
bilhões e, no ano de 97, esse déficit pode subir para
US$8 bilhões.
S.erá que o servidor público vai ser também
culpado por isso? Será que virão novas medidas
econômicas ou administrativas para punir os servidores, para guilhotinar os direitos adquiridos dos trabalhadores em geral, porque atinge de morte vários
direitos adquiridos também na Previdência Social.
Será que os servidores, mais uma vez, é que serão
responsabilizados por uma crise que possa acontecerna área econõmica do Governo?
Ora, o Governo não gasta mais de 60% com
pagamento de pessoal. Todas as despesas de pagamento de ativos e inativos não alcançam 60%, limite constitucional que, inclusive, o Governo preserva em sua Proposta de Emenda Constitucional da
Reforma Administrativa. O Governo, pó(·exemplo,
denuncia que o montante que está gastando com o
pagamento de aposentadorias e pensões cresce
progressivamente a cada ano. O Governo nega ou
deixa de tomar público fato bastante visível, sobretudo nesses dois últimos anos, 95 e 96, o aumento
significativo, com relação ao total, do número de
pessoas que pediram aposentadoria pelo País afora,
principalmente no serviço público, em função das
ameaças constantes que o Governo vinha fazendo
contra os aposentados.
Em razão disso, praticamente, triplicou o número de aposentados no ano de 95. A expectativa
para 96 é de que o número de aposentados, neste
ano, supere o de 95, que foi em tomo de 40 mil pessoas; em 96, pode chegar a 50 mil pessoas, enquanto que a média era de 10 mil, 13 mil aposentados por ano. Logicamente, se há um número maior
de aposentados tentando fugir da guilhotina do Go- .
vemo, os custos com o pagamento desses benefícios aumentam significativamente.
O Governo, então, adota medidas para desestimular a aposentadoria. Antes, parecia que o objetivo
do Governo era apressar, agilizar, forçar as pessoas
a buscar o caminho da aposentadoria, como se esta
fosse uma solução. Hoje, atua no sentido contrário:
o Governo dificulta, retira possibilidades de as pessoas se aposentarem, retira direitos, como ·os 20%
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que cada funcionário tinha de indenização; retira a.
pretensão do aposentado, bom· servidor, de continuar no emprego.
Vejam bem, o PDT 'não é contra todas as medidas que o Governo desencadeou nesse· processo
terrível de legislar por intermédio de medida provisória, artitrcio usado para enfrentar o Congresso Nacional e chamá-lo de omisSo. Embora as Lideranças
aqui continuem reclamando, não vemos medidas
·
'·
concretas.
O Senador José Fogaça disse ontem, no· plenário desta Casa, que está praticamente pronto seu
parecer e que espera que. ele seja aprovado, para
impedir a reedição da medida provisória e determinar critérios para sua edição. Segundo a expectativa
do Senador José Fogaça, poderá· ser reduzida em
95% a adoção desse mecanismo. O certo é que
esse é um instrumento, um artifício que o Presidente
da República tem usado· de forma indiscriminada e
agora com crueldade intensa· contra os servidores
públicos- e me refiro aos bons servidores públicos.
Acho que o Governo tem que ter nas mãos mecanismos para demitir os maus servidores, aqueles
que faltam ao serviço ou que tenham desempenho
insuficiente. Mas justificar que .
'é. Um procedimento normal dentro do"sistema p\Íblico, ou seja,
querer igualar, por baixo, o' desempenho do servidor
público e para isso criar mecanismos que prejudiquem a massa dos servidores públicos do F'aís, é
· · • ·' · · ·
· ~
cruel, é injusto.

esse

O Governo deveria, pelo contrário, gara~br melhor aperfeiçoamento de sua máquina admin~tfativa,
de seus servidores, garantir melhores condições de
trabalho, de saúde, de educaçãci.'o Governo. que af
está, há dois anos, não promove reposição das perdas inflacionárias para o servidor público. e quer exigir que esse mesmo servidor tenha desempenho satisfatório, tenha desempenho ideal. A primeira coisa
que o Presidente Fernando Henrique CardosO precisaria fazer seria ·garantir aos "5ervidores públicos
pelo menos os mesmos· direitos que têrri os da iniciativa privada. E isso nã9 está sendo feito. •
',·l

•

• .. ' .

'·'

· .•

Os servidores -já o disse oul@s vezes -foram
transformados em verdadeiros vil.ões qe t<;>d,as as
mazelas que acontecem em nosso Pafs. Agora, são
os vilões no âmbito econômico, antes o eram na
área técnica e administrativa. Agora também na economia o servidor público é responsável pela deficiência nas contas internas, pelo déficit interno do
Govemo, embora todos saibamos que a polftica de
juros praticada no País é equivocada; que a política
cambial, feita no Pafs, está agora. sob julgamento,
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novamente, como eu disse, das dificuldades que estamos tendo na balança comercial.
Não será com essas medidas que o Governo
se fortalecerá internamente, do ponto de vista económico. O Governo - vou utilizar uma expressão
muito usada no Norte do País, mas também usada
pelo E;!rasil afora- foi traiçoeiro na medida provisória
que trata da sftuação dos servidores públicos, porque aguardou, para lançá-la no intervalo entre o primeiro e o segundo turno, até porque não está disputando o·.segundo turno em nenhuma capftal importante do País, a não ser no Rio de Janeiro, onde
praticamente já está derrotado, e em Belo Horizonte.
O Governo deflagrou o processo agora, porque, se o
tivesse feno antes das eleições, teria tido uma derrota certamente mais expressiva do que a que teve.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fica aqui
o registro de um Parlamentar que tem como objetivo
apenas contribuir para a melhoria do nosso Pafs.
Não quero dizer que a intenção do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que a intenção do Governo não seja essa. Acredito que o Presidente gosta
do Brasil e quer o melhor para o nosso País, mas
entendo também que Sua Excelência está !Jlilizando
as armas incorretas, as armas ineficazes, ineficientes para combater os grandes problemas nacionais.
Resposta imediata para tudo ninguém tem,
nem nós, da Oposição, nem o Governo, certamente.
Mas o G.ovemo que aí está sequer se permite discutir os grandes temas desta Nação com a Oposição.
Várias vezes foi apresentada essa proposta ao Governo, e as Lideranças governistas que tomam conta
do Senado, do Congresso Nacional ou da Câmara
dos Deputados, na forma de rolo compressor, impedem que haja qualquer diálogo, qualquer tentativa
de negociação das grandes questões nacionais entre Governo e Oposição.
E o Presidente Fernando Henrique Cardoso
despreza essa possibilidade em função de entender
que tem uma bancada leal, que tem uma bancada
que, a qualquer momento, pode passar por cima da
Oposição. Por isso, o diálogo, a troca de experiência, a discussão de novas possibilidades tomam-se
irrelevantes para o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Rca aqui, portanto, esse apelo aos Parlamentares. Resta apenas apelar a cada um dos Srs. Parlamentares, já que os direitos dos aposentados, os
direitos dos servidores públicos estão, agora, nas
mãos do plenário da Câmara dos Deputados, depois, nas dos membros da Comissão de Constitui-
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ção, Justiça e Cidadania do Senado, e, depois, nas
do Plenário do Senado, onde serão votados.
'1"'1
O meu voto é claramente contrário a essastri\edidas provisórias, à reforma administrativa corriÓ um
todo, porque o Governo não se permitiu, sequer, 'acatar qualquer dos destaques apresentados pela Oposição na Comissão Especial da Câmara. Isso certamente dificultará em muito a possibilidade de aprovação
de qualquer destaque no Plenário da Câmara•.:
No Senado, será diferente. Tudo será empurrado goela abaixo, como se diz comumente, e, por
isso, nada do que está sendo feito e proposto contará com o meu voto.
Muno obrigado, Sr. Presidente•. ·

Durante o discurso· 'do .Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Mauro Miranda, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo .'Sr.
Eduardo Suplicy, Suplente de. Secretário.
.
. . :. ~'' '
.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy- Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes. (PauSa.)
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
(Pausa.)
"
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola
(Pausa.)
· · ·
·
Concedo a palavra ao Senador Lllcio AlcâÍltara.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador !ris Rez~nde,
por permuta com o Senador Júlio Campos. S. Ex"
dispõe de 20 minutos.
O SR. !RIS REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores; há exatamente
63 anos, ou seja, no dia 24 de outubro de 1933, o
Senador Pedro Ludovico. Teixeira, então lnte"'entor
Federal em Goiás, lançava a pedra fundamental de
Goiãnia.
Com a Revolução de 30, o Senador Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado, pelo saudoso Getúlio
Vargas, Interventor Federal em Goiás.
.
Sentindo a dificuldade de administrar o Estado,
de criar um novo tempo em Goiás, pela localização
da antiga capftal- entre serras -, que impedia o seu
crescimento, o seu desenvolvimento, e já encarnando a aspiração do povo de Goiás de construção de
uma nova capftal, Pedro Ludovico tomou a iniciatiVa
de mudar a capftal.
Quatro anos depois, ou seja, em 1937, a capital, precariamente, era transferida já para Goiãnia,
urna cidade em construção. Em 1942, Goiãnia rece-.
-

.

'
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bia o seu batismo cultural, data que marcou a sua
inauguração propriamente dita.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, venho; na
condição de Senador pelo meu Estado, Goiás, manifestar o reconhecimento e, ao mesmo tempo, prestà.r
homenagens a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização de um grande
sonho: a construção de Goiãnia.
Que as nossas primeiras homenagens sejam a
Pedro Ludovico Teixeira, que, além de Interventor
durante· 12 anos, foi Governador eleito e Senador
por duas vezes, dignificando esta Casa. As noSsas
homenagens ao primeiro prefeito - nomeado e depois eleito - de Goiãnia, também por mais de uma
década responsável, ao lado de Pedro Ludovico,
pela consolidação da nova Capital. As nossas homenagens a todos aqueles que ocuparam a função de
prefeito municipal de Goiãnia, que integraram a Câmara Municipal dessa capital, que ocuparam funções públicas na administração municipal e a população de Goiãnia.
Goiânia é uma cidade que, realmente, simboliza a capacidade de realização, o sentimento de fé
de um povo e as condições de determinação de urna
·
geração.
Goiãnia, com pouco mais de 50 anos de inauguração, conta hoje com uma população superior a
um milhão de habitantes. E com as cidades do entomo, que participam da vida da capital, já sorna
urna população de um milhão e meio de habitantes.
Mas Goiãnia, Sr. Presidente, com pouco mais
de 50 anos de cidade inaugurada, oferece boas condições de vida ao seu povo. Uma cidade que cresceu tanto, mas que foi capaz, mesmo diante de um
crescimento considerado exagerado, de resolver
muitos dos seus problemas, comuns a outras cidades que experimentam o mesmo índice de crescimento.
A capital de Goiás, hoje, oferece à sua população muitos benefícios, o que a coloca como a segunda cidade brasileira em condições de vida. Noventa e cinco por cento da sua população são servidos de água tratada; setenta e cinco por cento dispõem de esgoto sanitário. A cidade conta hoje com duas
universidades: a Universidade Federal e a Universidade Católica; e com inúmeras faculdades: Objetivo,
Anhanguera e Esefego. Mantém todas essas unidades
de ensino superior, mais de 70 cursos de graduação e
45 cursos de especialização. São mais de 130 mil estudantes matriculados nessas unidades de ensino.
É uma cidade que tem hoje 250 mil telefones, o
que representa um aparelho para cada quatro habi-
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tantes. Possui 460 mil veículos, ou seja, qua5et uma
unidade para cada dois habita~tes. Sua população
conta com· 29 mil estabelecimentos comerciais e incidade é prjllicadustriais. o comércio é intensa,'
mente a maior produtora de confecções do Estado
'
deGoiás.
.
.
Essa capital serviu camó ,sustentáculo para a ·
ocupação .da Amazônià; ioi' wino .um umQral, por
omle passariam milhares e milhares de brasileiros à
. procura dE! Úm espaço nesse vaSto território. .
Goiânja é uma cidaqe .qlle panta com .uin ·expressivo. núl}l.e.ro qe C!lsas de saúde e os mais modemos hospitais. Sua medicina' é um ponto de referência para o Brasil. É uma cidade que, quando conhecida, se toma orgulho de todos aqueles brasileiros que passam a conviver com ela.
Sr. ·Presidente, poiéni, se aqui me e'ncon.tro
para prestar uma homenagem a todos aqueles q'ue
contribuíram para a sua construção, para a sua consolidação, devo prestar a minha homenagem também ao atuaiPrefeito Municipal, Darei Accorsi, companheiro de Partido de V. Ex". O Prefeito, assumindo as rédeas desse Município, estabeleceu-se com
o Governo do Estado, e eu tive o privilégio ·de, durante dois anos, formar urna parceria com o Prefeito;
parceria que teve continuidade com o Governador
Maguito Vilela. Mas devo ressaltar a participação do
Prefeito Darei Accorsi nesse processo de desenvolvimento e de consolidação de Goiãnia.
Sr. Presidente, a minha preocupação ao ocupar esta tribuna, ao falar de Goiânia e ao homenageá-la, é também para mostrar ao Brasil, àquele
Brasil da costa, àquele Brasil que reeebeu durante
séculos a influência e a assistência de palses com
quem mantinham relações diplomáticas e de amizade, que a solução para os problemas nacionais tem
obrigatoriamente que passar pelo Centro-Oeste brasileiro.
O homem do sertão repete sempre este ditado:
"água mole em pedra dura tanto bate até que fura".
Sinto-me no dever de permanentemente falar do
Centro-oeste nesta Casa, porque o País precisa e~
tender que essa região tem tudo para abrigar, para
acomodar milhões de brasileiros que queiram experimentar melhores condições de vida. No dia em que
a Nação entender isso, as nossas condições serão
outras e num perfodo de tempo muito curto.
Tenho dito e repito que, se o povo brasileiro foi
capaz de construir, em 50 anos, urna capital com um
milhão de habitantes, que hoje está com a maior
parte dos seus problemas solucionados, esses mesmos brasileõros serão capazes de construir um novo

ea
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Brasil no Centro-Oeste. Quando digo brasileiros, Sr.
Presidente, é porque a nossa capital, Goiânia, é o
resultado da mistura de brasileiros de todas as regiões do País. Goiânia não foi const.ruída apenas
por goianos. A maior parte da sua população é
oriunda do Nordeste, do Sul, do próprio Centro-Oeste, do Leste. Ela vem lá dos Estados do Sul - Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná -, vem de
todos os Estados do Nordeste, vem do Rio de Janeiro, dç Espírito Santo, vem sobretudo do "Estado de
Minas· Gerais. Isso · demonstra que os brasileiros,
quando encontram oportunidades, são, na verdade,
capazes de desenvolver suas ações.
Quando se iniciou a construção de Goiânia, um
caminhão, para levar· material de construção mais
fino, de acabamento, gastava cerca de quinze dias
para ir de São Paulo até Gpiânia, pois não havia estradas, e sim caminhos; não havia pontes, e sim pinguelas, balsas. Ainda assim, Goiãnia foi construída.
Eu disse aqui certa vez e agora repito: Getúlio
Vargas entendeu isso; Juscelino Kubitschek compreendeu que o Brasil, voHando a face para seu interior, sobretudo para o Centro-Oeste, iria renascer.
Temos, como eu disse na semana passada, noventa
milhões de hectares de cerrado, dos quais a maior
parte é apropriada para a agricultura, ou seja, está à
espera da ação do homem. Temos um clima exce"
lente, bem como estações definidas. No CentroOeste, no mês de outubro, com o roncar dos primeiros trovões, o homem planta. Já nos meses de março e abril, as chuvas se retiram para que ele possa
colher o resultado do seu trabalho.
A pesquisa agropecuária demonstrou índices
de desenvolvimento admirável. Nossas ·terras são
apropriadas para a produção de alimentos; o índice
de produtividades invejável.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, brasileiros de
todas as regiões do País foram capazes de construir
Goiânia em pouco mais de 50 anos, com mais de
um milhão de habitantes e com todas as suas crianças na escola. Na rede municipal, oitenta mil crianças estão matriculadas nas escolas primárias, 188
mil nas escolas e colégios do Estado e mais de 70
mil em escolas particulares. Sr. Presidente, Srs. Senadores, são quase 400 mil crianças que estão freqüentando as escolas e 30 mil jovens freqüentando
as universidades. Se essa gente de todas as regiões
do País foi capaz de construir uma capital, com praticamente toda a infra-estrutura, veja o que não seria
. capaz o povo brasileiro de construir e desenvolver
· no Centro-Oeste e Norte do País, se o Governo voltar a sua atenção para a construção da infra-estrutu-
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ra desses locais do País. Basta que o Governo leve
para fá rodovia, fen:ovia, 'hidrovia, energia, assistência médica, educacional. Dessa forma, podE\rfamos
desintoxicar as regiões superpovoadas do Brasil e
· darfamos condições para que milhões de brasileiros
aléançassem cond~es realmente dignas de yida.
Presto a minha homenagem a Goiânia, na certeza de que estou mostrando ao Brasil um eiremplo
de luta, de ação, de fé na construção de um novo
Brasil. Que Goiãnia, ao comemorar os 63 anos de
lançamento da sua pedra fundamental, continue
· abençoada. Que continue sendo exemplo não apen~ para o Centro-Oeste, rnas para o Brasil\ sobretudo para as autoridades, que devem acreditar mais
na competência e capacidade do brasileiro.
O Sr. Edíson Lobão- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. IRIS REZENDE- Ouço V. Ex" com muito prazer.
O Sr. Edison Lobão - Senador !ris Rezende,
não resisto à tentação de dizer que, se Goiãnia alcançou um grande desenvoMmento nessas últimas
décadas, deve muito a um administrador notável, extraordinário, a um politico de grande competência,
da maior projeção e de grande densidade, além de
talento pessoal: lris Rezende!
O SR. IRIS REZENDE- Muito obrigado, Senador
Edison Lobão. O aparte de V. Ex" me provoca profunda emoção. Mas devo ser justo. Se realmente tive mérito como Prefeito de Goiânia, foi pelo fato de acreditar
no sentimento e na capacidade de um povo.
Assumi a Prefeitura de Goiânia em março de
1965 diante de uma situação complexa. A cidade estava em decadência, o funcionalismo tinha seus salários atrasados - operários da Prefeitura não recebiam pagamento há seis meses. No entanto, acreditando no povo, convoquei-o para os mutirões. Este
foi o meu mérito: acreditar no sentimento de solidariedade do povo.
Muitos duvidaram, quando anunciei a realização do mutirão. Uns diziam: 'essa é uma prática absolutamente rural, que a cidade jamais· absorverá".
Rebati e disse que o que importava'era a certeza de
···
que o povo seria solidário.
Convoquei a população. Naséeu o mutirão da
cidade. O mutirão era prática conhecida até então
apenas pelos habitantes. da zona rural. Na verdade,
esse vocábulo não existia nos dicionários; nem os
professores universitários o conheciam. No entanto,
o mutirão transtorrnou-se em instituição nacional.
Goiânia se uniu. Em 1966, as ruas foram consertadas, o matagal nos lotes· baldios foi roçado, a
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população, na ausência de pá mecânica, participava
do carregamento dos caminhões para o encascalhamento das ruas. Surgiu um novo tempo. Tudo isso
porque se acreditou no espfrito empreendedor, no
espírito de união e de solidariedade de um povo.
Eu dizia -V. Ex" não estava ainda neste plenário - que Goiânia é na verdade uma cidade um tanto
diferente. É o resultado de uma mistura de pessoas
de todo o território nacional. Goiânia, eu dizia, não
foi construída pelos goianos. Ela foi de iniciativa dos
goianos~ mas, como Brasma, foi construfda por pessoas de todos os Estados brasileiros. E quem, naquela época, saía do Maranhão, ou lá do Estado do
Ceará, ou do Estado do Rio Grande do Sul, e se dirigia a Goiânia para sentir uma cidade que nascia é
porque acreditava no futuro deste País, e, movido~
pela coragem, pela garra e pela determinação, tinham a certeza de que construiriam um novo tempo
para as suas fammas.
Goiânia é isso. Não se deve a um ou a outro,
mas a um povo todo, se deve a uma nação- vamos
assim dizer-, porque ali está o retrato do que o povo
brasileiro é capaz de fazer e de construir.
O Sr. Onofre Quinan - Permite-me V. Ex" um
aparte?

o SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) _ Nobre Senador Iris Rezende, a Presidência solicita que
V. Ex' conceda o aparte em termos de conclusão,
porque o tempo destinado ao seu pronunciamento já
está esgotado.
O SR. IRIS REZENDE - Obrigado, Sr. Presidente.
Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Ex', nobre Senador Onofre Quinan.
O Sr. Onofre Qulnan - Meu caro Senador e
companheiro de lutas políticas no Estado de Goiás,
Goiãnia, sem dúvida nenhuma, deve muito a V. Ex'.
Desde há muitos anos, eu já conhecia o trabalho
que V. Ex' fez em Goiânia, apesar de, naquela época, não estarmos tão ligados como estamos hoje.
Mas quero reafirmar aqui que não foi só em Goiânia
que V. Ex" prestou um grande trabalho, também no
Estado de Goiás. O nome de V. Ex' também já está
escrito na história de Goiás como um grande benfeitor, comparando-se com o nosso saudoso Senador
Pedro Ludovico. Portanto, quando hoje V. Ex' usa a
tribuna pela passagem do aniversário de Goiânia, é
preciso que nós, que conhecemos a obra e os políticos de Goiás, não deixemos passar em branco a posição que V. Ex" teve em toda a trajetória politica,
não só para o desenvolvimerrto de Goiânia como
também para o desenvolvimento do Estado de
Goiás. Muito obrigado.
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O SR. IRIS REZENDE - Muito. obrigado.fa'enador Onofre Quinan, pelo aparte, mas devo dizllr que
parte considerável de suas palavrdl; ·~ deve à generosidade de.v. Ex" e, sobretudo, à amizade que nos
une.
· ''.
Falando da contribuiÇão de Pel>SOas, .e~ .dizia
que o resultado que se observa· hoje,' 9 crescimento
dE!ve a um povo, se
da corsolidação de Goiâni.;~
deve a milhares e milhares de· pessoas, dentre as
· quais também V. Ex" se destaca.consideravelmente,
quer como empresário- o .maior Jll)lpresário do nosso Estado - quer çomo hom~m público. Porque V.
Ex', também como Vice-Govemador e como Governador durante o ano, deixoti bem .marcada a passagem de_V. Ex' na. chefia do Poder Executivo.e, por
que não dizer, em tantas áreas da ;idrt)inistração pública estadual, que Ex" tein Sidç um permanente e
efetivo colaborador.
... ,.,
.
_'
Goiânia e Goiás representam, na verdade, a
ação e a fé de um povo, a determinação de uma geração.
·
·· · · .-~ '-- _... ___ ·-..
Muito obrigado, Sr. Presidente:· · ..
0 Sr. Eduardo S~rplicy,···;:suplente de Se-

se·

v.

cretário, deixa a cadeira da pres!dencia, que
é ocupada pelo Sr. Edison Lobão.
.1.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Concedo a palavra ao Semidor Latiro CàmÍJOs. (Pausa.)
Concedo a palavra ao .Senador Henrique LOyola.
(Pausa.)
·
· · · ·. · ··· · · --·
· ·
S. Ex' declina da palaVra;.
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocfnio.
(Pausa.)
.. · · ·
· · ·
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
· "-· · ·' '' ·· ··
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Josaphat M<lrfnho.
(Pausa.)
•· ·· ...
- ·
Concedo a palavra ao Senador Joel de HoHanda.
(Pausa.)
Concedo a palavra· ao eminente Senador
1
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-5P. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão ·do orador.) Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, Sr"s e Srs.
Senadores, a Gazeta Mercantil de hoje, em matéria
..de Eliane Cantanhêde, informa que ·o Presidente
Fernando Henrique Cardoso dá sinal verde para o
Programa de Renda Miníma. •o Presidente· limita
gastos da União a R$600 milhões por ano" -' diz o
subtítulo que contém a seguinte informação:

•o Presidente Fernando Henrique Cardoso deu sinal verde para um programa de
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renda mínima voltado para a Educação. Estabeleceu, porém, alguns limites para a implantação: deve ser gradual, municipal, voluntário, atingir as regiões mais carentes e,
principalmente, custar um teto de R$600 milhões por ano à União. Como a idéia no Governo Federal é ressarcir os municfpios em até
50"/o dos custos, isso significa que o programa
inteiro deverá sair por R$1 ,2 milhão anual.
Fernando Henrique incumbiu o assessór pa~amentar da Presidência da República, Eduardo Graeff, de acertar com as bancadas aliadas um projeto com esses limites
para ser apresentado como substitutivo, já
na próxima semana, à Comissão de Educação da Câmara. Ontem, Graeff se reuniu
com os Deputados Roberto Brant (MG), Nelson Marchezan (RS) e Arnaldo Madeira
(SP), para discutir o encaminhamento da
questão.
O projeto, nos termos já discutidos entre o assessor do PlanaHo e os pa~amenta
res, tem o apoio do Gabinete Civil da Presidência da República e do Ministério do Planejamento. Ontem, teria sido também negociado com o Secretário do Tesouro Nacional, Murilo Portugal, mas a reunião com ele
ficou para a próxima semana. O principal
projeto de renda mínima tramitando no Congresso é o do Senador Eduardo Suplicy (PTSP), que se .transformou num incansável defensor da tese. Mas o que o Governo prec
tende é chegar a um substitutivo fundindo
quatro projetes no mesmo sentido, mas voltados para a educação. O argumento é o de
que a proposta Suplicy atingiria 34 milhões
de pessoas carentes, ao custo de R$17,6 bilhões por ano, equivalente a 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Os projetas considerados na fusão são
dos Deputados Marchezan, Pedro Wilson
(PT-GO) e Chico Vigilante (PT-DF), além
dos Senadores José Roberto Anuda (lfder
do Governo no Congresso, do PSDB-DF) e
Ney Suassuna (PMDB-PB). Quem vai assinar o substitutivo de interesse do Governo
será o gaúcho Marchezan.
que os cofres públicos gastam hoje
com evasão escolar e com repetência dos
alunos da rede oficial é uma barbaridade.
Precisamos evitar esse desperdício, além de
acabar com as crianças pedintes de rua

·o

Outubro 1996

neste País", disse o Deputado Marchezan,
que conversou com o Presidente da República na semana passada e obteve pessoalmente dele .o . aval para tocar adiante um
substitutivo. Na sua opinião, b ideal é votar o
projeto na Comissão de Educação na semana que vem. e em plenário antes do final do
ano. "A nova safra de prefeitos é altamente
suscetível a um projeto de cunho social
como este. Precisamos que eles pesquem a
·
isca rapidamente", justificou.
Ele e o Deputado Roberto Brant, porém, insistiram em que não adianta partir para
· iniciativas utópicas, que o Tesouro Nacional
não possa sustentar. "Qualquer programa de
renda mínima tem que ser municipal e voluntário, com a União ressarcindo metade dos .
gastos das Prefeituras"- disse Brant•
·
. Ora, Sr. Presidente, em primeiro lugar é importante saudar a disposição do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, em sendo verdadeira a noticia,
de abraçar de vez o projeto de garantíade renda mínima, que, na verdade, desde 16 dezeinbro de f991,
foi por Sua Excelência votado e aprovado, inclusive
tendo argumentado a favor, como líder do PSDB,
em 16 de dezembro de 1991. · ·
·
Os Senadores presentes naquela· oportunidade, como o Senador Edison Lobão, hão de lembrar
que, naquela noite, o Senador José Paulq Bisol fez
um pronunciamento brilhante. S. Ex' contou a história de um escritor espanhol· que havia falado d'Mim
trem muito especial, que corria em alta veloci~e;
ao chegar à plataforma da estação andava mais ~e
vagar, onde se encontrava uma pessoa COIT!' um
chapéu, com um capote grande, hesitando se iria ou
não pegar o trem; e o homem, na hora em que o
trem passou, com o seu chapéu, o grande capote,
hesitou, quase entrou no trem, mas o trem passou e
ele ficou na plataforma, e assim perdeu o trell) da
história.
·
Naquela ocasião, o Senador José Paulo Bisol
qualificou esse projeto de garantia de renda mínima
como o mais relevante, o que mais afetaria a conãlção do pavo brasileiro e o que mais condizia cóm o
objetivo fundamental desta Nação, inscrito por ele
próprio, como Constituinte, na Constituição: el'@dicar a pobreza e melhorar a distribuição da renda em
termos pessoais e regionais.
..
No diálogo que tivemos esta semana, o Professor Philippe Van Parijs, da Universidade Católica de
Louvain, que conversou durante quarenta minutos
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, esta-

Outubro !996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

va fazendo uma reflexão comigo sobre as memórias
de Jean Monnet, um dos principais formadores da
Comunidade Européia atual. Foi um daqueles que
mais contribuíram para que se formasse, primeiro, o
Mercado Comum Europeu e tudo aquilo que precedeu a sua instituição, para, depois, chegar-se à Comunidade Económica Européia, visando, gradualmente, à unificação económica, monetária, a fim de
que não haja mais barreiras aduaneiras em todos os
países da Europa
O Professor Philippe Van Parijs disse-me que
Jean Monnet, aos 85 anos, afirmou, nas memórias
que escreveu, que houve ocasiões em que se deparou com pessoas que assumiam idéias e proposições de outras; porém, ao longo de sua vida, aprendeu
a lidar com isso, observando que o importante, a
cada momento da história, era encontrar pessoas
com idéias certas e motivação correta para levá-las
adiante, na melhor direção possível.
Jean Monnet- embora muitas pessoas tenham
assumido ou levado adiante algumas das suas principais proposições - é considerado um dos mais importantes formuladores e fundadores da idéia da Comunidade Econõmica Européia.
Levando-se em conta essa reflexão, essas memórias de Jean Monnet, e em relação ao que expliquei ao Professor Philippe Van Parijs a respetto das
inúmeras idéias que surgem pelo Brasil afora, com
os mais diversos nomes - Bolsa-Escola, Programa
de Garantia de Renda Familiar Mínima, Pioneiros,
no Tocantins, Projeto Vale-Cidadania, Projeto Direito
à Vida, no Amazonas, e outros -, é importante observarmos que, a cada momento, surgem pequenos e
grandes trens, e que o fundamental não é tanto o
nome do trem, mas· que esteja caminhando na direção correta.
Felizmente, tenho saudado inúmeras vezes atitudes de Deputados e Senadores, que, de alguma
forma, abraçaram a idéia de fazer com que todos os
brasileiros possam partilhar da riqueza desta Nação,
também aliando à proposta de garantia de renda mínima as oportunidades de educação para as crianças.

É importante ressaltar que Deputados Federais
agiram nesse sentido, como o Deputado Nelson
Marchezan; o Deputado que apresentou também
uma proposta de lei baseada no projeto de garantia
de renda familiar mínima de Campinas, do Prefeito
José Roberto Magalhães Teixeira; o Deputado Pedro Wilson, do PT de Goiás; o Deputado Chico Vigilante, que apresentou na Câmara dos Deputados
um projeto de bolsa-escola; o Senador José Roberto
Arruda, Líder do Governo no Senado, do PSDB, que
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apresentou aqui um projeto de bolsa-escola; antes,
o Senador Ney Suassuna, do PMDB da Paraíba,
apresentou um projeto de garantia de renda mínima
relacionada à educação. Avalio que haja ainda outros parlamentares que propuseram medidas nessa
direção.
O Deputado Germano Rigotto, Relator do projeto que instttui o Programa de Garantia de Renda
Mínima, em julho úttimo, apresentou novas emendas
ao .projeto e relacionou-o à educação, além de ou. .. ".: ' .
tras emendas que o aperfeiçoam.
Sr. Presidente, qual será o· nome do trem?
Será Bolsa-Escola? Será Programa de Garantia de
Renda lvÚnima? Será Programa de Renda de Cidadania, ou de Renda Básica, ou de Direito à Vida?
Talvez não seja tão importante o nome do trem, desde que esteja mutto claro para a população o _que
significa. o importante é que o diretto a uma renda,
a um dividendo, a uma renda mínima, tome-se um
direito à cidadania e jamais seja apenas a dádiva de
um deputado, um senador, um· vereador, um prefeito, um governador ou um presidente.•·-· _, ~.
Porém, é preciso que se chame a atenção do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, porque Sua
Excelência está sendo responsável pela demora 1;111
que diz respetto à apreciação· desse projeto. QueM
lembrar que já em 1993 ele era Ministro da Fazenda
e o Presidente Itamar Franco encaminhou-lhe cópia
da carta de Herbert de Souza, coordenador da Ação
da Cidadania contra a Miséria· e pela Vida, em que
falava da importância de logo se fazer •tramitar e
aprovar o projeto. O Ministro da Fazenda soube disso e conhecia a importância de se acelerarem, desde aquela época em que ainda não.era.Presidente
da República, os estudos a respeito do.tema
Durante o período em que exerceram funçã~
no Ministério, todos os Ministros - Zélia ·cardoso de
Mello, Marcmo Marques Moreira; Gustavo Krause,
Paulo Haddad, Yeda Crusius, Rubens· Ricúpero,
Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, Pedro
Malan, Antonio Kandir, José Sena·- tiveram oportu- :
nidade de mandar suas asse5sorias· Éi seus economistas estudarem em profundicj!lcj!l e.~ n:i!ltéria
No âmbito do Instituto de. Pesquisas Económicas Aplicadas - IPEA, do Ministério do Pl;mejamento, inúmeros estudos e seminários foram realizados.
Neste ano, inclusive, o economista André Urani fez
extenso estudo: Renda mínima ~avaliação das propostas em debate no Brasil, de julho de 96; ainda
mais recentemente, realizou estudo em ·que já estir
ma o Programa de Renda Mínima com as propostaS
do Deputado Germano Rigotto, criadas em conjunto
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comigo. Portanto, esses estudos já estão aliançados.
Saúdo esse sinal verde dado pelo Presidente
Fernando Henrique, porém, ressalto que o está fazendo com atraso; deveria acelerar ainda mais o
processo. Deveria acelerar ainda mais.
O Ministro Clóvis Carvalho, agora Coordenador
dos Assuntos Políticos, como que chamou para si a
responsabilidade de coordenar esse programa e
chamou o Assessor Parlamentar, Eduardo Graeff,
da Presid~ncia da República, para dialogar a respeito. O jornal noticia que Eduardo Graeff vai conversar, e já começou a fazê-lo, com os Deputados aliados. Entretanto, não me procurou ainda, não procurou o Partido dos Trabalhadores. O que é isso, Sr.
Presidente? Só procuram os aliados?
Esse Governo não dialoga com sinceridade,
com transparência, com aqueles que estão na oposição. Será uma questãq simplesmente de não dar
força ao Senador por ser do Partido dos Trabalhadores? Com ele é melhor não dialogar?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente
se enche de cuidados para conversar comigo e até
mesmo com um dos maiores especialistas, um grande filósofo, ,economista, professor eminente, fundador da rede européia da renda básica: o Professor
Philippe Van Parijs. Foi preciso insistir muito para
que Sua Excelência o recebesse, o que, com certeza, foi extremamente importante, tanto que o Presidente queria que o Professor ficasse alguns dias no
Brasil para debater com sua equipe todo o conhecimento que está trazendo de lá. O Professor Philippe
Van Parijs já tinha estado por dois dias no seminário
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
discutindo com cerca de 150 pessoas, dos mais diversos Estados e Municípios brasileiros, que têm interesse profundo nesse assunto. Felizmente, a idéia
está abraçada por pessoas de todos os Partidos e
de todos os credos.
Tem sido nossa intenção mostrar que essa
proposição acompanha a história da humanidade, é
apoiada por pessoas de bom senso e racionais de
todos os Partidos e por economistas de todos os
credos. No entanto, o Governo se toma de todos os
cuidados, até mesmo para receber um economista
com a qualificação do Professor Philippe Van Parijs.
Não duvido que, em algum momento da história,
esse Professor se tome Prêmio Nobel de Economia.
Apesar de tudo isso, o Presidente Fernando Henrique, corno precaução para impedir que houvesse
muita divulgação sobre o evento, marcou a audiência em sua agenda privada, e não naquela que é
passada para a imprensa. Tomou inclusive o cuidado de que nenhum fotógrafo registrasse o encontro.
Não pedi que isso fosse feito, porque, em seu Gabi-
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nete, o Presidente da República tem total responsabilidade pelo que ali se passa. Assim, não houve nem
mesmo o registro fotográfico do encontro. Agora, o
Presidente dá o sinal verde, quase cinco anos depois.
É ótimo! Mas será que realmente é para valer?
Nesta matéria, não há referência ou registro de
nenhuma atitude de diálogo e de respeito para Gr:lpl
o Relator da matéria, Deputado Germano Rigdt!ib.
Quem sabe o Sr. Eduardo Graeff foi instruído para
não dialogar com esse Deputado, embora ele tenha
sido Uder do Governo e seja a pessoa que mais e:r
tudou o assunto ao longo dos últimos quatro anos!...
Como ele é o Relator de um projeto de um Senador
do PT, então, que não se faça por meio dele:
Sr. Presidente, o que está aqui colocado é que
o Governo teme e quer limitar os custos e diz que o
custo máximo seria de R$1.200 milhões. Ora, Sr.
Presidente, R$1.380 milhões, com uma perspectiva
de que seria até menor, seria exatamente quanto
custaria o Programa de Garantia de Renda Mínima,
se aprovado para o primeiro ano, de acordo com o
projeto agora com as emendas de Gennano Rigotto,
aplicando nos Estados de menor renda per capita.
Ou seja, a etapa primeira, de acordo
estudos
de André Urani e a emenda de Germano Rigotto, colocaria o Programa de Garantia de Renda Mínima funcionando, no primeiro ano, nos Estados do Piauí, Maranhão e Tocantins, o que atingiria cerca de 2.386.000
pessoas, de 25 anos ou mais, cujli renda não atinge
R$25 per capita, excluindo-se as tamnias com renda
acima de R$720, tendo um montante anual de transferência de R$1,381 bilhão, com benefício médio mensal
de R$48. Isso significaria, para os Estados mais pobres, justamente o início de um projeto, o início de urna
esperança, o início daquilo que nós e o próprio PresiI
dente avaliamos como uma utopia realista.
Portanto, gostaria de ressaltar e registrar,
como parte do meu pronunciamento, o parecer sobre o substitutivo do Projeto do Programa de Garantia de Renda Mínima, do Deputado Gennano Rigotto, Relator do Projeto na Comissão de Finanças e
Tributação, feito pelo economista André Urani, do
IPEA e Professor da UFRJ, Universidade Federal do
Rio de Janeiro.
,
,
Nesse estudo, ele mostra que o Projeto pode
ser perfeitamente aprovado e permitiÍiá que erradi-cássemos a miséria do Brasil, investíSsemos em capital humano e realizássemos maior justiça social do
que a que tem sido realizada até agora.
,
Muito obrigado.

eom

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
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Parecer sobre o substitutivo de projeto de

Programa de Garantia de Renda Mfnima
lreletor da

do Deputado Germano Rigotto IPMOS,RS)
de Fimmças e Tributação da Câmara dos Deputados)

Comi:~si!ío

André Urani'
1. A pobreza no Brasil tendo ·como seu principal determinante a · desigu11ldade de
· renda (e não a incapacioade da economia gerar renda), politicas fiscais de car~ter
redistrlbutil(o podem se revelar eficazes no combate ao fenOmeno. O debate em
torno deste tema teve infcio em meados da década de 70, quando. o professor
Antonio Maria da Silveira propOs a implementação de um .imposto de renda
negativo. Ela foi retomado com muita Intensidade na primeira metad• dos anos 90,
com a aprovação pelo Senado· Federal (com voto f11vorével do atual Presidente da ,
República) do projeto de lei do Senador Eduard.o Matarazzo Suplioy (PT·SP)
instaurando o Programa de Garantia de Renda Miníma CPGRM).
2. O PGRM originai consistia em um imposto de renda negativo de 30% do diferencial
entre a renda pessoal e uma linha de pobrez11 de 2 sahirios mlnimoa. Teriam direito ·
a este beneficio todos os cidadãos acima da 25 anos. O programa, no entanto,
seria Implementado gr11dualm.ente • começando pelas faixas etárias mais velhas.
Ele substituiria paulatinamente outros programas assistenciais em vigor.
3. As principais crftlcas levantades ao projeto original de Suplicy toram:
• o fato do PGRM se voltar à 11tenuaçiio das conseqOêncfas da pobreza {a
insuficiência de rendll) e nllo so combate de suas causas;
• o programa eumentaria o Incentivo li lnformalide~de das relaçllaa de trabalho:
• a dificuldade de se mensurar a varl6vel rende em uma aconomi11 onde
predomina a informalidade, poderia levar a importantes fraudes·:
• a renda peuoal n!lo é um bom critério para mensurar o bem-estar de um
indivfduo. Uma pessoa pode ter uma renda baixa <ou mesmo n!lo ter renda
alguma) e não ser pobre pois pertence a uma famnia cuja renda familiar per
capita não é baixa. Simulações realizadas -no IPSA a partir da· PNA0/1990
indicam que cerca de 40% do montante total de transferências de um
programa deste tipo (ou cerca de 8,5 bilhlles de Reais/enol se destinariam l
metade mais rica da populaçlio segundo a distribuição da renda familla.r per
capita.
4. Com base nas crfticas acima, outras propostas da programa deste tipo surgiram.
Entre elas, merecem ser destacadas:
• a de Luiz Guilherme Schymura de Oliveira, que consiste essencialmente na
lmplantaç!lo de um programa de H renda básica H (todo brasileiro. acima de
uma certa Idade faria jus a uma transferência fixa em dinheiro,
independentemente de sua renda e de sua participação ou nlo ao mundo do
trabalho),
.~

rª
'11

' Professor da FEA-UFRJ a paaquiudor da OiPES·IPEA.
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• a de José Mareio Camargo, que defende que as transferências sejam
efetuadas a todas as famflias cujos filhos em . idade escolar estejam
regularmente matriculados no sistema público de ensino básico; e
• um substitutivo do próprio Suplicy que, mantendo a idéia. de imposto de
renda negativo sobre a renda pessoal (mas para uma linhe de pobreza de 3
salários mínimos), adote um formato de transferências (allquotas de imposto
de renda negativo) semelhante ao do Earnlng lncome Tax Credit !EITCI
americano, incorpora parcialmente algumas das Idéias de C11margo (tamflles
com filhos em Idade escoler teri11m que comprovar sua escolarizaçtlo) e 1
condiciona e concessão do benetrcio· à contribuição à Previdência.

5. Mais recentemente, programas deste tipo tem sido edotados ~ nfval local, a
começar pelo Munlcfpio de Campinas e pelo Distrito Federal. Em ambos os casos. a
idéia básica é a de Camargo, ou seja, as transferências silo ·vinculadas à
escolaridade. Este critério, no entanto, 'foi combinado ao da uma linha de pobreza
estabelecida em termos da rende familiar per capita. No caso de Campinas, o
beneffcio é calculado da forma tal a que a famnía atinja exatamente a linha de
pobreza; no de SrasOia, ele é igual a um salário mfnimo, independentemente da
diferença inicial entre e rende familiar per capita e a linha de pobreza. Programas
semelhantes têm rapidamente se espolhado em vários outros' munlcfpios
importantes, como Salvador, Rlbeirto Preto, Sto Josá dos Campos, Londrina,
Blumenau,. etc.
6. O substitutivo do Deputado Germano Rigotto retoma em grande parte o projeto
original de Suplicy, nos seguinte5 sentidos:
• prevê-se um Imposto de renda negativo baseado na renda pessoal;
• a linha de pobreza ' astabalacida (nAo se sabe bem porque} um pouco
acima de dois salários mfnimos 1240 Raais);
·
• a alfquota de imposto de renda negativo ' fixada em 30%;
• a idade mfnlma para se ter acesso ao programa ' de 25 anos; e
• o programa viria substituir outras polfticas assistenciais em curso.
7. Há, no entanto, diferanças significativas:
• para evitar os vazamentos das transferências para as camadas mais
favorecidas da população, estabelece-se que a renda familiar total de um
beneficiário não pode exceder 3 vêzes a linha de pobreza {ou 720 Reais)
(Art. 1•, parágrafo 2°);
• incorpora-se a condição de que os filhos ou dependentes em Idade
escolaridade (até 14 anos) tenham que freqüentar a escola (Art. 1•.
parágrafo 3°);
• ao invés de começar pelos mais velhos, o prog~ama Iniciaria beneficiando os
Estados mais pobres do pafs, se extendendo progressivamente (ao longo de
·
8 anos) para os demais (Art. 3•);
• ele seria financiado com recursos do Governo Federal, mas prevê-se que ele·
seria Implementado através de convênios com Estados e Municfpios {Art.
1•, parágrafo 4° e Art. 7°);
• imp~e-se um teto de 3,5% do PIB para os gastos com o programa; e

-------------------~
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• prevê-se uma série de medides de caréter complementar, tais. como:
progrl!maa e projetas necessários 11 11mplieçêo da oferte de serviços e bens
de consumo popular (Art. 6°) e programas . de . treinamento e·
aperfeiçoamento dos b•;mefici,rioe, visando sue melhor in6erção no mercado
de trabalho (Art 7").
·
··'
B. O substitutivo como um todo representa um importante avanço . em ·relação à '
proposta original, pois:
.
• nota-se uma nftida Intenção de ir além do simples alivio da insuficiência de
renda, dado que por um lado condiciona-se o beneffcio à escolaridade dos
filhos e por outro se pensa também na capacitaçEio do .próprio beneficiário,
de maneira a que ele próprio possa· superar a situação de pobreza; ". '" . · .
• a lmposlçAo de um teto para a .tenda famllll!r reduz ~ubstancialmen.te os'
vazamentos de transfarencias pars os extratos meis ricos da populaçllo
(vide anexo!:
:: .. : i.: ..c......
• a implantação do programa a partir das regiões mais pobres do pafs faz
muito mais sentido que a partir das faixas etárias mais elevadas; a · : --" ..
• prevê·se um teto máximo pare 0$ gastos com o programa.
·

'I
9. Há ainda margem, todavia, para ulteriores melhoramentos, por exemplo:
• aa transferências poderiam se dirigir b famnías e não aos indivfduos: · ·
• a linha de pobreza deveria ser calculada em termos da renda familiar per
capita;
.
• da mesma forma que em Csmpinas, a alfquots de Imposto da renda ·
negativo poderia ser desenhada de maneira tal 11 levar os benellclários atê a
linha de pobreza (nem além, como pode scontecar em Brasnía, nein aquém,
como ocorre com o formato analisado equil; a
· ·
• o Art. 7° deveria ser revisto. Programas da treinamento e a·p·erfeiçoamento,
de fato, já existem e têm se multiplicado; são de responsabilidade da
SEFORIMTb Iam convênios com Estados e Municfpiosl a financiados pelo
FA T -· e deveriam continuar a sê-lo. Seria oportuno endereçar os
beneficiários do PGRM a estas programas, mas nêo instituir riovos
programas para este póblico esp;;~cífico;
• o próprio Art. 6° parece dispensável, pois é vago demais;
·•
• de uma maneira mais gerei, trata-se de harmonizar o programa· que se
pretende criar com outras políticas públicas pré-existentes a nilo de exigir
(ainda Que implicitamente) que ele venha resolver sozinho o problema da
pobreza no Brasil.
1O.Neste sentido, é importante se estabelecer com mais precisão quais seriam as
poUticas sociais já existentes que viriam a ser substituídas pelo PGRM. Cabe
ressaltar, porém, que se os cortes fossem realizados de forma homogénea (ou seja.
mantendo·se a composiçllo do gesto público social atual), e adoção ·do progren.<l
levaria a uma nítida melhora da situação dos mais pobres (veja-se anexo).
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ANEXO
Simulações dos impactos do PGRM através da PNAD
1 • Projeto origjnal do Senador Edugrdg Matorazzo Suolioy (PNAD/1990)
Estas simulações forem realiz:adas com base em uma linha de pobreza de 200
Reais e uma alíquota de imposto de renda negativo de 30%.
O número de benefici6rios potenciais resulta ser de aproximadamente 41
milhões de pessoas e o montante anual de tr11nsterências etingiri11 oerca de 21 bilhOea
de Reais.
Detectaram-se fortes vezementos.paro as camadas mais ricas da população:
algo como 40% do montante total de transferências destinaria-se aos 50% mais
ricos. Comprovou-se que a razão deste:~ vazamentos estaria no foto de mvites
mulheres cónjuges e !nativas <portanto com renda zero) poderem potencialmente
acessar o programa.
Ainda assim, o gráfico 1 mostra de forma inequfvoca que os erros de
foca!iz:açiío seriam menores que· os acarretados pelo conjunto do gasto público social
<ttualmente em vigor. 1
Grtftco1

Parlll doa

-•lo• por qulntll doa

btnefto~riol

24
:12

zo
11
1%) ,.

12

10
Q1

1
No eixo horizontal desta gr•tico constam os beneficiários ordenados por · qulntis da
dlstribuiç5o da renda familiar por capita. Os dados sobre gesto pllbllco social alo do Banco ,
Mundial e referem·se a 1990 !ver Jones. T. P. (1996): "Gasto Pllblico Social e Pobreza no
Brasil", S6rje Semjnilrjos n.4/96, OIPeS·IPEA, Rio de Janeiro. Para maiores detalhes, veja·se
Urani, A. (1996): "Renda Mlnima: uma Avaliaçao das Propostas em Debate no Brnu•, ~
Semjndrjos n.6/96. OIPES·IPEA, Rio ele Janeiro.
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2 • Syblt!M!yo do oecutpdo Gtrmano Rlgono (PNAD/1993)
Os imp11ctos do substitutivo do deputado Rigotto foram estimados. com base
na vitima PNAD disponfvel (1993). eles estão reprenntados ne tebela 1 abaixo.

TABELA 1
111'1U81dis

Benoflcio m6dlo
mensal

.beneficiário•

trensferinclali

2.386.606

R$ 1.381.021.449

R$

13.933.504

R$ 7.788.987.221 ·

R$

48,22
46,58 ' "
''""<

1.014.866

R$

R$

!559.644.8e4.

""

''-r•_.,{

45,96

. ; ' - -.;:,.· ~ ~: :~ .

1.853.697

R$ 1.046.621.176

R$

47,05

4.667.410

R$ 2.686.847.902

R$

45,81

7.314.818

R$ 4.169.953.247

R$

47,51

31.390.903

R$17.633.075.859

~

''

....

,R$

46,81

'

...
Cabe ressaltar que:
• por razões de pressa e simplicidade, as oito etapas previstas no substitutivo·
foram reduzidas a sais;
• o número potencial de beneficiários, apesar da elevação de Unhe de
pobreza, diminui significativamente em relação eo programa original de ·
Suplícy, o que comprova que o estabehlcimento de um teto para e rtnde
familiar contribui para minimizar os vazamentos; e que
• estes números estão provavelmente super-estimados. uma vez que :-'como
comprovam vários estudos recentes do IPEA •• a situaç!!o socio·econOmice 1
brasileira melhorou significativamente após a adoçao do Plano Real.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- Concedo a palavra ao r.obre Senador Artur da Távola. S.
Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, comemorase, neste ano, os 60 anos da boneca Emília, de
Monteiro Lobato.
•ora•, direis, "abominável Senador Távola, o
que tem a boneca Emília, de Monteiro Lobato, a ver
com os macroproblemas brasileiros tratados por
esta Casa?" E eu lhes direi, no entanto, parodiando
o poema, que muito, particularmente, no terreno da
formação infantil...
Em primeiro lugar, é necessário que façamos
um pequeno alcance sobre a natureza profunda· da
mensagem de Lobato. Posteriormente, pretendo
analisar a presença de Lobato que, durante alguns
anos, ocupou a televisão brasileira e, em seguida,
se for possível, um breve alcance sobre como a televisão brasileira, hoje, opera na direção da criança.
Portanto, nós, desde logo, vemos que essa aparente
alienação do tema da boneca Emma talvez tenha a
ver em profundidade com algo polftico dii'etamente
relacionado com a infância brasileira, com o imaginário da criança brasileira.
Recentemente, na Universidade de São Paulo,
participei de um interessantrssimo Seminário chamado "A televisão, a criança e o imaginário", razão pela
qual trago a esta Casa algumas reflexões que a Universidade de São Paulo fez com especialistas de vários teores.
Monteiro Lobato pode ser considerado hoje um
autor, de certa forma, ultrapassado. UHrapassado
em parte pela linguagem, que é uma linguagem da
década de 40. Alguns livros são dos anos 30, a Emília tem 60 anos, portanto, é 1936. Podem-se ver na
obra de Lobato dois veios absolutamente paralelos,
ambos muito interessantes. Monteiro Lobato possui
um veio lúdico de entretenimento e diversão, no qual
ele passava, isso sim, valores de cidadania; e Monteiro Lobato pode ser olhado também como seguidor
de um veio diretamente didático. Ele escreveu Emflia no Pafs da Gramática, Aritmética de Emflia; ao
defender a existência de petróleo no Brasil, escreveu um livro didático chamado O Poço do Visconde;
escreveu Geografia de Dona Benta e o seu próprio
livro, Viagem ao Céu, que é uma aventura fascinante, é um livro com rudimentos de astronomia.
Então, temos em Lobato esses dois veios bem
delimitados. Os livros com a finalidade direta de en-
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sinar e os livros com a finalidade direta de promover,
para aquele grupo, a doce, encantadora e encantátória aventura da vida.
·
Pode-se dizer, então, que, com o avanço da didática, as novas fórmulas, o computador etc, esses
livros, de certa maneira, perderam a atualidade. Não
se ensina mais aritmética como naquele tempo, tampouco a gramática, que, inclusive, mudou ao longo
desse tempo. A questão do petróleo hoje já avançou. Não há mais dúvida de que há petróleo no Brasil e que Lobato tinha razão na sua luta quase solitá~a. ta~tas vezes ~ luta
que o levou aoftfrcere,
InClUSIVe.
·
• ·
~
' Quero me referir, porém, aos livros nlll1 quais o
entretenimento predominava, por . uma razão que
tem a ver diretamente com o desenvoMmento do
imaginário infantil e com as formas pelas quais esse
imaginário é hoje tratado mi televisão.
Nesses livros, existiam personagens muito interessantes. Vamos a eles em breves palavras: a
criança era representada por dois meninos: Os irmãos Pedrinho e Narizinho; Um ·pÔnto-interesSa.irte: nos
livros de Monteiro Lobato não existe, na famma de
Pedrinho e Narizinho; senão com. referênciaS muito
vagas, a figura de pai e mãe .. Não que eles não tivessem pai e mãe, mas Monteiro Lobato, a meu .jufzo com uma intuição genial, retira daquele grupo a
figura de pai e mãe, exatamente para suprimir o caráter repressor que pai e mãe sempre representam
inevitavelmente, ou, então, o caráter do amor com
ansiedade.

essa

O amor com ansiedade, que é característica
dos pais, não é característica dos avós. Os avós
conseguem esse milagre de ter amor sem a ansiedade dos pais, o ·que representa para a formação
psicológica da criança algo de essencial. Dona Benta, a avó, era uma pessoa, ao mesmo temRQ, sim·•
pies, ao mesmo tempo cuHa, generosa, educildora
e
não repressora. Esse seria o primeiro elemento central da pedagogia lobatiana responsável, a meu jufzo, pelo grande encantamento que aquelas drianças
queriam viver nas aventuras.
Como era composta .a unidade social daquele
grupo? Era composta da avó e por uma figura negra,
tia Anastácia. Figura muito discutida pelos analistas
de Lobato, ela representa, de um lado, a completa
integração da classe dominante branca com ta cultura negra, oprimida, esmagada, tida semp~ como
uma cultura de valor secundário, quando é uma cultura milenar de valor tão importante como qualquer
outra cultura. Mas, como Monteiro Lobato colocava
a cultura negra na posição de empregado, muitas

·--···-·-
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pessoas viam ali a estratificação de uma sociedade
conservadora que veria particularmente no negro
permanentemente a figura de empregado.

era nobre e era nobre porque era detentor do cqphecimento cientffico, e representa, no grupo, o saber
·
v
racional.

Mas Tia Anastácia foi uma figura predominante
no grupo. A integração social e racial se fazia de
modo estritamente claro. E mais, ela era representante de uma forma de cultura que se expressava no alimento, que se expressava no conhecimento
das lendas, que se expressava na percepção do elemento IT)ágico - e já veremos a importância desse
elemento mágico no imaginário infantil.

Inúmeras tempestades abateram-se sobre
Lobato à época, pelo fato de ele criar, dar vida a
uma boneca e a um sabugo de milho, como deu
vida também ao Marquês de Rabicó, um porquinho da fazenda que chegou a ser noivo da EmOia.
Setores conservadores da Igreja Católica o atacaram violentarpente, a dizer que Lobato pregava o
· atefsmo ao admitir a possibilidade de vida fora da
vida humana, que é graça, obra e dom de Deus.
Essas criticas, de alguma forma, chegavam a um
tempo em que a Igreja Católica não havia ainda
sido bafejada por ventos renpvadores, _que, depois, evidentemente, fizeram-na compreender a
obra de Lobato na sua extensão, na sua beleza e
na sua grandeza. Fiquemos com esse grupo, por
enquanto, embora houvesse muitos outros personagens que a ele se agregavam ao longo de cada
estória. Para efeitos da minha fala, estou afastando os livros paradidáticos de Lobato e estou trabalhando exclusivamente com os livros de aventura,
de reinações, de travessuras.

E juntamente com Tia Anastácia, fora de casa,
havia o tio Barnabé, que era uma espécie de jardineiro, um factótum da fazenda, negro também, que
era o representante profundo da cultura negra, na
sensibilidade espiritualizada, no conhecimento de·
práticas e no conhecimento de trato com a terra, daquela sabedoria que emana de longos e longos anos
de trato com a terra.
Monteiro Lobato engorda esse universo das
reinações - a expressão é dele, que significava travessura, brincadeira - com algumas invenções absolutamente notáveis. A primeira era a di! boneca
Emília. Emma era uma boneca de retrós, feiosa,
malfeita, dessas bonecas que as crianças e as meninas apreciam exatamente porque incompleta. A
criança prefere sempre trabalhar com o brinquedo
incompleto, porque ela o completa na brincadeira,
no seu imaginário; o brinquedo pronto, acabado, tem
apenas uma finalidade.
Emília possufa umas características curiosas:
não tinha coração, porque era uma boneca de pano,
o que a fazia - conforme expressão de Lobato •mazinha", e era também •se mostradeira", ou seja,
exibida, que gostava de se mostrar. Emília representa, nesse universo do imaginário infantil, um dos
elementos mais importantes - o elemento intuitivo.
Por isso ela era desabrida, corajosa, antipática e absolutamente liberta de formalidades. Assim a intuição.
Outro personagem agregava-se ao grupo, um
personagem de uma invenção absolutamente notável de Monteiro Lobato: chama-se Visconde de Sabugosa. Por que Sabugosa? Porque ele era feito de
um sabugo de milho. Conta Lobato que alguém, certa vez, comeu o milho e esqueceu o sabugo ou o escondeu, por esperteza, travessura ou preguiça, atrás
de uns livros da biblioteca. Assim, esse sabugo, ficando ali muitos anos, tomou-se extremamente culto
e, uma vez ganhando vida, ele se transforma no Visconde de Sabugosa Ele era um visconde, porque

e

Vejamos como a intuição genial desse escritor
alcançou pontos profundos. Existem. praticamente
três formas de saber. Há o saber racional, no qual
se baseia toda a ciência, todo o desenvoMmento industrial. Há o saber intuitivo, que é o saber da percepção, da criatividade, dos poetas, dos artistas, dos
criadores. E há o saber mágico.
O saber mágico, na nossa sociedade raCionalista, é sempre colocado como um saber de forma
inferior, porque ele trata dos elementoS ligados ao
mistério da vida, ele trata da possibilidade de exis.tência de outros universos fora do nosso, ele trata
da transcendência.
O próprio saber religioso é, no'fundo, um saber
mágico. Não é um saber' meramente racional, por
mais que São Tomás de Aquino tenha apontado caminhos racionais para se chegar a ·Deus. Mas, na
maior parte do pensamento religioso,· há o elemento
mágico, seja no pensamento religioso branco; cristão, católico ou protestante, · ou no saber rel~loso
negro, africano, milenar ou ó sabe_r religioso orfe~.
budista, xamanista, etc. ·
· '·· '· "·· ·
"
Em todas essas formas de saber há ci elemento mágico, ou seja, o elemento crença; 'a capacidade
de imaginar fora e acima da razão: I=: o que levou, inclusive, certos setores do próprio catolicismo a propor a máxima latina credo quia absurduin- creio por-
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que é absurdo -, por se tratar de um saber que está
além da razão.
Essas três formas de saber - o racional, o in·
tuitivo e o mágico - vivem a se digladiar no mundo,
evidentemente. A humanidade é pouco aberta para
ter uma visão integradora do conhecimento e para
buscar também a expansão do próprio ser em todas
as di reções.
Em geral, o ser humano prefere ficar encapsulado, cristalizado num só conhecimento, e, com esse
conhé.cimento, com essa fé, crença ou esse ·dogma,
atravessar a vida.
Lobato, ao contrário, propõe, exatamente pela
presença dessas três formas de saber, essa idéia da
abertura para a exp"ansão do ser.
Então, vejamos: Emma, o saber intuitivo, a
chispa, a percepção aguda, o insight da psicanálise, ·
a criatividade, a ousadia, a franqueza. Visconde de
Sabugosa, o saber racional, científico, lógico, todo o
saber da sociedade contemporânea, pelo menos até
a década de 70, quando, de novo, formas de saber
mágico emergiram e ganharam principalmente os jovens. E o grupo negro daquela pequena comunidade familiar, tia Anastácia e tio Barnabé, o saber mágico, que permite o mergulho nas lendas, ·nos abismos do inconsciente.
O inconsciente é mágico porque multivário,
cósmico, impulsivo. O inconsciente não é regido pelas regras compostas do saber racional.
Aqui, de novo, a figura de o• Benta, a avó, joga
um papel preponderante. Por quê? Porque ao representar não uma dessas formas de saber - embora
uma representante do branco dominante-, é a representação das formas integradoras desses saberes.
Eu diria melhor, ela é representante do conhecimento ou, se preferem, é a representação da sabedoria;
da sabedoria que o idoso significa. Poderia ser, ar, o
arquétipo do velho sábio, de Jung. Ela integra essas
formas de saber; é o elemento de unnicação daquele grupo que discute muito, briga entre si, tem teorias sobre tudo.
Reparem, senhoras e senhores, que numa
obra para crianças Lobato é capaz de jogar de modo
genial essa inter-relação entre esses grupos, entre
essas formas de saber, tudo envolto num clima
agradável e adorável de brincadeira.
Posso testemunhá-lo porque sou da geração
de meninos que leram Lobato. Aliás, perdoem-me a
digressão de natureza pessoal: havendo sido um
menino solitário, filho único, de mãe viúva, Lobato
povoou a minha infância. Razão pela qual, até por
um motivo de gratidão, presto, hoje, esta homena·
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gem quando se comemoram os sessenta anos de
Emnia.
· · ., ·
., ·
'
Mas o que pretendo com isso é mostrar que se
algumas obras de Lobato '·desaparecem, porque se
tomaram antiquadas em relação ·ao a1Íanço da própria didática e da própria literatura infantil, essa estrutura sociopsicológica daquele giupo não desapareceu. E a pedagogia implfcita nesse' grupo, através
da qual ele fazia paSsar conceitos de cidadania, valores culturais brasileiros, concettos ligados ao respetto por todas as formas do ·saber, tudo envolto na
ludic.idade e na brincadeira, isso está'mais cJ~ro e
·· ... · · , ' · · I
presente do que nunca.
· Agora, vejamos a ligação de tudo isso com a
pol ftica, nossa matéria. A te.levisão brasileira, d~n
te os anos de t 975 a·. t 984, foi capaz· de fazer, através de um convênio entre a TV Educativà e a Rede
Globo, o Sftio do Pica-Pau ·Amarelo, ·que não foi a
expressão exala de todas as estóriàs de Monteiro
Lobato. Vários roteiristas criaram estórias, acrescentaram. Porém, o eixo central. dessa pedagogia, por
mim aludida aqui, não só foi mantido, como tam~ém,
de certa forma, foi até incentivado. Surgiram personagens como Zé Carneiro, que não está nos livros
de Lobato, mas que é uma representação do Jeca
Tatu, outra criação de Lobato para representar o homem interiorano de seu tempo, opilado, fraco. Esse
personagem sai da literatura de Lobato, numa fase
em que o autor precisava de algum dinheiro, e passa a ser objeto de um folheto de propaganda para o
Biotônico Fontoura. Rui Barbosa, num discurso no
Senado, certa ocasião, ao se referir à miséria do homem interiorano brasileiro, cita como exemplo a popular figura do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. O fato
de ser autor de um propaganda que se transportara
para o folheto do Biotônico Fontoura faz Lobato passar, de um desconhecido, a um conhecido, pela
menção de Rui Barbosa no Senado.

É a mesma coisa, nobre Presidente, se V. Ex"
hoje se referisse a qualquer escritor brasileiro, o que
imediatamente o consagraria e o tomaria querido e
estimado por toda a população deste Pafs.
Pois bem, o Jeca TatU está prese~te na versão
televisiva através da figura do Zé Carneiro. Por várias razões, encontraram-se atores qualificados à
época: a grande atriz Zilka Salla~eri)Í, no papel de
D" Benta, e assim por diante. Não Cabe, agora, fazer
propriamente uma penetração mais profunda, digamos, no elenco. Mas ali se respeitou erri profundidade, se não as estórias, pelo menos a "tessitura, a organização, as tensões internas daquele grupo feito
por Monteiro Lobato.
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. Pois bem, do começo de 1985, quando termina
o Sftío do Pica-Pau Amarelo, até esta data, são 11
anos. Assistimos, em toda a televisão brasileira, ao
desapareciménto de uma preocupação efetivamente
significativa com as crianças. Ou a programação infantil foi invadida por pelfculas de terror, japonesas,
ou a programação infantil foi invadida por formas
que, diferentemente da pretensão de Lobato de formar cidadãos, busca formar consumidores. Hoje, a
programação infantil dos canais é uma grarrde escola de formação de consumidores precoces, que vão
ao ponto não apenas de consumir tudo aquilo que ali
está anunciado, como até de consumir os discos
gravados pelas apresentadoras, todas figuras respeitáveis e muito simpáticas, mas todas figuras inevitavelmente louras, dolicocéfalas, brancas, em nada
afinadas com a etnia formidável, mestiça, deste Pafs
e em nada afinadas com valores estruturais da cultura brasileira.
Portanto, no momento em que, ao lembrar os
60 anos da boneca Emma e ao verificar, pelo sinal
luminoso, que meu tempo já acabou, deixo com
esta Casa a preocupação por este tema, que é
de eminente valor político: o de que, em relação
às crianças deste Pafs, também os meios de comunicação de massa. Refiro-me a eles porque,
do ponto de vista da literatura infantil em livro, o
País pode orgulhar-se da qualidade editorial de
grande parte dos livros brasileiros para crianças
hoje em dia •. Mas, do ponto de vista do uso dos
meios de comunicação, temos um rádio cujo espectro nada tem para crianças, ou quase nada.
A proporção de programas infantis no rádio é
0,001%. A televisão não está parando para pensar que, ao lado de formar consumidores -tudo
bem, porque essa é a estratégia da sociedade
dominante -, tem que formar cidadãos, porque o
consumidor, quando investido da cidadania, é
um consumidor diferente.
A formação pura e simples de consumidores precoces nada mais faz do que ser uma formação mimética, repetitiva, imitativa, dependente, não obtendo aquilo que, por intermédio de
Emília, Lobato sempre tentou: a independência
de pensamento, a capacidade de uma leitura crítica sobre o mundo, a capacidade de obter até a
visão original de cada ser, diante dos processos
de massificação, aquilo que ela mesma, a bonequinha Emília de retrós, dizia de modo tão gracioso e tão pretensioso: 'Sou a independência
ou morte•.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o disCurso do Sr. 'Artur da Tá- .
vola, o Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira da
presidência, ·que é Ocupada pelo· Sr. Eduar.do Suplicy; suplente de seçretario .
'
'
.
. . '· ..-,
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Senador Artur da Távola, como !'residente desta' sessão, eu gostaria de fazer uma sugestão a V. Ex"
com respeito ao pronunciamento que acaba· de fazer. 'Esse pronunciamento merece ser divulgado e
' deve ser objeto de uma pequena puQiicação, porque
é um extraordinário estfmulo à leitl,Jra de. Monteiro
..
.
Lobato.
N. Ex" foi extremame.nte feliz. Conhecedor profundo da obra de Monteiro Lobatc;>,_ que mereceu
aqui se tomar conhecido pela palavra do Senador
Rui Barbosa, assim rememorado p_or V. ~,_por
tudo o que V. Ex" falou e pelo que conhecemos de
Monteiro Lobato, ele merece tomar-se. ainda_ mais
·.. .. . . ..; . . . .·... ·' .. . . · ·. J ·
conhecido.
Ao ouvir o pronunciarrtj3nto de V. Ex", fu1 sentindo vontade de .ler Monteiro Lobato. ConhéÇo. diversas de suas histórias e livros, más é tão bom
quando uma pes5oà com o conhecimento literário de
V. Ex• estimula outras pessoas a lerem - e lerem
boas obras, como os livros de Monteiro Lobato. Considero o pronunciamento de V. Ex". um estfiJlulo à
leitura, prática muito importante para o desenvoMmento cultural do nosso Pafs, para as crianças ou
para os adultos. Certamente que, ao· conhecerem o
que disse V. Ex", terão maior vontade de ler Monteiro Lobato.
Cumprimento V. Ex" pelo pronunciamento. Fica
a sugestão.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Agradeço a sugestão a V. Ex". Vou passar à Taquigrafia não propriamente os termos do meu discurse, mas o estuçlo
que fiZ para a Universidade de São Paulo, que está
bem sistematizado. Acredito que, para uma publicação, possa ser mais -útil. Agradeço a V. Ex" as palavras de elogio.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Eu
proporia a V. Ex" que inclufsse como introdução ao
seu estudo o seu pronunciamento !ai como aqui falou, pois foi extremamente rico e muito importante,
inclusive na sua consideração final sobre como a televisão deveria levar em conta as reflexões que aqui

fez.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo, para uma
homenagem de pesar, por 5 minutos.
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O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na última terça-feira, em Mossoró, Rio Grande do Norte, faleceu
o prefeito daquela cidade, Sr. Jerõnimo Dix-Huit Rosado Maia. Creio que o fato não pode passar sem
um registro e uma palavra nesta Casa a que um dia
o ex-prefeito pertenceu.
Dix-Huit era o nordestino tfpico de uma determinada época e de um determinado momento daquela região. Era, como seu nome indica, o décimo
oitavo filho de uma famma que teve vinte e um. Era,
também, o filho de uma famflia de nordestinos que
tinha necessidade de expressar a importância da interface cuHural entre nós, brasileiros, e a cultura
francesa. Pertencia a uma famma cujos filhos ho· .
mens todos se chamavam Gerõnimo e as mulheres,
Isaura. O que distinguia um do outro era a numeração de cada um, registrada em francês. Na verdade,
ele integrou uma famma importante de políticos do
Rio Grande do Norte.
Seu irmão, Dix-Sept, o décimo sétimo, foi governador do Rio Grande do Norte, eleito em 1950,
empossado em janeiro de 1951 e morto em julho do
mesmo ano, num acidente de avião ocórrido em
Aracaju.
Seu irmão, Vingt Rosado, o vigésimo dos filhos, além de Prefeito, Vereador, Deputado Estadual, foi Deputado Federal por aproximadamente
vinte anos.
E, finalmente, ele próplio, Dix-Huit, médico, coronel reformado da Pol feia Militar, fora Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador da República,
Prefeito da cidade de Mossoró por três vezes, Presidente Nacional do INDA - Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrálio. Viveu expeliências políticas
importantes e, talvez, a mais marcante tenha sido a
de ter integrado a comitiva do Presidente João Goulart, naquela viagem que se incorporou à História do
Brasil, quando Sua Excelência visitou oficialmente a
China. Dix-Huit Rosado, então Senador da República, integrava aquela comitiva, e partilhou com o então Presidente João Goulart as tensões, as emoções, os Jiscos, os momentos intensos vividos, não só
pelo Presidente João Goulart, mas por todos seus
companheiros de viagem.
Dix-Huit Rosado não realizou um dos seus
grandes sonhos, o de ser governador do Estado,
sentando-se na cadeira que um dia se sentara o seu
irmão Dix-Sept Rosado. Mas conseguiu viver intensamente, representar um momento importante da
politica do Rio Grande do Norte, participar de mo-
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mentes importantes da politica do Rio Grande do
Norte em várias fases da nossa vida e da nossa histólia. E sobretudo conseguiu orgulhar-se de ser prefeito por três vezes da sua cidade amada, a cidade
de Mossoró. Dix-Huit gostava de referir-se a si próprio como prefeito como o Velho Alcaide.
Hoje trago a esla Casa a minha homenagem
de quem fui companheiro algumas vezes, correligionálio durante certos períodos, adversário em outros.
Mas cultivando sempre e invariavelmente uma relação de admiração e de respeito que sei terem sido
'
.
recíprocos de sua PE~rte.
() Sr. Lúcio Alcântara -\Permite-me V. Ex'
um aparte, nobre Senador Geraldo Melo?
O SR. GERALDO MELO - Pois não, nobre
Senador Lúcio Alcântara.
·
O Sr. Lúcio Alcântara- Eu gostaria apenas
de trazer também a minha palavra de pesar ao Estado do Rio Grande do Norte, à cidade de Mossoró, à
famma do Senador Dix-Huit Rosado, porque tive o
privilégio de conviver com S. Ex', e posso dizer que
se trata de um homem com espírito público, um homem com vocação pára a vida pÓblica. EÍ<eroeu os
vários cargos que V. Ex'. mencionou e morreu como
Prefeito de Mossoró. Venceu a última eleição numa
batalha dura e difícil. Era homem de idade, com problemas cardíacos, e teve uma vitória consagradora.
Tivemos oportunidade, no dia 1• de janeiro de 1993,
de estarmos juntos, V•. Ex', eu e mais o ex-Deputado
e ex-Governador Aluizio Alves e o Deputado Henrique Alves, para assistirmos à posse de Dix-Huit na
Prefeitura de Mossoró. E ali, ainda hoje rememorávamos, houve um embate político relacionado à Câmara de Vereadores, e a posse terminou demorando
algumas horas para que viesse a ocorrer. Mas era
um homem de muita· fibra, de muita coragem, de
muita disposição, e que realmente prestou muitos
serviços ao Estado do Rio Grande do Norte. Queria
também trazer aqui a minha palavra de saudade,
como amigo que fui, e o nossO preito pela sua vida
pública, sua vida familiar, como cidadão de u~fa
mflia tradicional na vida pública do Rio Grand~ 1 do
Norte. E V. Ex' faz muito bem em fazer aqui esse· registro, porque ele de fato merece.
O SR. GERALDO MELO - Agradeço o aparte
de V. Ex', que inco:poro integralmente ao meu discurso, fazendo questão de consignar que ele faz justiça à memória do Prefeito Dix-Huit Rosado.
Hoje, entendi, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que deveria trazer a esta Casa o testemunho
desta minha homenagem, o registro da sua morte,
pedindo ao Senado que, em nome da casa, .taça
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chegar à família de Dix-Hutt Rosado, lambém, a manifestação de pesar desta Casa, onde, um dia, ele
chegou por otto anos e por oito aqui ficou e honrou a
representação do Rio Grande do Norte.
O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um
aparte, Senador Geraldo Melo?
O SR. GERALDO MELO- Concedo o aparte a
V. Ex', com muito prazer.
O Sr. Ney Suassuna- Senador Geraldo Melo,
também queria solidarizar-me com V. Ex".· Sou conhecedt>r da história de Dix-Huit Rosado e, por muitos anos, morei nos limites da Paraiba com o Rio
Grande do Norte, em Catolé do Rocha e em Patu.
Sei quão importante foi Dix-Hutt Rosado para aquela
região, principalmente para a grande região de Mossoró. Quero solidarizar-me com os pêsames de V.
Ex• e também dizer que lamento profundamente ô
fato de o Rio Grande do Norte ter perdido uma personalidade como a de Dix-Huit Rosado.
O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado, Senador Ney Suassuna. O depoimento de V. Ex" enriquece ainda mais o meu pronunciamento, partindo
de alguém que cresceu enriquecido pela poeira da
Paraiba, misturada com a poeira do oeste do Rio
Grande do Norte.
Sr. Presidente, concluo dizendo que, hoje, DixHutt Rosado morreu como desejava, ou seja, podendo dizer de si próprio que continuava sendo o velho
alcaide de Mossoró. Hoje, Dix-Huit repousa na paz
do ventre da sua cidade e deixa a história da sua
vida e o seu exemplo para se incorporarem à história política do Rio Grande do Norte.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
Presidência do Senado também se associa à homenagem de pesar· ao ex-senador Dix-Huit Rosado.
Será providenciada a homenagem de pesar à família, sugerida pelo Senador Geraldo Melo.
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador José Bonifácio,
por 20 minutos.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO (PPB-TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a violência
hoje, no Brasil, é uma das grandes preocupações
da sociedade, dos polfticos e da Nação como um
todo.
Não é só 'privilégio' das grandes cidades e
das grandes capitais a eXistência de gangues de
menores que assaltam, que matam, que participam
do tráfico de drogas, que estupram e que praticam
as mais variadas espécies de crime.
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Há poucos dias foi publicada no Jornal de
Brasília uma reportagem sobre gangues de meno- ·
res que aterrorizam e ameaçam do diretor aos mais
simples alunos. E não existe um meio legal - não
está existindo até agora- de se córtar esse mal essas ameaças, em virtude de todos os integra~es
dessas gangues serem menores de .18 anos de ida·
de.
'Gangues aterrorizam escolas.
Adolescentes armados praticam vandalismo na Ceilândia, ameaçando diretores
e professores.
. · ·
.
Gangues de adolescentes armados andam aterrorizando alunos, professores, pais
e diretores de escolas da Ceilândia P;if!ões
e paredes com marcas de tiros, vitl~9a5
quebradas cercas de arame cortadas e muros depredados são alguns dos sirials do
vandalismo praticado pelos marginais. A situação, segundo Pedro Teixeira Nunes; diretor da Escola Classe 34, no ,'P' Norte; está
'insustentável'.
·
· ., :•· '· . · ·
Os menores;· conforme
diretor, se
reúnem na porta" da escoià 'para" acertar
contas'. Os encOntros acontecem ·c:JuaSe
sempre na parte da tarde, horário de maior
concentração de estudantes. Os integrantes
das gangues chegam ao cúmulo de 'ameaçar a vida de diretores, professores e servidores das escolas, quando são chamapos· a
·
atenção.
O diretor Pedro Teixeira sofre ameaças
toda vez que tenta conversar com os chefes
das gangues. •A escola tomou -se um ponto-chave dos acertos de contas. Na maioria
das vezes são ex-alunos e estranhos. Muitas vezes não fazemos a denúncia por cautela', argumentou Teixeira. Ele lembrou que
na quinta-feira passada os alunos ficaram
apavorados quando membros das gangues
deram 12 tiros em frentes a escol!l. às
13h30, horário de entrada dos alun~ que
estudam à tarde.
A Escola Classe 34 tem 750 aiU!f>S de
primeira à sexta séries do primeiro grau e
funciona em dois turnos de manhã, e à tarde. A escola até parece uma prisão, lamenta
o diretor, uma vez que foi necessária a colocação de grade em toda parte, muros e portões altos para evitar o acesso dos marginais. Com intutto de promover segtlrança,
foram enviados ofícios ao .Secretário de

o
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Educação, Antonio lbanez, à Fundação Educacional e ao Comando-Geral do Batalhão
Escolar, solicitando a presença de policiais
na escola. 'Não podemos fazer nada porque
são todos menores"'.
Vejam bem, Srs. Senadores, a gravidade da situação de violência que grassa neste País, nesta
Capital e, também, já nas cidades pequenas, como
a minha cidade.
Os m·enores de 18 anos entram na criminalidade, formam gangues, matam, fazem o que querem,
à revelia da lei. É muito comum o sujeito ser marginal até 18 anos, matando, praticando latrocínios e,
depois, ao atingir a maioridade, tomam-se homens
de bem, se isso for possível.
O art. 14, § 1°, 11, c, da Constituição Federal
permite que o cidadão de 16 anos escolha o Presidente da República, ou seja, ele pode votar, pode
decidir sobre os destinos do seu Pafs. Todavia, a
mesma lei que lhe dá o direito de exercer a cidadania protege-o de crimes, que abalam tragicamente
muitas fammas deste Pafs.
Talvez ninguém aqui presente tenha sido assaltado e, portanto, nunca passou por um xeal perigo. Infelizmente, já fui assaltado e foram disparados
contra mim vários tiros por menores marginais. A
meu ver, a Nação deve dar direitos aos menores,
mas também deve cobrar-lhes deveres. O maior de
16 anos já tem condições de responder criminalmente pelos seus atos. Não é possível um cidadão de 17
anos matar unia pessoa e simplesmente gozar dos
privilégios que a lei reserva aos que não completaram 18 anos de idade.
O Sr. Ney Suassuna - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Com muito prazer,
Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna - Defendi essa mesma
tese quando apresentei um projeto que reduzia a
idade mínima da punibilidade de 18 para 16 anos.
Não é possível realmente, como diz V. Ex1 , que os
maiores de 16 e menores de 18 anos possam votar
para Presidente, Governador ou Senador e não precisem assumir os seus atas. Hoje não há uma gangue sem um menor para fazer o trabalho sujo, porque esse não vai preso. Ele, então, assume o crime,
livrando todos os demais que são os maiores de idade. Por incrível que pareça, apresentei esse projeto
e recebi dezenas de cartas protestando, defendendo
a manutenção da idade de 18 anos para a punição.
Provavelmente, as pessoas que mandaram essas
cartas não tiveram um parente assassinado por um
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menor. Quem reoebe direito tem de assumir dever.
Deu-se um direito; que se dê o dever. Parabéns a V.
Ex".
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Agradeço o aparte
do nobre Senador Ney Suassuna
O Sr. Romero Jucá - V. Ex" me permite um
aparte?
·
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Ouço V. Ex', nobre Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá- Gostaria de registrar o
meu apoio ao discurso de V. Ex'. Tramita nesta
Casa, há algum tempo, uma emenda constitucional,
de minha autoria, que baixa a idade da punibilidade
para 16 'anos. A minha justificativa foi a de que, se o
jovem de 16 anos pode dirigir em vários paTses e, no
Brasil, tirar brevê para aterrissar e levantar võo ff<n
aeroportos nacionais - com o nível de conhecim_elíto, informação e percepção da realidade que a.juventude possui, por conta dos novos instrumentos
de tecnologia em comunicação - é de fundamental
importáncia que possa responder por seus atas. Há
quem defenda a punibilidade para os menores de .16
anos; na Inglaterra e em outros países desenvolvidos, a idade mínima de punição vem retrocedendo
para 12, 13 ou 14 anos. É uma chaga para o nosso
Pafs permitir essa lívre atuação da criminalidade até
os 18 anos, como bem assinalou o Senador Ney
Suassuna. Gostaria de dizer que essa discussão
toma corpo não só no Senado mas também na Câmara. É emergencial que se façam as modHicações
necessárias na 1e9islação••
O SR. JOSE BONIFACIO -Agradeço o aparte
do nobre Senador Romero Jucá.
Esse assunto é tratado no art. 228 da Constituição Federal, que dispõe:
"Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação espeeial."

É preciso que esse artigo seja modificado. A
idade mínima para a imputabilidade penal precisa
1
ser atterada
O texto do art. 228 prende o amadurecimento
da pessoa a um critério puramente biológico, ou
seja, a mágica idade de 18 anos. A presunção le!Jal
\ é de que no 18° aníversário, subitamente, manife$··.se na mente do jovem a total compreensão das nor'n:tas de conduta da sociedade.
.
\
Claramente pode-se ver que essa presunção
está ~ivorciada dos fatos. O mundo moderno acelera
o amadurecimento e já não se pode pretender que
um jovem de 16 anos não tenha discernimento s!Jficiente para saber o que é crime e quais as suas con-
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sequencias. Assim, faz-se necessário adaptar a
Constituição à realidade do País.
A Justiça é exercida penalmente de várias maneiras. Não se pode querer que .a um cidadão de 16
ou de 18 anos seja imputada uma pena igual a de
um cidadão já amadurecido de 25, 30 ou 40 anos. A
mudança na Constituição é simplesmente o início. É
preciso, depois, transformar a lei penal mediante lei
complementar.
É preciso articular-se para. os jovens umiipo de
pena dfferente. Devem permanecer as atenuantes ligadas à idade, para que não se coloqu~ um jovem
cidadão no meio de marginais que podem corrompêlo ainda mais. Isso é assunto para a legislação ordinária, que se transformará com a mudança da Constituição que preconizamos em várias propostas de .
emendas. Ressalte-se que somos autores de uma
dessas propostas, para a qual obtivemos o apoio de
29 Senadores. Agora que os Parlamentares estão
conscientizados da necessidade dessa mudança na
Constituição, partiremos para adequar, por lei complementar e ordinária, a legislação penal vigente que
trata dos menores em nosso País.
Vejo tudo isso com muita preocupação. É pre- ·
ciso que se dê um basta à impunidade. se· diminuirmos a idade penal para 16 anos, tenho certeza de
que poderá reduzir-se, numa penada só, em 50% a
criminalidade neste Pafs. O próprio temor de ir para
trás das grades fará com que esses jovens que roubam, assaltam e matam pisem nos freios. E nós precisamos dar uma resposta à comunidade brasileira,
que sofre, sem segurança, com medo da violência
que grassa neste País.
Sou um homem do Norte, próximo ao Estado
do Pará, e, corn.grande preocupação, estou vendo
anunciada'mais uma grande catástrofe-neste País,
que é a invasão de Serra Pelada pela Polícia Federal e pelo Exército. Nunca ninguém tirou da minha
consciência, e depois vi isso retratado na imprensa,
que o grande culpado do massacre de Eldorado dos
Carajás foi o Governador do Estado - o grande e
único culpado. E agora já se está plantando uma
grande auréola para o Presiderite Fernando Henrique Cardoso, de ser o grande culpado do massacre
que poderá ocorrer em Serra Pelada
Vejo a preocupação do Senador Ademir Andrade, como homem daquela terra. Sei que, em Serra
Pelada, há muitos conterrâneos meus, na minha cidade, meus irmãos, meus amigos, meus conhecidos, e, pelo sangue que corre nas suas veias, tenho
certeza de que haverá resistência. Não quero que
volte a acontecer neste País o que aconteceu perto

493

da minha terra, em Xarnbioá, onde um grande número de aviões chegavam carregados de corpos de
jovens soldados do Exército brasileiro, que, inexperienternente, atiravam contra si próprios, pensando
que estavam matando terroristas. ESses mesmos jovens que servem o Exército poderão ir para Serra
Pelada, massacrar a· si próprios e aos brasileiros
que estão ali, com toda dificuldade, tentando tirar da
terra o sustento seu e de suas familias.
É preciso que haja responsabilidade deste Governo. É preciso que haja responsabilidade do nosso
Parlamento, para que, depois, não se· encham aviões de Senadores e Deputados, para irem ao enterro
de garimpeiros e soldados, por algo incompreensível
que pode acontecer neste Pafs nesses próximos
dias.
Faço esse alerta ao Senado e à nossa Nação.
Basta de vergonha, basta de tantas atrocidades que
já aconteceram neste Governo, com menos de dois
anos!
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Bonffáclo, o Sr. Eduardo Suplicy, suplente de secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Beni Veras. ·.
·
O SR. NEY SUASSUNA.- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Beni Varas) - Concedo
a palavra ao Senador Ney Suassuna
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, apenas queria comunicar aos meus
Pares que, hoje, comecei a distribuição de uma publicação, que levou algum tempo para ser elaborada, em defesa de uma reforma política ampla, onde
abordamos: a representação na Câmara e no Senado, a densidade da represeJ:rtação, voto distrital, lista
aberta, fidelidade partidária, reeleição, enfim, todos
os temas em que ternos que nos aprofundar para
podermos fazer uma reforma política. Não o fizjUerendo ser o dono da verdade, mas, sim, para, lfi~Ci
palmente, gerar mais debate e mais aprofundamento
neste item, que tenho em conta como um dos primordiais neste Pafs.
·
Neste estudo, rno&1ro, por exemplo, que, nos
três úttimos meses da última legislatura, 296 Parlamentares trocaram de Partido, sendo que um deles,
7 vezes; um outro, 6 vezes; dois, 4 vezes. . ..
Nesses 15 primeiros meses desta legislàtura,
já 96 também trocaram de Partido, alguns, 2 vezes.
Enquanto tivermos esse troca-troca, enquanto tivermos legendas de coligação ou de aluguel, com toda
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certeza, não teremos do eleitor - que vota em alguém por uma linha ideológica, e, depois, vê essa
pessoa passar para a posição diametralmente oposta - o respeito pelo Parlamentar e, concomitantemente, pelas Casas da Câmara e do Senado.
Comecei a distribuir o trabalho entre os companheiros, mandei para todos os Deputados, exalamente para começarmos a aprofundar mais o debate.
M4ito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Tem a palavra o Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje é o dia
dedicado à democracia- que deveriam ser todos os:
dias.
Quero homenageá-la, trazendo uma contribuição sobre um tema que é muito importante para todos nós: o racismo.
Se existe uma ideologia brasileira - isto é, um
conjunto de idéias pelas quais a nossa civilização
descreve, explica e justifica a si mesma, mesmo que
não corresponda a uma realidade -, ela tem, entre
seus pilares, os mitos da não-violência e dá igualdade racial. Mitos antigos e, por isso mesmo, arraigados em nossa auto-imagem, .vêm constituindo verdadeiros obstáculos para o autoconhecimento da cultura brasileira e para a realização de mudanças em
nosso comportamento social, que se fazem mais urgentes a cada dia.
O caráter pacífico e não-violento do brasileiro
é, até certo ponto, uma inverdade histórica que fomos capazes de inventar. Não fossem suficientes,
para desmentir esse mito, episódios do passado,
como as Guerras do Paraguai e de Canudos - quando o Brasil oficial aniquilou o oponente, em vez de
se limitar a derrotá-lo militarmente -, bastaria analisar com isenção as tensões sociais de nossos tempos, em que se manifesta uma crescente violência e
criminalidade urbana, como também conflitos fundiários. Matar tem sido coisa fácil, na cidade e no campo, por um par de tênis ou por alguns hectares de
terra - às vezes, por muito menos do que isso.
As chamadas •causas externas de violência" já
ocupam o segundo lugar como causa de mortalidade no Brasil. Este é um dado importante. Acidentes,
homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, tudo
isso já constitui a segunda causa de morte no Brasil.
O pior é que, neste País supostamente pacífico, há ainda os que, embora justamente aterrorizados com a escalada da barbárie, vêm defender, con-
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traditoriamente, o uso de mais violência contra violência, escudando medidas reconheqidamente inócuas, como o agravamento das penas para os cometedores de crimes violentos ou propostas comei a
há pouco fada redução da maioridade penal,
zia o Senador José Bonifácio, justificando o seu ·ponto de vista.
,
·
Esse, porém, não é o tema que desejo abordar. Quero chamar a atenção para o outro pilar fundamental a que me referi: .o mito da democracia ra· ,. ,
·
cial.
·Começarei com um exemplo simples, mas ilustrativo da nossa capacidade de oeultai" pecados, semelha'nte ao do macaco da fábula,
só via a cauda dos demais. Tem sido comum, desde muito tempo, compararem-se as situações dos contrastes e
conflitos raciais no nosso País e nos Estados '!I,Jnidos. Foi sempre cõmodo chamar a atenção para as
tensões claras, explfcitas, que Já existem, e contrastá-las com a aparente tranqüilidade vigente no Bra-

oomo

que

~r

sil. Aqui não surgimm,
exemplo, ,movimentos
como a Ku Kux Klan, sociedade •secreta• criada
Jogo após o fim da guerra civil, dedicada estatutariamente a impedir o exercício, por partes dos ex-escravos, de quaisquer direitos que lhes viessem 11 ser
concedidos pelo governo americano.
Ao contrário dos Estados Unidos, nunca houve
entre nós, desde a Abolição, qualquer dispositivo legal que determinasse os lugares que negros e brancos devam ocupar em veículos coletívos, restaurantes, banheiros públicos - injustiça absurda que' foi o
estopim da revolta cívica do grande Lfder negro Martin Luther King.
· ·
Por outro lado, a impressão de harmonia pode
decorrer fambém do fato de que, nos Estados Unidos, não existe toda essa gama de tons de pele que
caracteriza os brasileiros, resultando intensa da miscigenação.
Tais fatos inegáveis parecem confirmar a noção segundo a qual as relações inter-raciais no Brasil são pacíficas e igualitárias. Ao acreditarmos nisso, porém, caímos na chamada •armadilha ideológica•: enxergar somente o que julgamos ou queremos
ver, e não aquilo que está diante de nossos olhos.
Qualquer análise detida, fundada em índices sociais
ou na simples observação de nossos costumes revela a triste verdade: sob a máscara da cordialidade
há uma sociedade vielenta racista.

e

É manifestação de racismo, por exemplo, o
fato de a classe média paulistana somente se haver
mobilizado para reclamar às autoridades alguma
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ação contra a violência depois de alguns de seus jovens, brancos e louros, terem sido vítimas fatais de
assaltantes. Não digo que esses assassinatos não
tenham sido estúpidos, certamente o foram; o 'pro·
blema está na desigualdade ele tratamento. Morticínios seguidos, repetidos cada fim de semana, de dú·
zias de outros jovens, mas pobres e negros, não ha·
viam comovido tanta gente. ·
De fato, em geral, as classes abastadas nem
tomam conhecimento dessas· matanças ou, quando
tomam, muitas vezes manifestam apoio aos grupos
de extennínio, como foi visto nas pesquisas de opi·
nião no dia seguinte ao caso da Candelária, no Rio
de Janeiro - para não apontannos somente os paulistanos.
Argumentemos que o preconceito é, em parte;
social, isto é, contra o pobre, não propriamente con·
tra o negro. Argumentemos que é humano reagir somente quando a ameaça bate à sua porta; argumentemos, para agravar, que os nossos tempos são de
competição e egoísmo. Tudo verdade. Não nos devemos iludir, porém: por trás da constante indiferença, num caso, e da súbita revotta no outro, está, no
fundo e inquestionavelmente, uma mal-disfarçada
dose de racismo. Racismo que se manifeSta da maneira mais cruel: o completo desprezo pela vida hu·
mana.
Nosso racismo, que tanto tentamos camuflar,
foi revelado em duas grandes reportagens, publicadas nesses últimos anos em dois dos mais importantes órgãos de nossa imprensa. Quem primeiro le·
vantou o problema, em 25 de junho do ano passado,
foi a Folha de S. Paulo, ao encartar, em sua edição
daquele domingo, um caderno especial dedicado ao
assunto, a que foi dado o tttulo de "Racismo cordial".
Mais recentemente, a revista IstoÉ publicou, no dia
4 de setembro, uma longa matéria intitulada exalamente •o fim do mito•, em que se buscava desmascarar, mais uma vez, a mentira da nossa pretensa
democracia racial.
O ponto de partida das reportagens reunidas
no caderno especial da Folha de S. Pauto foi uma
pesquisa de opinião, realizada pelo Instituto Oatafolha, em que cada pessoa entrevistada devia primeiramente dizer se, pessoalmente, era ou não racista.
Em seguida, para fazer o contraste com essa primei·
ra resposta, as mesmas pessoas eram instadas a
responder se concordavam ou não com detenninadas frases, colhidas do repertório do senso comum
ou da chamada sabedoria popular.
Nessas frases, por trás da aparente inocência
das idéias recebidas, o racismo se manifesta às ve-
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zes tão claramente que ficamos pensando como é
repitam sem se da·
possível que tantas pessoas
rem conta de seu significácló•. DàS doze frases utilizadas na pesquisa,' selecionei duas· que considero
mais características desse racismo "velado", e cujo
resuitado, se parannos um 'pouco para pensar, é um
· ·
verdadeiro escândalo.
As frases que escolhi; SrOS. e Srs. Senadores,
são as seguíntes: "Negro bóm é negro de alma bran. ca• e·"As Ú!licaS coisas qu!!.O!l neg.ros sabem fazer
bem são música e esporte"/ ·. -. .... : ,., ·. ·. · ·
· A primeira frase reéebéu'a i::oheordância ~se
luta de 35% dos brancos e de 36%, tanto dos pardos
quanto dos negros; recebeu, ainda,· a concordância
parcial ele 11% dos brancos dos pardos e del12%
dos negros. A segunda frase, ·por sua vez, recebeu a
concordância total de 28% dos brancos, 31%',dos
pardos e 30% dos negros, com a concordância parcial de 12% dos brancos, 14% dos pardos e 10%
dos negros.
Esses resultados indicam que urna parte !significativa dos negros introjetou o preconceito e tende,
pór isso, a se encolher e a não brigar por seus direitos, fato que, sem sombra de dúvida, acaba por reforçar a desigualdade e a injustiça social. ·
O dado mais importante, porém, é o confronto
entre a auto-imagem de não-racistas que nós rios la·
zemos e a realidade mostrada pela concordância
com tais noções pré-concebidas. No resuitado global, abrangendo todas as doze perguntas, enquanto
os 88% dos entrevistados diZiam não ter nenhum
preconceito, na resposta que deram às perguntas
apenas 14% mostraram-se isentos de preconceitos.
Quarenta e sete por cento demonstraram preconceito em algumas respostas, outros 4% em várias respostas, e 36% em raras respostas.

as'

e

A má consciência dos brasileiros em · relação
ao problema, no entanto, revela-se integralmente
quando os entrevistados tiveram que diZer se os
brancos, em geral, têm preconceito contra os negros. Ao colocar a carapuça nos· outros, é sempre
fácil chegar à verdade: oitenta e nove por cento dos
entrevistados disseram •sim•, !ração quase idêntica
à dos que disseram não ter preconceito.
A pesquisa na revista lstoÉ, por sua vez. foi
realizada pelo Instituto Brasmarket. Ali, dados semelhantes aos do Datafolha foram obtidos, como a opi·
nião de 83% dos entrevistados de que existe preconceito contra negros, e de mais de 90% de que há
preconceito contra pobres. A grande diferença reside no fato de que a pesquisa lstoÉ-Brasmarket
concentrou-se também em avaliar preconceito con-
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tra os mestiços, manffestado no repúdio das populações urbanas das régiões Sul e Sudeste às levas de
nordestinos que para lá acorreram em busca de emprego. O desejo de que o' Govemo tome providências para conter a imigração foi manifestado por
quase 70% dos belo-horizontinos e por quase 60%
dos paulistanos.
As duas reportagens coincidem quando avaliam a desigualdade de tratamento coflf!~rido a brancos e negros pela justiça. Negros são sempre mais
perseguidos pela pol feia: muitos são os relatos de
batidas policiais em que negros são .revistados com
mais rigor e, naturalmente, com menos respeito. A
dificuldade para um negro ter asseguiado seu pleno
direito à defesa é também revelada pelas estatísticas: o índice de absolvição dos brancos chega ~
60%, enquanto o dos negros não passa de 27%.
Um exemplo terrível de racismo explícito foi o
do digitador Luciano Soares Ribeiro, atropelado em
Canoas, Rio Grande do Sul, quando passeava de bicicleta. O atropelador, que conduzia um bólide importado de alto luxo, deixou de socorrê-lo, desobedecendo à lei e aos mandamentos da solidariedade
humana, escudado na estúpida alegação .de que o
tomara por um assaltante. Levado ao hospital por
outros passantes, o médico de plantão o largou de
lado para morrer, deixando de atendê-lo por acreditar também que se tratava de um marginal. O pior é
que, consciente da discriminação, o rapaz, que tinha
somente 19 anos, carregava sempre consigo o recibo de aquisição da bicicleta, expedido em seu nome,
para. poder apresentar à polícia em caso de suspeita.
Será este o país da cordialidade e da paz racial? Por ser negro, um jovem trabalhador foi automaticamente tomado por assaltante; tomado por assaltante, teve automaticamente cassado seu direito
ao socorro e ao atendimento médico. Que gente é
essa? Pode alguém acreditar ainda nessas baleias
de não-violência e de harmonia entre as raças no
Brasil?
Muita coisa há para ser feita em nosso País de
modo a superarmos as barreiras que limitam a possibilidade de o negro ter reconhecidos, em sua plenitude, seus direitos e suas capacidades. É sem dúvida alvissareiro, por outro lado, o fato de pqderrnos
contar, nesta Câmara Alta, com representantes da
comunidade negra, como a Senadora Benedila da
Silva, como é também alvissareiro o fato de um negro liderar as pesquisas de voto para prefeito erh .
uma cidade de espírito tão conservador como São
Paulo. Ainda não há polfticos negros na justa pro-
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porção que eles deveriam ter, igual à que têm no
cômputo geral da população, mas é um começo\
Gostaria, porém, de saudar o lançamento de
uma revista - chari)ada Raça Brasil - dirigida à
classe média negra, iniciativa opàrtuna de Aroldo
Mai:edo, editor-chefe da revista, e Roberto Melo, direter editorial da Símbolo, editora responsável pelo
lançamento. Trata-se, enfim, de um reconhecimento
de que ser negro não é sinónimo de ser pobre; de
.que há, no Brasil, negros capazes de consumir informação e mercadorias especificamente dirigidaS a
eles. Isso, pelo menos, é o que revelam os dados
demográficos do IBGE, segundo os quais há quase
cinco· milhões e meio ·de negros com renda familiar
superior a vinte salários mínimos mensilis. O sucesso do primeiro número é a marca do acerto mercadológico da decisão de editá-la, restando agor,1 o
desafio de dar-lhe continuidade. Espero que essa
iniciativa não feneça, e, ao contrário, desejo que frutifique numa nova atitude da sociedade diante da
questão do racismo, de modo que a democracia racial deixe de ser ideologia e passe a ser uma radiosa realidade.
·
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo
a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, desta tribuna, em uma comunicação de Udeiança, tratei rapidamente de uma notícia sobre a trágica morte de
32 recém-nascidos na Onica maternidade pOblica do
·
"
· ·
Estado de Roraima.
Naquela oportunidade,. solicitei ao Ministro da
Saúde, Adib Jatene, que enviasse a Roraima uma
equipe de técnicos para analisar o ocorrido.
Além de comentar o fato sobre outros aspectos, quero, por uma questão de justiça, registrar que,
hoje, o Ministro Adib Jatene encaminhou uma equipe de técnicos a Roraima com o objetivo elucidar os
fatos e dar um basta a essa tragédia que atingiu não
apenas 32 crianças, mas, sim, 35.
O Sr. Ney Suassuna - Permite V. Ex" um
aparte?

Com

O SR. ROMERO JUCÁ muito fizer,
nobre Senador.
·
· ··. · ·
·' : ·
'

O Sr. Ney Suassuna- Senador Romei'Ç) Jucá,
também abordei este assunto,. aqui, hoje. E vendo
agora que V. Ex" solicitou ao Ministro da SaOde que
mandasse uma. equipe a Roraima para apurar os fa. tos, pergunto se não seria também o caso de essa
',
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equipe verificar a sanidade do Secretário de Saúde,
que diz que essas mortes são totalmente normais,
que elas estão dentro dos limites da normalidade.
O SR. ROMERO JUCÁ - Senador Ney Suassuna, ainda vou tratar dessa questão, pois, além de
comentar esta tragédia, quero aqui registrar o meu
posicionamento político sobre ela.
Infelizmente, o Estado de Roraima é novamente manchete nacional por conta de um fato deprimente. Hoje, o jornal Correio Braziliense estampa
a seguinte manchete: '34 bebés mortos'. E continua: 'Infecção hospttalar pode ter sido causa de tragédia em Roraima que se arrasta há 23 dias".
Outros jornais nacionais também deram a matéria.
Entretanto, o pior, Sr. Presidente, a meu ver,
não é apenas a morte das crianças, mas a sua cau- •
sa e, mais do que isto, o posicionamento político assumido pelo Governador do Estado e pelo seu Secretário de Saúde.
Na matéria do Correio Braziliense, o Secretário de Saúde, Dr. Sérgio Pillon, chega ao desplante
de dizer que o número de crianças mortas 'é aceitável•.

'Pillon tentou justificar a tragédia argumentando que a média de mortes infantis
em Roraima é de 2,5% por mil nascimentocerca de 25 óbttos por mês. •
Ora, Sr. Presidente, primeiramente há que se
lembrar que esse índice é do estado todo, ou seja,
de crianças atendidas, não atendidas e também no
interior. Esse não é o índice de um hospttal público
que deveria gerir a saúde das crianças. Em segundo
lugar, dizer que trinta e quatro mortos em alguns
dias é aceitável é algo abominável. Não posso entender aceMvel uma única morte de criança num
hospttal, quanto mais trinta e quatro.
Adiante, a médica Odete Dominguez, Diretora
do Hospttal, diz que o clima na maternidade é de pânico e que: 'Com mais uma morte registrada hoje
(ontem) à tarde, está sendo difícil convencer as
mães a deixarem os bebés no berçário.
Por esta declaração da Diretora, percebe-se o
clima de insegurança no Hospttal Matemo-Infantil
Nossa Senhora de Nazaré, único hospital público de
Boa Vista. E a sttuação é tão grave que até a UTI
pediátrica foi desativada.
Uma outra pérola da administração pública do
Estado de Roraima é a alegação da Diretora do referido hospital: 'A situação higiénica do hospttal, reconheço, é crítica: até a empresa responsável pela
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parte da limpeza não tem sequer especialização em
higiene hospttalar'.
Ora, Sr. Presidente, a empresa que faz hoje a
limpeza e a desinfecção dos hospttais,.tanto do Matemo-Infantil quanto do Hospttal Geral de Urgência e
Pronto-Socorro do Estado -.pasme V. Ex" -, teve
seu contrato de serviço de higiene pública fetto por
meio de uma barganha política, ou seja, a ganhadora dos contratos de higienização foi' a empresa de
um Deputado Estadual, que e.ra do PSDB, mas passou para o Partido do GovemadQr, o: f;'PB. E; como
aquela empresa não tem especialização· para eJ!t!putar serviços necessários .:., foi o que. disse a Diiéfora .
do hospital - esse pode ter si(jo um dos motivoll das
mortes: a barganha polrtica de contratos públicos
nos hospttais de Roraima.
,. .. .. " ..
Por esse motivo, estou encaminhando hojé .um
ofício com essas informações ao Ministério Público
Federal, ao Ministério Público EstaduaJ, a juízeS da
infância e da adolescência; de Roraima, enfim, a
segmentos da Justiça brasileira que têm a óbngàção ·
de avaliar e apurar esses fatos. · ·' ·· ·· · · ·
· ·
que ocorreu, se ficar comprovado o que' àqui
está doo pela Diretora do hospttal, foi uma barganha
política, um crime deliberado contr.i éssas criàriÇas.
O Governador Neudo Campos e o Seeretário Sérgio
Pillon são responsáveis por es5as mortes. O Gavernador Neudo Campos pa5sará ·a· 'ser conliécido
como Herodes Campos, porque está matando as
crianças de Roraima, é o exterminador do iuturo do
nosso estado.
.··
· ·'·
'
Nós iremos verificar essas questões com profundidade, porque é inadmissível que o EstadO de
Roraima, tendo recebido da Caixa Económica, sem
passar pelo Senado, o empréstimo' de R$16 milhões, tenha utilizado esse dinheiro público na campanha elettoral do dia 3 de outubro é não tenha gasto
um tostão na área da saúde para enfrentar el!S9s
problemas. Gastou em campanha polrtica, mas não
gastou na saúde, para salvar 33 crianças;
Nós vamos cobrar iSSÓ, Sr. Presidénte; est!nemos atentos para essa questão. O Governador ·.e o
Secretário de Saúde, além das declarações infelizes
que dão à imprensa, terão de responder criminalmente por esse fato, se as alegações da Qiretora ficarem comprovadas.
·· · ·.

o

\

Sr. Presidente, também registro com preóç!Jpação - e já o fiz em outras oportunidades, desta lribuna, - a questão da política indigE!nista do Governo
Fernando Henrique Cardoso,
.,
No meu entender, · o Governo Federal está ·
equivocado com esta polftica. A prova está no dia-a-
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dia da administração da questão indígena. Ontem,
os jornais relataram a invasão do prédio da Funai, a
prisão e a desmoralização do Presidente daquele órgão. Há problemas com os índios Guajajaras que,
até ontem, interditavam a estrada; há invasão, pelos
Xavantes, de terras em Mato Grosso, na reserva de .
Parabuburi; na área dos Waimiri Atroari, os índios
impediram a tramitação pela reserva.
Enfim, há problemas da questão indígena estourando por todos os lados. É importante que o Ministro Nelson Jobim e que o Governo Federal tomem
uma posição, inclusive, porque, são tantos os pr~
blemas, já se começa a falar sobre a extinção da Funai.
Não se vai resolver a questão do índio nem
conduzindo a discussão indígena da forma· corno.
está sendo feita e nem extinguindo a Funai. Ao contrário, temos que fortalecer a Funai ou qualquer outra instituição com outro nome, mas que cuide da
questão indígena. Temos que fortalecer a entidade
indígena demarcando suas terras e, com prestfgio
político, procurar a integração de forças da Funai
junto a outros Mini$térios, no sentido de melhorar a
saúde do índio e de aumentar o apoio à produção indígena. Enfim, dar melhores condições às· comunidades indígenas do Brasil.
Sr. Presidente, encerro as minhas palavras, dizendo que nos preocupa, ainda, a questão de Serra
Pelada e dos garimpeiros, porque se o Governo não
conduzir este conflito com muito cuidado - conhecemos bem a região Amazónica, os problemas de garimpo e o indígena-, poderemos ter mais uma tragédia, a exémplo do que ocorreu no Estado do Pará
com os sem-terra e o confronto havido, há alguns
anos, entre a Polícia Militar paraense e garimpeiros,
quando esta quis desimpedir uma ponte sobre uma
BR e abriu fogo contra as pessoas que lá estavam.
Não queremos isso! Basta de tragédia! Queremos a solução dos problemas de Roraima; a paralisação das mortes dessas crianças, um melhor tratamento para a questão indígena, bem como melhores
condições de trabalho para os garimpeiros para que
eles possam, com o seu trabalho, sustentar suas famnias.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Beni Veras) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA {PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Sr"s.
e Srs. Senadores, em sua época, ele foi o brasileiro
mais conhecido, admirado e respeitado em todo o
mundo. Nele, vida e obra se mesclaram na mais que
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perfeita simbiose entre a busca do conhecimento e a
aguda sensibilidade social. Autêntico cidadão do
mundo, conferiu à questão da fome o embasamento
científico necessário à sua superação; ·
Estou falando de Josué de Cástro.
Médico, cientista e professor, que Recife viu
nascer a 5 de setembro de 1908, foi pioneiro nos estudos científicos relativos aos problemas da alimentação.
Há cinqüenta anos Josué de Castro publicava
um livro fadado a fazer história: Geografia da: Fome.
Traduzida em diversos idiomas, obra representou,
ao lado de Geopolítica da Fome, lançada cinco anos
mais ·iarde, a culminância do trabalho intelectual do
autor.

a

"Na realidade, a fome coletiva é um fenômeno social bem mais generalizado.• É
um fenômeno geograficamente universal,
não havendo nenhum continente que escape à sua ação nefasta. Toda ·a terra d<l!J, homens tem sido também a terra da fomd.1
Essas palavras, presentes nà introdução de
Geografia da Fome, cujo cinqüentenário hoje celebramos, marcam aquela que foi, muito provav~)men
te, a maior contribuição deixada por Josué de
tro: a lição de que a fome universal não é um .fenômeno natural; ao ocntrário, seus estudos mostramna fruto da ação humana, uma perversa realidade
socialmente produzida.
Alertando a consciência universal para o dramático problema da desnutrição e da miséria, Josué
de Castro fez de sua vasta e profícua obra um libelo
contra as injustas estruturas sociais que condenam
grande parte da humanidade a uma vida de exclusão. Profético, via na tragédia da fome a ante-sala
de embates violentos, advertindo: "Enquanto metade
da humanidade não come, a outra metade não dorme, com medo da que não come.•
Graduado em Medicina ainda muito jovem,
poucos anos depois concluía seu curso de Filosofia.
Sinalizando o caminho pessoal e profissional que iria
trilhar até o fim, desde o início de sua carreira, Castro lançou o "olhar armado" sobre as injustiças sociais, buscando fazer do conhecimento o meio eficaz
para superá-las.
A rigor, tudo o que Josué de Castro pesqulsou,
produziu e publicou integra um mesmo contexto, de
total e absoluta coerência, em que o saber mais se
dissocia do fazer, ambos guiados e moldados \:leia
busca da justiça. Assim, seu primeiro trabalho foi um
inquérito sobre a alimentação de quinhentas fammas
de operários recHenses, constituindo-se, como lem-

cas-
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brou recentemente o Diário de Pernambuco, na "primeira. pesquisa científica a produzir estatísticas sobre os problemas sociais do Estado. Na época, ele
constatou que os trabalhadores da cidade consumiam apenas 60% das calorias necessárias para sobrevive~ •.
Daí por di.ante, Sr. Presidente, Josué de Castro
foi enriquecendo S!Ja produção bibliográfica, publicando textos que, pela importância do tema, densidade do conteúdo e. orientação metodológica, ga.nhararT! 'Ieitore!>. e interlocutores em todas as partes
do mundo •. Aclamado internacionalmente, o autor de
Geografià da Fome recebia, em 1953, em pleRa
efervescência da Guerra Fria, o Prêmio Roosevelt,
que lhe foi conferido pela Academia Americana de
Ciências Políticas. :No .ano seguinte, em Praga, e"!
laure.ado· com o Prêmio Internacional da Paz.
Segundo o testemunho da historiadora Maria
Yedda Unhares, apresentado em resenha publicada
pela Ciência Hoje, revista de divulgação cientffica da
SBPC, as teses e o carisma de Josué de Castro ganhavam o mundo e "suas conferências atraíam multidões entusiastas. Sua palavra brilhante e di reta era
acolhida com respeito e admiração". Sempre identificando a fome em nossa época como um "mal do colonialismo dos tempos modernos e efeito da abusiva
exploração das riquezas por processos técnicos e
econõmicos devastadores•, Josué de Castro não se
limitava ao diagnóstico do problema e, em todas as
oportunidades, expunha suas idéias de como combater a fome.
Nesse ponto, vale a pena repetir o que dele
disse Rémy Montour, em 1973: "Se foi o caloroso
advogado dos pobres, castro jamais pleiteou a piedade ou o asslstencialismo, e sim a justiça e uma
outra ordem no mundo". Essa feliz assertiva remetenos a algo muito presente, como elemento central e
definidor, na vida de Josué de Castro: a ligação indissolúvel entre reflexão e ação.
Exemplos não faltam, Sr. Presidente, para a
comprovação de que o trabalho intelectual de Castro sempre esteve voltado para a intervenção
transfonnadora da realidade. Assim é que a instituição do salário mínimo, no Brasil, teve sua fundamentação no pioneiro estudo de 1933, no qual
Josué examinava as condições de vida e trabalho
de operários recifenses. Há que se lembrar, ainda,
sua opção em candidatar-se à Câmara dos Deputados - tendo sido eleito para dois mandatos como parte de uma estratégia de, pela via parlamentar, propugnar por reformas e mudanças estruturais.
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Reportando-se à influência das idéias de Josué
de Castro sobre decisões governamentais postas
em prática no País, Maria .Yedda Unhares lembra
que, graças às pesquisas e· à incessante doutrinação do grande cientista pernambucano, "outras iniciativas tiveram curso ao longo dos anos trinta e
quarenta: a criação .do Instituto de Nutrição.no Rio
de Janeiro, cujo, ponto de partida foi o laboratório experimental por ele montado e dirigido; a instituição
da merenda escolar no Ministério da Educação; a
criação de restaurantes populares para os trabalhadores (SAPS)."
··
Foi além, no entanto, nosso autor. Com a publicação da Geografia . da Fome, secundada alguns
anos depois pela Geopolítica da Fome, 'josué de
Castro transformou:se em peisOnatidade ·internacional e, como tal, requisitado para aluar em várias partes do mundo. Deve-se a ele, em grande parte, a
criação da Organização das .Nações 'Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), uma das mais importantes agências da ONU, de cujo Conselho foi presidente em sucessivos mandatos.
Plenamente integrado ao' rriundo em que nasceu e ao tempo em que viveu, Josué Apolónio de
Castro estabeleceu, no conjunto de sua obra, um espécie de "interpretação biossocial" da realidàde brasileira, sem olvidar quadros semelhantes que o mundo apresentava. A ele, inclusive, foi atribuída a expressão "subdesenvolvimento• .que, com certeza,
dele recebeu significativo aparte. con_ceitual.
Em sua obra clássica, cujo cinqüentenário ora
comemorado deve estimar-nos a prosseguir e a
aprofundar os caminhos abertos pelo autor, Castro
demonstrou a historicidade do flagelo da fome em
nosso País. Para ele, a agreSsividade do ambiente,
no início da colonização, juntou-se à cobiça e,~ inabilidade do "elemento colonizador, indHerentefali!tudo
que não significasse vantagem. direta e ii'I),EÍdiata
para os seus planos de aventura mercantil", que se
desdobrou em ciclos sucessivos de economia des··
trutiva.
Sua amarga - porém correta - conclusã0 levanos ao exame de nossa evolução histórica, onde se
incluído o período pós-colonial: "Em última análise,
esta situação de desajustamento econômico e social
foi conseqüência da inaptidão ç:lo estado político
para servir de poder equilibrante entre os interesses
privados e o interesse público•. Quanta atualidade,
Sr. PrEisidente, num texto de cinqüenta anos!
·
Ao encerrar este meu pronunciamento, cujo
propósito foi o de registrar a passagem das cinco •
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décadas do lançamento do livro Geografia da
Fome, homenageando a inteligência e o elevado
grau de compromisso social que caracterizaram seu
autor, repito o grande brasileiro, intelectual e pensador católico Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de At·
hayde, ao definir, com extrema clareza, o significado
da obra e do trabalho de Josué de Castro:
"A obra clássica de Josué de Castro
merece ser relida e aproveitada, ppis sua
iryspiração é, ao mesmo tempo, científica e
moral, como deve ser toda fórmula social,
para o bem de uma nacionalidade de vasto
futuro como a nossa. Josué de Castro pagou caro sua sabedoria. Mas a posteridade
lhe faz justiça e há de aproveitar-se de sua
ciência".
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo
a palavra ao Sr. Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vejo com certa
amargura e um estado de irresignação a solução
dada pelo Governo ao problema da Serra Pelada
Essa é uma questão que se arrasta por anos e
anos sem uma solução definitiva. Ali se alojaram
cerca de 70 a 80 mil brasileiros, garimpeiros, provindos de todas as regiões do País, mais notadamente
do Maranhão. Cerca de 70% dos garimpeiros de
Serra Pelada são oriundos das cidades maranhenses.
Hoje o que existe em Serra Pelada é o desacerto: de um lado, a Companhia Vale do Rio Doce
reivindica como propriedade sua todo o garimpo de
Serra Pelada - o antigo e também a chamada Serra
Pelada Leste, a nova reserva mineral descoberta
pela própria Companhia Vale do Rio Doce.
Recentemente, Sr. Presidente, esta Casa criou
uma Comissão Especial para examinar o problema
de Serra Pelada e propor uma solução ao Governo.
Os membros dessa Comissão, da qual sou
presidente, foram a Serra Pelada e verificaram a situação, recolhendo a reivindicação dos garimpeiros.
Qual era basicamente a reivindicação dos garimpeiros? Que o Governo Federal autorizasse o
Exército brasileiro a fazer uma demarcatória nova,
para que ficasse definitivamente determinado se a
área pertence ou não à Companhia Vale do Rio
Doce. Caso pertencesse a essa estatal brasileira, os
garimpeiros não criariam maiores problemas e encontrariam uma solução para resolver suas dificuldades com a estatal.
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Chegando a Brasflia, a Comissão ofiCiou ao
Poder Executivo Federal, pedindo-lhe que ma:Oda&.
se faZer essa demarcatória mediante o Exército; · ·
Pois bem, Sr. Presidente, nenhuma ilifo'rmaçáo
nos deu o Governo. Nenhuma providência tomou o
Governo Federal. Não satisfeitos, enviamos ·novo
expediente ao Ministro das Minas e E'nêrgía. ·Para
nossa surpresa, agora assistimos ao ehvio do Exército, a fim de, possivelmente, iomar a proVidência de
retirar os garimpeiros de todà aquela região;·.
Lastimo que essa tenha sido a·dooSão 'do Governo, antes de promover a demarcatória 'Sdl!citada
O que custaria ao Governei essa providênCia? ·se
está· tão certa a Companhia: Vale do Rió Doce de
que à .área lhe pertence; . por .que a resistência a
nova demarcatória? A resistência e'áaeeisão·icima:
da pelo Governo apenas nos' induzem a· supor ql!e
companhia estatal não está segura da sua propriedade ria região.
· • " ..
.. ·
Sr. Presidente, fico agora· rezàndo para. que
não haja um acidente de proporções indesejáiteis,
como ·ocorreu no passado em episódios da ·mesma
natureza.
·
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. I·

a

Durante o disctirsó do Sr. Ediio'n' Lobão, o Sr. Beni Veras, ·deixa a cadeira da
presidência, que é OCt.Jpi!da pelo Sr. Joel de
Hol/anda.
··
·
O SR. PRESIDENTE (Joel· de Hollanda) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Beni Veras.
· ' ~ lido o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.033, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento de
Jerónimo Dix-Huit Rosado, ex-Senador da República, ex-Deputado Federal e por três vezes Prefeito de
Mossoró- RN.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à !amflia e ao
Estado do Rio Grande do Norte e ao Município de
Mosso ró.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Geraldo Melo- Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12
Secretário em_exercício, Senador Beni Veras.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 239, DE 1996
· · · Dispõe sobre o uso de legenda fechada na programação televisa brasileira,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 12 Os aparelhos de televisão fabricados no
Brasil conterão, na proporção mínima de vinte por
cento, circuito de decodificação de legenda fechada.
§ 12 "Legenda fechada', para efeitos desta lei,
significa a versão escrita do conteúdo principal da.
programaÇão, com esta sincronizada, disposta ao
rodapé do vídeo, mediante acionamento, pelo usuário, do dispositivo decodificador interno.
.·
§ 2 2 "Legendçlmento fechado", para efeitos
desta lei, significa o processo de produção da 'legenda correspondente ao conteúdo da programação e
sua codificação, de forma a que somente se tome visível nos aparelhos de televisão que contenham o
circuito decodicador, sendo este acionado. ·
Art. 2• O Poder Executivo criará mecanismos
de incentivo ao legendamento fechado da programação nacional, por parte das produtoras de material
televisivo.
Parágrafo único. Os sistemas de classificação
indicativo em atjvidade no país incluirão, entre seus
quesitos, a existência ou não de legenda fechada.
Art. 3° Toda a produção de material televisivo
oriundo do governo, ou por este patrocinada conterá, dentro das possibilidade técnicas, legenda fechada.
Art. 4 2 O Poder Executivo regulamentará, no
prazo de noventa dias, o disposto nesta Lei.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Segundo estatfstica, existem no Brasil mais de
18 milhões de deficientes auditivos. Mais de doze
por cento da nossa: população fica alijada da cidadania plena pelo fato de não poder acompanhar adequadamente a programação da televisão, de longe,
o mais importante veículo de comunicação social em
nosso país e no mundo.
A tecnologia, no entanto, já dispõe de solução
para essa limitação. Trata-se de um processo pelo
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qual as produtoras de programas televisivos acrescentam às margens produzidas, legendas que descreverão diálogos, falas ou alguns sons que estarão
sendo emitidos. Essa legenda se chama "legenda
fechada", em contraposição à "legenda aberta", pelo
fato de não· aparecer obrigatoriamente em qualquer
aparelho. Ele sofre uma codificação, de forma que
somente seja visível mediante acionamento dq circuito decodificador.
A adoção dessa tecnologia se justifica pelo seu
caráter humanitário e de incorporação à cidadania
de um grande contingente de brasileiros. Ela tem a
propriedade de franquear aos deficientes auditivos
acessO a informação, diversão e entretenimento,
ampliando, inclusive, as · possibilidades de compreensão do mundo a milhões de brasileiros. Numa
estimativa realista, a legenda 'fechada benefic;iará
aproximadamente 40% de nossos idosos, qJe tenham alguma perda auditiva. Não há que desprezar,
ademais, o elemento· pedagógico; quando se coloca
nossa Iíngua escrita, sincronizada oom a fala oorrespondente, à disposição de crianças, estudantes em
geral e estrangeiros.
Estão lançadas as bases de mais um satto tecnológico, com imenso alcance em nossa sociedade.
cabe a esta, agora, lançar mão da tecnologia já disponível, para tomar sua vida mais fácil e agradável.
E sua sociedade mais justa e solidária oom o deficiente. Às empresas do setor televisivo, seja no setor de produção dos aparelhos, seja no da programação, acenamos com uma ampliação de mercado
em mais de 25%, considerando as famfiias que cercam nossos 12% de deficientes auditivos. Aos meus
colegas parlamentares, aceno oom um inestimável
fortalecimento da cidadania, a partir do resgate de
tão grande contingente populacional.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1996. Senador Lúcio Alcãntara.

(A Comissão de Educação).
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
projeto será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Os
Srs. Senadores Benedita da Silva e Pedro Simon
enviaram discursos à Mesa para serem publicados,
na forma do disposto no art 203 do Regimento lnterno.
S. Ex"s serão atendidos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT·RJ) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,está na ordem do
dia a discussão e as articulações relativas à reeleição. Esta, vem sendo defendida ardorosamente pe-
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los governistas como a tábua de salvação da estabilidade económica e de um projeto político aos moldes do exigido pela globalização e pela. ordem mundial.
Num exercício de livre associação; por um minuto reflito e busco encontrar, na memória, o período na vida da gente em que começamos.a.·perceber,
entender e ·respeitar as regras sociais, as regras de.
convivência. Encontro-o na infância quando, na disciplina que se recebe no lar, na relação com· os amiguinhos, a cada dia; aprendemos que acatar as regras em casa e nas brincadeiras é condição indispensável para que· permaneçamos sendo aceitos .
pelo grupo: E ainda que numa vez. ou noutra surgisse aquele que, sendo o dono da bola ou do brinquedo, gritava mais alto para impor sua vontade a qual-.
quer hora e mandar em todo o mundo, via de regra,
para a boa convivência e para que a tarde escoasse
feliz entre brincadeiras e rizadas, era preciso que todos atendessem ao que era previamente combinado.
Os psicólogos e. especialistas em comportamento humano reconhecem que os jogos, as brincadeiras infantis com suas regras e limites, permitem à
criança exercitar e realizar, na esfera da sua realidade, tudo aquilo que o adulto exercita e realiza no
mundo. Desenvolve-se assim o caráter, a visão de
coletividade, de igualdade, da importância do outro
na vida da gente.
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A própria natureza, desde o microcosmo até o
macrocosmo, possui regras bastante definidas que
sustentam a continuidade do dia e da noite, o regime
das chuvas, o ecossistema, a regeneração celular, o
crescimento dos seres vivos, a órbita dos planetas, e
assim por diante. Não fosse assim seria o caos. No
mundo criado pelo homem, da mesma forma, as regras se sucedem buscando viabilizar a convivência
e a segurança de todos. Relativamente aos modelos
de organização política de uma sociedade, a democracia é reconhecida pela comunidade internacional
como a melhor e mais desenvolvida forma de se governar uma Nação. Embora seja, talvez, a mais difícil e complexa, é também a mais rica e gratificante.

Buscar mudar as regras de um processo em
andamento favorecendo nitidamente ·os ·'da · vez•,
inevitavelmente lembra-me aquela criança que; dona
da bola, pensa ser também a dona do· jogo podendo,
ao seu bel prazer, redefinir as regras quandj>. lhe
convém. Não que não se possa modificar o rumo
das coisas. É saudável buscar o aperfeiçoamento e
a readaptação dos conce~qs úteis à convivência,
frente ao dinamismo da história·e a criatividade humana. Mas aí há que atender, também, e .ainda
mais •. ?. alguns critérios, sob 'pena de cairmos na
vala comum das manobras :regidas por. i:n.teiesses
próprios.
•
Assim quer nos parecer qúestão da'réeleição
nos moldes em que se apresenta: atender "tãó.l?Qrilente aos interesses dos donos da bola: O ·PT é
contra a reeleição dos atu ais ocupantes ·de ·cargos
executiVos, eleoos sob uma legislação que não permita e não permite a reeleição. Os que logram cargos életivos, os 'da vez• eram cOnhecedores da legislação impeditiVa.
•
.· :
O PT é contra a reeleição, considerando que o
importante para o país é efetivar, sem demora, um
conjunto de reformas políticas necessárias ao "a,profundamento da democracia que se almeja. Neste
sentido, destaco a necessidade do estabelecimento
de uma legislação ele~oral que institua a fidelidade
partidária, que inst~a formas trangparentes e democráticas de financiamento das campanhas, que institua regras para a desincompatibilização dos governantes que se candidatam, que acabe com o abuso
do poder ,económico e do uso eleitoreiro das máquinas administrativas.
Destaco, também, a necessidade de agilizarmos ao máximo a tramitação da proposta de emenda constitucional que fixa um 'novo modelo" para a
emissão de Medidas Provisórias. atualmente na
CCJ. É urgente a regulamentação de um dispositiVo
constitucional que vem sendo usado abusivamente
pelo executivo, desrespe~ando as regras previamente impostas ao jogo democrático, esvaziando a responsabilidade e o papel maior do legislativo que é,
justamente, a elaboração das leis.

A promoção da cidadania plena, num País
como o nosso, é um grande desafio. Para que possamos reconstruir uma democracia plena e verdadeira, após quase 30 anos da mais absoluta escravidão cívica, precisamos primeiramente e acima de
tudo respeitar as nossas leis, faze-las valer. Todos,
desde o Presidente da República (que jura obediência à Constituição) até o mais humilde trabalhador,
devem cumprir as regras do jogo.

É preciso que os 'donos da vez• entendam que
não são os donos do jogo. Esse jogo, que é o jogo
democrático, possui vários times em ação que devem, ainda que adversários, cumprir terminantemente as regras previamente estabelecidas. Só vale mudar as coisas, conversando e se entendendo .~pois
do apito do juiz. Agarrar com força a bola, rkl~ primeiros minutos do segundo tempo, e dizer 'J(ài ser
diferente•, não vale!

a
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Era o que tinha a dizer.
Muito Obrigada
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Constituição de
1988, além de 'Cidadã', deveria ser, também, chamada de 'luz'. Depois de quase um quarto de século mergulhado na escuridão da mordaça, do exmo,
do cárcere, da tortura e da morte, o pais amanheceu. Muitos foram os reconhecidos, pela voz. Que
jamais 'esconderam o seu grito pela liberdade, pela
democracia e pelos direitos mais fundamentais de
cidadania de todo um povo. Como Ulysses, Tancredo, Teotónio, Sobrai Pinto, que enfrentaram bombas, caceteies e fuzis ou os muitos outros anónimos,
desapareCidos e insepultos, calados pela força cfp
autoritarismo, mas sempre lembrados pelo eco de
seu ideal libertário.
E é neste amanhecer que se fez a nova Constituição. Nela haveria de ter lugar a dor do amigo, do
pai e do companheiro. Nela deveria caber, também,
todas as frustrações pela morte de Tancredo Neves.
Ela deveria se sobrepor a todas as dúvidas quanto à
legalidade da posse do Sr. José Samey, desde que
encampasse o grito pelas "di retas já'. Ela deveria
conter, enfim, a esperança. Os corredores do Congresso Nacional se transformaram na avenida que
circunda a grande cidade, assim como na única rua
que atravessa o pequeno lugarejo. O Congresso Nacional se transformou na face do próprio País. É por
isso que, talvez pelo receio da volta a um passado
tão perverso e tão recente, a Constituição de 1988
seja tão abrangente. É que, naquele momento, antes de ser abrangente em demasia, ela teria que ser
envolvente o necéssário. E, aí, matérias que poderiam ser caracterizadas como infraconstitucionais
se transformaram em preceitos constitucionais.
Não é à toa que mais de duzentos artigos da
Constituição de 1988 ainda não foram regulamentados. É que, quando os assuntos considerados
mais polêmicos geravam o risco do chamado 'buraco negro', os senhores constituintes invocaram
o artiffcio da legislação subsidiária e, conscientes
dos riscos de tal decisão, previram, no ato das disposições transitórias, a Revisão Constitucional,
após um período de cinco anos.
O que os Constituintes não previram é que o
fim de tal período, se considerado "ao pé da letra',
coincidiria com um ano ele~oral e, conseqüentemente, com as últimas luzes dos mandatos parlamentares. Também não poderiam prever que se trataria de
um dos perfodos mais conturbados da história polili-
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ca brasileira, com impeachment do Presidente da ·
República pelas vias constitucionais e a cassação
de parlamentares, todos eles revestidos de ·poderes
constituintes. Dar, o fiasco da revisão que se propôs
ocorrer em 1993.
Fracassada a revisão, as mudanças constitucionais passaram a ser discutidas ao· sabor de
emendas que, embora os trâmites regulamenia!ls em
termos de discussão e quorum (315, em duas':votações em cada uma das casas do Congress6), são
apresentadas, quase sempre, ·segundo interesses
momentâneos do poder executivo ou deste ou daquele panamentar. Não há ar, o· propós~o dé se discutir a Constituição Federal como um todo·e' os rebatimentos sobre assuntos que lhe são espec!ficos.
A essa miscelânea de apresentação de' emendas e à falta de regulamentação de temas considerados relevantes, somam-se a mixórdia das medidas
provisórias. O que deveria ser justificado pe!a relevância e pela urgência, tomou-se instrumento de administração do dia-a-dia, já ultrapassando· 1500 edições, sem considerar as reedições · sucessivas e
mensais que chegam, em alguns casos, a quatro dezenas. Triste constatação: medidas provisórias, que
se justificam como relevantes e urgentes pelo Poder
Executivo, não são votadas pelo Congresso Nacional durante quatro anos! Ou seja, para o Congresso,
não são relevantes, nem urgentes, por todo o período de um mandato legislativo.
Não é a toa que a Constituição Brasileira e,
como conseqüência, toda a legislação infraconstitucional se tomaram uma verdadeira 'colcha de retalhos": 'costurada' com emendas e 'moldad~' com
medidas que não são de fato, provisórias.
'
Também não é a toa que o quadro de legitimidade das instituições brasileiras coloca o ConjJresso
Nacional no rodapé. A população brasileira, segundo
as últimas pesquisas, atrtbui maior prestigio aos Sindicatos de Trabalhadores e, até mesmo, aos Clubes
de Futebol do que aos seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Abaixo
deste rodapé institucional, apenas os Partido1_l polfticos. Três em cada quatro brasileiros consideram
que as agremiações partidárias perderam poder e
prestigio. Também, pudera! Quantos são os homens
publicas socialistas de ontem, que se elegeram enquanto sociais-democratas e que hoje advogam teses neoliberais?
As coligações que se formaram nas úttimas
eleições municipais são o melhor exemplo da promiscuidade partidária. A coincidência (ou não) de
'princípios programáticos' se materializou em fun-
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ção da geografia e a "comunhão de idéias" nos termos de interesses locais. Em cada palanque, o
exemplo vivo (e falante) da volubilidade partidária.
A constatação empírica não esgota a reflexão.
Não se coloca em questão a importância do Congresso Nacional e dos Partidos Políticos em um regime democrático. Mas, esse é o melhor momento
para um amplo debate sobre o quadro político e partidário do Pafs. O Congresso não pode manter-se na
assistência inerte da volúpia legiferante do Governo
Federal, via medidas provisórias que se reeditam
com modificações de sinónimos. A Constituição
deve ser a referência maior dos anseios de toda a
nação. Os partidos poiUicos devem se consolidar a
partir de idéias que explicitem o pensamento dos
mais diferentes segmentos da população. As campanhas eleitorais devem obedecer a dispositivos legais sólidos e duradouros, nunca como hoje, arquitetados às vésperas de cada pleito. Enfim, este é o
momento ideal, em termos políticos e partidários,
para uma verdadeira 'terapia institucional'.

É por isso que a minha proposta de emenda à
Constituição não deveria ser numerada. Quem sabe,
nem mesmo, carregar o desgaste do próprio nome
do dispositivo. Serão vãos os esforços se ela se
transformar em, apenas, mais um fndice estatfstico.
Ou, se for entendida como mais um remendo constitucional. A minha proposta tem a pretensão de ser,
na verdade, a base para um amplo debate sobre
este assunto de tamanha relevância para o futuro da
Nação.
Em primeiro lugar, procuro resgatar a legitimidade perdida pelo Congresso Nacional. No dia 3 de
outubro de 1998, simultaneamente às eleições federais, mediante plebiscito, o eleitorado decidirá sobre
a realização ou não da Revisão Constitucional. Algo
assim COI'TlC1 'você concorda em delegar ao futuro
Congresso Nacional poderes para revisar a Constituição, por voto da maioria absoluta, em sessões
unicamerais?' É evidente que tudo isso será precedido de uma ampla campanha de esclarecimento
público sobre a importância da decisão, das alternativas de Revisão Constitucional com participação popular e através de emendas, entre outras questões.
.. Se a população, em decisão soberana, optar
pelo _yoto desfavorável, a proposta será arquivada.
Se afirmativo, a Revisão Constitucional será realizada a partir do dia 2 de janeiro de 1999, com o advento da nova legislatura, e se estenderá durante todo
aquele ano. Mas, o plebiscito, que dá poderes constituintes aos novos congressistas eleitos, pode não
refletir, na Constituição revisada, os reais anseios da
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população que outorgou tais poderes pelo voto. Para
ser mais duradoura e, sobretudo, mais legftima, é
preciso que a Constituição seja referendada. É com
esse propósito que a proposta procura atrelar as alterações constitucionais a um referendo a realizar-se
cento e vinte dias após o encenramento dos trabalhos revisórios. Se tais alterações forem. desaprovadas, trilharão o caminho do arquivo. Se aprovadas,
darão à Nova Carta, e aos congressistas que a elaboraram, o justo reconhecimento da legitimidade.
Mas, o amplo debate de idéias que norteará a
Revisão Constitucional não· servirá, apenas; para
adequar a nossa Lei Maior à nova realidade que se
desenhou após as transformações intel!lacionais e
os seus rebatimentos internos· dos últimos tempos.
O contraditório neste debate se reproduzirá na concepção ·de partidos políticos ·fundamentados ,em
idéias e não atrelados, unicamente, a pessoas e a
fatos sensíveis á lapidação do dia-a-dia. Cada parlamentar terá seis meses para discutir com suas bases eleitorais a filiação mais adequada segundo uma
percepção, comum, florescida durante os debates
constitucionais, sobre as questões que dizem respeito à Nação como um todo e a cada segmento populacional, em particular. Cada um deles passará,i.la
partir de então, a empunhar uma bandeira cujas epres identificam os ideais de um partido politico. Portanto, nada mais justo, e legfti1119,. que, após desfraldar uma bandeira, que é do partido, e ela coincidir
com o desejo de um segmento da população, perderá o mandato o Deputado ou Senador que se desfiliar do partido pe(p qual se elegeu. A intenção é. extinguir a deplorável prática do eterno remanejamento
partidário que contamina a vida politica nacional.
Acaba-se o obscuro e oportunista 'troca-troca' de
partidos, que relega a vontade e a soberania popular
ao plano secundário, em função da primazia de interesses pollticos particulares e conjunturais.
Longe de mim o propósito de descartar a importância da Constituição de 1988. Até porque, no
manuseio diário de seus artigos, e no cumprimento
como que religioso de seus preceitos, sinto, sempre,
a presença do imortal Dr. Ulysses e todos sabem, e
ele em particular, onde quer que esteja vivendo, do
meu reconhecimento pela maestria com que conduziu incumbência de tamanha importânciJ!, em um momento tão cnucial da vida brasileira. E_l~ !;!!ntinuará,
sempre, sendo a Constituição 'cidadã', 'IÍ!Z', 'soberana', ou qualquer outro adjetivo que possa,t_raduzir
a esperança reprimida durante tantos anos de arpftrio. Ela representa, repito, o fim de uma longa noite
de trevas. Ela é, portanto, o documento mais impor-
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!ante da história recente do Pafs. Mas, esse mesmo
de lei delegada que, por si só, satisfariam as neces-.
sidades mais urgentes do Poder Executivo.
país que renasceu quer firmar sua soberania em um
O Sr. Josaphat Marinho ..., Permite-me V. Ex"
contexto de mudanças que teima em manter verdadeiros "apartheids" políticos, económicos e, sobretuum aparte?
.
do, sociais que subjugam milhões de brasileiros à
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, Ex".
mais cruel miséria. E um país que deseja se deseno Sr. Josaphat Marinho- E V. Ex" poderia
volver com justiça social não pode conviver com a
acrescentar; e ainda pode haver o apelo perfeitamente regular à lei delegada.
ilegitimidade de um dos pilares mais importantes
que sustenta o seu regime democrático: o Poder LeO SR. HUMBERTO LUCENA - Exatamente.
gislativo e suas agremiações partidárias·. Não se
V. Ex" tem toda razão. Ao invés do uso abusivo da
quer mais Constituições e partidos políticos. atrelamedida provisória, como vem ocorrendo no País
dos, umbilicalmente, a pessoas e a fatos, por mais
após a Con~ituição de 1988, sobretudo a partir do
importantes que possam se apresentar. Há que se
Governo Cofiar e, mais acentuadamente, no Govercomungar em tomo de idéias. Essa é, talvez, a prono Fernando Henrique Cardoso, podemos justamenposta mais importante que já ousei formular em quate chegar à conclusão a que se refere o aparte de V.
se quarenta anos de vida pública. Enquanto "luz", ··· Ex", ou seja, que muito do que tem sido feiio através
que a própria Constituição de 1988 ilumine o debate
de Medida Provisória, poderia ser proposto ao Conque, no mínimo, espero ter ensejado.
gresso, senão através de projeto de lei do Executivo
Era o que tinha a dizer.
em caráter de urgência, a ser votado em quarenta e
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) cinco dias nas duas Casas,· pelo menos <~.través <;!e
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai enprojeto de lei delegada. Mas o fato é que "ficou afi o
cerrar os trabalhos.
· ·
art. 62 da Constituição.
Está encerrada a sessão.
Ocorreu que, logo após a promulgação da
(Levanta-se a sessão às 17h56min.)
Constituição de 1988, o então Deputado Nelson Jobim, hoje Ministro da Justiça, teve a feliz idéia de
DISCURSO PRONUNCMDO PELO
apresentar um projeto de lei complementar, que disEJaP SENADOR HUMBERTO LUCENA,
põe sobre a edição e o processo legislativo das MeNA SESSÃO DE 23110196, QUE SE REPUdidas
Provisórias previstas no art. 62 da ConstituiBUCA A PEDIDO DO PARLAMENTAR.
ção Federal e dá outras providências
•
.. ' ,"'--,
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
Esse projeto, depois de muita discussão na
palavra ao eminente Senador Humberto Lucena, priComissão de Constituição e Justiça da Câ!;Wra e,
meiro orador inscrito após a Ordem do Dia.
sobretudo, no plenário, foi aprovado naquela(!Casa
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB-Prodo Congresso Nacional quase que por unanill)idade
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
e veio para o Senado. Desde então, fui um ctos que
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a trilutaram pela sua aprovação ao lado· do Senàdor Pebuna para tratar de um assunto de natureza políticodro Simon - Relator do Projeto na Comissão de
institucional. Refiro-me à edição de Medidas ProviConstituição, Justiça e Cidadania :; ao lado do Sesórias, com base no art. 62 da Constituição Federal.
nador Josaphat Marinho e de outros. Foi, inclusive,
Após a promulgação da Constituição de 1988,
solicitado regime de urgência para que este l;'lenário
na qual foi inserido esse dispositivo, acredito mesmo
apreciasse
o referido projeto, desde o Governo Coique, por um equívoco, pois, tratando-se de um instifor, sobretudo, quando essa batalha vem
acentuto de natureza parlamentarista, não poderia ter
tuando, mas, infelizmente, nunca conseguimos atinsido mantido no texto constitucional após a aprova·
·
gir o nosso objetivo. .
ção da Emenda Presidencialista.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o então
O fato é que o art. 62 ali ficou como se fosse
Senador Fernando Henrique Cardoso - que pertenuma válvula de escape para atender aos reclamos,
cia, primeiramente, ao PMDB e, depois, ao PSDB sobretudo do Senhor Presidente da República, nos
era um dos adeptos mais entusiastas da aprovação
momentos de caráter emergencial, quase que numa
do Projeto Nelson Jobim, que procurava justamente
substituição aos chamados decretos leis.
regulamentar o uso das medidas provisórias, inclusiIsso não se explica, Sr. Presidente, tendo em
ve definindo o que era urgente e relevante, estabelevista que, no processo legislativo contido na própria
cendo exceções para que a medida provisória não
Constituição de 1988, lá estão os chamados projetas

se
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atingisse determinadas áreas como, por exemplo, a
do Direito Tributário.
O fato é que o projeto foi aprovado na Câmara,
foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado, mas, no plenário, não houve
força humana que o fizesse ser aprovado. Toda vez
em que entra na Ordem do dia, há uma mão invisível que faz com que chegue à Mesa um requerimento de adiamento, e, no fim, o projeto Jobim fica sem
solução. .,
·
Depois de muita discussão, chegou-se à conclusão - e nós discordamos desse aspecto da questão - de que não se poderia tratar a matéria por
meio de lei complementar- o que é, na verdade, um
absurdo, porque nada obsta a que isso ocorra - e
que seria melhor recorrer a uma proposta de emenda constitucional.
Várias propostas apareceram, e terminamos
por optar por uma proposta que foi objeto de estudo
de uma comissão especial, da qual foi Relator o nobre Senador Josaphat Marinho.
S. Ex", após um compromisso público dos Srs.
Lfderes no Senado, se dispôs a urgenciar a apreciação dessa matéria. Fez um estudo aprofundado, um
belo trabalho, e concluiu pela seguinte proposição:
Emenda n• 1 - Plen (Substitutivo).
Dispõe sobre a edição de medidas provisórias e dá outras providências.
Ar!. 12 O art. 62 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
editar medida provisória com força de lei,
submetendo-a de imediato ao Congresso
Nacional, que a examinará no prazo de sessenta dias. se acompanhada de exposição
de motivos.
§ 1• Se estiver em recesso, o Congresso Nacional será convocado extraordinariamente, no prazo de cinco dias.
§ 22 Se não for apreciada no prazo de
sessenta dias de seu recebimento no Congresso Nacional, a medida provisória perderá a eficácia, desde sua edição, e será convertida em projeto de lei, cuja tramitação
obedecerá ao disposto no § 22 do art. 64
desta Constituição.
§ 32 Rejeitada a medida provisória ou
recusado o projeto de lei em que ela se converter, o Congresso Nacional a disciplinará,
r.o prazo improrrogável de sessenta dias, as
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relações jurfdicas decorrentes .do ato não
aprovado.
;·
§ 42 A medida provisória rejeitada não
poderá ser reeditada no todo 'ou em parte.
§ 5" Não serão objeto de medida provi,
sória as matérias:
.
I - vedadas à lei delegada, como ,previsto no § 12 do ar!. 68 desta Constituição;
11 -de natureza tributária;
III - relativas ao Direito Penal;
IV - que torem especificadas ell) .lei
.
, . · .
complementar.
§ - 62 Somente por lei CÓmplementar
poderá ser estabelecida norma a respeito, da
medida provisória, salvo quanto ao processo
de sua tramitação.
, .
§ 7" - A medida provisória poderá ser
emendada, nos termos estabelecidos pelo
Congresso Nacional.
Ar! 2 2 - O § 6.• do .art. 66 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
§ 5" - Esgotado sem deliberação o
prazo estabelecido no § 42 o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imedi~ta.
sobrestadas as demais proposições até sua
votação final, ressalvada a matéria de que
trata o art 62, que terá preferência absoi(Jta
para apreciação.
·
Assina o Senador Josaphat Marinho, como Relator, e os demais membros da Comissão.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com
esse resultado esperava-se que esse assunto estivesse resolvido nesta Casa. Então, ficamos na 'expectativa de que a proposição Josaphat Marinho
·viesse, afinal, à Ordem do Dia para podermos apreciá-la. No entanto, nada disso aconteceu, apesar do
reiterado compromisso público dos Lfderes. Pelo
contrário, a cada momento em que o Senador José
Eduardo Outra, Líder do PT, apresenta um requerimento para incluir, na Ordem do Dia, o projeto de lei
de autoria do atual Ministro da Justiça, Nelson Jobim, a justificativa é a de que temos a proposta de
emenda constitucional de autoria do Senador Josaphat Marinho, que regula diferentemente as medidas
provisórias. Todavia, essa proposta não vem a plenário para deliberação.
·
·· ·
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o aparte
de V. Ex".
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O Sr. Josaphat Marinho - Apenas para assi·
nalar que o projeto resultou, não um projeto meu,
mas da Comissão. Porque a idéia inicial que eu ha·
via tido, eu a modifiquei, atendendo a sucessivas sugestões de representantes dos diferentes Partidos,
com o objetivo de conciliar. Sou contra medida provisória. Se de mim dependesse, faria apenas um artigo: Suprima-se o art. 62 da Constituição. Mas como
aqui não devem prevalecer os objetivos pessoais,
concordei com as modificações que toram sugeridas
pelos representantes dos diferentes Partidos, inclusive aqueles que apóiam o Governo. Lamentavelmente, quando a comissão aprovou o projeto, começaram as restrições oriundas do mundo oficial.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex" tem
toda a razão.
E digo mais, nobre Senador, tenho a impressão de que, de certo modo, houve uma esperteza de
natureza polfiica - permita-me usar essa expressão,
que não é freqüente em meu vocabulário -, porque
valeram-se de V. Ex", de sua autoridade de jurista
para que esse assunto fosse adiado permanentemente. V. Ex" fez, realmente, junto com a comissão,
uma obra que honra o Senado, porque essa proposta de emenda oonstitucional honra o Senado.
Penso como V. Ex", se dependesse de mim,
não haveria medidas provisórias no presidencialismo, preferia ficar, no máximo, oom as leis delegadas.
O Sr. Epitacio Cafeteira - V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex"
com prazer.
O Sr. Epitaclo Cafeteira - Nobre Senador
Humberto Lucena, V. Ex" traz à Casa um assunto
que deveria ser permanentemente em discussão,
porque muito envergonha a Casa. A medida provisória foi colocada na Constituição Federal quando ainda não se havia determinado que permaneceríamos
no regime presidencialista porque tudo caminhava
para o parlamentarismo.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Exatamente.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Quando oonfirmouse a permanência do regime presidencialista, a medida provisória passou a ser uma aberração e os
Governos foram sempre tentando, cada vez mais,
ocupar o espaço do Congresso. Enquanto fazíamos
de conta que estávamos legislando, eles continuavam enviando medidas provisórias. Porque o Governo, assim como na época da Revolução, tem maioria no Congresso; as oomissões não se reúnem.
Posso dizer a V. Ex" que 95% das oomissões não se
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reuniram sequer para escolher presidente e relator a
fim de apreciar as medidas que estão no Senado.
Essas medidas, como se dizia à época da Coi'Jlõtiluição, caíram no buraco negro. O Congresso não legisla, e o Governo usa a medida provisória. Quero
parabenizá-lo porque apresenta este assunto. ç:omo
V. Ex", penso que tem razão o nobre Senador Josaphat Marinho, a quem, se fosse .dado o bisturi,
não hesitaria em lancetar o tumor: suprimiria o art.
· 62 da' Constituição e estava acabada a história. Não
quero criticar diretamente o Partido de V. Ex", por
uma questão de ética, mas acredito que se deva discuti r. o assunto primeiro dentro do próprio Partido.
Senão vejamos: V. Ex" fala que a matéria não é incluída na Ordem do Dia. Não são mais os Uderes
que se reúnem para fazer a Ordem do Dia; quem a
faz é o Presidente da Casa, que é do PMDB. O, trabalho do nobre Senador Josaphat Marinho está nas
mãos do nobre Senador José Fogaça, que também
é do PMDB. Por isso, acho que a reclamação justa
de V. Ex" deveria ser primeiro discutida numa reunião da Bancada. Não podemOs oontinuar nesse
faz-de-conta. Creia, nobre Senador Humberto Lucena, que tenho uma noção exala da impotência legislativa que domina o meu mandato e o mandato de
todos. Lembro-me de que, quando eu era Deputado
pelo PMDB, na época da Revolução, fiz uma coletânea que trazia na capa uma fotografia do Congresso
e o seguinte título: Onde se pode dizer, mas não se
pode fazer. Pois bem, isso mudou, agora, é o povo
que escolhe. Mas ainda posso juntar vários discursos sobre medida provisória, colocar na capa o retrato do Congresso e novamente aquele tftulo: Onde
se pode dizer, mas não se pode fazer. Parabéns a
V. Ex" por tratar desse assunto.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço as
palavras de V. Ex", mas devo dizer, nobre Senador
Epitacio Cafeteira, como inicialmente procurei explicitar, que, longe de ser um problema partidário e,
portanto, do PMDB, esse é um problema institucional, um problema do Senado. Portanto, todos os
Partidos deveriam movimentar-se. As Uderanças
deveriam reunir-se, pedir um encontro com o Sr.
Presidente do Senado, para resolverem esse assunto de uma vez por todas, colocançlo em pauta, se
não o Projeto Jobim, pelo menos a proposta de
emenda constitucional elaborada pelo nobre Senador Josaphat Marinho, em nome de uma comissão
constituída pela Casa O que aoontece atualmente
não pode continuar. V. Ex" sabe que as Uderanças
têm a sua força, e o Presidente da Casa não pode
deixar de levar em conta o apelo das Uderanças.
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gresso Nacional estamos vivendo um momento draO Sr. Pedro Simon - As Lideranças têm a sua
mático. Na verdade, estamos fazendo uma encenacota de responsabilidade.
ção, pois depois de fazermos o movimento daS "DiO Sr. Epitacio Cafeteira - A imprensa tem reretas Já", depois de elegermos o presidente da Reclamado que é necessário acabar com o privilégio, e
pública, depois de fazermos uma Assembléia Nacionão existe maior privilégio do que um Presidente da
nal Constituinte e depois de 'termos uma ConstituiRepública ser Executivo e Legislativo ao mesmo
ção Federal, não V,!)jO duerénça. no conteúdo real e
tempo. Se os privilégios devem ser cortados, o priconcreto entre o Congresso. Nacional dos· dias de
meiro a sê-lo deve ser o direito de o Presidente da
hoje e o Congresso Nacional da época do 'rgime
República legislar sozinho, como hoje faz, por intermilitar. Claro que no regime militar os Congressistas
médio de medidas provisórias.
não podiam fazer nada, eram cassados, viviam num
O SR. HUMBERTO LUCENA - O que estou
regime de violência e de arbrtrio. Amanhã, se forem
sugerindo é que haja uma reunião dos Lideres com
justifiç:a.r por que no regime militar o Congresso Nao Presidente da Casa, para abordar assuntos dessa
cional funcionava sem poderes como funcionou, ponatureza institucional, preservando-se c' ' prerrogatidia-se argumentar que foi um momento onde ó Convas do Congresso Nacional, do Senado F~deral e da
Câmara dos Deputados. Do jeito que está, não será. ·~ ·-gresso tentou fazer a sua parte pára chegar à demomais necessário o processo legislativo ordinário, viscracia. Todavia, atualmente não. E, tem maiS.
Ex"
to que quem faz as leis neste País é o Poder Execusalientou esse fato. Isso ocorre somente eom o Senado Federal. A Câmara dos Deputados está isenta,
tivo e não mais o Poder Legislativo.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex" me concede
porque há muito tempo os Deputados votaram· o projeto do Deputado Nelson Jobim, quase por unanimium aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex"
dade, e mandaram para esta Casa E estamos com
o projeto parado desde o Governo Collor. É verdade
com prazer.
o Sr. Josaphat Marinho - O que se sabe é
- como disse alguém aqui atrás - que o Deputado
que o projeto não teve tramitação regular, porque,
Nelson Jobim agora é Ministro da Justiça Na pior
apesar de aprovado unanimemente na Comissão, o
das hipóteses, se não encontrássemos solução mas parece que vai sair-, podfamos votar o Projeto
que o Governo quer é a modnicação de outros dispositivos da Constituição que lhe aumentem os priviJobim sem emendas e mandar para o Presidente da
légios. É por isso que ele não teve e nem terá tramiRepública vetar. Assim, pelo menos, a culpa não setação rápida. O Governo quer conquistar outras vanria mais do Senado. É importante que se diga que a
tagens de índole legislativa que lhe dêem poder quaculpa é só do Senado, não é do Congresso e nem
se discricionário.
da Câmara. Vemos o que está acontecendo com a
Vale do Rio Doce, com a legislação permanente; o
O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas quero
Presidente da República está governando através
crer, nobre Senador Josaphat Marinho, que o Sede medidas provisórias. E digo a V.Ex" que não tenhor Presidente da República, Fernando Henrique
nho autoridade para criticar o Presidente, porque, se
Cardoso, que como sabemos é um parlamentarista
estivesse no lugar dele, seria muito drrícil não fazer a
convicto, tem que· por a mão na consciência e verifimesma coisa. O Presidente reúne-se com seus Micar que Sua Excelência anda muito longe de seus
nistros e pode instituir suas decisões imediatamente,
sonhos parlamentaristas.
através de medidas provisórias, mandando publicáDa maneira que está procedendo, cada vez
las no Diário Oficial, que passam a ser leis. Duvido
mais contribuirá para tomar o nosso presidencialisque alguém -V. Ex", eu, ou quem estivesse serrtado
mo realmente imperial.
naquela cadeira - não achasse isso uma maravilha.
O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me permite um
Vamos cobrar do Governo? Não. E podemos dizer
aparte?
que o Governo está impedindo? Também não é verdade. Não votamos, porque não queremos. Pode
O SR. HUMBERTO LUCENA • Ouço V. Ex",
até ser que o Governo esteja fazendo pressões, fanobre Senador Pedro Simon.
zendo algumas solicitações, o que está em seu direiO Sr. Pedro Simon- Ninguém como V. Ex" é
to. Então, quem está mal não é a Câmara, não é:o
autoridade para falar sobre essa matéria, uma vez
Congresso, é o Senado Federal. Nunca recebi e
que presidiu a Casa em mais de uma oportunidade e
nem vi alguém receber coação por parte do Presipor tantos anos foi Líder de nossa Bancada. V. Ex",
dente da República para que não se votasse. Repicomo eu, sabe que em termos de presença do Con-
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to, não votamos, porque não queremos. E isso é lastimável, Senador. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado
a V. Ex". E veja, nobre Senador Pedro Simon, fui informado agora pela Assessoria da Mesa de que estão em pauta 63 medidas provisórias para serem votadas pelo Congresso Nacional. Sendo que muitas
delas já foram reeditadas cinco, seis, dez, quinze vezes. E uma delas 41 vezes: a Medida Provisória n•
1.481/41, de 1996, que dispõe sobre a desestatização.
O Sr. Epitacio Cafeteira -V. Ex" me permite
um aparte, nobre Senador Humberto Lucena?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Senador Epitacio Cafeteira.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Senador Humberto
Lucena, dizem que se trata de uma sabedoria do
Governo - para não usar outra palavra - reeditar a
medida provisória antes de ela ser votada. Na realidade, podem chamar de sabedoria, mas cada um
tem o diretto de escolher o adjetivo que quiser. Se o
Governo tem 30 dias para ver a medida provisória
julgada, não pode reeditá-la antes do seu julgamento. Todas as que estão para ser votadas já estiveram numa outra época. Muitas já foram reeditadas e,
hoje, têm outros números. Isso é um nunca acabar.
Nobre Senador Humberto Lucena, ouço V. Ex", o
nobre Senador Pedro Simon, o Senador José Fogaça, e lembro-me de que éramos do mesmo Partido,
o antigo MDB, na época em que o Congresso podia
ser fechado pelo Poder Executivo - e mais de uma
vez foi fechado. Mas havia mais coragem naquela
época. Saíamos sem saber se no dia seguinte voltaríamos para a reunião, mas tínhamos coragem de
enfrentar. Somos salvos de incêndio, porque chegamos até hoje no uso de mandatos. Hoje, com tristeza, constato que é verdadeiro o ditado nordestino
que diz: Cachorro mordido de cobra tem medo de
lingüiça. Explicando, o Congresso ficou tão acovardado com o regime autoritário, que hoje tem medo
de lingüiça, ou seja, tem medo de medida provisória
e do Executivo, embora esse não possa mais fechar.
o Congresso, não possa cassar mandatos. Mas o
Congresso, especialmente o Senado - quero aqui
concordar com o nobre Senador Pedro Simon - não
vota. Não queremos votar. O nobre Senador Artur
da Távola dizia que, se não houvesse medida provisória, não haveria legislação, porque o Congresso e
o Senado não votam. Mas o Senado não vota porque sabe que não adianta votar aqui. Não há sentido
vir aqui todos os dias e, num momento como este,
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não poder votar porque a maioria dos Senadores se.
retira. Este não é o melhor período para o Congresso Nacional; é um período muito triste. E tefÇII!S que
convir que não deixará marcas na· história, ~rque,
na história; .ficam. pessoas como· Tiradentes· e' como
aqueles que resistiram e lutaram pela liberdade. Não
votamos o projeto do.Minístro.Nelson Jobim porque
não.lutamos pela liberdade do'Senado da República
e do Congresso Nacional.· Senador Humberto Lucena, agradeço a V. Ex" por mais esta·oportunidade de
manifestar-me e de relembrar-um tempo em que vivi.
Mesmo com toda dificuldade; valeu a pena viver entre pompanheiros tão corajosos como os ·que tive no
Congresso Nacional!
··
O SR. HUMBERTO LUCENA·- Senador Epitacio Cafeteira, agradeço a V. Ex";
O Sr. Artur da Távola·- V. Ex" me p'ermiteilm
aparte?
· · ' ·
O SR. HUMBERTO UJCENA ..::- C~ncedo o
aparte a v. Ex", com mutto pràzer. ,.
. ..
O Sr. Artur da Távola - Eminente· Senador
Humberto Lucena, V. Ex" eStá tócando. no ponto
central de algo muito profundo, que é como conceber o funcionamento do Parlamento na contemporaneidade. Com a experiência de ··ex-Presidente do
Congresso, por certo, V. Ex" poderá esclarecer este
assunto melhor que todos nós. Tenh<:l a impressão
de que estamos cliante de um fato inusitado. e de difícil elaboração, até por nós mesmos, qual se/a, o de
que o modelo de funcionamento do Parlamento vigente está em cheque, pelo fato de que os vários
apartes e os vários exemplos dados a todo ihstante
nos mostram que este modelo está, naquilo que vem
das leis da Física, num processo de entropia, ou
seja, num processo interno que acaba por desorganizar o próprio sistema.· O grande exemplo é o das
medidas provisórias, abordado depois da tão saudável e lúcida provocação de V. Ex". Como P'\rlarnento, efetivamente não podemos conviver com o volume brutal de medidas provisórias pelas quais hoje
se legisla. A medida provisória hoje é um instrumento muito mais agudo do que o decreto-lei da ditadura.
O SR. HUMBERTO LUCENA.:.. Exalo•.
O Sr. Artur da Távola- Ao mesmo tempo, é
preciso que façamos a autocrítica, iniciada pelo Senador Pedro Simon, de verificar que o Parlamento é
lento demais na decisão de alguns problemas que
são de magna necessidade para a população, principalmente os da área económica e aqueles que têm
por finalidade acelerar o processo de transformação
do Estado e das suas relações com a sociedade.
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Então, ficamos nessa adjuntiva: estamos entre um
excesso de medidas provisórias, que efetivamente
discrepa da finalidade para a qual a medida provisória foi concebida- a sua urgência e a sua eminente
necessidade-, e, se assim não fizer, o Governo ficará impossibilitado de agir porque a dinâmica do Poder Executivo na contemporaneidade é diferente,
por isso a dinâmica da decisão legislativa deveria
também ser diferente. Creio que a forma de se evitar
este choque é uma análise muito funda do modo
pelo qual o Congresso funciona. Não penso como o
Senador Pedro Simon, que é apenas no caso o Senado, e nem atribuo culpas, e tenho impressão que
o vulto do processo é de tal natureza complexo, o
vulto de uma administração na contemporaneidade
é de tal maneira encrencada, que, ou encontramo&
formas dessa convivência, ou nós vamos ficar nesse
impasse. Somos e somos mesmo meros avalistas
de decisões do Poder Executivo. E no caso da medida provisória, acontece exatamente o que disse o
Senador Epitacio Cafeteira. Como não adianta reunir
a comissão, ela acaba não se reunindo, e como ela
não se reúne, a medida provisória acaba não sendo
discutida, acaba não sendo sequer votada. Depois
ela é de novo enviada ao Congresso, modificada à
saciedade pelo Poder Executivo, que vai legislando
por aproximação sucessivas. Ora, isso é uma sistemática nova, isso não existia na sistemática brasileira, principalmente na área económica, quando muitas medidas provisórias vão sendo aperfeiçoadas no
processo de envio a cada mês ao Congresso. Tenho
a impressão de que não vamos resolver um problema dessa magnitude com velhas fórmulas. Vamos
ter que encontrar a maneira de o Congresso funcionar nisso. E é claro que também vai nisso - e eu
jogo isto entre parênteses no meu discurso- a "crise
do presidencialismo". O presidencialismo é isto: uma
dftadura legal da Presidência da República, queira
ou não. O próprio poder de veto mostra o tamanho .e
a dimensão dessa ditadura por mais que o titular
seja um democrata, como é o caso do atual. O Presidencialismo é uma ditadura legal do Poder Executivo.
O Poder Legislativo é afinal mero referenciador do que
o Poder Executivo apresenta. Ele apenas referencia e,
às vezes, avaliza, endossa; nada mais. No parlamentarismo, dá-se o oposto: não é o Poder Executivo que
tem de legitimar-se perante o Poder Legislativo; o Poder Executivo emana do Poder Legislativo e por ele
funciona. Aí, sim, a medida provisória tem cabimento,
por delegação direta deste mesmo Poder, que escolhe os Ministros, que aprova o programa de ação.
Estamos a viver a crise do presidencialismo de um
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lado e, de outro, a crise do Poder LegiSlativo na mo- ·
demidade. Cumprimento V. Ex", desde já pedindo
desculpas por me haver alongado. Mas é que V. Ex"
tocou com tanta precisão no assunto que, evidentemente, seu discurso vai sendo atrapalhado pelos
apartes que V. Ex" mesmo provoca, dada a lucidez
de seu pronunciamento. Mufto obrigado a V. Ex".

O SR. HUMBERTO LUCENA - Em absoluto;
eu é que saúdo a lucidez do seu aparte, numa valiosa contribuição ao debate da matéria, a qual, como
disse e insisto em afirmar, é de nível político-institu..
cional.
,porém, gostaria apenas, antes mesmo de dar o
aparte ao nobre Senador pelo Ceará, de· dizer a V.
Ex" que a mim me parece sempre haver esse argumento, em certo grau plausível, de que o Legislativo
é moroso. Contudo, no caso das medidas provisórias, o que tem havido é um abuso por parte do Poder Executivo quanto à sua utilização, uma vez que
elas foram incluídas na Constituição - e, a meu ver,
como já disse, por um equívoco, já que se trata de
um instituto do parlamentarismo ·, apesar do presidencialismo, para atender excepcionalmente a casos de urgência e de relevância.
Ora, tudo se transformou, de uma hora para
outra, em urgente e relevante. Essa é a verdade,
Senador Artur da Távola. No Governo Itamar Franco, S. Ex" chegou ao ponto de, por medida provisória, tratar de matéria de lei complementar, com~~oi o
caso da participação dos empregados no lucro< das
empresas. Um assunto que deve ser tratadp' por
meio de projeto de lei complementar, mas foi objeto
de uma medida provisória.
O excesso de medidas provisórias faz com que
o Poder Legislativo não tenha mais tempo : para
apreciá-las. Lembro-me de que, no Governo Samey,
as medidas eram em menor número, e as comissões se reuniam. Eu mesmo fui Presidente e Relator
de várias medidas provisórias, mas depois edftaram
tantas e suas reedições se multiplicaram de tal
modo, que não há mais tempo para reunir comissão
para analisar medida provisória.

O Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muita
honra, Senador Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Humberto
Lucena, quero fazer um breve aparte, em primeiro
lugar, para louvar a preocupação de V. Ex" com
esse tema, que é fundamental para o Pariamento. V.
Ex", como um politico tradicional conhece, tem expe-_
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riência, sabe disso, tanto assim que está ocupando
a tribuna para tratar desse assunto. Penso que nenhum político que tenha experiência, responsabilidade, espírito público, desejo de colaborar com o País
possa ignorar a necessidade de o Poder Executivo
dispor de instrumentos que lhe dêem agilidade, eficiência, rapidez para decidir sobre certas questões.
Isso para mim é indiscutível. O que se deve discutir
é o limite. Vou repetir em voz alta o que dizia, há
pouco, ao Senador Artur da Távola, que concordava
comigo:· nem mesmo no sistema parlamentarista italiano, de onde, de certa maneira, se tirou o instituto
da medida provisória - V. Ex" era Constituinte, assim como eu e o Senador Artur da Távola -, existe
edição abusiva de medida provisória, como ocorre
aqui. Houve a tentação do Executivo de se valtlr
desse instrumento, com a concordância e a passividade do Parlamento, e agora se está abusando da
edição de medida provisória. V. Ex" diz que elas vinham para a comissão. Eu já desisti e pedi ao meu
Líder que não me coloque mais em comissão destinada a apreciar medida provisória
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas isso ocorria antes, quando o volume era menor.
O Sr. Lúcio Alcântara - O próprio Governo
tem interesse em que as medidas provisórias não
sejam examinadas. Junta-se o interesse do Governo
à passividade do Parlamento, e não se aprecia medida provisória. Espero que o Senador José Fogaça
entregue o seu parecer, mas, de antemão, manifesto-me absolutamente contrário à instalação de uma
comissão mista permanente do Congresso para
isso. Não temos de cuidar de comissão mista; para o
Senado isso é péssimo. O Congresso Nacional, que
reúne as duas Casas, é uma instituição que deve
apreciar o que a Constituição atual permite. Agora,
vamos estabelecer prazos e exigir o seu cumprimento. Há artigo da Constituição que estabelece tramitação em regime de urgência para certas matérias,
bem como uma série de instrumentos que dão ao
Executivo o poder de decidir, com rapidez e eficiência, sobre matérias que exigem providência imediata, mas não transformemos o Legislativo numa casa
sem razão de ser, porque os assuntos mais graves e
importantes e as mais fundamentais são motivos de
medida provisória. Nem V. Ex", nem eu, nem ninguém, por mais atuante, por mais trabalhador que
seja, como Parlamentar, não consegue fazer absolutamente nada, neste Congresso Nacional, em matéria de medida provisória. As sessões do Congresso
Nacional são verdadeiros "desertos•; não há ninguém; não funcionam. Se V. Ex" quiser saber junto à
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Secretaria da Mesa o que o Congresso Nacional
aprovou este ano vai verificar que, com exceção da
suplementação de crédito do Orçamento, não aprovou mais nada, nem a apreciação de vetos; foram
muito poucos. No meu modo de ver, é um risco optarmos por uma Comissão Mista Permanente para
examinarmos medidas provisórias. Temos, sim, que
exigir tramitação nas duas Casas, fornecer instrumentos que também não limitem o Poder Executivo
da sua capacidade de ação, de tomar as providências e as decisões que o Pafs requer. Volto a repetir,
nem um governo parlamentarista assiste a edição e
reedição sucessivas de medidas provisórias como
acontece no governo presidencialista do Brasil. É
um absurdo! Dito por ar afora ninguém acredita, só
vendo! Congratulo-me com V. Ex• e digo que, nós,
do Legislativo, temos uma grande paroela de •responsabilidade porque, falamos contra a medida provisória, reclamamc;>s, mas não decidimos nada para
fazermos algo justo. Não para impedir o Presidente
de governar, porque não seria patriótico e demonstraria a falta de espírito público, mas, para encontrar
uma solução, justa e razoável que atenda ao interésse das instituições e a necessidade do Pafs.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço V.
Ex" pelo aparte, nobre Senador Lúcio Aloãntara.
Ao concordar com seu ponto de vista, digo que
o ideal seria que, até o dia 15 de dezembro,.yotássemos a proposta de emenda de· autoria do ~ador
Josaphat Marinho. Em seguida, procurássemos modificar o Regimento Comum para que as medidas
fossem também aprovadas nas duas Casas, separadamente, conforme V. Ex" acabou de dizer. Assim,
talvez pudéssemos agilizar a sua apreciação.
O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o aparte
do nobre Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna - Seu pronunciamento é
por demais oportuno, Senador Humberto Lucena.
Lembro que, no dia 05 de novembro, a medida provisória do Proer estará completando um ano. Nela
houve grandes investimentos, e essa medjda se
exaure em seu primeiro aniversário. Isso é mais uma
prova de que preçisamos tomar uma atitude, haja
vista esta MP do Proer que, automaticamente, se
findará. Por outro lado, temos medidas provisórias
que, no próximo mês de novembro, vão completar 3
anos e 2 meses de provisoriedade. É difícil entender
como uma lei provisória possa durar tanto. E se não
for aprovada? Como serão os efeitos de todo esse
tempo de sua vigência? Creio que V. EXO tem toda a
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razão. Precisamos tomar uma iniciativa contra esse
instrumento.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvi V. Ex"
com toda a atenção, e V. Ex• está coberto de razão
quando se refere, especificamente, a essa medida
provisória
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, gostaria de dizer que, quando se critica a morosidade do
Poder Legislativo, esquece-se 6 que ele apreciou,
do ano ·,passado para cá; quantas propostas de
emenda constitucional foram aprovadas pelo Senado e pela Câmara em dois turnos? Matérias, as mais
controvertidas, foram aprovadas, como as que flexibilizavam os monopólios do petróleo e das telecomunicações, a que se referia ao subsolo, a que cuidava de um novo conceito de empresa nacional;'
isso para não citar outras, como a proposta de
emenda constitucional relativa à educação, relativa
ao CPMF etc. Todas essas propostas foram aprovadas celeremente pelo Congresso Nacional.
Portanto, não é pelo fato de o Congresso ser
vagaroso que as medidas se acumulam; elas se
acumulam porque vêm para cá em número excessivo. O Sr. Presidente da República tem abusado da
edição de medidas provisórias.
Agora mesmo, Sr. Presidente, quando estão
em discussão no Congresso Nacional as PECs relacionadas à reforma previdenciária, à reforma administrativa, o Sr. Presidente da República baixa algumas medidas provisórias, inclusive a de n• 1.522,
que altera dispositivos da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e da Lei n• 8.460, de 27 de setembro de 1992.
Em medida provisória procura atingir em cheio
os servidores civis da administração direta e indireta
da União. Como se sabe, neste País, quase sempre
os governos. quando querem fazer as chamadas reformas profundas da economia, transformam os servidores públicos em bodes expiatórios. Isso ocorreu
no Governo Jânio Quadros, no Governo Collor e
está ocorrendo no Governo Fernando Henrique.
No entanto, essa atitude envolve um terrível
servidoengano, Sr. Presidente, porque não sãci
res públicos, em absoluto, os responsáveis pelo déficit público da União e muito menos dos Estados e
Municípios.
O que se procura, por exemplo, com a medida
provisória a que me referi há pouco, é uma economia de R$628 bilhões. Veja V. Ex": retiram-se vários
direitos dos servidores públicos para obter uma economia de menos de R$ 1 bilhão. Enquanto isso, Sr.
Presidente, encontra-se na Câmara dos Deputados
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um projeto de lei de autoria do atual Presidente da
República, Senador Fernando Henrique Gardoso,
que cria o imposto sobre as grandes fortunas, que
foi incluído na Constituição pelo meu saudosc(gonterrâneo e ex-Governador da Paralba, Antônio 'Mariz.
Pois bem, esse. imposto, se aprqvadp, daria ao
Tesouro Nacional, segundo os dados que _tenho,
uma arrecadação da· ordem de dois, três ou quatro
bilhões de Reais. Esse imposto não é aprovado. Eu,
como lfder no Senado e depois como seu Presidente, fiz tudo para conseguirmos urgência para a matéria na·Câmara. Não. consegui; ninguém consegue!
Pois bem, enquanto não se aprova o imposto
sobre grandes fortunas, faz,se uma economia de
R$628 milhões por ano, para tirar direitos de servidores públicos, que nem sequer o reajuste têm tido
na sua remuneração. Embora estejamos com ,uma
inflação baixa, não podemos _deixar. de reconhecer
que houve inflação. Da mesma maneira que a empresa privada repõe a inflação na data-base, a empresa pública também o faz; porque então a_ administração direta deixa de fazê-lo? . .
É o que se passa no Brasil hoje, porque no serviço público o direito de greve só funciona para
quem tem sindicato forte. A Petrobrás tem um sindicato forte, e, por issO, os petroleiros têm poder de
barganha Os bancários do Bànco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal têm um sindicato fortE!: Os
eletricitários também; mas os funcionários públicos
civis da União não e, por isso, nem sequer a reposição do mínimo possível, de 10%, 15% ou 20",P na
data-base, eles têm mais direito.
Então, Sr. Presidente, além de não reajusiar a
remuneração do servidor, pretende-se retirar-lhe direitos conquistados ao longo do tempo, direitos adquiridos?
Sr. Presidente, não posso concordar com isso.
E digo desta tribuna que, se essa Medida Provisória
for votada no Congresso Nacional nominalmente,
terá o meu voto contrário. Não poderei aprovar uma
medida dessa natureza, uma Medida injusta, uma
Medida desumana sob o pretexto de se combater o
déficit público.
O déficit público tem que ser combaÍido de outra maneira, como, por exemplo, evitando-se gastos
com o Proer. Segundo resposta do Banco Central a
requerimento de informação de minha autoria, estáse usando dinheiro do depósito compulsório dos
bancos para atender ao Proer. Mas, se os bancos
não pagarem ao Banco Central, quem cobrirá a divida será o Tesouro Nacional, que, em última análise,

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

é o avalista dos recursos do Proer que estão sendo
injetados nos sistemas bancários privado e público.
Sr. Presictente, essa Medida Provisória é iníqua
e deve ser revista, e voltarei a esta Tribuna para
examiná-la profundamente, para provar a injustiça
que se deseja fazer.
Um ponto em particular dessa Medida Provisória sobre os funcionários públicos chamou-me atenção, provocando-me certa hilaridade. Há ur:n dispositivo qlie pede autorização ao Congresso para a demissão de servidores não estáveis. Ora, lembro-me
do tempo em que fui Presidente do Senado pela primeira vez, na época em que o Presidente da República era José Samey, e, encontrando-me no exterior, o Presidente do Senado em exercício, Senador
José lgnácio, devolveu ao Presidente dá RepúbliCa
uma medida provisória que solicitava ao Congresso
autorização para demitir servidores não estáveis.
Esta já é uma atribuição constitucional do Presidente
da República. Portanto, não cabe ao Congresso autorizar a demissão de servidores não estáveis. Em
absoluto.
Nessa nova Medida Provisória, constam a idéia
de autorização de demissão de serVidores não está- ·
veis e outros aspectos, como, por exemplo, a transformação dos tfquetes-refeição em dinheiro. · ·
Isso significa o seguinte: sobre os tíquetes-refeição não incide nenhum encargo, mas se houver a
sua transformação em dinheiro, sobre essa remuneração incidirá o desconto da previdência, imposto de
renda, etc._
Voltarei a este assunto em outra oportunidade,
assim como voltarei a falar sobre a Medida Provisória n• 1.523, que dispõe sobre vários assuntos pertinentes à Previdência Social, e sobre a Medida Provisória n• 1.224, que se refere à extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, pergunto: seria possível extinguir cargos vagos colocados
para provimento por meio de concurso público? É
possível extinguir esses cargos depois que vários cidadãos brasileiros pagaram taxa de inscrição e fizeram o concurso público? Claro que não! Nesse caso,
tem-se que fazer uma exceção: os cargos vagos que
foram colocados para preenchimento através de
concurso público, já realizado, não poderão ser extintos porque, do contrário, iríamos prejudicar direitos adquiridos de pessoas que gastaram dinheiro, fizeram concurso público e estão habilitadas a ocupálos.
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Sr. Presidente, depois de teorizar sobre as Me-·
didas Provisórias, de dar minha posição sobr9( o assunto, trazendo, inclusive, exemplos claros de que
as novas Medidas Provisórias editadas nãÓ têm
nada de relevante nem de urgente, quero dizer a V.
Ex" que voltarei à tribuna para examinar mais amiúde essas Medidas objeto de apreciação pelo Con. gresso Nacional.
'Termino meu pronunciamento dirigindo um
apelo veemente ao Sr. Presidente desta Casa, Senador José Sarney: espero que S. Ex", tão logo retome do exterior ou logo após o dia 15 de novembro,
quando se realizará o segundo turno das eleições
municipais em algumas cidades do Brasil, •realize
urna reunião com os líderes partidários para viabilizar a votação, de imediato, da Proposta de E!Tle(lda
Constitucional do Senador Josaphat Marinho, que
disciplina a edição de medidas provisórias.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

D$CURSO PRONUNCMDO PELO
EXM" SR. GILVAM BORGES NA SESSÃO
DE 23110196, QUE SE REPUBUCA A PEDIDO DO PARLAMENTAR.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores,
Profunda indignação me trás hoje a esta Tribuna.
A Medida Provisória n• 1522, recentemente
editada pelo Governo Federal, encaminhada à apreciação do Congresso Nacional, expressa todo o desapreço da atual Administração Federal para com os
seus servidores, os honestos, em geral humildes e
laboriosos servidores públicos da União. .
Em que consiste tal Medida Provisória?
Nada mais é que uma enorme tentativa de exonerar pessoal e extinguir cargos, à pretexto de conter o déficit público do Tesouro Nacional.
Este o verdadeiro alvo da Medida Provisória,
escondido sob o disfarce de uma mini reforma administrativa, ou de uma antecipação dessa reforma,
que já iniciou seu trâmite na Câmara dos Deputados. ·
Impossível não constatar, de seu mais superficial exame, que se trata não de um meio de aperfeiçoamento do aparelho estatal para tomá-lo mais eficaz em proveito dos administrados, mas, sim, de um
conjunto de medidas tendentes a aliviar o Caixa da
União.
Esta a verdadeira natureza da famigerada Medida Provisória, seu pecado original: de ap~rência
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administrativa, sua finalidade, de fato, não expressa,
extinção de alguns cargos, frente à gigantesca e esvelada, é de ordem financeira e con~á~il:_ -~·- ~ ~ candalosa renúncia de receitas fiscais praticada diutumamente pelo Governo ao não combater a sonegação, que, conforme estimativas conservadoras, é
O que ela pretende, sem a coragem de dizê-lo
de R$ 1,00 sonegado para cada real arrecadado?
às claras é poupar numerário à União Federal, nem
que seja à custa do sucateamento de sua máquina
Por que nenhuma providência se toma nesta
administrativa, além da deterioração, ainda maior,
direção, mesmo sabendo-se do seu impacto sobre
dos serviços prestados à população.
as contas públicas, incomensuravelmente mais importantes,
que o varejo de ninharias trazidas pela
Conclui-se daí que o MARE, hoje laboratório
Medida
Provisória?
gerador de tais propostas, não tem nenhuma indentidade ou autonomia funcional, nem se preocupa em
cumprir·suas atribuições legais de propiciar agilidade
Trata-se, é claro, de decisão polftica: é mais fáoperacional e eficácia aos serviços públicos.
cil eleger o servidor como "bode expiatório" do$ rombos na contabilidade da União q\le executar seus
Na prática, está o MARE reduzido à função vil
créditos em face dos grandes banqueiros, industri.ais
de mero departamento ou, no máximo, de simples
e empretteiros do p~fs, fonte ma!s ~u: conheciqa~d?
Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, e o
patrocínio de candidaturas maJOrilánas custosfsslseu Ministro rebaixado a tosco guarda-livros da Semas como a do Chefe do Executivo, por exemplo.
cretaria do Tesouro Nacional.
Neste ponto é preciso apontar uma. outra I'!Zão
subterrânea, não confessada, que dirigiu a mão que
Este o triste papel do MARE, desempenhado
assinou a Medida Provisória ora examinada.
'
pelo seu mular com tanta subserviência~ atender
sem discussão às demandas da área financeira do
Tão importante quanto seu objetivo finimceiro é
Governo, ainda que com a ruína do setor sob sua
a função pol ftico-ideol6gica da Medida Provisória
responsabilidade.

O pior é que mesmo encarada em sua verdadeira natureza de providências de ordem financeira
e contábil, a controversa Medida Provisória é deduvidosa servenlia.
Isso porque a redução de gastos que eventualmente traga, é desprezível frente à dimensão do déflct público, causado pela polnica suicida de elevaç-ão meteórr..a doo juros, levada a ereT!O~ pela atua!
Administração Federal.
Além disso, não são só as despesas do Governo a carecerem de saneamento, senão também
suas receitas tributárias e previdenciárias as quais,
estranhamente não parecem lhe despertar o mesmo
interesse.
Esta é a ferida que precisa ser apontada: que
importância, ainda que do ângulo estritamente financeiro, podem ter as licenças-prêmio dos servidores,
o fato de o substituto de uma chefia não receber o
salário do substituído, em suas férias e até mesmo a

Esta a primeira e mais profunda inspiração do
conjunto de medidas ora combatidas: o de arremeter
contra o Estado Brasileiro, tentando caracte(izá-lo
como coisa imprestável, paquidérmica, inchada e
ineficiente, povoada de funcionários parasitas.
Este o cerne, o ser, a substância aristotélica
das propostas do Governo: atacar e· destruir o Estado através do apoucamento de seus servidores.
A mão que demite funcionários públicos é a
mesma que privatiza estatais lucrativas, numa política articulada cujo fim último é a liquidação do Estado Nacional.

Ao invés de corrigir eventuais falhas e problemas operacionais da máquina pública, na esperança
de convertê-la um dia num instrumento de um futuro
Estado de Bem-estar social, compensada das desigualdades sociais provocadas pelo livre mercado, o
que se quer, ao contrário, é fazer uma política de
terra arrasada, desmontando o Estado à pretexto de
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aperfeiçoá-lo, e balizar seus escombros de estadomínimo, realizando a utopia neoliberal.
O próprio FHC, em seu discurso de posse previu eufórico, como meta-síntese de sua administração, a derrocada do Estadc Nacional, ou, usando
sua expressão liberal, "o fim da era Vargas•.
Trata-se, pois, de uma morte· anunciada, esta
agonia dos servidores e da Administração Pública a
que assistimos estarrecidos em nosso País.
Sobretudo, trata-se aqui, no caso da Medida
Provisória, do que em direito administrativo se conhece como desvio de finalidade do administrador,
um vicio do Ato Administrativo definido pelo renomado jurista Helly Lopes Meireles, como aquele verificado quando •a Autoridade embora aluando nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos
ou com fins diversos, dos objetivados pela Lei ou
exigidos pelo interesse público". ·
·
Veja-se o caso do meu Estado: o Amâpá
Tendo sido ex-Território Federal, o Amapá enfrenta todo tipo de dificuldades para consolidar-se
como Unidade autónoma da Federação.
Para tanto, a própria Constituição Federal de
1988 previu que nos dez anos seguintes à instal~
ção do novo Estado, a União arcaria com uma séne
de gastos a ele relativos, incluindo pessoal.
E tal ajuda é absolutamente indispensável, no
nosso caso, não só do ponto de vista do funcionamento dos Serviços Públicos no Estado, mas, também, do' ·lado social, já que a nossa economia, ainda
incipiente, não pode oferecer empregos para todo o
seu povo.
Ocorre que, agora, estes espasmos neoliberais
do Governo vêm pôr em perigo o único meio de subsistência de ponderável parcela da população ama-.
paense.
Aliás, -antes mesmo da edição da presente Medida Provisória, o Governo Federal tem procurado
demitir pela via judicial, cerca de 4.500 servidores
federais em exerclcio no Estado.
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Num aparente conluio com o Mare, o representante do Ministério Público Federal no Amapá
ajuizou, em janeiro deste ano, Ação Civil Pública
para excluir da folha de pagamento 1.149 servidores
federais, com serviços comprovadamente prestadcs
ao Estado, a pretexto de irregularidades na sua admissão, ocorrida há mais de 8 anos.
Nessa Ação Judicial figuram como réus os próprios servidores, o Estado e a União.
A presumível má-fé, no caso, do Mare e do Ministério Público Federal local decorre do fato de que
o Ministério Público Federal, por comando constitucional expresso, não tem, como pretende, o pqder
de provocar o judiciário nesta matéria, que, por envolver interesse patrimonial exclusivo da União só
poderia ser patrocinada pelo órgão própriO, criado
pela Constituição Federal de 1988 para tal fim- a
Advocacia Geral da União.
Tanto é verdade, que à folhas tantas do Processo, a União pede para figurar no seu pólo ativo,
isto é, pede para passar da posição de ré para a de
autora, revelando o que é desde logo evidente, ou
seja, o interesse na Ação não ser difuso da sociedade, mas patrimonial exclusivo da União, que, se condenada em tal feito, sua surpreendente "sanção" seria a de ressarcir-se de recursos pretensamente por
ela dispendidos de modo irregular.
Seria a mais gostosa condenação da história
do nosso Judiciário!
Não contente, há cerca de um mês, volta o Ministério Público Federal do Amapá ao Judiciário denunciando mais 992 Servidores federais em idêntica
situação, havendo notfcias de que o total de servidores acusados de irregularidades chegue a 4;500.
Assim', e por tudo is50, ê dever·de todos quantos nos preocupamos i:óní um futUÍó menos madrasto para este Pais/evitando qtie ~·tome nUm Estado
fraco, numa Pátria'de·diisigualdades, num mero entreposto e triste' pasro· doS intereSSes iirtemaclonais
mais ·egofStàs; é· dever nosso;· repito, rejeitar por
grande .maioria esta ilifeliz iniciativa legislativa .do
Governo Federal: a Medida Provisória n• 1'~522! ·
Erà·o que iinlia·a: dlier. · _,_.c,,,.,_ ":·u ·.
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ª

Ata da 181 Sessão Não Deliberativa,
em 25 de outubro de 1996
2ª Sessãq Legislativa Ordinária, da 5011 LegislaturaPresidência do Sr. Nabor Júnior
(Inicia-se a sessão às 9 horas)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior).- Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
·
O SR. PRES!ÓENTE (Nabor Júnior) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Vai":Jir
Campelo, por 20 minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o que me traz hoje a esta tribuna é
uma grande injustiça. Ou melhor: a necessidade de
corrigir uma grande injustiça.
Trata-se, Sr. Presidente, da flagrante omissão·
perpetrada pela Lei n• 8.691, de 1993. No ;irtigo primeiro, esse diploma legal enumera as instituições
consideradas de pesquisa cientifica e tecnológica.
Por um lapso, omitiu o Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais, inais conhecido pela siglalnep.
Com isso, os servidores daquele instituto sofreram grave prejuTzo. Eles, simplesmente, não tiveram
a possibilidade de integrar-se, como seria justo, ao
Sistema de Carreira da Pesquisa Científica e Tecnológica.
Tão logo foi verificada a falha, os funcionários
prejudicados recorreram administrativamente da
omissão. Isso em 1993. Até hoje, Sr. Presidente,
três anos depois, o Processo 4604000837/93-80, em
pauta, tramita no Ministério da Educação e do Desporto.
Ninguém sabe o porquê da lentidão. No processo, constam pareceres favoráveis à inclusão do
lnep entre as instituições voltadas à pesquisa cientf..
fica e tecnológica. Um deles recebeu o aval de ninguém menos que o responsável pelo setor de recursos humanos do Ministério da Educação.
Nada mais justo. O lnep é uma instituição que,
além de executar a pesquisa cientifica e tecnológica
no setor educação desde 1938 - há, portanto, 58
anos -, coordena em âmb~o nacional a pesquisa
educacional de caráter científico e tecnológico. Tem
relevantes atividades em todos os Estados brasilei-

ros. Os trabalhos por ele executados, nunca é demais lembrar, têm merecido aplausos nacionais e in.
;·.
· · . ..
.
ternacionais.
Com o cochilo da Lei n• 8.691 ;· não só os funcionários são prejudicados. Haverá sérios danos ao
trabalho de coordenação da pesquisa em nível nacional. Não é difícil descobrir por quê. .
Sem um órgão aglutinador, amparado em sólido e renovado sistema de_ recursos humanos, tal
como o definido na Lei n• 8.691, os trabalhos dE!' investigação sobre assuntos edúcaéi~nais se dispersarão pelos inúmE!ros órgãos estaduais e municipais. E, é sempre bom lembrar, perderão o 'caráter
.
cientüico-tecnológico. · ,.'·_, ·... ·.. , ,;;·
O preço a se pagar será alto. Muito alto. Além
da queda da qualidade do produto - crucialtll.ara o
desenvoMmento da edueação em nosso PilrH -, se
registrará considerável perda' financeira. P.!Úlleiro,
por causa do desperdfcio cf<ls verbas, que se perderão pelos conhecidos raloS das bui'Qcracia, da intermediação e da falta de escrúpul~s e:de seriedade.
sr. Presidente, Sr"s. e·
siiiiailol'!ls. ~gir é
preciso. Os sinos dobrarão p.or nós _çaso seja mantida a injustificada omissão . .do, art. · .1• da Lei
n°8.691193. . . . . . . . . . . . . . "·-·
·,_.,_
O primeiro passo é o despacho do Processo
4604000837/93-80, que,. repito,. aguarda uma deci.....
. .........,
são há três anos•. ·
Feito isso, abrir-00-á C<jminho, · talvez, ·para a
edição de medida provisória· Esse instituto legal,
dado o poder da rapidez de que desfruta, é c:aPaz de
corrigir, com a urgência devida, ·a injustiça cometida
contra os funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.
Só assim não nos tomaremos exemplo da
ameaça referida por Martin Luther King: 'a injustiça
em qualquer lugar', disse ele, 'é uma ameaça à jus•
tiça por toda parte'.
Em o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio AlcântaJ?l. por ·
20 minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do o~or.)

!Sii
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-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje quero
assinalar a abertura, logo mais, no início da noite, da
XV Feira do Uvro de Brasflia, acontecimento de
grande importância, que deverá se estender até o
próximo sábado, dia 2, com a presença de muitos
escritores, intelectuais, e com estandes de várias
editoras. Certamente, será uma festa da cultura, da
inteligência, e mais uma ocasião para a divulgação
de livros, de obras de grandes autores e para a consolidação po nosso desenvolvimento cultural. ·
Aliás: há de se registrar que, nos últimos anos,
não só em Brasma, mas em várias cidades ocorrem
eventos dessa natureza, como a tradicional Feira do
J_ivro de Porto Alegre, a Feira do Livro de Fortaleza,
a Feira do Livro de Salvador, a Bienal do Livro, em
São Paulo, e a grande Feira do Livro, no Rio de Janeiro. Todos esses eventos acontecem num contexto de grande desenvolvimento da indústria editorial
brasileira, com o aparecimento de novos tftulos e o
lançamento de um maior número de livros, sobretu-.
do a partir de uma grande venda de livros de autoajuda, livros místicos, livros de natureza religiosa
Sem dúvida nenhuma, esse movimento é salutar e assinala uma grande preocupação de diversos
setores do Governo e da sociedade com o desenvolvimento da cultura brasileira.
Há pouco tempo, por decisão do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, foi instalada uma Câmara Setorial do Livro, no Ministério da Cultura, para
estudar mecanismos de estimulo à indústria editorial, considerando que, apesar de algumas isenções
de impostos, por várias razões, o livro, no Brasil, é
muito caro. Comparando-se o preço do livro no Brasil com o do livro no exterior, vamos verificar que o
brasileiro ainda é muito caro.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o brasileiro não compra livro porque é caro, e é caro porque, entre outros fatores, as tiragens são muito pequenas. A cadeia envolvida no processo de elaboração do livro até sua venda final - o autor, o editor, o
distribuidor, o livreiro - não se entende e, conseqüentemente, há pontos de estrangulamento que levam ao seu encarecimento.
Essa Câmara Setorial do Livro está justamente discutindo todos esses aspectos com os
interessados, buscando uma solução que leve a
um maior estímulo, a um maior incentivo à indústria editorial e ao barateamento do livro, inclusive aumentando as compras governamentais, no
sentido de implantar e instalar bibliotecas em todos os recantos do Brasil, até mesmo nos lugares mais distantes. Quem tem um livro nas mãos
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pode mudar o seu destino, razão que nos leva a investi misso.
A propósito desse tema, gostaria de me referir
a uma noticia que saiu no novo jornal semanário
Se7e Dias da Semana, editado em Brasnia, na edição desta semana. Na página 8, há uma noticia muito interessante:
·

"Bill Clinton · ·
,..1
3 Bilhões de dólares para incentfrkJ:Jà
leitura- porquê?"
Vou me permitir ler urn trecho da matéria e depois comentar alguns aspectos. ·
•A revista norte-americana "The Economlst" noticiou, recentemente, o propósito
do presidente Bill Clinton de, nos próximos
anos, investir 3 bilhões de dólares em
gramas de incentivo à leitura. Convocar 1
milhão de voluntários para auxiliar os 30 mil
especialistas em leitura ql!e serão contr:atados pelo poder público é uma das metas do
presidente americano. Motivo: a preocupação de que os americanos possam ler e, ler
apropriadamente.
Esse programa, posto em prática, será
uma força extraordinária pelo retomo Q!!e
vai dar em termos económicos e culturais, à
nação mais poderosa do planeta
E nós, perguntamos? Será que não é a
hora de toda a sociedade brasileira dar as
mãos para executar uma grande campanha
contra a ignorância, com medidas práticas e
eficazes?
Nosso ministro da Educação foi 1um
dos primeiros a detectar, na instauraçãd da
Câmara Setorial do Livro, a aberração das
bibliotecas públicas, da considerarem o ljvro
como material pennanente. •

pro-

Esse é um defeito da nossa legislação de licitações, da parte administrativa, que considera o livro
um material permanente, o que dificulta muito o seu
processo de aquisição.
·
·
·se aliarmos a esse fator a total falta
de recursos para as bibliotecas, o limitado
número de livrarias brasileiras que estão
morrendo ou transformando-se em papelarias, o elevado preço do livro restrito às elites, a falta de bibliotecas escolares-comunitárias {uma idéia pela qual lutamos) e a deficiência de leitores em todas as áreas, levam-nos a conclusões estarrecedoras.
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A mídia falada e escrita precisa tomar
consciência que o seu papel é fundamental
para levar o Brasil a patamares mais eleva·
dos de leitura essencial ao desenvolvimento.
Os jornalistas precisam estar mais atentos
ao fato de que sua profissão corre .perigo
numa sociedade quase ágrafa. A sociedade
como uni todo precisa empenhar-se nessa
luta pelo incentivo à leitura como alicerce ao
conhecimento que gera desenvolvimento.
Como será possível pensar-se em ciência e
tecnologia sem uma base de prática de leitu·
ra como atividade reflexiva?
Deformados pela cópia indiscriminada
de textos visando resultados escolares e pe·
las apostilas medíocres, os nossos estudan·
tes cada vez mais cedem à preguiça intelectual gerada pela informação audiovisual que,
podendo ser uma ferramenta poderosa de
incentivo ao conhecimento, transforma-se
num amontoado de receitas fáceis para conhecimentos superficiais.
Mas será que interessa mesmo ensinar
a ler e a fazer ler? Talvez muitas das nossas
elites achem mais fácil manobrar urri povo
ignorante sem saber que sua própria sobre·
vivência, no próximo milênio, estará intima·
mente ligada à disseminação universal do
conhecimento em todas as áreas capacitan·
do o povo para maior produção, mais empregos e melhores salários.
De Norte a Sul, e de Leste a Oeste, é
necessário conclamar nossos responsáveis
a terem uma visão mais lllcida do que representa o saber moderno, que não admite
mais a leitura sem reflexão. Milhares de empregos estão à disposição sem ter quem os
preencham. A reciclagem permanente em
todas as profissões é ainda uma utopia mas
cada vez mais está se impondo como um
programa politico de todo o governante que
realmente ame a sua terra, o seu país. E
nisso, Bill Clinton aponta-nos um cami·
nho.
Estamos fazendo a XV Feira do Uvro
de Brasªia e III ft!l~_lll!er~ic)ll!ll_cle_Cl.lltura, Comunicação e Turismo Cultural.
Sem recursos evidentemente. Mas a homenagem que queremos prestar às nossas bi·
bliotecárias escolares, aos nossos professores, por mais singela que seja, é uma atitude
de quem acredita no seu povo, na sua ener·
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gia criadora, no seu desejo de vencer os desafios do futuro. É o sonho de alguns de nós
- Brasma, capital de leitores, num Brasil
que precisa de mais do que espera~ça.
Victor Alegria•
Então, estamos vendo aqui a abordagem de alguns tópicos em relação a essa questão da maior
importãncia, feita por Victor Alegria, um editor de
Brasma. Primeiro, o predomínio da oralidade. Quer
dizer, hoje, lê·se pouco, escreve-se pouco, ouvese rádio, assiste-se televisão; por isso, escreve-se
muito mal.
Nós conhecemos pessoas dotadas de alto conhecimento na sua área específica, como cientistas,
homens de grande conhecimento tecnológico, peSsoas que, reconhecidamente, dominam a sua área,
o seu campo de trabalho e atuação, mas que são incapazes de fazer um bilhete, pois não só cometem
erros crassos de ortografia como escrevem trechos
ilegíveis, incompreensíveis, sem qualquer integra·
ção, um texto realmente imprestável do ponto de vista da linguagem e da harmonia. E tudo isso por quê?
Porque se lê cada vez menos e se escreve cada vez
menos.
O domínio da oralidade, os meios de comuni·
cação audiovisuais, a realização de provas e exames, hoje, são meros testes de múltipla escolha, em
que não se requer um mínimo de texto de quem está
se submetendo a eles, para que se possa, inclusive,
apurar a capacidade da pessoa se expressar por escrito, de maneira inteligível, compreensível e correta.
Na base de tudo isso, está, sem dúvida algu·
ma, a faita de leitura que, cada vez mais, está relegada a um plano secundário. E não é só pelo fato de
que o mundo moderno, a complexidade da vida modema, as demandas que todos nós recebemos terminam tirando, roubando o nosso tempo para a leitu·
ra. Não é só por isso. É porque há realmente um desestimulo, não há incentivo para a leitura.
Mesmo aqui no Brasil, o Governo brasileiro ti·
nha um programa que se chamava Pro-Ler, do Mi·
nistério da Cultura, ligado à Biblioteca Nacional, com
o objetivo de fazer justamente o que o Presidente
Bill Clinton está querendo fazer no$ Estados Unidos,
gastando US$3 bilhões com 30 mil ~ialistas em
leitura e um milhão de voluntários, porque compreende que esse problema precisa ser ·'1carado
como algo fundamental. É até a preservaçãb~ nossa língua. Diz respeito, inclusive, à nossa ~ultura, à
nossa integridade como nação, como uma socieda·
de justa, desenvolvida e culta. ·

e
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A propósito da destinação de recursos e de
verbas para o Pro-Ler, para a Biblioteca Nacional,
houve um desentendimento entre o então Diretor da
Biblioteca Nacional, Afonso Romano de Santana, e
o Ministro Weffort. O primeiro terminou sendo exonerado, e o Pro-Ler, pelo menos até onde sei, desestruturou-se, perdeu o seu fmpeto, o seu dinamismo, e regredimos em relação a essa necessidade..fl~
difundir, de apoiar e de estimular o hábito da leitura.
Sr. Presidente, nesta manhã de sexta-feira,
alerto para à importância da inauguração, da abertura, logo mais à noite, da Feira do Livro de Brasma,
até porque temos na Presidência da República um
intelectual. O Presidente Fernando Henrique Cardoso é um professor universitário, autor de. vários livros, de várias obras. Também temos um Ministro
da Cultura muito preparado, competente, Francisco
Weffort.
Dessa forma, não podemos incorrer nesse erro
de desativar ou, pelo menos, de não prestigiar o
Pro-Ler, na medida em que esse é um programa de
apoio ao hábito da leitura, de recrutamento de pessoas para essa tarefa, que é necessária, urgente, e
tem um caráter cultural muito importante, pois está
ligada mesmo à nossa vida como Nação, como
País, ao nosso desenvolvimento e ao nosso futuro
como uma sociedade que almeja o progresso e a
justiça social.
·
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José. Bonifácio. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda. (Pausa.)
. Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo
Melo. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os Srs.
Senadores Ademir Andrade e Odacir Soares encaminharam discursos à Mesa para serem publicados
na forma do disposto no art. 203, do Regimento ln·
temo.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB- PA) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu gostaria de
saber como está neste momento o candidato a Presidente Fernando Henrique Cardoso. Como está sua
consciência diante do seu ato em utilizar as Forças
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Armadas Brasileiras e a Polfcia Federal para desalojar os garimpeiros. Eu gostaria de saber se este sociólogo assistiu ontem o Jornal Nacional da TV Globo e viu a forma covarde e humilhante como os brutamontes da Policia Federal trataram os garimpeiros, cidadãos brasileiros que buscam uma oportunidade na vida. Oportunidade que o· Presidente-candidato não conseguiu criar.
O Presidente que lutou contra a ditadura hoje
se toma um ditador, se empolgou com o cargo ou
com sua professa sabedoria, e hoje acha que pode
tudo. Mente à Nação brasileira informando que a
Vale do Rio Doce descobriu uma mina de 150 toneladas de ouro em Serra Leste, quando na verdade, a
Vale apenas ·dimensionou a quantidade de ouro
existente em Serra Pelada. Diz que está.cumprindo
decisão judicial, quando na verdade a causa fo~ levantada pelo próprio governo pois a Vale ainda é
uma estatal, que o candidato-Presidente quer entregar ao capital multinacional, e por isso tem que desalojar os garimpeiros.

O que assisti ontem na televisão foram as máquinas da Vale destruirem as propriedades coletivas
dos garimpeiros, seu local de reuniões o palanque
de realização das suas assembléias,· foram os
monstros insensfveis (porque seres humanos não
agem desta forma) da Polfcia Federal xingarem, empurrarem e humilharem de maneira vil centenas ftiil
garimpeiros. Será que o Presidente-candidato
tem vergonha? Ele que tanto lutou contra a violênçia
e o arbttrio, agora vê a polfcia sob seu comando fazer exatamente a mesma coisa ou será que a ordem
judicial era também para destruir propriedades da
Cooperativa dos garimpeiros da Serra Pelada?
O candidato-Presidente deve estar cego. Veja
se acorda. Ele que só sabe conversar bonito e apresentar programas que não se concretizam nunca.
Aqueles 19 trabalhadores rurais mortos no Pará
também são da sua responSabilidade, pois foram
mortos depois de esperarem uma solução para o
seu problema por dois anos e quatro meses (um ano
e quatro meses no seu governo) e caso não saiba
eu lhe informo que aqueles sem-terra do Pará iniciilram sua luta quando a Vale do Rio Doce os expulsou das suas terras, para fiCar com as terras que
hoje o Presidente-candidato insiste em vender.
Quem vai ser dono delas: os australianos ou os japoneses?
Eu estou indignado, revoltado. Vejo o Congresso Nacional desrespeitado, desconsiderado pelo
candidato-Presidente. Sinto vergonha de ver o meu
pafs com um Presidente como este, mas eu acredito

rlão
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na política, e na capacidade do povo de aos poucos
compreendê-la e por meio dela buscar a justiça, que
neste momento está sendo pisada e massacrada
pelo poder econômicc.
Lamento que o Governo do meu estado permi·
ta esta intervenção branca e lave as mãos como Pilatos; diante da barbaridade que está se cometendo.
O Governo do Pará deveria colocar todo o seu corpo
jurídico para dar cobertura aos garimpeiros ou utilizar de sua força politica (que percebemos hoje inexistent~) para obrigar a Vale a negociar com os verdadeiros donos deste _ouro uma indenização justa.
Da nossa parte judo faremos para minimizar
este ato de covardia e barbárie e para libertar os garimpeiros presos de Serra Pelada.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, volto a dedicàrme ao tema da Reforma Agrária, complementando
as informações trazidas a esta Casa no dia 22 de
outubro. O Relatório Rnal do Projeto BRA 87/022,
'Principais Indicadores Sócio-Eccnômiccs dos Assentamentos de Reforma Agrária', na abordagem
que hoje faço, enfoca os·temas: indicadores comparativos de desempenho sócio-econõmicc, capitalização nos assentamentos, distribuição de renda, desistência e abandonos e conclusões e recomendações.
Os dados de renda dizem respeno à situação
dos assentamentos em si. Embora sejam bastante
signfficativos em termos de valores absolutos, para
ganhar relevância analrtica precisam ser comparados cem o contexto regional e nacional.
Por outro lado, existem certos indicadores sociais, como os de mortalidade infantil, os de snuação
de emprego anterior ao assentamento e os de força
de trabalho absorvida nas atividades agrícolas, que
permitem completar o quadro da snuação atual dos
beneficiários da reforma agrária em relação a sua situação anterior.
Cabe assinalar, Sr. Presidente, que a maior
parte (90%) dos assentados declarou que a sua situação melhorara em relação ao período anterior.
Cálculos e estimativas realizadas no Brasil com
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica-IBGE, coligidos por Hoffman, em 1985, estabelecem a linha de pobreza em um salário mfnimo por
famma.
A metodologia da definição das chamadas linhas de indigência e de pobreza, têm per base o
custo de uma cesta básica de alimentos, cuja ccrnposição varia de acordo cem a região e que atende
aos critérios nutricionais recomendados pela Organi·
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zação Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agriculturá
(FAO).
A linha de indigência definida pela CEPAL corresponde ao valor da cesta básica mensal., Assim,
são considerados indigentes todos aqueles cuja renda dá apenas, e na melhor das hipóteses, para garantir a alimentação adequada, ou seja, para adquirir
uma cesta básica.
A linha de pobreza corresponde a um nfvel de
renda que permite cobrir, além do custo da cesta de
alimentos, outras necessidades básicas, como saúde, .educação, habitação, transporte e vestuário.
Verifica-se que os assentados da reforma agrária superaram amplamente, em média, o patamar de
um salário mfnimo mensal, atingindo valores semelhantes à renda média nacional das famnias.
'
Deve-se assinalar que a renda média nij!clonal
das famnias inclui as rendas urbanas, que Sobejamente são superiores às rendas rurais, cerno também as rendas das famnias de classes médi'l e alta
da sociedade.
Ao se comparar a renda média per trab~hador
(renda total dividida pelo número de pessoas que
trabalham na famma do assentado pelo projeto de
reforma agrária) com o salário de um mensalista na
agricultura ou com os salários médios de um capataz, tratorista,administrador e mensalista, ol:ltêm-se
também valores parecidos.
A renda obtida por um trabalhador dentro de
um assentamento de reforma agrária foi superior ao
salário ganho por um mensalista, de acordo com os
dados da Fundação Getúlio Vargas. Quando se
compara cem o mix de salários agrfcclas. comprovase que os resultados dos assentamentos fJCanl um
pouco abaixo dessa média, com exceção dos Estados do Sul, que superam essa média.
Esse dado comparativo mostra que o custo de
oportunidade gerado pelos assentamentos foi bastante alto, ou seja, consegue-se uma renda igual ou
maior à de um mensalista e levemente inferior ao
mix de salários,nestes inclufdos os salários altos dos
administradores.
No que diz respeito à comparação da situação
atual dos beneficiários da reforma agrária cem a sua
situação anterior, existem indfcios de que a vida de- les experimentou uma melhora significativa. Primeiro, por causa de sua situação de emprego anterior,
que na maioria dos casos era do tipc de subemprego ou desemprego (empregos temporários, biscates,
bóia-fria).
·
·
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Apenas 13,4%, Sr. Presidente, dos assentados
em projetes de reforma agrária eram proprietários ou
posseiros antes de entrar no assentamento, ou seja,
já possuíam algum recurso de terra.
Sendo assim, pode-se afirmar categoricamente
que na reforma agrária brasileira os beneficiários foram, no geral, os que realmente precisavam de terra, tendo ocorrido uma melhora apenas com a transferência patrimonial realizada com a entrega do lote
de terras a eles.
Do''ponto de vista social, existem alguns indicadores que mostram que a situação nos assentamentos
é melhor do que na sociedade em geral. Os dados do
'tJNICEF- Fundo das Nações Unidas para a Infância
revelam uma taxa de mortalidade para o Brasil de 53
crianças mortas por cada mil nascidas, enquanto que,.
nos assentamentos, a taxa telia sido de 50 por mil.
Em resumo, os resultados da pesquisa do Projeto BRA 87/022 sugerem que os assentamentos de
reforma agrária representaram uma melhoria signifi- ·
cativa dos seus beneficiários, tanto em termos de
superação da pobreza rural, como no que diz respeito à situação de emprego e mortalidade infantil.
É importante assinalar que a situação em média descrita não reflete a situação de todos os assentados, exatamente por se tratar de média. Internamente aos assentamentos existem importantes
disparidades de renda, geradas por fatores passfveis de serem quantificados e por outros motivos de
ordem subjetiva.
Há um alto grau de diferenciação entre as lamOias num assentamento.Verifica-se que existem
três grupos de rendas bem diferentes:
a) - um grupo de famflias, formado por aproximadamente 15% do total, que sobrevive com menos
de um salário mfnimo de renda total (incluindo todas
as atividades);
b) - um segundo grupo, de 40% das famOias,
cuja renda oscila entre um e três salários mfnimos
porfamma;.
c) - um teroeiro grupo, formado por 45% das famfHas, que ganha mais de três salários mfnimos em média.
A distribuição descrita, Senhor Presidente, varia entre as i:úferentes regiões, sendo que o Nordeste apresenta uma situação bastante distante das
médias: apenas 25,5% superam os três salários mfnimos, e a maior parte se encontra entre um e três
salários mfnimos de renda total por !amOla. No Sul,
verifica-se a melhor situação em termos de distribuição de renda, sendo que a maior parte, 76%, superou os três salários mfnimos e apenas 5% ficaram
abaixo de um salário mfnimo.
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A divisão das rendas familiares totais em grupos de renda sugere a existência de três categorias
bem definidas dos assentados:
·
f'~
a) - Os beneficiários da reforma agráriá que
não têm conseguido desenvolver uma atividade produtiva e que se mantêm abaixo da Unha da pobreza• setor pobre ou marginalizado.
b) - Um grupo cujas relidas oscilam entre um e
três salários mínimos por mês.
c) - O grupo de rendas. mais altas, maiores de
três salários mfnimos por mês, que consegue produz.ir regularmente quantidades razoáveis de produtos
de origem agricola ou animal.
É importante indicar- que a reforma agrária conseguiu criar um subsetor de agricuHores familiares
comerciais, da ordem de 45% do total dos beneficiários de terra - somando em tomo de 45 mil famOias,
considerando um universo de 100 mil famma.S assentadas até 1990. ·
Por outro lado,. este processo não melhorou a
situação de uma parcela de assentados, em tomo
de 15%, que ficaram, por diversos motivos, marginalizados do processo produtivo após três anos da implantação da reforma agrária. Este setor aparentemente não estaria em condições de progredir e provavelmente desistirá da vida no campo, abandonando ou vendendo os seus lotes.
Numa faixa intermediária estão. os agricu~ores
que estariam em vias de integração, que varia entre
50% no Nordeste a 19% no Sul. Dependendo das
condições climáticas e do apoio que recebam np futuro, poder-se-á transferir, ao menos uma parte deles, para o setor dos agricultores comerciais.
·
A análise feita e os conhecimentos acumulados
como resuHado da pesquisa do Projeto BRA 87/022
sugerem que o padrão de vida nos assentamentos é
melhor do que nas áreas que os rodeiam, o que era
lógico de aconteéàr ao se considerar que os assentamentos de reforma agrária receberam apoio das
instituições governamentais, enquanto que nas
áreas de pequena produção ou de posseiros e arrendatários rurais prima a absoluta incertaza.
Uma das criticas mais importantes que tem
sido feita à polftica de assentamentos rurais diz respeito à problemática de abandono da terra e venda
de lotes por parte dos beneficiários desta poiftica.
Os debates acontecidos, Sr. Presidente, sobre
este assunto têm cafdo, por faHa de dados consistentes, ora no alarmismo e derrotismo, com apreciações exageradas acerca do total abandono e reconcentração de terras supostamente acontecido, ou,
de outro lado, no defensismo ingênuo e negador de
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uma realidade que existe, e que se materializa na
dos cultivos pennanentes (café, cacau,pimenta-ne-.
freqüente venda dos lotes nos assentamentos.
gra) e da extração seletiva de madeira podem aumentar a renda dos agricultores, como um fundo de
A pesquisa procurou contabilizar as desistênreserva de valor que eles possuem na floresta, que
cias ocorridas no perfodo de vida dos assentamenlhes serve para afrontar necessidÍldes eventuais ou
tos visitados, e alinhar alguns fatos que pennitem
mesmo para pagar pelo titulo da terra.
avançar na explicação do fenômeno.
No geral, os percentuais de desistências não têm
O percentual médio de desistência nos assensido muito altos, em torno de 20"/o, e coincidem com
tamentos de refonna agrária foi aproximadamente
aquele estrato da população que ganha menos de um
de 22% em relação ao número original de beneficiásalário mfnimo. Uma parcela dos assentados fica marrios. VE!lrifica-se, em alguns casos, percentuais relatiginalizada e provavelmente abandonará a terra, fato
vamente altos, como nos assentamentos do Pará
este que não atenta ou diminui o valor do programa de
(Carajás 11 e III; Manuel Crescêncio e Colônia Reunireforma agrária, já que garantiu a retenção de um perda).Nestes casos, as desistências estão aparentecentual de colonos importante na terra, promovendo o
mente relacionadas com a questão do meio ambiendesenvolvimento social e econôrnico de uma parcela
te e do desmatamento.
considerável da população assentada. .
O ciclo tradicional da pequena agricultura na
A reconcentração de terra, quando se verifica,
região Amazônica pode ser, em grandes rasgos, asnão implica a volta automática à situação p~la à
sim caraderizada:
desapropriação. As informações recolhidas nb~
1° fase - Após o recebimento da terra (ou a
po
demonstram que uma parte das vendas acontece
ocupação no caso dos posseiros) efetua-se a aberentre colonos, ou seja, beneficiárfos originais ventura da área por meio do desmatamento. Este desdendo para agricultores •sem-terras• da redondeza,
matamento cumpre a dupla função de viabilizar um
que não deixam de ser clientes potenciais e por vefuturo plantio e de gerar alguma receita com a venda
zes melhores que os originalmente selecionados.
da madeira, que garanta a sobrevivência da tamma
durante este período.
·
Pode-se afirmar, Sr. Presidente, que nas assentamentos visitados, apesar de suas inúmeras ca2" fase - O agricultor efetua o plantio de oerências, um número considerável dos beneficiários orireais, geralmente arroz, na área desmatada. Por
ginais tem preferido ficar na terra a migrar para as cicausa da distância e da falta de meios de transporte
dades, provavelmente devido à baixa absorção de foro agricultor não realiza ganhos significativos, que de
ça de trabalho que se verifica atualmente, ou a, migrar
fato são intemalizados pela estrutura de comerolalipára outras regiões onde não teriam acesso à terra.
zação atuante. Esta situação vê-se agravada com o
declfnio da fertilidade da terra nos lotes.
Importante contribuição deixou a pesquisa efetivada pela FAO, corno órgão executor do projeto e o
a• fase - Decepcionado com a lavoura, o agriPNUD, como órgão financiador, ao elencar diversas
cultor forma pastos nas terras do arroz e muda de
recomendações de polftica agrária para o Pafs, das
alividade. Abrem-se três leques de possibilidades: a)
quais se destacam:
vende ou arrenda o lote para fazendeiros pecuaristas; b) ele próprio se dedica à pecuária; c) dedica-se
1) - O programa de assentamento de populaà venda de madeira de fonna crescente.
ções rurais de baixa renda nas áreas desapropria·
das pelo INCRA revelou-se eficaz na promoção do
Obviamente que estas . alternativas podem
desenvolvimento rural e na fixação do homem no
acontecer de forma combinada, ou seja, arrendando
campo. A pesquisa mostrou que os beneficiários da
parte das terras, cortando madeira, e colocando
distribuição de terras geraram, em média, uma rengado para pastar nelas.
da mensal porfamflia equivalente a 3,70 salários mfAcredita-se que a promoção de atividades de
nimos, valor este superior à rnée!ia de renda IJ<ISSf
incentivo à comerolalização com menor incidência
de ser obtida por qualquer categoria de trabalhac..
de intennediários permitirá internalizar uma parcela
res rurais no campo.
,'
de renda maior dentro dos assentamentos, evitandoRecomenda-se a expansão deste prograrha, de
se ou minimizando-se, desta fonna, o abandono da
forma tal que permita incorporar maior númerr de taagricultura, ou a venda da área para fazendeiros que
mOias de baixa renda, evilando-se assim o .isolamento
são os que depois vão realmente desmatar grandes
extensões.
dos assentamentos num contextQ de pobreza rural.
As atividades de desenvolvimento auto-susten2) - Verificou-se a existência de um marcado
processo de integração nos mercados, principalmentado, com a combinação da lavoura, da pecuária,
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te entre as fammas de maior renda, o que revela que
os assenfamentos, além de colaborarem no aumento da produção de alimentos, foram eficientes em
desenvolver um setor de agricultura comercial.
Recomenda-se concentrar esforços e investimentos no sentido de eliminar os obstáculos que
existem para uma mais eficiente integração, principalmente no que diz respeito à estrutura de comer~
cialização.
3) - Constatou-se que a produtividade, em geral, dos assentamentos é baixa, quando comparada
ao contexto regionai.Surgiram evidências também
que mostraram a existência de dificuldades na relação
com o meio ambiente, principalmente na região Amazónica.
Recomenda-se que as atividades de assistência técnica levem em consideração o objetivo de incentivar o aumento da produtividade da terra, sem
incidir negativamente na relação com a natureza.
A aplicação de métodos agrícolas baseados no
conceito de desenvolvimento auto-sustentado pode
ser de grande ajuda no melhoramento tanto da produtividade, como no que diz respetto à utilização não
predatória da natureza.
4) - A pesquisa revela que, emborá tenham
sido realizadas obras de captação de água em algumas regiões, foi tênue a atMdade de canalização de
água e irrigação nas áreas passíveis de cultivo.
O Nordeste, carecendo destas obras em quantidade suficiente, ressentiu-se em termos da renda
gerada por famma, o que pode ameaçar o futuro do
programa na região.
Em resumo, Sr. Presidente, pode-se dizer
que a continuação do programa de assentamento
de populações rurais de baixa renda, realizado de
uma forma pragmática e bem organizada, resultará no melhoramento dos indicadores socioeconõmicos do setor rural do Brasil e da sociedade como
um todo.
"Não aguento a fome
Não há mais perdão
Deus dorme nos ares
O chefe nas camas
Acordo no chão
Eu quero o meu pão"
(Mário de Andrade, •Café")
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Nada mais

havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9h22min.)
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ATA DA 174' SESSÃO OEUBERATIVA ORDINÁRIA,
REAUZADA EM 22 OE OUTUBRO DE 1996
(Publicada no DSF, de 23 de outubro de 1996)
RET/F!CAÇÕES

No sumário da Ata, 21 coluna, no item 1.2.6 Apreciação de matérias,

Onde se lê:
Diversos n• 88196, com manifestação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
favorável à participação desta Casa na Sexagésima
Quinta Sessão da Assembléia Geral da Organização
Internacional de Polícia Criminal - INTERPOL, a
realizar-se em Antalya, Turquia, no perfodo de 19 a
23 do corrente. Aprovado, sendo designado para a
referida missão o Sr. Romeu Tuma.

Leia-se:
Diversos n• 88196, com manifestação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
favorável à participação desta Casa na Sexagésima
Quinta Sessão da Assembléia Geral da Organização
Internacional de Polfcia Criminal - INTERPOL, a
realizar-se em Antalya, Turquia, no perfodo de 23 a
29 do corrente. Aprovado, sendo designado para a
referida missão o Sr. Romeu Tuma.
No texto da Ata, na fala do Presidente, página

17340, 11 coluna,
Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em sessão anterior, foi lido o Ofício nO 29, de 1996, do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre o processo Diversos nO 88, de 1996,
comunicando que esse Órgão Téalico manifestou-se
·favoravelmente à participação desta Casa na 65" sessão da Assembléia Geral da Organização Internacional de Polfcia Criminal- lnterpol, a realizar-se em Antlaya, na Turquia, no perfodo de 19 a 23 do corrente.
Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em ~
são anterior, foi lido o Oficio n• 29, de 1996, do !lljsidente da Comissão de Relações Exteriores e Deié. · sa Nacional, sobre o procésso Diversos n•
'de
1996, comunicando que esse Órgão Técnico manifestou-se favoravelmente à participação desta Casa
na
Sessão da Assembléia Geral da Organização
Internacional de Polfcia Criminal - lnterpol, a realizar-se em Antiaya, na Turquia, no perfodo de 23 ·a
29 do corrente.

ea,

es•
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Ata da 1821! Sessão Deliberativa Ordinária
em 29 de outubro de 1996
21 Sessão Legislativa Ordinária, da SQI Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Filho
Levy Dias, Ney Suassuna e Henrique Loyola
ria sobre Movimentação ou Transmissão de Valores
e de Crédito e Direitoe de Natureza Financeira CMPF, e dá outras providências, sancionado e
transformado na Lei n" 9.311, de 24 de outubro de
1998.
Submetendo à deliberação do Senado Federal
a escolha de nomes indicados para cargos cujo provimenlo depende de sua prévia aquiescência:

As 14 HORAS é 30 MINUTOS, ACHAM·Sé
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães Antonio Ca~os Valadares - Artur da Távola - Bani
V eras- Bernardo cabral - Ca~os Bezerra- caoos
Patrocfnio - Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - écio Alvares - EmRia Fernandes - Epitácio Cafelllira
- Flaviano Melo- Francelino Pereira - Geraldo MeiO
- Gerson
Gilbe~o Miranda - Guilherme
Palmeira - Henrique Loyola - Hugo Napoleão Humberto Lucena- [ris Rezende- Jader Barbalho Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agriplno - José Alves - José Bianco - José
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça José lgnáclo Ferreira - José Roberto Arruda - José
Samey - José Serra - Júnia Marise - Lauro
pos - Levy Dias - Lucldio Porteila - Lúcio Aicantara
- Lúdlo Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Odacir Soares- Onofre Quinan - Osmar Dias- Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção Renan Calheiros - Roberto Requião- Romero Jucá
- Sandra Guidl - Sebastião Rocha- Sérgio Machado - Silva Júnior- Teo\Onlo Vilela Filho - Valmlr
Campa lo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.

camata -

cam-

MENSAGEM N" 232, de 1996
(N" 1.008/96, na origem)
ScnboraMII!àoldo Slaldo F~

...

Da...,.....VL 'd•ciiCIOIIIOift.Sl.D:ilol\tà~hdai,ICIIIIIIIOdilpotto
110 art. 56, do~·
do 5lrYiQo bftlr,IPftMC!o plllo DlcNio .. 93.325. clll•
de OUD.Ibro di: 1916,. ltDCUft. j~, t 11 , do Dlcnlo .. 1.756,. di :Z: dldl:allbro dl1995_ .a...;o à
apqcia.ç:lo di v-~ a .::o1111. ~p ._., ,._, dll S.W WC1AN0 OZÓlUO
JlOSA. ~. Prirnlâ
do Qal4m , . _ , .. c.nn .. ~ pa.

c...

~ CI08I O C*JI'-.Embliadardollnlil;.o ·~·V

0

aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.
O Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Valmir campalo, procederá à leitura do Expedienlll.

É lido o seguinlll:

L
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du~E::awionll.
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FERNANDO HENRIQUE CARDhSO
EM N•

455 /f)P/UC/G-10%/APD

J:XcelentS.Qiao s.bln'

Bn&U:La, 22 de. outubro
.~

da

·;. .UH.

b~~Qbl,:loa,

~ actmto a:. o ut. ••· 1DciaO vn, da eoutituiç~.o, •
coa o di~ -ao art.. N, J 1•, 40 boJUlaento da ~1 do
Sarriço ~. ·~ pelo ~ n• t:a.ns, u
1• de
otltUb!:'D de ltl•, e ftO art. '3t, J 1•, do o.cnto n• 1r75f~ de 22
o duaJ:o u 1tt5, ~ 11 apncUçto ü voua l:lccel.Atacia a
aMxa ai.mlta de ~ MI SUAdo hclen1 dMtir&ada la iw:Ucaçio
do se:uoz. s..w.o oa<trio ..... IUzdatn de ftiM!:ta Cluae, elo
Q\)adZ'O
~.
da
ca=atft
da
Oiploata,
pva,
~UiY...a1:e coa o
cuvo l!e
JnaU junto .t
4
~:Lca ela Maçubiqq, ~ o CU'IJO da ' " " ndor do' an.u

,....,,._'do

EXPEDIENTE

junto la bpdbl.ica ele seicbal.Mr

MENSAGEM

'

:z.

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Restituindo autógrafos de projelo de lei sancio-

nado:

•

Ol Dirico& do Embliadar I.tJCL\NO OZÓitiO I.OSA,. que - ilmEirul •
acolbl-kt,.. o~ ..........
iabmlçlo do Miaâtírio

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista
de presença acusa o comparecimento de .68 Srs.
Senadores. Havendo número regimenial, declaro

1

CIIJO ele &lbli:adordo IÍnlil,iwlo illpãlllica. SlicWII.

.

N" 231, de 1998 (n" 1.007196, na origem), de
24 de outubro do correnlll ano, referenlll ao Projelo
de Lei de camara n• 62, de 1998 (n" 2.317196, na
Casa de origem), que Institui a Contribuição Provisó-

'

IDcaainbo, i~ ua:o, 1Jafozaatrlo .obre o
pa1a • cua:z 1""1• fl~ do ~wm.t=•= ~ Oddo . . . que,
j~ coa a .....,_ on ntiMtida .l apnc:La~ de Voua
BKcelbc:lia, IHrio &pnuatadoa .o .._.· f.sual. pan. uaãt -

llutz'M . . . . .

--·
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IV -Reunião do Comité Peraanenta Brasilairo-Arqontino sol:tra
Politica Mucl.ear, Rio d.a Janeiro, l.SISIO ..
conforinc:ias na Escola de Gusrr& Naval, 1930/05.
conferincia na Escola Supsrior ds Guerra, 19Bl.
1
conferincias na .Escola da comartdo a
Estado Haior da
Aeron<tutica, lS18l e 1.983.
confarõncias na Escola Nacional da Informações, 1980 • 1982.
conterôncias na Universid&d• ds La Plata, 1989, a na FUndll.ç.io
Ricardo Rojas, 1990.
Preaid.ente da Associação doa Diploutas Acraditad.oa na
Ar9sntina (ADA) 1988/89.

INFORMAÇ.S.O

<:lJ'Mxs:yxam yrn.z

R.Lo elo .:randro{RJ", lS de dezel:lbro de 1939.
Filho de P.m-o Advineula Rosa • Maria Lui.za ozorio Rosa.
IRBro
Bachanl •• Direito, FD(OZÇ,

CPCI:),

cuno Inunsivo de Treinuento aa .Promoçio coauci&l,_ 1975.
CAE:, IRJI:r,
S&'fU:Uio -:anant~ da Reserv. da Marinha, 1961.

'!'oredro SacratU'io, 04 d.& novaJtbro da 1963.
saqund.o secrat.lirio, merecimento, 01 cla janeiro da 1967.

Primeiro sacraurio, uncillanto, 01 ela jandro

ele

conselheiro, maracimanto, 21 da junho ela 1979.
Ministz:"o da S&<;W\1:1& Claan, a&rlleimento, 27 da

uu.

Ministro da Prillaira cluH, mar.eimanto,

un.
dezallbro
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Medalha t.auro Mllllsr, Bradl.
Medaltla c!o Mlliri~ 'ramanclarã, Brasil.
Oràftl d.o MUito Naval, Oticial, Brasil.
ord.n do Rio Branco, qrand• Otieial,.Bruil.
Orc1sm d.O M4rit:o .. cavaJ.eiro, I~lia.
Ord- do M4rito, Ot'icial, E9ito.
Ore!- ele oranqa-Hassau, Col!lendador, P&1au Baixoa.
Ordel!l do Libertador Ganan~SIIrt n, Grande
Argentina.

~

c1e

-~

Oficial.,

, .. (St<J:i~ bar~to)
Diretor-G•ral dO D~partuanto do Serviço Exterior

22 da dazalll:::lro da

:"'

't

U9S •
.usistent~t

do Chata c1a Divido ela Ot'q~mizaç:l.o, 1953/1156.
Aa&istent. do CbOt'& da Divisio elo Pusoal, 1973.
subchat'a d& Divisto 4o Pa. . oal, 1973/74.
Chata ela Divido do Ori-ata PrOxiao, 1.5'79/13.
Chata, a~tituto, do Dapartazanto 11o Orienta PrOxiao. UIJ/115.
Cllat:e da D1v1..s4o d.c orientll Pr4:dao-I, 1983/Uo
ROJU., s~c1o seer.teio, 15167/10.
Cairo, s~ s.ereurio, U?0/72.
oam.sc:o. tnc:arrcqad.o c1e lfeqóc:ios, 1971 ..
Cairo, Enc:arr.qac1o c1a NecJ6c:ios, 1972.
Tripoli, Pri•eiro secretarie, U7Sn7.
Tripoli, Encarre11ac1o ele NeqOc:ios, a.i., 1975 • 15176.
aruxalu, Primeiro secrattdo, 1977/79.
Aera, •Elle&tte11&c10 c1e Neqócioa, 1983.
Haia, Mini&tro con~~dheiro, 1915/&f..
Haia, ~ado c1a Neqóc:l.oa, 1915.
Buenoa AJ.res, Ministro conaelheiro, 1988/92.
:eu.enc;~s .ur-, ~ac1o c1e lfeqóc:l.c;~s, 1988/91.
Mapu~, bbaixact.or, 1992/115.
Missão comerc:i4l Brasileira a A!ric:a oc:id.ental, 1965 Cmeml:lrol.
Co~:~iss.io dA Tatlela de Representação no E:xter~or, 1966 (l:lembrol.
Neqoc:1aç:ões ele Marinha Herc:ante. Roma, l96SI.
Miss6.o Especial as txequiu: do P::-esidonte d& Replltllic:a Arabe
;,.>nid4, C1.iro, 15170 (deleqad.o).
À disposiç.!o c1& Oeleqaç:io da L1Dia, d.ur~t• as c:eri1:16nias da
PQSSC d.o Presid.ent:e Ernesto Geisal, 19?4.
Missão comerciAl ao Golt'o P'rsico e Eqito, 1975 {daleqado).
Missio Espacial pAra rapntsenear o Brasil nas cerimõn.icoJ:tamorativ•s rjo Viq,sii!O Quinto Aniversário da Ravoluçio da
?ri=eiro ela Novellltlro, Arqal, 19?5t (dal!&qado).
A c1ispodç4o d.o Ministro elas Ralaçóea Exteriores da Hal4sia u
visita oticial 1.0 Brasil, 19?9.
Missio Especial pua r•pnsantar o Bnail nu cerim6niCOlllazorativas c!o Dãcimo seqund.o Aniverstrio da R.voluçio
Iraquiana, 1930 (Cieleqad.o)..
•
Missão Economica ao Kuaite, 1910 {Cideqac!o).
II ReWI.i4o da Comias4o K1au lh:·asil.-L!bia, !lr-1lia, 1980
(l!le:bro).
Vi~t.qea de estuc10S ao Nort• do Brasil., • convita d.a ESI:r, 15111·
II Reunião M COlllissio Mista Brasil-Iraque, Bras1lia., l!U1

(membro).
III Reunillo

da Comisdo Hbt:a Bruil-Libia, Tripoli,
(del!&q&do).
Missio r:conO.ica il ~ia • 'l'uniaia, l.9&2 (mellbro).
Mh:sio .Económica ao tqito • Ir•que, 1982 (memtlro).
III Reuniio da CoiU.ss.io Hi.se& eraail-Iraque, h.qd4,
(relator).
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collitiva c1o Kinistl:O da Est4d.o lha Ralaç6aa Exteriores . .
visita ot'.ic:ial a. Arlltlia Sauciita, 1982 (!lln!Dro).
À clispoaiçd.o do Ministro c!aa Relat;:óea Ext:arior. . da :Hlq.ica u
visita otic:ial ao Brasil, 1983.
Misato politica ao Ir4 • ao Li.bano, 1984.
II, Il.I e IV Rew'li6aa da Comisa4o Mista Brasil-Iraque,
Bra~::tlia, 1981 (III~), Baqd4, 1982 • !lr!Uilia 1984 (nlator).
A dispoaiçlo da Kiuio Especial do L1b&no a. possa c1o Preeidenta
da Reptll:llica, Brasil.ia, 1985.
•
t>ruident• da coaissio da IJ.citaçio para a const:ruçto c1& n=va
ehancel.&ria da !:~~baixada do Brasil, auanos .\ire&, 1918.
Represantlmte
alterno
c1o
Brasil
junto
ao
COaitt
r.ntarqovern&Dane&l. coordenador cta Bacia do Prata (1988}.
Grupo da 'l'ratlalbo Braail-Arqantin. sobra Pol1tica Nuclear, Rio
d.e Janeiro,. 1911 (dalaqado).
I Reunillo c1o Co•itl Penumente !lraail-Arqantina aobra Politica
Nl!claar, Córdoba, 1!118 (d.elaqado).
II Reuniio do C01dt6 Pe~en.ta Brasilairo-Arqantino sohrs
Politica Kucl•ar, Slo PaUlo, 198'·
cont'erencista. no Seain4rio Reqional du lf•çóes Dnic!aa $Obre a
Questi.o P•1•stina, Buenoa Airea, 1990.
III ReuniAo do com.1t6 Pentanata Braaileiro-Arqentino sohra
Pol1tica Kucl•ar, Buenos Aires, 1990.

SEJÇHf:bES. DJdRt Bâ1jt'PI
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Com a indepcn<fEzlc:i do arquipêbao ea;~ J976, fonnou·se wn gavemo
de coalizlo reunindo u dtw principaiJ fotçu politicas do periodo colonial, o SeycheUes
Ptop/e S Uniud Pany (SPUP). que dd'eadia alnd~ das illw,. e o !ieycM/lu
Democ/'Q1Jc Pany (SDP), que apoiava a manuceoçlo dos laços coloniais. Em 1977, o
Presidente. James Mmdwn (SDP) e deposto por um solpc: de estad.o üderado pdo
Primeiro-Ministro Fnncc: Albert Rmé (SPUP). que inscaunt o regime de partido único,
com o monopôlio do poder pda SqcMllu P~ 's ProgrusM Front (SPPF).
2.
Em dezembro de 1991, após quase duas decadu de terttativu de
desestabil.i:aç de seu Governo pelos movimelttos de oposiçlo sediados no Clelerior. o
Presideate Renê anunciou sua imecçlo de: promova" a abemaa do rqime. Assim, no
.aliO :seguWe, os Uderes oposicionisw eàJad.os slo autoriDdos a rct0m11 ao pais e s
o~ partidos politicos. Etnjuaho de 1m, a A.sscalbltia Coastituinte adota DOV&
Con.stituiçlD, seguiDdo-se a ~ de: eldç6es
em julho daquele mo. O
Presidente Fruce ReDe Creeleito com 57,5% dos de votos e a SPPF çon.quista 27 dss
33 cadeiru da Assembléia NacionaL
3.
Na atualidade, a priacipal qucstlo politica imema vem sendo a
colltrOVCrsia em tomo da Lei de Desc:avalvimemo Ecouõlttico recemcmeate apmvsda
que oferece privi!Csios e imunidades a c:cr,:oz tipos de ínveszidora,. podendo W a
favorecer a lavagem de dinheiro intenw:ional,. razio du criticu da oposiçlo e do temtn'
de que a nova (egis.laç.lo permita a emrada do crime orpnizado no pais.

serm

526

ANAIS DO SENADO FEDERAL
EM N'

Seil:heles tem seguido. desde 1977, uma Política. de nlo alinhamem:o.
Forzm fonalecide» pelo ~~ente Rene os laços com paises do :aatigo Bloco Sovietico,
bem como com paiscs ndica~s como a Lbia, Iraque. ArgCii&. c Coreia do Nane. Sua
posiçlo cstratC!Pa no Oceano indico. poretn. permitiu a continuidade das boas rci&ç6es
e da. ajuda dos plises do Ocidente, sobretudo da França e Reino Unido, c de agblc:iu
imema~onais como o Fundo europeu de Desenvolvimcato.
2.. O inicio da abenura democ:ritka cm J~l coincidiu com a ênfase
emprestada pdo Governo ao awnemo das re1aç&:s comerciais c politias com os paises
do. Oriente. como o Japlo por exemplo, que ofcncem exceiCNc mercado turistlco para
contrabalançar eventuail dcclinios do número de vW.wn:es europeus.
3. •
No plano multilateral c regional. Seiçhcles integra a Commonwtaldt a
COMESA c a llldu:n Ouan Comission (lOC}. 0rgani:.a.ç1o que inclui ~.
Comores. 'França e Mauricio, paiJes com os quais possui fones Jlsaç3es. o pais e
membro da OUA c signaWio das. Convenções de Lomê.

A economia de Scichclcs é caractcrizzda pela pndominiDci& do turismo
c pda de:pen~ das impom;Oes de ginc:ros bücos. A estn1égia ,govmwne:ntal. tem
sido a de buscar Wlll. maior diversÍfic:açlo da economia enconjando o dcsczJvolvimetl
da asricuitun. da pesca c de llW!Ufatundos. A i:nstalaçlo era. Seicbdc:s de uma Zona
Izm:n:w:ional de Comércio, que wwpt dc:ria a cri&ç:lo de fa.c:illdades fiscais, e
aprcsenwia pelo Governo como o terceiro pilar do desenvolvímemo, ao lado da: pesca c
do turismo.

~5;
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/DP/AAC/G-MRE/APES
arasili&, 22 de

Exc::elentissimo Senhor Presid1111nto d.a

ou:cub~

d.e

1996.

Repllbliea~

"1

"

~
eom o .llrt. 84, ineiso VII, da. Consti't:.uiçAo,
e
eom o disporto no art. 56, 1 1•, <lo Requl~UU~nto ele Pessoal do
1
Serviço Exterior, aprovado pelo Deereto n• 93.325,' de 1• 4ct
outubro de l9815, no art. 39, 1 l•, do Decreto n• l.75~, de 22 do
dezembro de 1995, sutrmoto li.. apreeiaç!o d.e Vossa Exce1ineia a
~•xa minuta c:le ~n:sag- ao senado E'.c!:eral destinada l indiet~.Ç!o
do Sanhor LW.z Brun dei AlMida • souza, Ministro à
seqwtd.a
elas~... do Quaclro PeZ'l!Ulnent., da carreira de Diplomata, para,
C\D!Ulotivnen:C. ea. o e•rqo ele ~ixad.or elo ansil junto a
Repübliea da COte ct•rvoire, exercer o ear'9'o de Eml::JI!tixador cio
Brasil junto l Repübl1Cil do Mllll.
De õllCClrd.o

..

pais e CID:ricalua Vita. <lo Embaixador t.uiz

er=

à

~da

•

SOUza qu•~ j11ntamente eOm a Manaaqea ora submetid.a ~,.- apreeiaçio

de Vossa Exeal4neia, sar4o apresentados ao S8Jmdo Federal pan
As rd&r;õcs c:mn: o B:uil c Seicheiel foram est&bdecidu em 10 de
novembro de 1986, taldo a Embai:w:la do Brmil cm Vrtória sido criada em 2J de
jmeirodc 1987, ~com a Embaixada em Dar-es-Salum, na Tanz:iJú&.
2..
O fechamatto dcsu. repn:scntaçlo, em OQtUbro de 1991, importou
Jel2livd ~ 401 c:omao• çom Scichcla. A trm~SfetêDcia da aunul.llividadc
sobre o pais para a. Embai:ad& em Maputo, Moçambique., ÇCJm a qual jã.concordou o
Governo seidldense, pcrmitiri ao Braiil voltar a aa-editar Embaixador nlo-residemt no
pais. o que nlo ocorria. desde 1959.
3.
No que concerne ao comâ'do bilateral, o B:asil exponou pua Seichelcs.
em 1993, USS 291 mil, em 1994, USS 24S mil c cm 1995, USS 297 mil. nJo ltavcndo
rqistto de impol'taÇ&I DCUC paiodo,

exaJia da aeua ilustres Jaallbro$,
Ru~itoaamente,

IHfQRH

ç

O

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

MENSAGEM N" 233, de 1996
(N° 1.009/96, na origem)

Ministro da Sequncla Classe LDIZ: BRtDI' DK .AI.KEID.\ K SOUZA

Rio d• .Janeiro/RJ, 12 d• abril ela 1937.
E'ilho d• AntOnio 't'itl1lrcio da Almeida • Souza •
~de Souza.

Hf"1a sta.Ua

Baeharel - Cilneiaa Jur.iclicaa a Sôt:iais, Faculdade ela: Direito,
UB{RJ. CPCD, tRBr. curso superior de G~a, ESG, 4974. CAE,

O& confonnilbdc com o ut. 52. inciso W. da Ccnstituíçlo Fedcnl. c O)m o disposto
no art. 56, do Itegulamcm:o de Pessoal do Serviço Extcriet', aptOWdo pelo OocrelO n" 93.325. de 1•
decutubio de 1986, enom 39, § l",doDccmou• 1.7S6.dc22dedezembrodc 1995, ~i
apreciaçlo de Vossas ~ a csco!ha. ct~= Ctsejo ruer, de S=bor LUlZ BlWN DE
ALMEIDA E SOUZA. MiPisr:o de Segunda ~ do Quadro P~c, d& Cmãra de
Diptomua. pua.~ com o a:go de Embm:adot de Btuil jumo i RepUbUca d& C6te
d"'voirc, cxcr=" c cargo de Embaixador do BnsiljU!llo t l\q:IUbiic:l. do Mail.

Os mtritoa do ~ LUIZ BlUJN DE AL.""lEEDA E SOUZA. que me
iJKiw:iram a CIJCIO!b!-Jo pca a daaDpalbo deu& elewd& fimç.lo. c:onsum da anexa ~ do
Minis&:Cic da Rd&çaa Elacriom.

Bmi!i&, 24 de cuttlbro de 1996.

"""'.

Terceiro Sec:r:et.irio, 07 ela novallbro 4a l962.
S~d.o Secretário, anti;üidad.a, 2:Z ele junho dtl 1966.
Primeiro secretário, maracim.nto, 01 de janeiro ela 1973.
Conaalhairo, merecimento, 01 da satelltlro d.• 1976.
Ministro de S..;unda Clu••• 21 dei junhO ela: 1990.

O!'ici&l de Gabinete do Hinist:o de Estaclo, 1963/U.t
Chata do serviço d.a Protocolo ela Cerimonial, 1915/11,
Wuhinqton, OEA, Terceiro Sa=:et4írio, 1966.
lrl&a.tlinqton, OEA, s~do Secretf.rio, 1966/Gi.
MOscou, S~o Sacratt.rio, 1969/73.
MOscou, E:ncarr~ado da H~OCios, a. i., U?l.
Lisb;la, COnNlhairo, 1977/80.
Lisboa, Enearr~a<lo ela Meqócios, a.i., 1979.
C&racu, COns•lbairo, UI0/11.
Fraructurt, consu.t, 1981/15.
Oalo, Miado Transitória, 1990.
Asaunçao, <:enaul-Gan.l, l99Z/95.
Abieljan, Ellbaixad.or, 1996.

coaiu Pantanen:c. ela As•untoa 'f't'Uialhistaa, Nova Yorlc, l966

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

( obsarvador) •
-XII Reunil.o c1e consulta da.
WeGinqton, l967 (aaabro),

C:h&neelar..

~d~,

O!:A,
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V Raunilo de con.el.ho Inte:t.uaericano Cllltural,

1-·~
clispoaiçt.o

do MZC junto • C'niv.rsidade

can.eaa,

1968
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Balança comercíal: - IJS$ 263 milhões (1994)

a

l!raa1li&, lU$.
.
A diapoaiçlo do Estado Naicr daa l"o:r:r;:•• Ar.udas, 1990/U.

Principais produtos importados: maqUinaria. produtos alimentares, bens
intermediários, produtos derivados do petróleo.

A. dispgaiçio ela Praaid.lnc:La da RepllbUca, l.SUIS/90.

Medalha do Pacificador, Brasil.
ordem do Mérito Naval, cavaleiro, Brasil.
Ordem São Carlos, Oficial, Col6mbia.
ordem Mérito, Comendador, Peru.
Ordem Bernardo O'Higgins, Comendador, Chile.
Ordem Infante o. Henrique, Oficial, Portugal.
ordem Nacional, Oficial, Senegal.
Ordem da Estrela, cavaleiro, Itália.
Ordem da coroa, cavaleiro, Bélgica.
Ordem Grão-ducado, Cavaleiro, Luxemburgo.
Ordem Nacion~l do Mérito, Oficial, Paraguai.

Principais produtos exportados: algodão, gado, ouro
Principais parceiroS comerciais: Cõte d'Ivoire, França. Senegal.
Tailândia, Brasil, Irlamla. Bélgica, Aigólia, Hong Kong, Estados
Unidos, Alemanha, !tília

RELAÇÕES COM O BRASIL
RELAÇÓES POLITICAS
Exterior

As relações diplomáticas . entre o Brasil e o,,. ·Mali.

estabelecidas em 1962,

apresentam-se~

ainda. P_OUCO densas. O Brasil é

representado juoto ao Governo de Bamaco pelo Embaixador bfW!eiro

MALI

em Abidjan., na Côte d'Ivoire, em c~ cumulativo. Por seu turno, o
Mali é representado, cumulativamente, junto ao Govcino brasileiio, por

DADOS BÁSICOS

'

.

.

-

~ ~.:

....

seu Embaixador em WashingtOn. Em 198l.·o Brasil recebeu ã vilita·do

então Presidente malinês Moussa TraorC. Na ocasião, 9s ~ dos
Nome Oficiai do Pais: RepUblica do Mali
Capital: Bamaco
População: 10,5 milhões (1995)
Principais Cidades: Bamaco. SCgou, Mopti.. Sikasso, Koutiala
Área: 1.240.192 lon'
Data nacional: 22 de setembro (Independência)

Presidente: AJpba Qumar KoUDarC
Primeiro--Ministro: lbrahim Boubac:ar Keita
Ministro dos Negôcios Estrangeiros e dos Malineses no Exterior:
Dioncouoda Traoré
Embaixador do Brasil junto ao Governo do Mali: 'Luiz Brun de Almeida e
Souza (com residência em Abidjan)

Embaixador do Mali junto ao Govemo brasileiro: Cheik Oumar Díamh
(com residência. cm Washington)

Sistema de Governo: República parlamentarista, com chefe de Estado
forte.
Produto Interno Bruto: USS 2.662 billiões 1!993)
Taxa de Crescimento: 2,5 %ao ano (1980-1991)
Renda per capita: USS 270 (1993)

Taxa de inflação anual: 12,7% (1994)
Dístnbuíçifu do PIB: ( 1994)
Agricultura: 45.9 %

dois países assiDaram o Acordo para a criação ~~Comissão Mista de

Cooperação Econõmica e o Acordo de CooperaçiD Cu1turai, Cientffica c
TCcnica, instrumentos que visam propioiar o ~ das rd.ções
bilaterais. Esporadicamente, verifica-se interesse de estudantes maiinescs
pelo Programa de Estudantes-Convênio, notadameote em túvel. de pós·
graduaç.W.
Em 27.03 .96, quando da assinatura, entre o Governo "inalinês
c os rebeldes tuaregues, do Acordo de Paz e Desrnobilizaç!o, que pôs fim
a um conflito que se prolongava desde a independência ciO- Mali. o.
Presidente Fernando Henrique Cardoso enviou mCDSagem. de felicitações
ao Presidente Alpba Kounaré.

Cabe. ainda, ressaltar que. por oóasífo da XI Conferência de
Chefes de Estado e de Govemo do

Movímento N§o Alinhado. realizada

em Cartagcna das Índias, em outubro de 1995, o Prímeíro-Minislro

fcita

manifestou ao Senhor Vicc-Prcsidente da República, Maroo Maciel, seu
empenho em visitar Brasília e estabelecer uma cooperação estreita com o

Brasil. Esclareceu que o Presidente do Banco Mtmdiallhc aconsenfara a
tomar iniciativa de associar-se ao Brasil em projetes específicos na '·área
agricola e de mineração aurifera. A sugestão do Senhor James
_ Wolfensohn lasrreava-se na avaliação segundü a qual o Mali é um dos
paises africanos que melhor se vêm ajustando âs políticas preconizadas

Indústria:

13,7 %

pelo Fundo Monetário Intemaciona1 e pela instituição que presi~ bem

Serviços:

40,4 %

como na confiança em que o exemplo c a experiência do Brasil podem ser

Exportações: USS 404 milhões (1994)

muito titeis a nossos parceiros que se encontram nesse ritmo de

Importações: USS 667 milhões (1994)

desenvolvimento.
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O novo Embaixador do Mali junto ao Governo brasileiro,

principais produtos exportados pelo Brasil para o mercado malines foram.

Cheik Oumar Diarrah. apresentou credenciais ao Presidente Fernando

açúcar de cana., açúcar cristal, de cana, em bruto. barras de femJ!aço,

Henrique Cardoso em 13.08.96.

azulejos/ladrilhos e laminados de planos de ferro/aço. O principal produto

Atendendo a convite do Senhor Presidente da República, o

importado pelo Brasil do Mali foi o algodão ruío--<:ardado nem pen~.

Primeiro-MiDistro da RepUblica do Mali, Senhor Ibrahim Boubaear Keita.

No primeiro semestre de 1996. as exportaçtíes brasileiras par.t o ~

realizou visita oficiai ao Brasil entre os dias 20 e 24 do mês de agosto de alcançaram USS 4,85 milhões (açúcar cristal, laminados planos de
·I

ferro/aço, açúcar refinado, pirulitos sem cacau), tendo irnportadd daquele

1996.

!ntegrnram a Delegação do Primeiro-Ministro Keita os país mercadorias no Vlllor de USS 5,74 milhões (algodão não cardado
Ministros rnalineses dos Negôcios Estrangeiros; das Finanças e do

Comércio;

das

nem penteado).

Minas, Energia e Recursos Hidráulicos; e do
RELAClONA,\fE:STO ECO:'iÔ:\IICO.CO:\fERCL-\L BRASIL-:\IALI

Desenvolvimento Rural e do Meio Ambiente. além de empresários dos

setores público e privado daquele país.
1. Inttn:âmblo tomerci:ll bilateral

Em Brasília. o PrimeirowMinistto Keita foi recebido. em

audiência pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e manteve , Brasil· jnu:rdmhjo comerdaJ com g Malj

....,.

entrevistas com os Senhores Presidentes do Senado Federal, da Câmara

dos Deputados e do Supremo Tn"btmal Federal, bem como com o Senhor

E:~portal;óes

Federal.
Em São Paulo, o Primeiro-Ministro Keita fõi- recebido pelo

Importa~l!es

Governador Mário Covas e visitou o SEBRAE.

e de reduzida

expressão. Em l99S, as exportações brasileiras para o Mali foram da

tm

1993

'"»

·S2.6

O. I
0.00

0.01

0.00

184.0

((ob)

Valores (USS mil}
Variação (%)
P:ut(%) na. África
Pa:t.(%} no total

RELAÇÓES ECONÓMICO-COMERCIA!S
O intercâmbio comercial entre os dois países

(fob)

Valores (USS mil)
Variaç:lo (%)
Part.(%) na Afiica
Part.(%) no total.

Vice--Presidente da República e com o Senhor Governador do Disttito

1991~1995

o.o

Balauça comerdsl (USS mil)
Interdmbio !USS mil}

0.2

"'
O. I

....... ""

42t.-'

0.1

MI

,.
,,.

I93Z '

'·'

0.2.3

... ....,
.....

:!:11135
n.1

0.0<

0.0<

·11803

·IU:lZ'

FODA: MICTISECEX/OTIC./~c-18~. dcV94,da1113, IIW92. d4/9t,cdc:d90.
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Gráfico I -·Evolucão da balança comercial Brasil-Mali, l986-1995'll
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ordem de USS *.22 milhões e as imponações brasileiras provenientes
daquele pais alcançaram USS 21?83 milhões. Ainda naquele ano, os
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Gráfico 2 - Evolução do intercâmbio comercial Brasil- Mali. 1986-1995°)
~~--------------------~r-----~
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2. Composicão do intercâmbio
a) Exportações
Brasil: principais produtos e

~ruoos

de orodutos exoortados para o Mali. 1993-1995
(US$ 1000

fob)
1993

Descrição

Valor Pan%
Açúcares c produtos de confeitaria
Ferro fundido. ferro e aço
Azulejo, ladrilho de cerâmica
Máquinas. equipamentos e instrum mecânicos
"BilikúJzcr:s ·• e "Anglldours", de /.agarras
Refngerador c congelador, uso doméstico

Britadoreifllnturadoru de mandlbulas

Papel e cartão e obras de pasta eeiulósica
Máquinas. equipamentos e instrum mecânicos

o

~9

5.5

139

15.5

~41

~9.1

8
280

0,9
JI.I

o
u
o

126
441

14,0

134

~9.1

40

o

"Bulldoztrn ~ l! "Angiedazer:s ", J1. lagartas

n

Refrigerador cl congelador, uso domisnca

8

Brlttuian$/trlturadores de mandibulas

280

1SS·
144
899

Subtotal
Demais produtos
TOTAL
Fonte: MICTISECEXIDTIC
Descriçio

Açúcares e produtos de confeitaria

Ferro fundido. ferro e aço
Papel e cartão e obras de pasta eeiulósica
Niveladores
Transações especiais
Subtotal
Demais produtos
TOTAL
Fonte: MICTISECEXIDTIC

' t) 0.00. )IR!~- faneuo • Julho

1994
Valor Part%
2S,8
209
20,9
169
7
0,9
4,9
40

o. o

o.o

0,9
Jl.I

84,0

16,0
100,0

o
u
o

SS9
250
809

199S
Valor P31
2.683
667
257
247

!,7

Il1
60

16,6
4,9

159
247

!,7

Il1
60

69,1
30,9
100,0

1996'
Valor Part"/o
67,9
3.301
23,4
1.136
4,2
204
2,6
126
0.5
24
98,6
4.791
1,4
67
100
4.8S8

o

o

4.013
209

4.222

11
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b) Importações

Brasil: orincipais orodutos e 2rupos de produtos importados do Mali.l993-!995

DESCRIÇAO
Algodão não cardado nem penteado
Total
Fonte: MICT/SECEXIDTIC

DESCRIÇAO
Algodão não cardado nem penteado
Total
Fonte: MICT/SECEX!DTIC

1993
Valor Part 0/o
59.75-t
100
59.754
100

(US$ I 000 fob)
1994
Valor
12.613
12.613

Parto/o
100
100

1995
Valor p,
21.835
21.835

19961 )
Valor Part%
59.754
100
59.754
100

~l) Dadosprdmunarcs~Janerroa.Julho

3. Balanço de pagamentos bilateral

Balanço de pagamentos Brasil- Mali. 1990-1991 <•>
(US$ fob mil)
DISCRIMINAÇAO

1991

1992

A. Balança comercial (fob)
Exportações
Importações
B. Serviços (líquido)
Receita
Despesa
C. Transferências unilaterais (líquido)
D. Transações Correntes (A+B+C)
E. Movimento de capitais (líquido)
F. Superávit I Déficit (D+E)

926
926

864
1.898

o

1.034
31

21
21

44

o

13

o

o

947

895
10
905

o
947

Fon!": Banco Central do Brasil, Balanços de Pagamentos Bilaterais, dezembro/94
(I) lTitimos dados disponíveis

r~"
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... mvenimeatos bilaren.is ·
Bras!lia, 22 ele outul:lro

4.1. Investimentos do Mali no Brasil

De acordo com dados de junho de 1995, não h& registro de investimentos do
MalinoBruil.

.U..Investimentot do Bruü aG Mali

De acordo ccm os últimos dados do Banco Cemn:J. de junho de 199S.
'

nlo h& regisuo de investimentos bruil.eiros no Mtli

De acordo c011 o art. 84, inci11o 'VII, da Coru:t:itu:J,çto, •
com o dill.posto no ~art. 15, inc:iso I, e nos .ru. 56 • 5&, do
ReqQl..-nto de Peaao&l. do serviço txt.erio:J:, aprovado pelo Decreto
n• 93.325, ele 1• de ou:uln'o ele 1946, no are. 53, inciso I, all.1nea
"a"., e no art~ 54, elo Anexo I ao oecnto n• 1.756, de :Z:z de
dazelllbro de 1995, submeto t apreciaçio de Vo..a :txce11nd.a a

anexa minuta de Men.aqea ao Senac1o F~al deatina<la a. incU.cayio
do Senh.ol: ~ Alrtanio de Oliveira suto. !'CIDtoUl:a,
de
Pri-ira Clu•e, do Quadro Permanente.. dli carreira de
Diplo-.t&,, pu11. exerce:J: o Ca:J:qO de Dlbe h•d.,.. do Brasil junto a.
Repllblica COllinican...
··
· ·

Mbf•tro

5.1. Divida exterDa do Brasil com a Mali

Em dezembro de 1992. de acordo com o Banco Cemni,

não havia.

registro de dividu do Brasil com o Mali.

2.
!!rlc.aainho, iqu.almente u
anexo, i.Dtonqç.ic) ~ o
pai.a e Olc'iculta Vitae 4o Kiniatzoo de Pl:izei:r& Cl....., .Paauuldo
.Antonio de Oliv.ira S&ntoa l'c=tou:ra, que, junta3ente coa a
Menaaqu o:r& sutaaatiaa a. apraciaçio ele Vo•- EXcelincia, a«t4Q
apr-entadoa ao sarusclg F~al par11 IIX!Ille de lleu& $lustres
maGros.

De acordo com dados de fevereiro de 1996, nlo hi registro, no
Banco Cc:nttal, de divida emrn& do Mali cem o Bn!sil.

!fFQRH

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

c,to

curriculua Vltae
Minist:J:o de Pritleira Classe

FmlfiJIIX)

Alft'OifiO DE Ot.l'VZDtA. SAift'OS

FOII'l'OtmA

MENSAGEM N° 234, de 1996
(N" 1.010/96, na origem)

Porto Aleqre/RS, 26 de novembro de 1935.
-Filho de .rolio ces,ar da Fontours e Merced.es Iz&bel Meciel
Moreira de Oliveirll Sllntos Fontot:.rll.
curso de História dlls Artes Pl.tsticas, :N'F/01'1.
CPCD, IRBr.

Estáqio na tini!o Panamericana, waahinqt:on.

'l'erceiro secretzt:rio, 06 de outWro 't!a 19151.
Sequndo secretário, antiqüiàada, 26 de julho da 1966.
Primeiro secretário, merecimento, 02 d.e uio de 1972.
Conselheiro. merecimento, 26 da julho de l97S,
Minisl:ro de sequnda Cl!lsu, :aerec:imento, 12 de der.-=c de
De confonnidade com o ut. 84, inciso VU, d& Consiitulçlo Fcc!eRI. e· com o
Qsposto no ut. IS, inciso I. e nos ans. Só e 5&, elo R.egulamento de Pessoal do Serviço Ex!:erior,
1.provtdo pelo~ 11.0 93.325, de 1e de outUbro de 1986, no ll't. SJ, inciso I, a:IiJiea ....... e no
an. $4, do A.ntlto I ao D«::reto ri' t.7Só, de 22 de dezembro de 199S, submeto i aprc:çil:çlo de
Vossu ExcclCDciu a esc:olha. lt\IC desejo fazer. do Senhor FERNA."''DD ANTONIO DE
OUVEmA SANTOS FONTOURA. Minimo de Primc:in Classe. do Quadro Pemllllcnte, d&
Cun:in de DiPioll'llll. pua cxm:er o wgo de Embai:ador do Brasil jumo i RepUblica
Do:niniCIIllOs meritos do Ministro de Primein. Ciusc fEltNAllo'DO ANTONIO DE OLIVEIRA
SANTOS FONTOURA, que me induziram a ewoJM.Io para o desempenho dessz elevada fimçio.
~ da anexa illf"olmaçlo do Mi:tislcrio das Re!aç6c$ Exteriores.

6'-i

Bra.silia. 24

de outubro de 1996.

0'>-J.-> -

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

1979.

Ministro de Primeira Clasi:e, me:reciJMnt:o, l i ele ciezeabro de
1992.

Auxiliar do
1961/63.

Chefe do

Cepartaaento Geral

de ..w..inistraç&o,

~isl:enl:e

do Ch.et• da Oi visto da Bacia do Prata •

!!!I~~=~l:•

do Chefe da Oivislo de 'l'ransporttts • coawlicaçón,,

Cbile,

1973/Ho
Chate da Divis!o de o:rç:al!lel\'tO e Proqraaaç4o FinlU\ceira,
1978/80.
Cheta do Cepartuent:o Consular e Juric!ico, 1.990/92.
secrat:ario-Geral Executivo, ::tUilstituto, 1991.

Madri, Terceiro Sacrettrio, 1963/66.
cssablanea, !:ncarreqado, 1963.

Raba.t, Encarraq&do de Neqócioa, 1964.
Sótia, Encarreqado de Maqóeioa, 1965,
Beirute., SequnciQ secret:;irio, 1966/61.
Add.is-Abe.ba, Encarre;aclo de Neqócios, 1961.
Santiaqo, Saqwu:l:o seeretUio, l961ni..
Loa.A, Encarreq&do de Negócios, 1972.
Paria, Priuiro secret;irio, 1974/76.;"'
Hontevid•u, conaelheiro, 1977/78.
Londres, Kiasao !:con611ica~ Kiniatroooeonsalhairo,
· caracu, Ministrc-consalhe!ro, 191!13/85.
Mova Orleana, c~naul-Geral, 19115/90.
Lisboa, COnsul-Garal, 1.993/96.

1980/13.~
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=• :::-aca:l:o.
C• .:;:::3:tS:aronc:..:s.
(l:le=ror. •
•

::::r.:;lo

~car=e:qado

Previa do

O::A

oriantac~o

Vas~::.!lula:r:

-t

.:~

?.eali::~.cao

.!o

~ame

;:ara o CPCC, :itacl.!a, .:.962,

VIII Raunilio !la consulta :±os Minis-:ros c!sa RelaC:Caa

~·

dms RelacC:,as txtarions. :.369/70.

Miss.io tspeocial, solanicl&daa da possa do Prasicl:anu Salvaãor
Allancta, Chila, 1970 (membro).
Ra~.mi4o
cl4t
consul't& sras1l-Arqactina
.:sobn
Transpore: ..
Tarrastru, ,\. .unç4o, 1971 (d.deqadol.
~'ttlc!oa

Rala'Civos

a. Kaveqaç4o Aliraa Int.rnactonal,

1972/74 ( rapn..ntaa~ adjunto do M!EE. ) •
XXIX Sasdo do conulho da IMCO, Loftclras, U72 (d.aleqadcU.
Ra~milo d.a Consulta Ael:'oMutica llrasil-Ja~, 'NqU:Lor ll7l
(d.eleq!lckl).
~
.
XXX seaa.to do conselhO da :MCO~ lt7:J {c:l.eleqado).
Conf~ia Int.macional sobre PolW.ç:4o .K&r.i.nha, Loncku. l.97:J
(c:l.eleqAda) o
V Reunila
d.e cansUl1:& A6:na Brasil-Reino Onida,
l91:J
(d.aleqada).
Raunilo Planaria cl& CEltNAl: a Grupo de ':~lhO sobr8 a
InUOc:l.uçio c:l.u Aeronaves da GriUlC!a Porta, 197:J (rapreseatm'ta
d.o MJU!:~) • •
•
Iteunilo da consul'ta Aaronau:ica Brasil-Guiana, C:eorqatovn, U74
{daleqado).
:ltlltmi&o da Consulta Aeron&utica Brasil-França, Paris, 1975
{deleqad.CI).
R.uniio de consUlta sobra 'rl:anaportu Mar1tiaoa eo. a !'nn;&,
Paria, 1915 (dalega40).
hun:Lio axplon:tOria para a realizaçlo da seainUio sobre a
:cnct11atria QU1Jtica, patrocina~Sa pelo Proqrua c:1.u Maço . . Ua1c:l..as
para o Maio-Am~iente (OlfZP}, Paris, 1976 (repAS&ntante).
xn.ti Reunil.o da Coaisaio Int:emacional. da Baleia, Bd.qbton,
19.0.
XVl' Raw:~ilo dO r.onsalho da ox:c, C&calh Londres. 1910.
XXXIV suHo d.o Conselho 4& OIC, ca~•. Lcmdras, 1910.
"XLV Saa&Ao do Conselho da IHCO~ 1910 <=-ta).
XCI Sasdo do Conselho Iatarnacional do Triqo, Londrd, 1980.
XXXII:I Sudo d:o c:cm.elho cl& ou, AçUcar, I.ond:res, n•o.
vti RaWliio da C!:U.C (Oeleqac1o).
·
Reuniio
de
Consulta
Btasil-Paraquai
sobra
't'nnllportaa
Tar::ut:J:. . , ParanaquA., 197~ (del.aqado).
Reuniio
de
c:ons.ult&
aru:U-kqeatina
so=a • 'rnnsportaa
Tcraatn:s, ~. 1172. (delaqac:lo).
convara~~ç:6ea ~c:aa entre autoridac:l.u do Bruil • doa .
Paisas ~~ Rio da Janeiro, 1973 (daleqado).
Naqociaçóaa Aeronàuticaa coa autodliades ~nu, Rio d:a
Janeiro, 1174 (dalaqado).
I curso do SICTEX para trein&Mnt:o dos OleEas doa setore. d:e
Cilnc.ia • 'l'acnoloqia elas M1u6u Ciplolláticaa no EXterior.
Bna1liap 1t7fJ,
A d:.spos:.e;lo :::3 i:el.oo:;rae=o ~spCI-::.:ll .:o :::-..::~i:. :~S SOl•n.t~&das ::iii
possa do <'::-esJ.~enl:e :"!..i;it.:a:.rs~o. ~l79.
Se:m.tn.ar.i.o sot~ra Cr<::al:lanl:o • :i::ancu. ?!lr:.s·. ~979.
A cU.spo:nc~o ~o :U:ru.s:ro ..::aa J.elacó•a E:xt:er:.oraa :!a .:::Spanna.
sr. :<a:realino areja, !979.
XI .ãesa.to ~~:tord.iftaria :!.o =onsalho • :~.a :tii .ãus.io :1&
Aaae=ol•ia
da
orqan:t.zac;.io
Mar::.1:!Da
eorwul:iva
IntarqovarnamenQl, :.~. ~nctra.a, l518l {delaqado).
conterencl.a jiploa.atica sol:lre o Pro1:ocolo cte ?riv:Ll*Jios. ~
Imunidades cta _,rqani:zaclio Intarn•eional .te !elec:oiiWU.~e.a
Mu1ti:u. por SateU.ta ( INKARSATl, Lon.clr'e.a, .õ.tll (dalaqacto).
Re!D1ilo ·praparat~ria para a Ravis.to da Colli.aaio Internacional
para a Raqulamel!;UÇ.to c:1.a Caça da Baleia, Reykjavik, l!Jil.
XXI sasa.to d.O eo&i:t da coopenç.to Tfcaica 4& orquizac;:io
Mar11:!Da X:nta:r:rt&cional, Londres, 19U (daleqado).
Conter6neia !leqociadora c1e Acordo Inearnad.onal do A.çW:u.
Ganatn:'a, l91:J (c1elaqado).
••
III Rauniio E:x'tl:"aorc:l.iniria do Gr1:po de c:oopen~o Ccmaulu
Para;uai-Braail, Foz do Iquao;u., 1990 (ctl.a.te da deleqat;io).
III: Re1.1n.i.io do Grupo c1e cooparac;:io consular !lrasil.. vanazuela,
caracu:, .U90 (chata da d.alaqaçllo).
comi. . llo Intarsinistarial inst.i:w.da pela Portaria 493/90, · r:So:
Mi.niat,rio da J'ua1:iça, para ofarecar, sob a tonta c:l.a projeto de
t.&J.. propoa1:a de revi :do ela I.ei n • Ul!/10, altaracta pela Lei
n• 6964/81, !.990 (raprasan:anta do z.au::.).
orcr.aa d• Rio Branco, Grande Ofieial, Brasil.
ordu do M6ri'C:O AeroM.utieo, oUcial. araail.
Keclalh& MUito Taaar.dar6, aruu.

Medalha L&uro M'Qllar, Brasil.

Oom1nic:~na

Re-pública

setacã.CI

~r:.oras

das Rap@lielt:l o\maricanu. :.962 (;,ssassorJ.
SacreUrio da -:omissão :la !nvasti;:&çio Swnr!a o::l.o !Unist•rio

Comissio de
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CODqlllllm' sej& a ~ cbDíalcal:& 111. ama1ldzdc.

óo Ci.ribe. rd&o5rio do B.a Mlmdia1 da abn1 de 199;:, ççm=cb

wa dai mais ~ 111. Bacia
~ ó: :wzaCo:a. pa:a :~
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diraoa. Em W ~c cm 'Via da dMsio ilmla aa q111 o
Pmldo Soe lj:III::XIIU:U.U clelçOa de I!WOdc: 1916. n= for. 11$ surprca. :r. YIIÓC'ÍL por~..-

\'OCOI.

do Dr. 10U{WI1 ~. ~~ f'I:\110COIIoJC :r.pan:u d: ildic;ç5o pma V~dt

C.a:lol Mcnlcl Tronc:oso. poderoso lllliusUW llpdo :so
3lllmC31101.

$CtOf

AproVa o ato qge renova a

~ c a p;a ~ .....

EID.saLclisl=so Qe pou.e. DOai& 16 cle: :tp.o Qa 19&6. Balqua'clec!:r.ttllcp -~

=n~

=

~ J~

Bmper. pdo 1'&nKkl Rtti:lnmsC& Soci:r.1 Crisllo (PRSCl. ji p~ cqa.

pe:llli&alo

outorgada ;à SOCI:tDADJ! RÁDIO CNt:t:JÓS.
t.'n'A. para explorar ••rviço ct. racliodi.fusl.o •ocora Ml :frequ.incia IIIOdulada
na cidade de Conselheiro La:fa.iote,
Eatad.o de Minas Gania.

pl'$ateomH&mgucm. Ww:r.Ocus-.
Em 16 óe: IN.IOcZ 1990 ~~MM~ l!lciçQca preaiclmaiD. aam- caaa
aa1

t4 &1101 de ldldc. c Ju.m BoKh. pelo Patt1cb da~ ~tPLD). caa. BO 1110J. O PlSC. sab
:r.lid=rmç& I1GlCIUIIXI:IU1 ~Qe Bal:r.pr. n:loadmiàaahip;-dsdsix&rdo ~-
d!dl Wll uovo maDCbm. o &m c c;;~~~. as ri:!paa c1u ~o
põlelll m&ldiL cm a f&wr.

me

:od&aiZIIIIIqllill& ~1\11111 csfixr;ouxa!IICJ~ ela I"M!CU!!' u~

ew..a.

~ fct1U paz=c =r o PRSC ~

rmo àu

~ cat

todl.3018 de'~ pua YCDCer u clc$l& Em
quc roi dritcl. Babp:r pusau a -=i= a ~ lã1tal pqraâvo

~ <b su.a polil:ica ~ U'JlZDdQ ao seio do Govcrra -c. pcmiiii:J ao pnXeiiO de; !Dada ele

prmmam""""'

cb::idG •0\IDU tom:IIII:S poWc:u que lbc
Na áclç&l F:aiS ~ aa 16 ck matO Os l9'rl, ~da Orpal;açio D
~~c a~~~_.._..

a 1XlllniDci& da

i.~ ma. "' q1W1

o 6aD ds ~ . - - deiaa: foral impdidDI di: 'ICIIIt. TIDD
D1M11aD o ~ Jc.qujJI Ba1p« cem:~ aadidaiD pdo PRSC. sido apxaáo ~ pw lllnila
ma:;an. sdn "" pmcipa1 IIMnirio. Jo.i Frmcaco Pdla Oonla. do

htti1h

~

Art. 1•. Fie& aprovado o
Portaria n• 876, de 16 de novemJ:u:o

&to
~

dez anoa, a partl.r de 14 de n.oveml::lro
outo~

l

a

que

1~~4,
~

-

=-t"•ra a

que ranova, po:c'.

1989, a pezmisaio

SOCiedade Rá;clio C&rijõ• t.tcta. para oxplorar, s -

d.irel.to de exclunvidad•,

aervl.ço de

:radiodi:fual.o sÕn.ora - .

:freqüencia modulac!a na eiclade de conselheiro La:faiete, E•tad.a
~t.

,....

2•. E•te Dec:t'\eto Legislativo ent:a em rrtor na

data de •ua publicaç:lo.
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Moem~ cb ScaiiCr M1abiRr • l!.llldo dll Com
o aJO CICIIIIQIIC d& PanEla ~ 176. •
'16 di~- 19M.qaa ~m:n"t.a pa!ÍiiiiiO .-xpdili.SOCiedackt !WIOOd}(IILI&.pn
uplonl'. - diRüO de aclllliriclláL .m;o de l'ldiocliftlllo IOIIIftCIIl fn::qD!ada IIIOIIulldl. ..

cidlda âCooldblllo~ Ealo diMiaM;OGnll.
do 1n110 49. lDcilo XII. ~ COIIl o I 1• do lrd&O 223. d&
Co!IS!illliçlo Fedl:riL submc:Cot. 8p:'liCI.I;Iodl v~~ .......,prindodl Eçollçlo •
No. -

BniiJ1a.

30

de

no....ai'V

~JD;1994.

qi.!kv-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTRO. DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
E DE TRANSPORTE Ng 197, DE 245 DE NOVEMBRO DE 1994.
E.xce lentfssimo ~enhor Presidente ela Repllblic:a,
1

l apreciaçao de Vossa Excelência a inclusa Portaria
87 6 Submeto
,de 16. de novembro de 19-94, pela qual renovei a permissão•

h2

o,ut~rg~da A Soc1edade Rádio c·a.rljós Ltda,

rad1~d1fusão

pari'

explorar

sonora em freqüencia modulada, na cidade

Lafa1ete, Estado de Minas Gera·is.

2.

de

serviço

de

conselheiro

Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre
considerando-o instruido d~ aeord~ com a
Je~islação
aplic4vel, o que me Jevo~ a deferir o requerimento de renova.çl:o.
o

pedido,

3.

~

ç4o,

. Esclareço que, nos termos do! 3Q do art. 223

da

constituj-

ftto de renovaçlo somente produzirá efeitos legais após deliberaç~o do Con&resso Nacional, para onde solicito seja encaminhado 0 r~
ferido
ata,
acompanhado
do
Processo
AdministrativO
nQ
29104.000360/89-01, que !he deu oriaem.
Respeitosamente,

Minis~:~~~~~~.~~cacOes

?ortaria

n~

976

, .Ie

16 da·

nov:embra

O MIRlST:RO OE ESTADO DAS COMUlfiCAÇOES, :'1.0 ·;se ·.:la suas atri':.:iuiçeies, .:on:orme e r!isposto nó art.. 62, i~eiso ::, .;!0) !)eereto n2:
!e.::cs, >!e:; ·!3 ,!ar.etro de l":S:i, oc1 ::.endo &m ·;ista.c qo.:e c:onsta do
?=oc:esso n2 :'9104-. ·':'OOS6U/SS-li1, resolve:

:.a· ;;c::rdo

-:::m ., :ut. ::l, !; Si2, da. :.ai n2 4.117, Cl.e
;.-::o-:: :nai:s ..:ez: "nos, a par~:.r de :.-l da novembro.
...:·utorçacla à Sociedade Rádio ::arijés r.taa. 'pela
:=::~rta!'i.a.
'566, :!9 :: ·'!e :;.ovembrt:). ·le ::1:1, rara ~:-:plcr.lr ~ sem direito
.~e .-.:-:.C'lusividade .. .:.~rv!.;o
ja :::tdicdi!-.:são · :::onera -=m
fraqüln:ia
;:~adulada
:la .;.idade ·le Conselheiro Lafaiete, . !scado do Jo!inas
3o!tais.

..

aenovar.

::- ·le agoste 'ie

::.-!

19SS, a

'i.'3ii4:~

pe!'m.iss~o

--·
;.. ~:<eeuç!o do .serviço, ·':Uja outo:ga ã =enovada p~ta
?ortaria, ~e9er-se-~ ;~~o ~digo ~rasilairo de 7eleeomunic:aç3es,
:eis supseqüentes ~ saus ra;ulamentos.
~~~.

Zste

lo :-onqrosso
":'onstituiç.lo.
:v.

a~o

svmente produzi=â efeitos leqais após àeliberaç!o
nos tl!rmos .!o § 3~ do art. 24:3
da

:t~c:ional,

Esta ?ortari!l

~ntra

-em vigor na data ·i.e sua public.1çlo.

kt... U. !cl--

o~liMA

BASTOS OE MORAIS
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--MINlSTÊRIO

CADASTRAl.

...

COMUNICAÇÕES

Nooa~C~I

Oepartamt:mto
FICHA

DAS

.".:Pr2

~~

~".1~~.r1'i

~UADitO

#";:.:.''

,lUI!t'OICA-QUAORO OIRETIVO

~-~~~·~·

OAS COMUNICACÕES

MINISTÊRIO

de

Oepartamenro Nacional

Tlllloecmunteaç~u

FICHA CAOASTRAL ..1URiOlCA•QUAORO

·-u

a

tNTIOo\OE:

,,

:

-

BIII:IIC Cillll::OS

-

DIIUTIVO

Oll&OIIO

NONE

SOCIAL

CPF :R

JOSi

,.;etg

143.57~.016/"12

~ de SCa.lz& • Silva

...

~Biit&~

~

V&t.OII

1.500,00
]...000,00
]...500,00
1.000,00

1.000,00
·1.000,00
3.000,00

TOTAt.

660.000;00

LEGISLAÇÃO CITADA
MINISTE.RIO OAS
Dtpcnamenro NDCIOI'IOI

li
'

-

,,COMUNICACÓES

tS.f

Telocomun•caçõn

l'lCliA CAOASTRAL JURiOlCA•QUAORO

SOCIAL

.,:.·--y;·l.\

.

-

$0C::XEOAOE "RADIO CARI.lOS L't'tlA.

OU401tO

30C 141.

con.s

,AQQSt:in.-c

Cl1t' N9

Co!Jmi:=

Neto

ooo.m. 7J5/D4

"''
"
'
ll
""'
tuPSu.
""
'
"
'
'

./OqOS~ ela~~

;n 5~9.0Ji.786/87
Ol.ima:l: Flo;zlia

c;F

cw ~

002. 75l.2J6/34
Rltzem.[csp!i
.J'Os.i IJ.l:>m:l ~(ap5J.ioJ
.JOio ologuaira da Ollwirlt.
I
~ No;uc1rll ót

""" """"

cw tR

002.7G8.6JG/l.S

~lfly.~àe~

:~~5~04
:ar.~ oo2.783.JlG/20

·~~ótOU~

Cl'F y.- OOS.l0ô.S97/00
; All!l1l: .r~U~.D de Rnen:kl
I

C!'f' lR 074.63l.Ol7/63
Wvio Claú.~ Al.,.. ~(eç3
;;OSQ J'ClU!:ct.lia S1lva(a:p5lloJ
::>ed...-.;~

Silva

: C'F lf9 003.223.l0~00

.re-i
GtiJaha
: C!F;:R 070•• 439.026/0

' Esp5lio Q,. ~ t.&nll. dilo S1lq I
j ~a.~ V1.tcr da~: ~ Ol:tlzl1 Costa(~)

'

: Hil1,g tgbatg Qe ~
C!'? IR 030.2~6.441/12

rAL=~

' CW IR 00!1,48L2S6/lS
' ;Josio 1W.2: !~Anaut õe ~
a r :11 ool.765.6lõ/06

~~ ~~ !!~eS1lw

1~ respõl..igl

1.000,00
lS.SCO,OO

10.000,00
10.000,00
J.OOO,OO

,

....~

J
J

'

s.ooo.oo

''
'

Art. 49. Edl>ccw:opc:li:rK•~doCclngrnJof'c.cionll ·

i'

i

4.500,0()
J.OOO,OO

4.$00,00
3.000,00
4,000,00

'
'
'
•'
'•
'
'
'
,

c.po.iol
DO PODER i.rGISlATIVO

20.000,00

""' ''

""""-""'"'
*"'-

2

540.000,00

2.500,00

~ C'F iR 009.481.446/53

0

I

5

I ;obrla,

~~~~=llo)

-•EIIIIIDAIS

I

2.500,00

Arl.~ ~,do Ollwin.

-

ltl8

Y41,.Qit

5

: CW •R 04S.650.40fi/20
'
:
:
·

&CÕE.!I

... o.........s

~s.!~~}.9~
..
DA OIIGAIGZAÇAO- POCa!ll .

lloP~OV400 .c>noVJ/OtCC~WITI: 04~ o'f9...l.l3-X~~OOU
IIIONt

"

..;...::.;

.

EI'IT1040E:

__
-...
... -

I
I
I

.,..

iI

--

3.000,00
3.000,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.500,00

Art. 223. Competi! et Poder EaecvcWo (IC.1IOC'pt' ~ rencvar
concessbo. penniuioe ~~o~ ck rdr;$fus6o sonora e di! 10111 e irMgens. cbseMido o prirlc::P? ·Ja
amplemerUridade dos si:slema piwado. ~C' aiU.
I 1• O Congresso Hadcnll..,m:ilr.t o 1t0 no prazo do
ar~. 64. U 2 ·e 4'. • ccnar do~ da mertMgem.

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

......

,..

_.,.

-

1.500,00
1.000,00

TOTA!..

.

''

ot1 a1 acu___i___/_

'
''

ct'F :119 014.295.766/06

' Joai ~de ~(up&io

I -

I

'

C'!" IR OOl. 732.366106
'IJooi~~

!J

-··

..

'
'

; ~~~SSõ-SJ

'

,.

•cou

'

IR 023. 78S.l5G-J4

; ~lllltist.lliiJ.~

;

173

COTAS

"""""""""'
Q'F

r
.,1~,'-"'

SOCIAL. •

I~

~OVo\00 1'11.0!&)/C[CC~RDITI!: OA t'Cittl\IUll. ~
I

Jf;

"RRlecornuni.;aç6es

(À Comissão de Educação.)

;
I

l
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JUt. 2•. Este Dec:ato

~ialati.vo

entra -

vigoor na

data da .-ua publieaçio.

MENSAGEM N" 854,, DE !994
Apl:Ova o
da

ato quo r8nO'Inl a

RÂl:llO

GAÚCKA

s .A.

eom:a•do

para

axplo:-ar

~
rad.J.oclirll•lo :~onora onda l!l.kli:a n;a ciciado de Porto AJ..gr.,

.!il•rvl.ço

:ca~;ad.o elo Rio Grando do Sul. ·

No& tcm111 do utiao .w. iDCi» XlL combiDaliO com o f t• do anilO 22l. 111.
~Fcdciai.Siõlbmc!ol~doVcau~
; h"cla~O.
MociYOI do Seabcx' Mlablro • E.1tldo du
o - CII:IIDtllltl: do Ofl:mD de 13 de
omubrO de 1*. que. , _ . . a coact:111o CUIQrpda llUdlo Ciá::haS/A. psza explcrns' ICniço
de ~ IOI!Cfta!l ooda a&tdia. a ddadc de Pono ~ Eltldr:tdo RJoCizudc~ Sul~.

O CONGRESSO NACIONAl. clclcreta:

Art.

1•.

Fica aprovada o

ato a

Decr8to atn.•, de 13 do out'lllll:O do 1994,

ano., a partir clcl 1• de novembro d.o l!i-93, a
Gaúc::ha
:~~-.rviço

S.A.
de

pal:'&

oxplora:t',

rad.t.odirudo

s-

sOlloo:ra

que

-

re:f•n o

que renova, por dez:.

direito

eonces:~~io

do

d.a. Rádio

exclusividade,

.a oncia métc:!ia na ciciad.e de

Parto Al.eqre, .Estado do R.io G;nnda .do Sul.

Ot"Crt>to út- 1 3 de outubro .I e l99~.

Rcnt)''!l
SI.~

:1 concc~~;io

ntnort::zda a R:idio C.1uch:t

p:lr.l explorar :tt.en1co ue-

rotlliodifu~;io ~unor.1

cm ond:t mcdi:t. n:t dd::~dc de Porto ,\1~~- E~tada
Uo Rio Cr.111de Uo Sui.

O PRESTOE:-."TE DA

REPl'"ULIC.\. uo

u~<oo

d:t.' atribUJçõe' 4ut> H1e

conferrm o< ;lrt!t. H.a., ind<a I\'. l' .!!3 dn <:nnoclituic:io. t' no~ tt'm10~ do art. ri'". indocu L do Dt'trt'tD n'
c;s.066. Ut !6 de jant'iru de 1983. c t~ndD t'ID ,.i.. t.1. ;, que cun~u·dl) prnct's~o n" :o'r9n.on0870/~3.

Art. t• fia rt-nO'-ad:t. de acordo com o an. JJ. § 3•. da Lei n" .S. 11':'. de.!;'
de ::ulOSlO de 1962, por nJ;ti$ dez :mos• .1 partir de 1" de RO\'t'mbTO de 1993~ :1 'oru:css:io deferida il
Rádio Gaúch: SIA. cuj:a outot'2:t pnmiti\':1 fot concrdid:a :l R:i:dio e Tel~1são {;aUch::~ S.'.\ pelo
· De1:reto n• ~860~ de :1 de no,·cmbro de 1956. :o.cncio nr.uttido o pr.uo rcsidu:U da uutor2õl pl:lu
D«~to de 10 de m::uo de 1991. põlr:t e:t~uur. t;t'm dirt"ito de ·ex.c:lu,:rtidadr...fl"\ic:o de rndietdirwoa••
.. unur.J ~monda lnC.'di:l. na L"idadc de Porto-~~. Estado du Rio Gt'llndt Oo SuL
Par.ig:l'llro Unic:o. A ~·xecuç:lo ~lo :-o.~'f"'\iço c.ie radiodirusãu. ~uja outor<.!a. ..,
reno\·:uJa por t'Ste Dtc:reto. rt>~t'f·"t'·a pelo C"a'.diao Br-.L,.ileiro de Tel~-omuuic:ac:i;n. lt'i!~. .. u~Uenl!."
~ o;eu.< re~ulanteoto ...
.\rt. .:• Este :no -v1mcnlt: produzirit efeitos !c~ :tPõ~ dc1ibcr.teõio do
C:onli!:r·esso :-.:-adorW. nos termo~ úo ~ J'~:ut. .::l,d= Constituic:io.

13

Repúblic::L
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 124/MC, DE 27 DE SETEMBRO DE 1994, DO
NHOR MINISTRO DE ESTADO. DAS COMUNIÇÕES.

SE-

Exceleootis!Wno Stonhor Presidente- da RepôOiica.

St.~bmeto ia apRC"ióadio de \·ossa Excel~cia o incluso Proce~o ~~dminis[rati..,·o n<~
.::0790.000870/93, cm que·a Rádio Chl.úcba S/.~ conces.<>ion:iria do !'OC!'n.iço de rodfodifusão .<.;onor;a em
anda media. na cidade de Porto .Aie,re. Estado do Rio Gntnde do Sul. solicib l't'RO\'õl~ do prazo de
''i~inlia de sua conas,o,;ão por trulis d~ anos.
! .
O prdido dl' n'RO\-:tção encontra-se del"idamente insuuido de atardo com a leqisla.ç:lo
em \iSIOr c a emissora cstã Cuaciorumdo de.ntro da'> car:u:teruticas t.<:cnicas a ela atribuidas por este
~ 1Jnisttrio.
J.
\•rcilo!'

;.;<.,
le~~i-..

t-t~m1o'"

<lPÓ"

do§ J" do art.

::J da ConstituiÇ"'Jo. o ato de renova~;:ão ..oml;'nte produzir.i

delibero~ç-:iu

.tc.hnmi:t-.t~th-1• pertinent~.

tln Cungrt'!'i:';O ,:'\aclonal. para 11nd<' úeH•rá !<ler remetido o procC'-.so
que ~sta at:omp:mha.

Respeitosamente.

..

.,.,

ILMO. SR. CELEGADO REGIONAL 00 MIN~WoY!:!'N!i99~\!~IS'!.~~ • RS

~.!:!.~.:~~::cm~--. i
RÁDIO GAÚCHA S.A., empreq com seda na cidade de
Porto Alegre .. RS, v.em t
0 DEL&C::AliO DO KUU'tiUO DAI C:OMU.IC:AÇI:III •o UTADO IIO
ato C::KAli'II& oo sor., ao •uo de a11aa .&tl'iiul.çiiea, • ta1111lo •• •hta o
quoa ccucata• do Proceaao alt S0790.000U4,3,

presen~

de V. S.. para requerer homologaÇfo do aumento

dllt capital cfetlvado. mediante a incorporaçlo de reserva. p~ para RS

400.000.00, conforme c:óplll anua da ata da .Auemb161a Geral OrdlrWia. realizada em
28 da abril de 1995, ficando o quadro social conforme abaixe:
I - Xo-loaar • altaração eatat•n:árta 4• auaeato ••
çapital, da•l.daa&llte •r'luoi'l'a•• aa .Juata C:oaercl.al, ao& teraoa ••
:Portar!.• MC: 111 441/76, da aáoHo C::a.Ícba 1/A, da ciade lla Porte A•
1&11'&/lt.l, 1:icaado aaaia oll.atritns!•or

AC:tOXtiTAI

'IALOt I:K C:U

AÇO& I

IO'IIJ; PAC:IIt:C:O IUOTSU

•• ,17.306.750

4.577 .306. 750,00

J'ILYME SIIOTSXI

.),610.001.!70
71J.6n.o 14
7.n7.4U
4.4t7.4U

717.1531-014,00
7.1t7.4U,OO
4.497 .4ZI,OO

nau.woo can&STO c:oaah.
OTTO IJILO BUILOF
au.I.T acnn:r xt.&T
LUU. CAI.YA.UO IAS'tOI
MAKOII. 1'11:010 LEÃO DOI I.IIS
AlTA .JVD:t:ra Ult.'t%

LtiiZ.. Al.lt:l'tO I.A.atC:ULLO
t.Atlll)

sean.t~r.:a

nr:toli PACKIC'CI IU.OTIXT
C:.Ut.oS IDOAI.OO KILZIIt. ·
KAaC:OS IAMOX D'tSI:IX
J'Osi PJ:DI.D nao-:n::t
JOIO C:AI.LOS IILY&IIO
C:I:U,LOO IU!SI
JOÃO SATAD
TO TA L

2:.6U.JU
2:.6U.365
2:.6t7.3U
29.116
29.116

'·'"
,.

4.691
4.691
4,6,.

...'·"'
"

69$

l,n4.UZ.560

3 ... 0.001.270,00

z.n7.JU,OO
2.697.JU,OO
Z.6U.J6S,OO

u.ll6,oo

zt.ll6,oo
4.691,00
4.691,00

4.691,00
4o691,00
4.691,00
4.691,00
do';.6U 00

.,o~•
..s.:u.s6o,oo
/
,,.,
r

"l/JlíjJ~ro•x

N. Termos

Porto Afegr&, 23 de junho da 1995.

Clfl.J,
RÁDIO GAÚCHA S.A.
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XI - aelor pel• pre .. rvoçio de...., competencia teg.....,.t
em face do artbu.çllc nonn-• elo$ .....,.,. Podem.

~~!~~
ttU

Jal- aprKiaroulosdecancnsioim~C~>"oçao.,.~~"';.

caoio de em~as de racho e

lelowisio.

~

XII - eso:olher dois ler\ot elo$ membros do Trburwl clr •
Cantos do Untio:
JJ\1 - .P,ovar inici.tltvU do Poder EM<uliYo referentn
• MMdlades. nudeare,.

··········~·································

1fN -

·

AUION• referendo e c~• pltblscCD.

1M - auiO<iUir. em terru in<hgenu. a eaplo<oçAo e o
tP-tWni!IIIO de re<UIIOI hidncos e ., pesquiU e ..,. clr

Tihllo IV

. _..........ais.
DA ORGAI'IIZAÇÁO DOS PODERES

X\'1 - .,rovat ,...._,.., e lioonoçio OU Con<ftsio
de torr•• pwbkcu com arca ...,.,_ • rn1 e quontwMoa

twctarn.

Capitulo l
DO PODER LfCISLATlVO

..

'

.

'

(À Comissão de EducaÇ,ão.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATI VO
N2 95, DE 1996

&ç•o n

(N2 254/96, na Câmara dos Deputados)

D•s .4trlbulçóu do Congn:s>c ff•cloMI
·······················-·······-~----·-···

ArL 49. E dJ com~i'ncia exd.rsr.·a do Congrnso Nac.onat
I - rtsoh·er deflmhvamente s.obre trata.dos. acordos ou
ato~ •nte~ciOI"'a•s que acarretem encargos ou comprorrussos
gravOSO$ oo patnmõn10 naciOnal.
·;
I - autor•zar o Presidente da Republica a df'clarl!lr guerra
a ce~brar .I paz 1 prermrt•r que forças esuange•ras trans•tem
pe-k:- terrrtono naciOnal ou nele- perman~am temporarl<lmente.
ress.ar-ados os ca:.cs prev•:.tos em le: complementa~.
Hl - autoriZar o Prestdl!'nte ~ o V•ce-Prestdentt da RtP'J·
bhca a se ausentarem do Plus. quando d ausenc.a exced<er a
qu•nzt d•as.
fV - apro,..ar o est11do de defes.a e a int~r~,.encao federal.
autor.zar o es.tado de StllO. ou su:r.pender qudlquer uma des.s.as

mt"dtdas.

Ap~va

o ato qua nmov. a c:onca•do

da FUNDAÇÃO CÁSPER t.ÍBEm) para axplora:- serviço clCI ncliodi:fuaio a. .on• •
i:l'lagena na cid.acltl de s&o Paulo, Estado da Sl.o Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL c!eenita:

Art.

Fic:a· aprovado ·o ato

1•.

a

que •• =at'a:c. o

Decni:O s/n"', da 15 da

~;~~to ~' 19514,

riu•

anos,

de outubro

19512,

a

Funã.açlo

parti.r. do

~á.apor

axclu:~:~.v:~.dacle,

5

Libero

.pa:z:a

de

r.n~W&, po:c- lftiJinza

explorar,

sa:cviço da radiocli:fud.o

~

a

conceaai.o

da

•-

di::etto

de

aane •

~

na

c::idad.e clCI Si.o Pa?lo, :&11tado de Sio Paulo.
Art.

data do au.a

2°. :tst. D.cJ:"ato r..o;:i.alatl.vo entra em vt;or na

public;~.çào.

V - 'iustar os atos normati"-'OS do Pod~r ÚKutrvo que
eaorb•tem do poder regulamentar ou dos hm,tes de de~gaçao

!(og•sJatNa.
VI - mudar temporanamenle sua ~de,
\11 - fLUr .denticl remuner4'çâo p.sra O!o ~putados F~
r,zus e os Se-nadores. em C"ada leg,slatvra. para 1 s;ubse-quente.
ob\On.ado o que dt;poom o, 01\5 150. 11. 153. m.• 153. l

MENSAGEM N" 658, DE 1994

2.1

VIII - fi~r para cada ~llt-rctc~ rtnan~.e-,ro a remunera-;.JO
do p,,.,,dt"nte e do vl!,C·Pr~~H.Je>nte dd Re"'ubhC'd. C' dO!!o MiniStro~
de E.~oo. ob»el"orddo o que IJ.~m os ..srb 1.5\i N. 15J. Hl.
IX -

rufl'}ar

o f 1• do lfti&O 223. da
nWo de Eqoilil:;io cSe
Motivos dO SeMO!' Minisa'o ae Esw1o das Conn1niC1Ç0es. o ato COCISWIII Go DtcrcC0 da lS do
apo de !994, qÜc :aova a coaces:slo OIIICir'pd& l Fuadaçlo Cisper Ubero..·pa. eçllxlr
serw,O de rmiodifU$10 de :soas e imqem.. 111. cidade óe Slo Paulo. c.udo de Slo ?aulO•.
N'os r=nos :lo .nico 49, ioebo XII. comllizlldO

e0111

Consotulçlo Fec!et:ll. submeto t aptt:eia;io de VOIIIIS ExccltllciiL ICOCDF

el53.l2.L
anut~lm~te

as cont.2s prC"stad.ss pt-io PreSI·

denh! da Repubhca ~ 41precwr os rt"latooo1 'SObrt!'
dos pl.trlOs ~ pt'rno.

& eae<"UÇ~

X - fiocolizor e controlar. cif....,....e, ou por qua4~
6e sues Casu. os 1tos do Poder Eaecl..ltNo. tne:lulCIOS os

-'mm•straçeo ndlretl;
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•

,.........

ftt:41'1...

, ..,.,.. ca...:r Uhr•. , ....
aarTitG 4:a rdt.ftlt. . a.
t...aaa.,. ft& c:iCHa 4&
htaâ da l&e Pnae.·:

O -..alDD'IW:
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da

l
••••oru
.... a

Sle

Pn.l••

DA ISI'Om.lCAo 44 &H CU &U'thi. . .a

...

~!!!!'}~

lha eaat.:r... oa arn:.. 14, iaettao IY.. • t:Z:J. da COaat:Uat.•a.• a •••
tn110a do art. 1511, i11d1o r, elo t~ac:~noco a• 11.011. de :ZI C. ;lu&tl'a ••
1913, a Uado aa Ytaca o ••• c:~-ta .. ~Pncaaaa ... lti.JO,OOOIIJ/IIo

~~~~

Al't, 111. io'l111a n...,Ma, . . .......
4oU7, C..27 da,:.~ta ~ l?t:l• ,.,.

da t..l d

c.. a q~. li,
.-taaa ..... a

DA OIICIN'IIZAçAO DOS PODER!&

partir d& ' d& Olilt&lnO d& lf9'1, & C011C&&&Ie 4.&f&l'iQ • t&&ill. . . . CU•
pu· L!baro, palo Dacraco aQ 4S:ZIJ, da Zf ela juaha da ltSf.~. . .
palo Decreto n'it 14.790, da 1' da jlJDIICI da UIO, sendo . . . ttde o ,.,~
rundu.al 4• oa.cor1a pelo Dacrat:o d& 10 da . . ,. 4a lttl. para &l:&fttU'o
~·• diruto t11 axch;si,.id&da, .:~a:rTt;o da rMI.o4lfaah da ao•a •
1-sn"• na ci.dade d• Slo Pav;lo, tatado da $lo ••••••
~

Par,&r&to W.tco. A as•eavle ~• " " ' ' ' ~• rMiiiMIIih•
1&0.
eufa o~~ocoraa f: nno'l'&d& "Por aata D•cr•t•• tel•r-aa•f. •••• C:Ul ..
llraaihiro da 1'ahco~naicaç6a•. lata III.IJ&&IIIIleiU:aa a 1aaa rapl.-tea.

Are. lll.

.....

tn• uo . s - u ,rocaatrf. ata'!toa •••••

&ll(la dal ibaraçle do eaa11r•aao Haclonal,

da eoa.clt'liç&o.

rw•

t&1'81a da I 311 U ut. 2ZJ

An.. JIJ,, r:au Dac... co aanuf.- ,., . ..,

·- -

,..rv

DICI.ITAf

l.

't

~ A,.,.'f<la Jo C..,.

••·~ ...~

(A Comissão de Educação.)

XI - oiP'ftiet os atos dt concHsio e rencw.ç~ dr 1:'01\caNc!do-.. dor....,ol,..,_.

EXPOSICÃO DE MOTIVOS NR
74/MC DE 8 DE AGOSTO DE
1994 DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES

~ut.aeo l ~~ .s. voU. IM'eliM:La. o SM1Ue
Proc. .•o A41Ua1atraUTO 11• 2JI31).0aOtl2"2 - ~ •
~ ca...ccmc... Lc:la.ú'ia do aU'Ylço U .nd1.odUuM ~ . _ e ~·
na c::i4&411 411 sio Palllo, EStadO de sio •nlo. "11cJ.t&' ~
prazo da Y1t;lnc:1a da na cODCUaie por U1a qaJ.ue ......

~~.

*

:.

pM.lde.;._u ~ ..-.ua-n ~
c-.. a ltlfUI.açio YlfliiC• a a ~ .U,
denuo dU ea.nc:tad.Ucu ticl:l1cu a a.a.a &~ PIC
o

1UU'4ido- cie
:~me1o:nudo

&C0EG0

••te JU.a1.&;t4r1o. •
J,
o&l;a

Ko• t__,. 4o t 31 do an,, 2:13 da c:euu.~. o
•-te
pzod;ui.ri aea1toe l.,US apõe; da~ do
lfac!ona.L,
a
qu•
da'nr•
••c
•

da nncrt'açie

c~aao

&4a1nJ.auaUYO

peft:~ta,

1fH1 aau aco.puba.

~

Rupa1t=~~aMata.

~L . .

IUn1.aUo da bUCIO

dU

CO.UU~

~

Art. 221. Campete eo Podor ~ -gw e - · CCIIC

pibii ' . t e

e ~lo p.la O~. radiodi-

fuslo e do . . . e irNgono. cboel oda o principio dll
COIIIpltnw:NM'k dai listemos prMdo. público e-.,_ .
t I' O Congrnoo l'loclanlllpfiCior6
ele)'

o..., no..,_

M.t4.112 .e4"'.•conc. doacccbimetiiOdl ma rsg!n\o

·
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tlECREl:O DE

30

DE

JULHO

conc•~s·o outor-9•do~~ 4. RÁDIO
GR4KDE RID LTDA.~.
p•r•
dr ro)dto-llfus•o sono
'"" ,.., ond• ,..,d••· ""' c1d.od•
d•
rt!_
""";, tsto~do do ~to de J•no:•r-o,

.;:,."'"'" •

COMU~JC4tlOU
·~l•l<ot"olr

Jl.p::L:"ova o

ato quo ranov.a

coneossi.o

;a

outorq;;.d;a .it. AA.:o:o COMUNICADORA GRANDE
RIO LTOA. ?ara explo.=-ar Slllru'l.ÇO dolo
~od..t.fuUo "onera em onda med.J.• noa
cic:iado C. Itaquai, Est:=ad.o do Rio li-.

~O

""'"~''~;O

Presidente

da

Repúbllea,

us.o d•s •tr,l;,,,,.._o.,llo Qu• lhO' conf.,,..,,. os ••tt.. 84,

J"anol.ro.
O CONGRi:SSO NACIONAL

DE 1992

Procn5o n9 :!9101.000210/89,

daoc::rc~ot:a:

..

•o
oneoso l't', ., 223,

<I• t"onst 1tu •ç•o, ., nos. t•r"'o" do •rt. 6•, onc i $0 I, do l:'ec.-C'to
O!!-C'66. d• ~6 de Jol"<'lrO d .. 19&3. C' tendo.,., "'st• o qu• con.,.t.o

"'

O E C R E T 4 :·
J>.rt..

1°.

Fica

apl:'Qv.lldo

o

ato

~

a

so

rol:'oJ:"o

,
Art, li' f 1c• renov•d•, de •cor do c o• o .O<'t, l3.
S 3', d• LO't n9 4.117, de 27 d• •9o&to de 19§Z, por ID (cl'!!d •not.,
• Polr"to<' d<' 16 de J•f'C'oro d• 1989, • eo_ncessillo ovtor-g:•d• .o
RÁDIO
COftltJMIC~OQRA Glt4MOE RIO LTQ4., CUJO pr-•zo .-esidual d• outorg•
fo 1
., • .,todo p .. lo l:'•ereto sem nv••ro d• 10 de ••io d• 1991, p•r-•
llr:otplo
'"'""· ,..,,. 9or-<"ito de e•";lusivid•dP,,SC'I'viço d.- r•diodifus;o
sol'\or;
e"' ond• .,.,d,.o, n• c•d•de Ó<l! lt•gu••, Est•do do Rio de J•nei<'o.
•
P•r;$,.•fo ;;nio;:o, 4 0'11eeuç;o do s•rviço de. r•d•o
d~fus•o, "'"J• outo.-9• • r"O'noY•d• I>!?'" e-ste Oec:reto, rO'gO'r~sO'-•
po:IÕ
Codogo a... ,. ...... o d..- l•!..-t:ORIUntc•<!õo........... subseoll•ntes •
:seus
. .-.. gu ''""'"ntos •
!rt. z., hte •to sooioO'nte pt'odu~; .. ; efeitos
I•
•
g•i,. •pos d .. t.b•r-•ç•o ~o Con9~"0'SSO N•r:ion•l, no'5 t•r,.os doS J9 dÕ
"•rt. 223 d• Cont.tttut<;;•o.
·
:
Ar-t, 3" E:~.t.c: l.".. e.-.,to O'ntr-• ""' Yigo<' n•"'d•t• de

o

Ooc;:roto s/n • , do 30 do JUl.ho ele 1g92, quo l:'onova por ct..z ano•,

a partl.r do l6 do J&twoJ.ro ct. 1989, a

eoncos:!!lo out:oJ:V&da l

Rád.io Comunicadora Grande Rio Ltc!a. paz:-a Gxplorar, som. dir.aito

cte exelu::u.v:Ldad.e, sorv1.ç:o do raci.:.ocl.i!usi.o sonora am anda módia
:~a

CJ.c:b.da ele Ibquai, Est&do 4o Rio do JanoJ.ro.
.;"\rt.

2•. E:lto Oec:rato Loo;:t.slat.i.vo ontr::t.

Gil!

V3.gor na

dab. do •ua publieaçio.

Senhores Membros llo ConP=O Nacional.

No~ termM do aniso ~9. inciso xn. combinado cem o t J• do ~~~ 223. dl
Con.stituiçlo Fctlm:l. submtlo .1. 1p!'e!Ci1Çlo do Contfe~ Naeional, acomp:anh&do de E.l.poslçlo

de Motivos do Senhor Minisii'O <Se ~do OOs TnMpo!U:S e das Comuniuo;Ocl. o 110 coMW'Itc do
OectdO que •~tCfiOva 1 conccsslo outOTJ:Idl • RÁDIO COMliNICAOOR.ll. Ci~: RlO
!..lUA., pua e"ploru ser-iço de m:liodifusJo sonora em Ol'lc!a mfclia, na ClcW!e óe ltzJ:ua.f, eswlo

elo Rio ele Jane\ro'.

--·
BiUOia. 30

de

clel99'2.

julho

r vv-r-

Brasllia. 30

de

julho

de

1992.

Senhor Primeiro Scc:rcWio,
Eneamintlo 1 eua Set:rewia 1 MenA,em do Excclentlssimo Senhor Pr=clerut: d.l
Jtcp1lblica. zcompanhlda de E:tposiçlo de Motivos do Senhor Mínimo de Estado 4os Transponc:s
e du Comunieações. na qual submciC lapreciaçlo do ~= Naci~ o 110 conswnt.: do
Dem:to que r::nova :a COlleess.lo outorpd.l.ltÁDIO COMUNICADORA CiRANDE RIO LTOA.

-fd

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 98, DE 9
DE JULHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕESCOMPOSI~

SOCIETARIA

, 09.07. 9Z.

SÕCIOS COTISTAS

Tc-t>he • hon,.• tJr s.ubtTIO'tC't" .. ~I·
1,, ~on>•d.,.,.•~;•o de
Voiu.•
tn~lu!>O Pt"OJ .. tO d .. dC'C"rC't<> <l• rc-no ... .-,-~;0 do~''"'"~" dP ".!.
9 ;nc•• d• con~nt.;o outo"i"d"' ;;- R~OIO CO~UNICADORA GRANO( RIO LT04 ••
p•r• ,.,.pLor•r" S.Cr"YIÇO dr r.:.doodtfu,;;n <,e>n<>r"o) .,,; onél11 m;di<l,
Cid!!_
(,.~,..l;nc•• o

n•

dP dP Lt•'fiUoil;, (,.t•do d<• R•o d<' J.:.nr1re>.
z.
V rordod<' dt· ,.rno~,,~;o .. nc-onfrol·"'~

Jesus C.&nlpos

O•niSG Lalis CU.pos
Ronald Guiqr-i'- Levinsohn

!j,• .,,,j,.,..,,t<'

on~otru;.,!Q

d<'

.:.cord'-' C'O"'" 10'~1!'-L•ç;n .., ~ogor <'.:. ~!>t_.~~n t•,_t.; funC'oon.itndt> drnti"O
d•s. Coll";tC'trr;~t•c-"' t~""'"'""' o1 ,.r. oltl"lbu;tJ.,s r>o.- <'&t<; N•nt,.t;;.,o,
•J,
Nos tl'r"IOO!ó tJe> § 3• do .. .-t. :!:z_J___<Iol .:on~totwic;;o, o .ato <l<' r.!:.

nov•ç~o S.O.. I"M,.. r>rodu: I,.,; <' fC' otO lo I <'~ol I.,

Anqndo â

"l";.llo

Rogor- GUiiUI":ies t..vill$Chn

sr-gio

o•Avu.a

Aguinag.a

%0,5l
20.~l

7.69

>OO

<l<'f I bC'r•ç~o de> ('an9r-<'!:

.. o li•~•on•l, o1 """'" <l<'~<'r.Í "'"" """'"t tJ<> o l'l"<'<'~~<soo
pert i n('nte, QUI' oil "l>tol "<"0"'P""h",
(,
E.. t.u, S••nhor J'r-co,.tdt'ntc>, ..,,. ,.,,.n,,. Cl>"t.idPr•o:;Õ•s •

PARTICIAAC:U,(~)

,..,,.,1'".!.

to éo rnrnc•on•do ~>r"OJO'tO ,J,. dc-cr<'tO, QU<' ~"~'"<'tO; t;l~v•dol ce>nsiJc-r,2
ç;o de 't'o""'" (xc.PI;.,c, ••
~"'51'0'

• tos•mC'ntO', ·.,

AF~~~~E~lTO, ~

llini:otro ele tst~ dos Tr<ln!lpOO"tC'& e cbo. C:O...í~

(À Comissão

de Educação-) .
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com vistas à implantação de uma eStação de r-ad10d1fusão sonora ·em freqüência modulada. na
c1dade de Corumbá de Goiás, Estado de Goiás.
2,
No prazo estabelecido pela lei. acorre·
ram as seguintes entidades:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 97, DE 1996
(N2 226/96, na Câmara dos Deputados)
Aprava o at:o que outorqa peraU. .. lo l
RÁDIO stM.INHA 2M LTOA. para .xplon.r
:~~~e::"\\'::.ç:o
de racliod.:Lfus~o sonora om
froqll.UnCl.a moclulada na c:id&de ele corumb& d.e GoiU, i:a:eado de GOiia.

Râd1o Corumoaense FM Ltda.,
Rádio Serrinha FM Ltda. e
Krite~ion

d.eer•t.:
Fiea ~provado o ato

Ltda.

O CONGR!:SSO NAC'IONA.l.

Are.
Portaria

n•

1•.

51,

àe

2S

do

t'.vo:rei:o

ele

a

que se rote:.: a
19go,

quo

outor;;a

permisslo à Ridio Serrinha FM Ltd.. para o.xplorar, p.lo prazo
de

d.:c

~os,

radiodit'uslo

s-

direito

sonora

em

exclus:~.vi~,

d.e

!r.:rõància

moclul:ada

na

:JOrviço

de

d.cl.:ld.e

dlt

Corumbá ele Goiói.a, tstado de Goi-ás.
Art. 2•. i:st. O<ler.to t..<p.slativo entra em vi<;or na

data ele

.ua

~ic.çl.o.

MENSAGEM N° 163, DE 1990
Submete
ciona1 o

ã
ato

ap~ciação

que

11

do Congresso Na·

outorga

permissão

à

Ltda .• para·ex~1orar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freQüência modUlada, na cidade
Râdtc

Serrinha

Outubro 1996

FM

de Ccr"'Unilá de Goiãs, Estado de Goiãs 11 •
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comun1ca~ão e Informática; e de Constituicão e Justl~a e Redação.)

excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII. combinado com o § 1~ do art. 223. da Constitui~ão Federal,
tenho a honra de submeter à aprecia~ão
do Congresso Nacional. acompanhado de Exposicão de Motivos do Senhor Mlntstro de Estado
das comun1cacões, o ato constante da Portaria
n4 51, de 28 de fevereiro de 1990, publicado
no Ctãrio Oftcial da União do dia 1 4 de marco
de 1990. Que "outorga permissão à Rádio Serrinna FM Ltca .• para explorar, pelo prazo de 10
{dez) anos. sem direito de exclusividade, servi~o de rad1odifusão sonora em freQüência
modulada, na c1dade de Corumcá. de Goiás. Estado
ce Goiás".
Bras i lia,
9 de março de 1990.
..JOSÉ
SARNEY.

R~diodifusão

e

Comunicações

3.
Submet 1do O...a.s~unto ao exame dos_ órgãos
competentes deste ·. M1nt stéri o. as conclusões
foram no sent1d~:~e Que. sOb os aspectos técnico e jurídico • .'as. entidades pr-oponentes satisfizeram às exigências do Edital e aos requisitos da legislação específica de radiodifusão.
5.
Nessas condi~ões. â vista das entidades
Que se habilitaram (auadro anexo) à execução·
do serv1~o obJeto do edital. tenho a honra de
encam1nnar o assunto à elevada consideração de
Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Congresso Nacional a anexa portaria de
permissão. o ato da outorga somente virá a
proouzir seus efeitos legats após deliberação
do Congresso Nacional.
na forma do§ 3 4 do
art. 223, da Constituição.

Renovo a Vossa Excelênc1a·meus p~otestos do
mais ~refundo respeito. _Antônio Carlos Maga-

lhães.

,~·

PORTARIA N• 51. OE 28 OE FEVEREIRO OE 1~~0

O Ministro de
Estado das Comunica~ões,
usando das ~tribuições QUe_ lhe conferem o art.
2
4
1
do Decreto n
7Q.!;i68, de 18 de maio de
1972. e o art. 32 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão. com a redaçio dada pelo Decreto nA 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
e
tendo em vista o Que consta do Processo MC nA
29000.009560/89. (Edital n 4 149/89). resolve:

I _Outorgar permissão à Rádio Serrinha FM
Ltda., para explorar. pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freQOéncia modulada, na
cidade de Corumbá de Goiás, Estado de Goi*s.

II _ A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomun-icações.
leis subseQüentes.
regulamentos e obrigações
a~sumidas pela outorgada em sua proposta.

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS~ ~N~ 79/90. OE 1• OE MARÇO
OE 1990. 00 SENHOR MINISTRO OE ESTADO DAS
I I I
Esta
perm1 ssão somente produzirá
COMUNICAÇÕES.
efettos legats após deliberação do Congresso
Nacional. na forma do art. 223, § 3 4 , da
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú• Constitui cão.
01 tca:
De contormldade com as atribui~ões legais e
IV
Esta Portaria entra em vtgor na data
a este Ministério, de sua publicação.
~egulamentares cometidas
Antênto Carlos Maga2
determ1nei a cuClicação do Ed1ta1 n 149/89. lhães.
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RADIO SERRINHA FM LTDA

Geraldo Moreira da Fonseca.(A)
Paulo Ridomar F1eury Fernandes
Luiz Carlos Jacinto

-X
X

X
X
X

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

100 100 100

50% 05%

06m 24m

.
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 98, DE 1996
(N2 218/96, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato quo
da

RÁDIO

renova a

XAVANt:eS

p:r.:-a oXplor...r

DE

:~~arviço

DÊcRETA::
"..vt.1•Fb-..aa.cr._._oart.33,!i3•,o~aiM_..._u7.cr•17ok

JACtARA

LTCA.

-do rzc:tiod.i!u.s.io
Ja~

O CONGRESSO NACIONAL c:lec::eta:

DE: JACIA.RA L'IDA.. outorplfa pdo DKnto i.• 90.Jn, cr •li dr OWJbfo cM- 19J4, uado llWitido o
prazo rnldLIAI da autorsao pelo D«nto ele 10 dt- ->o de 19,.. ~ ut<:lltal'. ilftll dlftito dt
udusíYidlldt, wmçv del"*llodlflado sonora em OIICla ..U.. 11a cicl:ldlt de JKian. útlldo <H Mato

-""""'

PariJral'O Qllko. A c~o do~ lk racllodl.llldo.
~ ~ ~ pdo Cbdleo Br.siWto cre T:rkwca
;'
.:_

Mt.

z•

Este 1110

$C1111B11.1

Nac:iou1. _ . _ c1o §.J•c~o art. m

Art.

1'".

Fica

ap:rovao:lo o

ato

a

que

Do=oto 11/n", ela 27 de dazllllllbro d.;a 1994, quo ronova,

z:m•, a partir do 22 do novGrnbro
Xil.~tos

do

.xclusivi~,

I.tda,

J:ac!.ara

~

pal:':z

1994, a
oxplol:':t.r,

concgss~o

~

Gil\

viqor TlõL

dau do sua public::r.çlo.

27de "z.abro

deaH;l7l•cr.IJicltpndhdaeiOQ'daRip4blla.

~.!!Ul:l~~

Nos 1am01 do ani&o 49. iDcito XII.

~

com o

t t•

do

zni&o 223.

da

c~ FcoXra1. submc!D1 ~de vowsExccl!nciu. acompWa:So de ~pcmçlo 41:

..................... ··--

1113

-~-~~--··--·

.. -··········· ...... -.... '

Ttn1n JV

MociYOJ do SeQbor Minislm de EsQdo dU Cem~ o .ro conswnc do 'DGc:mo ãc 27 de
~dc L994.quc•Rmona~daRÁOIOXAVANI'ESDEJACIARALTD.A.,pua
JOIIOI"'

r'o, Confl'"'SO

LEGISLAÇÃO CITADA

MENSAGEM N' 31, DE 1995

explc:nr xrviço de ndiodifaslo

pt'Oci!Edri tfdto$ kplt após dcllbn'.çlo

ctac~

• seta

~~~-· ~~\. ~v\_,_.

cidade da J:zciara, Esta® do Mato Grosso.

Art:. 2'". Estia Docrato !Aql.alativo entra

hil wbHqlliDlll

d_f'-

do

do t'Zdl.od.l.fus.lo sonora em ond.ll. média na

Slll:'Vl.ÇO

I

Cllja oãqa (. ~ por

por de::t

eLa Ridio

direi to

.sem

acosto

de lKl. por JUir.dU.a-. a !*Urda :U 4e--bredt ~a __...da RÁDIO XA.VANTES

conco.,.,ãQ

sonora' oam Ol".da m<itdia na eidacl.• do
dara, Esbdo do M:Lto Gro:s.so.

Outubro 1996

em ood& m!4i&. 111 cidade de J.cizn. EsWo do Mato

.......

<Jrou;o·.

•

CAPlnrt..Ol

Sf.'C.ÃO 11

iOCPOa1ÇA.O O! WOTlVOS N" 2WWC. Dl!: 14 O! Dl2:V.allto DE 1951.. DO maiDit

MINttn.O D! DT.AOO DAS COwt!NICAÇ'OU

An. ~9. E da ~ompetêncta e~clusiva do Congresso NaCional:
S..balono • •P~O de Vossa EEo:eihcta o lncliiSG PI"'Xesso Ad111i11U:tniUvo n'
cm q_,. a RJ.dlo X..'ni!Cft d• Jaaan UdL. cooc:~ do ~ d~
radlod!tllsio ~ ftD onda 111~1&. lU cldad• dt JKiara. Estado de MII'O Croué,. oolkila ~o
' · pruo dt 'o'!Cinela dt sua ~o por mak du moo.
SJ690.DO<I41~

O ptdtdo dr l'fti(M.Ç:Io ftK'DIItn;.,. dftldlmmlt lnnrv.do de acordo c- a~~~ em
;!:~emmon. catt ~ duuv da canctti'ISt>al Uc:ftKU a ela a!rlbulda por ~

2.

-

~reltoo.

Ttn:w VJJJ

N<1a '--elo i J• elo ut. m da COIIItlllll~ o 111.0 d• nno.-.çio !.OIMftU' produ:Jri<
apOI ddl~o do Conpoe:uo NIICIOMJ. pano onde devm .,... l'UiltÚdo o pro«uo

I...,..
adllllDistralhoo
J.

XII- aprecw os atO:idc conces:sãoc ~oovaçiodc: conc:cssSodccnussorasdc
r.id1o e t.cliC"r'lsào.

penllwtltL que nu acompaaka.

C.u>nt·w V
0\ (oJ\R':'>oiC'At;.'ÀO 5<'.0.\L

w. Comp.."'c ao Podo--r E~·umo outoq;:tr c rcrwn~r o:ouo.:..~. !)':mll:r.:..;\o c
:ai!OO/~ pillól O SCI'\IÇO de rndiOCMusâo SOI'Or.l C d.: ~S C: UIU~IIi. ~-n;idu O
pnn..,ptü d3 comp!cmcnt.1ndo'ldc doS StStem:15 pm3do. pUblu;o e CSI:Ital
~ 1 ·· O Congresso Nacional aprcc:tar.i o :rto no pr.liO do :ut C~. ~~ 2.'" o.: 4 ", a

An.

Rtt10 .. a cooxn.sie da RÁDIO XAVA.'\"TES DE:
J.I.Ct.UU. LTDA.
pan nplocv w~ de
radlocllrusto SOIIOn . . . onda mlldl&. na .:idade de
Jli.Qalll.. ü~o de !'.lato Gnrs5a.

a•. Inciso
J~rodt

O PRESmron: DA RIPÜBUCA. no uso du IIU'Itnlif1ifol. qut 1M o:onrtl'ftll os :am.
da COftlt&Wiçllca, • -.,_doU'!. 6•. hiNO 1. do Dtcrtq. n•IJI..~ dt Z6 d•
1913. t trndo 11ft! ftw. o q_,. coaca do PI'IX'HIO a• SJ00.000419/!I'.t,.

n·.• w

c:onur do ra=eblmenlo d;'l n..:nsagctn.

(À Comissão de Educação.)
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ANAIS DO SENADO fEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLA11 VO
N2 99, DE 1996
(N2 273196, na Câmara dos Deputados)
lttO qu" ronQT.l. a poJ:'II'li:u:io
outorç:t.da .à RÁOIC mANCA 00 IMPERADOR
LTDA. para explorar -'Orviç:o ct. radio-..

O W:lahtro de ~111tado 4..- Coaaalca~ea, no 111110 da s11as
atribulo::O••• confo:r. . o dhposto no art. ~. tociao U, do Decreto 'ng:
da 2G da janeiro da 1913, 1 tlndo •• 'l"bta o que ~onau,.,do
Processo ng l:Stt00.002447/89-1S,
-

88.066,

Aprov.a o

àit'Uslo sonot"a

Gil! o~

lr.éd..i.a loCII.l. na

cidadQ ào Franca, Estado de Sio Paulo.
O CONGRESSO NACIOWU. doenota.:

Ju:'t.

1•.

Fica aprovado o

Portaria n° 631, àa 25 do :açjOSto àa
anos,

a

P<\l:'tir

de-

out.o:c-qac!.a i. Rád.io
d.iraito de

13

F~

do
do

oxel':l-Sivi~.

ato a

f.voroiro

I. E S O t. V E1

I. lt•no"'"ar, da acordO coa o a:rt. 33, J 31:1, da Loi nll 4.117,
~. 27 de aaoato de 1962, a partir de 1J da faYareiro da 19110, por 111ai:1
de:r. anDa, a pcr•lnAo outor&ad.a À ltAJ)IO FJ.UlCA .00 IMPEL\001. LTDA.,
pela Portari& n!li !1'29, d• 1g de 1111te•bro de ltiSSI, para aX"Piorar, n•
~ir•i.to de exclu..ti1'ldada, 'arvioço de radiod!ruaiO aonora •• oada lridia
toeat, na cidade cl• franca, Eatado da Slo Paulo.
II. A ax•cu~lo do ae:t"'":iç:o, c:u.ja oute~rsa li rnlo•ad.a por
Portaria. na•r-•e-i pato Códt:ao 8raaiia1ro de Tctaco•uni.c:açoO•••
Sl1'bs,qUentaa 1 saiU I'ltll/.la-ntolll.
·

po:z:m..i.sslo

Ltda. pa:-;a .xplo~:aJ:", • -

JV. !:ata Portaria eqtrari- •isor na data de sua publica-rio.

quo ronova, por d.z

do

1990,

a

"'~~~u"

so:rviço elo rad.iod.l.t'Uslo sonora cw

onda mêdia local na c:.1.ãacle d.o F:c2nca, I:st&do elo S.io Paulo.

Art. 2°. :tat• Oocroto I.Qqislativo ontn

-=

vi9or

n&

dat:3 do ~:u·a public::açio.

MENSAGEM N° 751, DE 1994

Nos

temi!»

•sta
lei1

III. Eata ato :JG•entc p:rollv:riri
aflito!!
taaai'
apó:t
d•J!bauçlo do eonarea1o Nacional, Doa tar.aa do I 3'1 d.o art •. %1J da
Conltitui'ç&o.

19~,

~cu:·adoJ:"

qua •• rotor. a
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<lo :utigo 49, Inciso XII, =nbinaclo

com o

§ t•"do uti;o 223, da

Consúaliçlo Fcder.d. submeto .t. ~IÇão de Vossas Excel!!lci.ts. acompanhado <Se~ de

DELEGACIA DO MI'C E."' SXO PAULO
DIVIS.\0 DAS COMUNIO.COES
SEJUR I SER.AII
REFERESCI).
Proc:as:so n9 Z9100.00Z447/89
ORIGEM
Coorcl.'!tnao;:io d.o Outora:as ·
ASSUNTO
'1!"' 4
Roaovao;:io d.o Outor;a
EKESTA
l'cd.ido apr~sentado teapestivaaente;
f ·~
Resularos a si1:uaç:io t.éc:nic:li o soc:ietiria. ;
CONCLUSM
Pe:lQ deferillonto.

Motivos do Senhlll' Minimtt de ElW!o das Comunicaçlks. o ato COII$llllft dz Po:wU. rf 631, ele
25 de z:osto de 1994. que ten0.,. 1 p:múss1o outorpQa l R.ÁDJO FRANCA DO [MPERADQR
LTOA.. pan.e:tplonr. sem direito dec=lusi.vidlde. serviço de ndiodi!'uslo .sonora em oocl& m6di&
loa.l. na cUWSe de Fri!ICL Estado de Slo Paulo. ·

PARECER J'utt(DICO

N~

A MDIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA, pa-:rmission.!,
ria do serviço de radiodifusão SOI10l"l em onda mêdia do âlllbito local, na cidlld.e de F:ranc:a. Estado d:o Sio Paulo, roquor r~~oVaçio '
do prazo do Vi&Cnc:ia da sua poTIIissio, cujo te:rmo final
ocoruu
em ll de fovoroiro do 1990.
EX?OSI~

DE MOTIVOS N9

109/:~c,

DE 12 DE SE'l'E.'GRO DE lii!JC,

-

DO SENHOR MINISTRO DI: ESTADO DAS COMtrniCAç0ES:

HIST~RICO

'

Exeetenttssimo Senhor Presidenta da JtapUblica,

,
SUbllatO J. 'apraciaçio do Vossa
Portaria ng GJl , ela 25 do Aqosto
d1 1994,
per111isdio outoraada 4 itADIO FltANCA 00 IIIIP~It
servi-ra ele: radiodHu,.lo sonora e111 ond& atdi&
f:r&nc:a, Estado da Slo Pauto.

E;~:cel•neia

a inehsa
q'llal reno .. •i •
para &llõplora:r
loc:.t, 1111. eiot.de da

pela

1.
Pola Portaria MC ne SZ9, de 01 do soteebro de
15169, publicad.~ no Diirio Ofic:ial da Uniio ea ·n d.e fevereiro de
1970, foi outors:ada a poraissio, pa-ra a RXIIIO FRANCA DO IMPERADOR
LTDA, ~lo't'&r po't'· 10 (dn) anos, o serviço do nd.iodifusão sonora ea Õnlla aêdia do iabito loca.l, u cidiAà do l'ranca, Estado de
São Paulo.

LTDA.,

Os ~r;:ios c:o•petente!l des:te Nini3ttrio ~~&nifas:tar .... sa
sobre o pedido, eon:ridnando-o daYidaaente instruido da acordo eo• a
lezistaç.t.o apiietvet, o que~ 110 levou a deferir o requeri•a111to da
reno1'açio.
•
2.

l.
fsclare<;o qua, nos teriiO:t do I JO l!o art. 213 d&
Constituiçlo, o ato da rano1'&çlo soaaata prodaxir4 afeito!! laaah após
delib~raçlo do Conzreuo Nacional, para onl!a 'olicito seja encaaiaha4o
o referido
ato,
aeo111panhado
do
Proeeuo
Ad•ini.nr•tivo
n!l
29100.002447/89-t!, que lhe deu ori&••·

z.

A outo't'ga e• aproço
nos termos d.a Portaria n9 256, de 20 de
da no I>iirio Oficial da Uniio no dia Z4
a Renovação a partir dct 13 do'fovoroiro
vendvel, porunto.- ll/OZ/90.

foi • leialmente • renovada
novembro do 1980. public_!
subsequente, quo efet.ivou
de 1980, por 10 (de:::)anos.

II - 00 Mâ.ITO

Sesund9 dispõe o artiS:O 33 S 39 da. Lei
n'l'
4.117, de 27 do as:osto do 1962 (D~S/10/62). que instituiu o
Côdiso Brasiloi:ro de Telecomunicações, os pra:os de 10 (de:r.} anos
para a serviço de radiodifusão sonora e 15 (quin:::c) ano~ para
serviço de televisão, poderão ar renovados po:r períodos suceHivos e ia:uab, per!odos esse' mantido:~~ pela atu.al Constit.uicio
( art. Z23 I 59).

----------------
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2.
Outrossim, o Regcl!:nent.o dos Sel'v~ços d.e Radioc!.tfusão, aprovado pelo Decreto n'i' S~-795, de :51 de outub:-o de
l963 CDOl.l .;l.e 12/U/ó:S), no seu ar1:igo 27, estabelece:

"Art. 27 : Os JUa;:;os de concessão e permissão 'erio de lll (dez) anos para o
serviÇO de radiodifusão soncra
de 15 (quinze) anos para o de televisão ".
3.
Por força do que dispQe o a-:;tigo 49 ~a l..oi n'?
5.785, de Z3 de ;ucho de 1972, as entidades que dcsej.uen a renovação do pra:O de sua outorga, deverio dirigir requeri~:~ento
ao
Ô"rgio competente, no pel'i'odo com.pree!ldido entre o 69 Cse:;.;.to) e
39 {terceiro) mCs anterior ao témino do -respectivo pra:tQ.
4.
A outorga ot'ia:iniria da permissão em
~:pl'eco
foi renovaC.a pela Portaria n? ZS6, de ZO de novembro cic 1980 (DOU
cie 24/11,7.8.0), que cspccifiou o novo pruo de 10 (dez:) anos, a pa!.
tir de_.l3 de feverttiro de 1980, vencível, portanto, cm 13/0Z/~0 ,
scndo""·Q:ue o requerimento ora elll exarae.- foi protoeoliz:ado nesta un!_
dade rea:ional no d.ia 17 de outubro de 1989 {vide fl:J, 01 cieste
Processo), dentro, portanto, do prato leg:al.
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Outros:lõim, de e-.1 Infon~açi"o consta. taabea
que, conforme as- Inform:lçõeS SFIS 009/89 (fls. 10} o 010 (fls, ll},
foi rc.zli:::ada a vhtoria técn:ica nas inst;.l&çÕos (fls. 03 o 04)
çom.provanda que as r~~esl!l&$ obedecltlD os pal-Qetros ticnicos previstos na 1eaish.çio especrfica,estand:o a Permissionãria ea !ituaçio'
regular, tecno1osicamentCI.

..

;.. meu ver e, salvo melhor jui!to arenovaçio

da

out:org<~ ora pretendida, a critério da autorid!lde competO:nte, pode-

ri ocor:-er a partir de 13 de fevereiro de 1990, por mais Ulll período de lO (de:] anos, por direito e por justiça, visto ostar a ont_!
dadc Cln ::-e<J"Ular situaçio, perante o Filstel, conforme peaquUa :rea11:z:ada pelo comilllta<iol:", que informa Mo haver ·dâbico d& Pe:J::miA:iocliri.a.
I I I - CONCLUS):O

cesso.
pedido
çio de
tor do

Diante do exposto, por estar o presento prodevida e corret:amttnte instruido, opino pelo deferimento do
f'o"rlii.Ulado e sug:iro o oncuinba:~~ento destes ;.utos i Coordena
Outorgou de DNPV, para sub111.issio do assunto ao Senhor Di roDepartuento Nacional de Servi(:os Privados.
Eis o meu Parecer, "sub consura".

J:!....l_!!._!..!..!__

Se to r Jurídico, ...

s;

No caso e111 espCcic, a rcnovaçio pleitea~a d~
verá ocorre!'" a partir de 13 de fevereiro ele 1990, ·por mais um ped"odo de 10 (dez:) anos.
6.
AD receber ~ rer.ova5:io da outorga pela eit:tda
Portaria n9 256, de Z0/11/$0 (DOU de 24/11/80), naquela data,
Perminioniria, c0111 o seu capital social de CR.S 40.000,00, r-epresentado por 40.000 cotas, tinha o:s ~cus quadros, soeiet.irio e di·'
retivo, assi111. compostos:

~
ACOSTISHO GJ.!.GA..'H DA St!.VA
JOSE FRANCISCO DA SIL~A

rorAJ.

~
37.000

. ..1.:..Q!P.
40. 001)

VA!.OR C:RS
37.000,00
3.000 100
4~ .o,ao. ,o o

~

NOME_

Oiretor Gerente

AGOSTINHO .GALGA...''il DA. Sit.VA

Posteriormento .. 0::0111. o advento dos novos Siste
mas Monetários Nacionais, ou se'jám, Cru:z:.ad~, Cru:z:ado Novo e CrUz:ei
ro, a permissioni.ria em ep!znfe, s~~~~; q~J:alq_uer alteração _dos seus
quadros, socie:tário e dire.tivo acima. citadas-, em adapta.çio do. seu
Ct"!ntrato social .ao Cru:z:eiro.atual, ~ e~ticÍ.ade .alt·e;o,u o seu.coiu::ra.
to social, que.foi bo•olog:ado pela Portaria ~'i' :571, de OS do de:z:e;
bro de 1991, passando o seu capÍul ao "vá1or de CRi 26:.360,00~ .ro:presentado pro Z6,360 cotas, assi• d:istribuidas entre os sócios:

~
AGCS1"INHO GALVANI DA SILVA
J"OSi:: FRANCISCO DA SILVA
TOTAL

COTAS

VAI,.Oll CJlS

·Z4:3S3

'24.383,1l0
1.977 oo
26.361l,OO

_!.:.2ZZ.
26.360

~·

NONE

Diretor Gerento

AGOSTINHO GAL.GANI DA SILVA

7.
Conformo so vê is fls, 44 destes autos, o SE!_
VICO Dil-:fiSCALIZAç.I;O DA DIVISÃO DAS COMUNICACOES DA DELEGACIA DO
!>ITC EM MO PAULO, pela info:nu.çio SfiS n'i' 001/92 • data.dz de 30 de
janeiro de 1992. infol'lla que, até a presento data, incxistelll. processos da apuração de infraçio em a.nd.Ulento, be111 como, durante
o
último per!odo de vigência do sua outorg:a, a Permissionirh
nio
sofreu q_ualquer sz"l:lçio.

~
---.

Assistente Jurídico
De acor:io.
A consideração do Sr. Chefo do DCOM/MTC/SP'.
SEJUR. / DCOMo

.i,~{jz.Lt ~.z_,

ELPID~S
De acordo.
Enca:minhe-se i COord.enaç.io de Outora:as.

LEGISLAÇÃO CITADA
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............................••.............

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

547

••••·•···•····••·•·•·•·•••·•············

SeçM>.
Du A~óos •

c_,. ... ,.,__,

··~···················-------------·······
M. 49. É da compet<nc;. exclusiv• do Congresso N«ioNN:

I -

resolver clefonitivamente sobre trm.dos. .cordos ou
ato:t ~emacion11is que Karretern encargos ou compromiS501
gti>OSOS ao p.otrimónoo n.coonal;
I - autonzN o Presidente da Republõc:o • declarar guen"L
a celebrar, a paz. 1 perm•w que forças estrangeiraS transrtem
pek) terrrtOrio nacional ou Mie permaneç.,.. temporaraamente.
res...r..ados os ca50S p<I!YI>ICS em lei complementar.
. 11 - autorizar o Presidente e o Voce·Presiclente da RepU-·
bl1ca • se ausentarem do P•as. quando a ausencaa exceder a
q1.unze dras.
IV - aprovar o esrado cle defe.., e • inte.-.ençao federal.
autoriz:M o estado de SlbO. ou suspender qualquer UITII dess•s
medodds.
V - sustar os ~~tos normativos do Poder Executivo qur

..•...•...•.•...•.••.•.....

~

,

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

M. 223. Compele ao Poder úeciAM:> outor~ e re""""'
conceswo. permisslo e I\IIQ<IWÇioo I*• o serw;o cle radiod~
luwo oonor• e ele oons e im~s. obs<.....,., o princopoo da
cetriplementan.s.de dos sistemH privado. RUblco e HUtlf.
I t• O Congri!UO l'4ecioNI ~· o alo "" prazo do
111. 6-t, lf 2" e 4'. I Contar do teeeOomeniO da """tsagt!ITI.
I 2" Anio ~loo da conce....., ou permiss.loo deponder6 de -açio cle. no mínimo. doi> ~r!'ltos do Con~

I"'KIONI. em ..otac;io nominal.
I .)" O 110 de ......,.goo ou ~.too "'""'' oee produzio'i
efeitos legais após dell'beraçio doC~sso "'~.no'""'""
dos ~6grafos lltb!iiaes.
f 4• 0 C - do CC> Ke loo OU permiss.loo. antes
de ~ o pruo. depende cle clecislo judiei&
I· 5'" o pr&IO da COO ICE •loo ou """"......, de 6ez
exorbirem do poder regulamen~r ou dos Imites de deieg.,_ão
anos ~ as emisooras ele r*lio e ele qul1'l:e ~· as ele televisio.
Seg1slatrv&
VI - mudir ternporan.tnente SUl sede:
(À Comissão de Educação.)
. \III - fiuridenticlremuneraçãoparaos[)eputadosFede-rats e os Sen.I(JorH. em cadii legislal:ur1. para • subwquente.
ob"ien.ado o que d1spoem os •rts. 150. I. 153. 11. e 153. I
2 .I.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
VIl - fiqr p1r1 cada e•etciCtO rananceiro • remuneroiÇ.io
N2100, DE 1996
do p,..,..,ldente e do v ... ~PresMJente da Repubk• e do-. MlntWOi(N2
272/96,
na
Câmara dos Deputados)
de E:ol4do. ob--.4do o que do:.poo:m os MU. 150. I. I SJ. 11.
e 153. 12. t
Apr~ o ato qUca ronova a eonce~Jslo
IX - jui']M ...,..,_e H contos p<~•• pelo Presid;l: ·RÁDIO JORNAl. OE INDAIATO'BA. LTDA.

dente di R~1 e IIIIPfeC'iM os reiMOilO$ 'ICIIIbre 1 ~•«uç.a

dos pWtiOS ele pomo:

·

para oxplorar :~•rn.ço do . rad.iod.i~ual.o
sonora em ond.lL mõdia na ciciado do Inda;;.õ:tt.ul:>a, Esb.do ão SJ.o_Paulo.

·

X - fisc.,_ e concrolw. ~- ou por ""'~
ele sun Casu. os atos do Poder úeculivO. incluodos os da
administraçao indirela:

XI -

em l.ce da~Uibuiçio

norm-• dos ou1101 Poderes:

.

.

XI - .oprecilr os de con!<HUo e m>e>vaçio ele concesslo de eminoras de radio e teievisic;
··
XII Conuos da

"lN -

O CONGM:SSO NACIONAL d.c::cota:

zellr pelo p<~se;.,açio cle sua com!)etOnc~ iegisWIJvl

escolher dois ten,os dos membros do Tnbunll do
~;
·

a-~

Al:'t.

anos,

·

·

· ·

partir

•

ou~

de

~ea

p.
26

;~op:t'ovado

o

ato a

quo

~9~t?. ela 1Slll4, 'qu•
de

setombro

de

se :t'tl%"a:t-e o

NnOva, por

1990,

a

dez;

conco:Jdo

à Ridio · J"on'lal da Ind.aia"I:Uba loteia. para explon.r,

.s.m di%-Ôitó ela .ÕXC:lusiyidada, serviço de :-adioditus;lo 110nora
-. onda llléd.i• n.a ei.d:acie da "Ind&i.a"I:Uba, Eat.ado de "sio bulo.

~ov• ofto<i-n do Poder üecW.O referentes

nucle•es. ·

1•.

s/ó~, Cta. "l.S

oec:r.tô

J\rt. 2'". Eate C.c::oto ~isl.ativo cmtra

data da

•ua Pllblic.ç:lo.

em. vic;or na

lei - au!ONM r~erendo e corMICII plebiocoiiÍ;
MENSAGEM N° 660, DE 1994

lM -

IU!Ori:M. em terras índogena. • uporoçloo e o
de recur- hidri<OI e - pesqu!M e 1&><1 ele
rique<ll-ail:

~--

M - -·· P"''"-.-..._ ....,.......
ou concesslo
mi e "'""""...,.

de terr.. poblo:• com ••• supetior a IWciMI.

OA OltDU'I SOCIAL
Oopl!ulo I
l'l'$POSIÇAO G~'

~ _Mealbrta.do Coapesso ~
NOI tcm101 cio anilo 49. iaciiCJ xn, ccmtlizmdo aa c I 1• do uQD 223. ds
Federal. sulmecolapn:cilçiOde V01111 ~ !CCP'P'"hedn dit f!spCIIil;lo di
MoUvos elo Seahat M1DisUo de Estado d:u c
· ' o aso ccaatmse ÕCI OcaelD dt lS de
apro do 1994. q.- '"Rtoov.l por dcs. . . . a COIIIZ3IIo QIIU'Pda l Rl4io Jcmd diiDdliatDbl.
IJdL. pm. e:qlkar serriço do tldiocllfudo llliiCR "era cada m6r:Ha. 111 ~di IDdllambl.
Emdo do Slo Paald'.
. .
. . .
.
. rO:xlstilDiçlo

.......

'
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Titulo IV
R~nova

;:c:l:'

o~;t.~:~.:;e.c:.4
Incl4~11.:~!:::

s•rvi-;o

,~,

o:le:c
i

ano•

<tl.d.io

:.tc:a.

::tdicclifuliG

~~=~~3~;.,~ 4 ga P;~f!~

C:1

eç.toJ:U
sonora

-

Clpltulo I
DO PODER LEGISlATIVO

Ind&ia~uba.

OA ~&P::rst.:CA, :-;o uso C:as ollõ:l:'.t=u:I.~C:Íel que

O ,PUSIDE!m

lh• ccnt:celll os ares. 1!:4, !::..::!se .·:, J l:!J, d..s Ccnat.itu.!.çio, 1 nCII
tar=.os do ll.:r:'1:. o>•, lr.eiso !, do Cc.cr•~:'- ;.~ <'!l.C6&. :e 26" de. janeiro de
l~ll:!:,

DA OROAI'fiZAçAO DOS PODERES

.:a eonc.SliiÀIJ
J'o:m.al
lho

pa:r:'&

1 1:.1ndo •• vista o que c::ons-:::~. de

.':oceuo n• Z9l01l.OOO!Ill"O•

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

.,...:1

OCCRCTA:
Al:"l:. ~·· t.!.c::a =on.~va=, ,;.:~ ilC:CI:I:d.O
coa o u:t. ll,
S JV, d4 Lo1 nG 4,117, di 27 di o~qo:n;o Cl :!l&l, õ!O:t' :aa1lll de~ AMio •
pare!.:r: de :& c1e scn:lllllbrQ de lt9~. 4 c~:~~c:essio outorqaC1& i IU4.1o Jornal
' ' lnl1a!at.ub.s I.t114, pelo Oec::ree,j :~.~ 3~•;.:.;, :Je !J de .aq:O.I'to de UIO,cujo
Pt':t:r:o
rfta1ctuillll da our.o~:ga
fo:i.
~~&nticto pelo Oec:nto
de 10 UI
tr.a.I.O de U,l, p.:ar& exec:uur, S«l .:!.~:e:;.·~·J c:e e:co:lus1v14ada, .Jarriço CS..
:'~d.!Qdi::!usiio sonCI'z:'ill •• onda ~i•, :14 .: • .!il-:01 da !~i.l.t.ul:l4, rsta.do da
Sao ?aul.o.

•
Pa:r6.qr4to ~1co. ,1. e:o;!K'"Jc;:ie- éo aerviço de radioc:li.~u-·
s&o, euj& out.o~& • renovaúa ;:oo~: lst.c. !:ocraco, r~r-se•i. pelo C6d190
Bra::l'.l.l01:o de ":"el.ecolll'"mie.açÕtll:, :.ti::l' >IO.:.cseqi.i.ences • slli"Us :equ..L...at.os.
Art. z•. &sta u.o .t.oJ::Ar.-:.• p:odu:i::á ateJ.to. 1~1.s
apc!s delltlera'ião do conqnsso r.ao:::Jomr..!.. r:os urmos do s 311 d.o &R. 2U
da C:onst.;l.tuiçao,

l\ ~ ,_\_'-

EXPOSIÇÃO DE MQTIVOS N-7SI'MC DE OS DE AGOSTO DE 19!U DO SENHOR
~O DEEn:AOOD~ COMVNICAçOI!s
~e1en.tisa1ao

Senl:lor :O::'esi<:l.tlnta ds R•pUi:llica,

SW..to i
apneJ.açio d• voasa t:.:celincia~ o JJK::luo
P=c:esso Adainistl:'ativo n• 2'lOO.OOO:lll/jO, -que & Ud.io Jo=al cl8
In.d&iatuh& l,.t:da., conc•ssl.odri& do se:rviço da radJ.od.Uu:.io SOIIIXS onda m641s, llS ci.ciade de In.d&i&tuba., Estad'o de Sio I'&Glo. soUcJ.ta
t•novaçio do p:azo de v:Lqlnc1a de sua ~;oncessio por
das aaoa.

-1•

:z.

o

pedido

de

nnov~io

enccmu•-••

de91~ata

~~~~dad•=~octaiO:ar!ct;:I~i::C tl:ic!!~r;l: !C:~cS!::C,~

••u Kiftist,rio.

UDIOS do S JW CIO al:t,, 223 da COUt:l.tuJ.çio, O
4• renovaçãe~ somente produ:z::l.rã et•utos 1a<l&1s
dlll~açio do
Congresso
Nacional.,
a
qu.d•v.,:-à
se~:
r.aet1clo o ~"o
;ac!m.l.n1•=at.:L.vo F•=.i;~ente, qg;a ••w ito<::ompa.nh&.
3•
ato

Kos

··································-······
Att- 49- E da competênc:ia·e•clusiva do Congresso l'fac10nal:
I ·- resolver definitivamente scbre· tratados. acordos ou
atos •nt.!mac10na1S que «arretem encargOs ou comprohnssos
gravosos ao paUunóntO Meoonal;
Q - auconzar o Presidence da Republica a declarar guerra.
a cefebr41' a ptU. a permitir que forças esttangerras transttem
pelo terrltono naciOMf ou nele permaMÇc.tm temporaname:nte.

ressah,.tdos os ca~s prevt~ c=m"let c~p~entar: t
lU - dutorizar o Prntdenl~· e o ·v.CC.-Pre~rd~te. d.l RepubUca a se dusentarem do Pa.s.· qu4.ndo • ·ausenc1c1 eJCc~der a
qu~ze ditts.
· · -- ·
·
·
·
·

96J.f-

\]~L---

~lioH
~ AtrtbuJrõa.do co.ngra... "«loMJ

f~

•pó•

Jl.espe1t<lS«JDO:Ita,

"'""~;:·~~ ~:!:lc•o•oo
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO

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

u:POm.X:A J IJIDJa'I'YA J)() aMm

ri - dlprovar o estàdo de d~(e~ .e c1 •ntt!ivençao federal.
dutonzar o estado de SlbO. ou suspeodet qU41quer uma d~ssas
mt"dtdtts:
V - 'iUStar os atos normativOs do Poder EJ.:«uttvo Clue
e•orb<Cem do poder regulamenc.or ou dos lomoll'S de deleq<IÇao
legoslaeova:
· ··· · · · ·
VI - mud4r cemporan.unence sua !lede:
.
VIl ~ fixar idiontic~ rem~ra(.io pc~ra os Ofoi,~t.dos F~
rais e os ~nadorn. em cad. &egi~. PM• • sub~uente,
ob"""ado o que dtSpOem os acts. 150. I. I ~J. m. e I ~3. '

2.1.

. \111 -

--o

rucar para C".Jdã ·l!~t"1Cío' rlf1dlk'80. fetnuMfiii;.JO

do p,,..,KJ•·nce e do Vte. e-Pr~M.Jtont(l' d.t R~• e do'Ji Mlfu~ro:..
de E>LJ<Io.
quo:·dl.pocm os .itts. 150. I. I~J. •·
eiS,J__)2.L
.
:~ IX - 1ui<JM """~e .. conta pte'$tllda pt'lo frl'Si.
cleiMe·" Republic• e 4pteci« os,,.._ oo~>re • .....uç...,
dos'p141100 .Je pt!tno:
·
X - fiscafiut e conti'oa.. diietomen~e- ou por qo;........,
de suas Casu. os - • do Poder EHcutNó. oncluidos os .U
.odministraçáo ~

lCI - Íewpd•pre1efYaçiode,...com~i.llegtSLoclv•
em face d.l ..ulbwçáo norrn..,.• dos ouuos Poder~

1

XI - apre<:W os 1101 ele concessio e r~açáo de.<,...
cessio de emis-a de r~ e~
XII - escolher dois lef\OS dos membros do Tnbun.JI cJ~
Contas dc1 Um60;

XN c1 clta"f'ld.Jd~s

)C/ -

dlprOYar '"lridltvciS do POI.Jft úecuttvO rrft:"t"c.-ntes
nucJC!ctre"·
•utorlldt rf!'ferendo e comroc•r

pk-b•~tto.

Outubro 1996
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X\1 - dUit'lf'"'· em terras •nd•~nas. a e.cplor.sç~ e o
4ÇifOVt"•t.sm.-nto de recunos hadttCO'S e -. pe'~Uts• e ldVrl Je
nqu«!'us mtner411.
XVU - .tprovM. prn-•dmente. ' .tben.tÇciQ ou cUO\.e'-..:10
dr tt>tr4s pubiiC411 com 4rl!'• '~ 1 deis mtl e quLOt\f'tttot
hecUreL

·
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MENSAGEM N' 605, DE 1994
Nos termos Co IIt!I'O 49, Inciso XII. çombi:ado cem o§ 1• do utico 223, d&
Consti:uiçlo Feó:rU.SIÜIII!eU) t~Ge vwu ~ .compa!Wdo ,je ~ oc
MoliVOS dG Scnbor Mimslro ele EUido da CmnmJ:;,çOt:; O ato ccustantt; do Dct:reto de '2S de
julho lle 1994. que "RcDon. a ~ outcrpda · l IWio e Televislo Vil& Rica ~
ltllllmc:atc dcDorai!w!a 1Wkl e Televislo BwSeltaniCs de Mil1as G::rm Ltda.. Para ap.lonr
scrriço de ndiodituda de soas e illlqeus (ldevislo), 11& cidade de Belo Horizocte. E.sw!O de
MlnuOcaiS".

DA ORDEM SOCIAL
Brufiia.

3

de .aaou.a

'21 fY-{-

Opit\llo I
DISPOSIÇAO CiEIW.

'I

de 1994.

E)l'OSIÇ"O DE MOTIVOS N"'431MC. DE; 20 DEJUUIO DE 1994. DO SENHOR
M1NISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

··•••···•··•··••···•••···•••••·••·········
Opltulo V
DACOMU~~çAOSOC~

············••·····••·•••·•·•·••·•·••·•····
Att. 223. Compele ao Poder Ele.:u!M:> OU!Cf91' e ~.,
conc:esYo. permi!Yo e IU!Oriz.oçio pari o >eMÇO de radiodi·
"-'são oonora e de 10ns e trnagens. ot>se...- o prine'P") da
complementarid<lde dos IISiemas priv..X,. publico e estoU~.
f t• 0 C~ Nacional ap<"Ki•A o aiO no prazo do
ait. ~- §I 2" e 4•. a conw do re<:ebtrnenlo da ~ngom
f 2" ·A n6o renc>V~~Çio da ccneessão ou permissio ~
derA de aptOVaçio de. no '"""mo. dois quintos do Congrosso
NaciOnal. em votação nominal.
' 3" o "" de ~ ou .....,.açio ....... Pi-óduzir•
eleitos legais após deliberaçio do C~sso ~Kional."" I~
dos par8grolos anlerion!t.
I 4• O c•ocelemet 1110 da~ ou permiisslo. antes ·
de vencido o pruo. depende de decisllo judic:ill.
f ~ 0 p<UO da ~ OU permiu.Ao serA de de&
ln)S paro~ a emissores de radio c de quinze para u de t~

····························-··············
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 101, DE 1996
(n'" 271/96, na Câmara dos Deputados)
Aprov. o ;at;.O que r11nova a conc.aalo
da lt&dJ.o 11 Talavia.lo Vila Rica Ltd.a.,

~t~lment:• danorn:in~da ~ro E ·!t:I.EVI~

B-'ND&IRAN't'ES
PE MlNAS C&RAIS
LTDA. ,
p~.;-a
axplo:ctr · sa=vi.ço ct.
:radiod.i.!Usio clll aona • ~qana (tlll•viaio) na cidaclll de Belo Ho;-:u:onte,
E• ado U. Ml.nas Gllr&ia.
O CONGRESSO NACIONAL U.cnt:&:

Subm•~o ~ apr•c.!.llÇio dll Vos11& Excelinei& o .!.nclWIO ;>=o~s!o
Administ:rat:lvo
nt :znlO.OOOl77/U, ••. qu.• a Rádio e TQl•vis.ao
Bo.nd•i:-ant.ea
Qe !'!.!.nas G41:to..!.ll Lt.4.1,, •xecQt.an'C• Co s•rv.!.ço
de
r&CiOC.ifQ:sio d• :sons e im.~~o;ens (t.alavl:~io), no. ci~C• ~ Belo
HO:"i:on~••
l::lt:&ao a. Minai Gor•ill, ao.Lic:i'Co. 1:411'10vaç:.o elo p~J:o de
vio;inci.a <:1• su.a conc.s1io PQ:' 1:14.!.1 qu.inz• o1ru;11.

2.
o p.C.!.do a. :•novo~<;ão •nconuo·s• a•vidam•n~• .!.:~st:n:~!do, de
11.corda co111 11. l•q.Ulllçio opUcáv•l e & •st.açio •st:á !~:~nciono.:;cto ctent..."""
d.&s Ciiri!I.C:~Ir.t,~.!.co.s ~iiCIU.Col:l & •l• o.t.r~u.id4UI' por est:e M!.n.is'fil:-.!.o.

l.
Nos ~•=• do S 3& Co &rt. l23 da Cons~ituiç.;o, o aeo de
r•novaçio
:Jom•nt.e p~u:i:-4 e.l:eito:~ leq.us após C•l.!.b•:-açio do
Conq:-esso
Nacional,
pua onCe d•v•d. ser :em•t:l4a o p=ocuso
&da.!.nist.J:"•t.ivo pe:~:t:inenes, ql;lll •st:a &compan.ha.

lllollOY& I

CO!J.C•ss.iO OU.t:O:'q&da A !Uidi~

:'C~~~::i•llOa.n:~:acl&Rlf• RA.dr~··;

T•.L•visio
B&nctei;oan~••
de
Hinu
c;.;-als Lt41.. para 1xplo;-a:- :~•rv".!.r;:c
rllCU.od.i.I:Wiio d• •ons e i:laq<~~n.:
(t•l•visio),
na
C.!.d.&cie
de B•l<.
Boti:one•. Estado di tU nu GIIJ:'a.!.s.

di

DA REftlltt.ICA,
llO 1110 d&s .a.tribu.J.çÕ•s q~:• lht
o.t:"U. B4, 1.nc:1so IV, • :Z2..3, Cll9UI:,
da constitui~o. •
do .an. ''• ia~;:iiO t, do Dac::-eto nll !8.06,, a. :ZG dt
i;;i~oo~;,,;~!l•
t.eno10 vist.a o 110• consta do .Proc•sso "'

con.C•:~:ea

O PRZSID!lftl!

os

MI, t•rmoa

•

C E C R C TA:

Az"t:. 111
nea :'III'IDVII.C., ~· acordo c:om o o.=t. ll, s JV,
d& L•i nV 4.117, c1• 27 d• o~g:osto c1• Ulil, ;lo:' qu.!.nz• &nos, .& p4:'~i~
d• .5 d• outubro de 19'2, .a conce&sio det•r.!.cia 4 RâdJ.o • Televillio Vll<:
Rico~
Ltd.&., ae~:~&lm•nt:e Cenolllin4da R6.dlO e 'I'•lev1:sio Bandel:::.,nt.es d(
mna11 Gera.!.:s Ltc1.& •• pilo C•cn~t.o 1\; 90, c• 27 d• outubro c1e 1961, t.:lj'
prazo r•:s.!.ct~:~a.J, Cll outorqa fol manti~o p•lo Cecrot.o de .:.o ct• l<lll.iO "'
1991,
pora •x•Ciltilr, 'em. direitO di exclu:sivid.&de. s•rv.iço d(
:::&d.i:~dUu.aio a• sons e J.IEISq•ns {t•levisio),
na cidade d• 3el'
l!or.t~ont•, t.sudo de Minas Gerau.
·

Par6.qrat:o ünic:l. A •x•=ç.io o:to s•rv1ço d• rad.!.od.Uusio, cu.j~
outorqa ii ~:~~novao:ta po::lac:r•to, roqe:~s•·<i p•lo CóC1qo 3ro.silai:::~;
c1• T•lGCOliNnic:açõos, l11is sW:.s•qil•nte.:s • :a•u..& rc~quluent.os.

••e.

l.•.

~l:'Ovado

:ret•J:W g
Dacrat:o a/n•, dll 28 dll JUlho da 1994, qu• renova, por qu:l.ru:•
~o:t, a Par'"..ir ct. .S do outubro clll 1992, a con~aal.o ela Ridio •

A.rt. 2V
d•l.!.tl•=çio do
Const:itu.içio.

TeleVl..,i.o

puliUc:açi~· J'

Art:.

Vila

Fic:a

Ric:a

Ltd.a.,

o

ato

atual.monte

•

qu•

ae

clenolninacl&

Ri.dio

•

't'lllev;i..,l.o ~in.nt.a de M:l.nu Gllraia t.t:d&., ~" .xplon.r,
.sOG dircu.to dtt axc:l.uaivic:i;acill, sarviço u. radl.ocU.tualo clll aona
•

i=a<;Cin.s

Ctlll~alo)

na ~d.ac!.• dll Blllo Bori=t•• .Catado ct.

Minaa Gotaia.

Art:. 2•. Eatll o~t:o l.oll;"~al•t:i.vo .nt::'a
data doa· aua publicaçlo.

11m

vi.çor n•

t~Jt.•

a.t:o

tses

C•c:nt~

:tom•nte

produ~irá.
et:eitos leqd:s apó~
ter.uo:~ do i J; do .trt:. llJ d{

conqre,.o Nae1onal, nos

•ru:=-.ari

~

vio;or

na

dota

c•

:t\IZ
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riiNISTSF:IO PAS COHUNICACCiE:S
DELEGACIA REG!ONAL E11 MINAS GEF.:AIS

li Y'

PARECER CONJUR/OR/HG NR.
Proc:~sso

nr.

U,
regular11ocnt~.

/9l

A
ClliS'IOI"II.
se
ocn~ontr::t.
QIICrando
dentro dii.S caractocr:L-.ticas ticnio::_a,. q1.1e lh• fora•

Ul"lbuid<IS, conforn1c 01cnc:ionado as fls. :5>1.

i l'f!'S~.<U-" ,. "Sltuaç3o da o:ono::e~:aon:c\•·~a
o F~<ndo d..: Fisc:::t.liz~c:io da~ Tele~:OIIIUtliCac:ões F'ISTEI..,
i•;r.gens
TV -, ""'
;id;odc doz Belo Ho•·izonte/HG,
~;onforii!Z'
o:on..,ta do
C;o.dalõtro
SITAFUF'ISTEL/SISCOI Cfh.:56l,
L2.
·~.-ante

29716-0~0379/92

REFERêNCIA

-

ORIGEH

-. OICOH/DRHG

ASSUNTO

-

EHENTA

- Concessão p::r.ra c>r.ec:ular scrvic:o de radic:~difusio de
!ions c :~n~;r,gc:n,;; - TV•- cuJo qr•zo te"'e seu tll!rllo
final e-101
0:5 de o:out\Lbro de 1992.

~eh:l't:l1tC: ao Sl!'rviço <te radiodlfu$:0:o dor ~ons e

Rcnovao:.Oo de out~rg;r,

Pl!'dido apresl'nt MIO

tcou•cst

~v;r,ru•ntc.

Rc51uh.rcs .). si.tuac:ig técnica
CONCLUSj!ljO

Outubro I 996

e

:1.

vida s,oc:ictáru..

Pelo defcrh•cnto

A

RoliDII.J

E

TELEVISÃO

iiANDEIRANTES

DE

GERAIS LTOA, conc:cssion:i.••t;. do serviço d<l! !"adi.od.t~usio de
i111;agcns, n11 cidou:lc dlt BELO HORIZONTE.
Estado de HINAS
GERAIS,
•·cquc:r r~nov•o;iCI do pra:::o ele vigiru:i::r. d::r. su.a c:gncc'lisião,
eujo tcr11o fin:.1l ocorreu 0:5 de <:~utubro de 199e,

C::t.da,;tro
Naciot~al
dcidll.de,
sl!'uS o:oóc i o~
~
-riMados pelo ::t.r't · 12 ~ '!UI:\.1$
28 de fc..-e<"<elro de: 1'961.

13.
Consultado
":a.d lOd i fusii:o,
ver i fiC:OI.I-,.C auc a
dirigcntr:-s; não 1.1ltr;o.Pil<s-.;a11 os; 1 i11ites
p<~or;âgrafos do Deo::r-et"o-lci nr. 236. doi!:

o

11'1\t

i~.
F'ino,-ln~ent-C, -- obscrv-.-se q1.1c o pr':;\:~:o d..:
yigi!no:ia dll. outorgll. dcvcr;i. .,c.- renovado a P'õlr'tlr de 9:5 de outitbro
d~~:: 199e,
tendo ""' vi~ta • "'""n1.1tcnc:.!l:o do prazo da outcrgj por
Dcc:n~to de 10 de 11aiO de 1991.
CCIHCLUS2Õ0

HINAS

sons

e

De lt)o!PO'!õto, c:oncluillloll' 11elo dcfcr;.11ento
do pedida, sugerindo o ~~~:nc:a•inhallcnto dos autos ;.o ~~pa.-thl'llento
d" outort:~" da Secretaria de Fisc:.::t.\izaçlío e Outorwas.
Pl!lra
pro-.;seSIUlmornto,

DOS F'ATOS

t.

Mediante lleercto nr. S3.3S..,, d<i<' 19
abril
de 1919, publicado no llili.>'i.o Of'ieial d.a Uniio de
sc-guintc, a outor!Ja ell apreeo foi rcnovad;;a. pela Pr111orira vez.

de
e0

e.
A eoneessic -roi origin;;a.ri~~olllente deferida
Til VIt.A RICA S/A, tendo 1\avil;i<:~ IIUdane;;a. d:. deno.unaeto soei• I
p-.n, J;:.:õ[IIO E TELEVI~O 9AH0EIRANTE OE 11IHAS GERAIS
LTOA,
be'"
C:.OIIO IIUdano:::O.·<-do tipo s.oeictâr~o d,.. sociedade anôni11a p,.ra
socied;;a.dc por cotas de rcsPon!l.abllidade
lilllitada.
atrav!R,. da
l"ortaria nr.
Li7>4, de 4 de novc11bro de 1982.

à

Elclo Hor~:~:onte, 13 de juiho de 1993.

ZXLDA

,/~~

BE~~6i'L~

'DE CAHPO
.JURiDICO

A.S'§ISTEN

AliREU
~

/

3.
Cu111Prc res,;altlu' que, durante o t.i.lti•o
Per:Lodo de- vigincia da outorSJa, a ornttclade nil:o sofreu qualquer
Pena ou · ac!VCI'tênc:ia, o::onfor111oz se ve•·itic:a do e•u•me dos dado-.
cadastrais cMistentcs nesta n,..U:gacil. Reg1ona.l.
DO HIIÊRlTO
4.
tnsti.tu:Ldo pela Lei nr.

O C:ÓdlSIO Elra'lõileiro de Tozlcco•unicaçõ~rs,
4117, d,.. 21 d,.. ago..,to de 1962, estabele-ce-

os pr.,zo-s. d6: dez ano-s. p,., . .,. o scrvic:ç de r"'dlOd~;.,..-..ia so"or"' c
d'ri
qv,e Pod.,_r;,;:o s<~:i'
c
<1u1nze ;>.I'IQ'> .., .... a o '>CI'VlC:~ ele _t~lcv1silo,
.-c:nov.,dos; por pcriodoç s<.u;essivos c H,iU!IlS (art. JS. oar.;9. Jo. l,
oeriCCios c~'lcs •ant1do~ Pela atual Const1tuH:iá<:> <art. Z2- P,.râl;.·

LEGISLAÇÃO CITADA

::;iQ,)

5.
Por sua Ve'l:, o I<I"SJI.<liiOICnto dos; So:rvu;os
de
R:r.d1od~f"-r;!io,
<U>rovado l"clo (l<r~•·cto nr, S2.19:',
de. 31 de
QUtWir'O Cle 19-i-:J, dt:GI ... r:a:
Art. 27 - " 0'1. pr:~~zos de eonct:ssi<o e perrou~-r;:\o sc,·i:O de de-z anos
Pa•·a. o ser'-'~C:Q de """dlDdt..tu.slo sooa•·• e dot- 'll.<ln:t:e anos
serv~oco de telcvi,;:ío."
6.
:S.1as.

De -.eordo co"' o art1wo 4o. da Lei nr.
de 23 do: JUnho de 1972,
cnt1d"do;--.; qu<t ,Jc~o:Jarc•
rcnov:~oeão
do or~o~ de S'-'a outorg}l, ~everi."o dir~gir rt:aucri.,.cnto
li.O órgio c:o.,Pctcnte, no p-er :Lodo C:OIIPI'Ct:nd~odo ocntrc o '5eMto e o
terc:e~ro mis ;~,ntcrior ao tC.- .. lnO Cio rcs.Pe.ct 1vo Pr'õ\ZO.

O prazo d,.. viginc:i;~~ de-.ta c:.onc:c-.;sã:o,t-cvor
'-CU t.:r .. o
final
~o lt:i dot outubro de 1992, tendo
.,., vista au-c
obteve a renovac:aQ do Pr:~o:.::o de sua o.:torga orlginat (Oecr~~rto nr.
B3.JS4,
19' de .. bril de 1979, p~lblic:ado no [li;ârio Oficial da
\Sniilo de e«o "'"'bsc"'ucntc. q1.1e c-stabozllree1.1 c• seu art. to., aue a
refcr1da o~.<tor~"' -ro•·a renovada 11 Pil<l'tlr elo 0S de out~.<bro de 1911.

1.

a.
--- --0-.;
e,-.,1tos Ju<"idic:os
da
re.,crida
outorSJõ\ f'o.-a,. '"ant1cl0~ p~to prazo re5.idua1, confor111c d~-.;posto no
Decreto do dla 10 de 111a1o de 1991, oubllc:li.QO no Diirio Oficial do
dia 13 s.ubse<ment..:.
O Pcdlda de rcnovac:li:o d::t. outorgil<, Qra c•
>eMaNe,
toi Protoc:.ol,i:t:::t.da nesta Dclegt~c:1a no dta 21 de '"aio d-e
199Z, dentro. pois., elo prazo l-etal <U
01),

...... ············································-···
.......... .
Trn11niV
.···· .................................... .
C""""' I
Do Pcx:o lzGCSLAT1VC1
$«ÃDII

9.

10,
A rcq1.1erente t~11 seus quadro~ soc:ietâria
clirctiva ""rovados c:onfQI'IRC P'o<"tarlll.t. nrs. 23,., de 03/12/91 c
002, de- •3.0_:1:;-.86, rozsll.:<:tiv:~~roente, c:o"' a s~guintc C:OIRposieio:
COTISTAS

COTAS

.JOi!CO ,JCJ!;:GE SAAD
HARIA HELENA t1ENDES DE IIARROS SAAD
AIIDALA RAZ\SI(
TOTAL
OIRETOR: GERENTE
DIRETORES-SUfcST ITUTOS

"

313

:i41
138

30 00,,

VALOR•CRs

•••
•••
•••

...

32:

313.ó0Qo,00
S41.S0~.··

13S.600,0t
33 01)0.000, ••

.JOÃO .JORGE SA"'O''
HARIA HELENA H.ENDES DE MRROS SAAI)
HARtA HELENA S'AAI) l)UAlLIBt

-----·------------------ ..
XJJ- çm:iar OIIIOSdc ~c f'CfiOYaCIDdc CDDCQ~o~odr: ~·
ndiO c 1devislo.

·······--··· ........................................ .......................... ..
:
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EXPOSICAO I"JE ~OT!VOS N'? 2:SZ/~'C, DE tt TlE 'fiEZE.~BRO DE 199\,
DO SE~HOP. 'ltNISTRO DE ES!AflO DAS CO~-tUNICo\CCIES

CAPtlH.UV

f'(Ctlencinlm.o ~cnhor i"ronu!.entc: d~ Repuhliç;,.,
Submet(l ;; ,1prc:<:!açd~ de ~·~ssa Exco::tiine;,; o incluso Proct~"''
""'.que ';& R.âJill SO!ntu:eta ~ ..
uur>IHlo~ t.tda •• ~onceu.ion.irta do ser\'iço de
ra.Uiodifo.:sii<~
'\onora ..,,..
•mda m.;,d;a. n.o& cidade ele Ourinhos. Esta.do de Slo P&o.:lo. soli~:tc 4
reno,·o~~.ç!o <J.o I'r&zo de '"t:a;inc:• ólt sua 1:01\<;:crssl.o por lll&is dez anos.
. .

·'donuuqratn·.;~ n~ :~too..-~ot•nus--!1

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

w.

Comp..'"tc- ~ Pockt E~ti\O outOt;:Jr c rtn01ooar ..:on.:.:-u..\o.
*'toro~ p:ll':i O tcn IÇ'O de r:'CJoa.:!ifiJS.,O IOIIOf:l C ck SCIIK C Ula:li-"\:11$.

Ano

pn~-ipo d:• compl:mcm:trtd.'1d.: dos sutcmots pri''al:b pübh.."'' c nr:~t:d

p:rnu»ào e
obM."nackl (!I

11"'0 Conrre1oso N~.ol\31 aprcctõ~til 0:110110 pr:vodo;.n , .... U

2"'..:~ ".a

CDIItõSI' eSQ ~mc:NO I$.1JUCns."q;Cf\l.

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

••
O pedido de nnovaçlo eneon·tr~-sc o:Lc:vida111crntc
instruido ;;!c
Aeordo co,. a lt;:islaelo .,., visor, ";&emissora c:stll. runcion$ndo dentro
das caracu:riHiCOJ.S tcC!IICiU "'ela ..uribo.:ldas por ~ste )!lnisthlc;.

•l•

.1.
MJs tt:rmos <!!l i J:) do .. rt. :.::;;
Con~titui.;.lll,
,~ a~o ""
reno<'3çl.o somllnte produ:drá thitos lerais A$1Ó:'I <!eliberAo;:io
;:<;>
Con1resso ~&cional.
pan. on4c: devcrí. ser remetido O
proeess;-.
odPU!IIstratl<<> rertlnent ... qut: est.t ILCOIIIP1lnn.t.

J.U:!'f.!:-~{!... ·;;';~!~;.~
cL. tÁ....._
.•

R.espeito.nmcnt&<.

~.~.O!~~

~,~~

J•

(À Comissão de Educação.)
t:•no••"
,.
~:ont:<:ss tu
~&
R.,o:;l<.·
S..ntin•La c1 .. •)aflnilos Uda •• ~pa~.,
dplor:.r nrnço .te
radiodlru,..,lo
sonora ..... onda •••Ha. na tldad• .t..
-:.11r~nnos. tsndo de s,;.o Pauto.

. .n

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" Hl2, DE 1996
(n'" 257/96, na CfliiUira dos Deputados)

O I'U:SUl!!ICTE DA l:tp()!IL(C,\, no uso du at::'ibii>Ç~CS qtfi:- ii:~
'"nf•n• os 01.ns. s~. in.:iso· tt'. • !!) d& eon't h11içiu. • nos t•f'111D•
do a.r:. &Q. inciso 1. do Dacreto n.IJ S$.06"· ela:& de )&ncriro d" · 1~&~.
e ttndo •• \'ist& o qllt< .:onst!l do 1'rocesso ft'Õ! !9100.:101$11.'$"-~1. ·

DtCJ:tT.,:
Aprova o ;~.~ quo ronova a conc:eaaAo
da RÁD:Z:O SEN'l'INr:Ut. O& OOiUNHOS LT%)A.
~

pa:.:a •xplo:ar servl.ço

rac!ioc:li.!uakt

sono:ra ond.a l!llid.ia na cidade de ourinhQa, El!=tado d.o Sl.o Paulo.

O CONGRESSO NACIONAl.

:P.r.i.cr&fo 1inico. "deco.:çl" do ser'<'teo d• radiodlrusl.o. :uJ,.
·maor1• .i nno..-ad& por eue iacnto. UJer•"•~• pelo <":.)di~e> llt:••si \"o:-··

a.=-ta:

.11• Teleco!llun,o:açl!lcr,. leis subsaqUcrntcrs • 'lcrus resul.,.•cnt.: ...

_nca aprovado o ato a q~a •• ~ere o
C.C:.to a/n'", dll 27 de ~embro C. 1994, que .renova, por c.z
znoa, a parti:- da 26 d. janeiro de 1988, a eonc:eaal.o da Ridio
Art.

Santinela de

t •.

ou.ri:nh.o.

Ltda.

para eçlon;J:,

se~~~

d.i:.ieco

de

.xclusividacie, serviÇO de racliodit"u.~ sono~ cw onda mkl.ia na
cidade da ou.t'inhos, Estado da Slo hulo,
AJ:t. 2•. Esta Dec::reta Leqislad.vo enua clata da

.•wr.

AU. llt fi~:a reftOTada. de acordo c- o art. JJ, I 311, da Lo: o
nll .;.no:-. der~~ diJ aJOSU) 4• 196~. por -is dn a11os. a panlr de !C.·
de janeiro de tns. a co11easdo da •••Uo Se11ün•la der (lllri~hos :.~da ..
OIIUtC&d& pelo Decreto nD' SI.J.OO, 4e ~9 da thU•'Oro de !~:'~, ~•nrt"
.,.ncido o prare> rn.idO.:&\ "" oo,noraa atra\'li-s do De>=r•to ç, 1 11 !le ~;~
de U"l. "''•rado palo Decrcco elo: 1.;. de ,>Jonuoro •l• IGa.;. p~r ..
crxa~:o,nar ...,.,;, diui'o d• exctusi.•idada. ••r'<'i<;o d• radiodU11sAo S.)nor:.
•• ond& Ud~. aa cid&da de o .. rl.nhGS• blado de Sle> I'IIUio.

vigoJ:. na

publicaçlo.

MENSAGEM N•28, DE 1995

.Ht, ~~~ EH e MO sc•etttc produ I ri e(, i to.~
·::_de'Liberaç&o do concnuo :>ao;iona.t. nos nr....'l do! 3!1 do
... ConHitlliçl.o.

;oub:

.\:-:, · J~

~~ ... ç.lo.

tu .. · nccrcto ~ 11 at:a

Brasil ia. Z7

1C6g da 1\apd'Oiica. •

de

4~

e•

da 19U.:

•·iaor

aa

l":liJ da

l•lah

•tt· :::;

d&t&

~"'"'

o•

,de

:nd.crpnd•nct~

~

~Gt=- u. C<~ t. L.~
MC - DmTEL
DiilSTOIWI. REGIONAL DO Oc:TEL EM SlO PAULO

SEçXo CE RM>IODIFUSXO
PROCESSO N9 29100.00l8ll/S7
ASSUNTO: Renovação àe outorq~~;

••
NOI- ~Cm~~» do anl:o 49, IIICbo xn. combinldo COIQ o 1 t• do anlp 223. c!&
c~~ FedeQI, ~o~ apn:cl8fi10 de Vcwu Ello:lenctu. acomputhldodc Expoliçlo de

Moei'fOS do Scahor M!nisuc de &lado dD Comumoçocs. o ato COftltln1l: do D:crcto de rt de
~ de

199-C, qo: ~Rcnov.l :1 cona:=10 da !Udlo Scntiftcla de Cl'llrintto.. L1da.. pm explonr
.'OCI'Yiço de ndioúif~ Dllft em onda m6dia. na cidade de (Minllol. Estado de SIO Paulo•.
A :ltAOIO SttrnNEI.A CE OOR!NEIOS LTDA,

de 1994.

<::Or:ICCII$ioniria

4o serviço 4e rac!iodifw:ão sonora e111. onda midi• na eic!ack de Our!
nhos, Estado ãe São Pa.ulo, confo:rne OO:c:reto n.9 81.140 do 29,12:.17,

publie.do no Diârio Oficial da União do 30.12.77, cujo ~contrato
de eonceuão foi tulbém publicado no mt~smo Orqio e111. 26.01. 78,- re-

quer, atravis do presento processo, 4 renovaçio do prazo de vi'Ji~
.cia de sua concesa:io.
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49 da Lei n9 5785 de 23.06.72,

a~

enti.õ;;r.t!es quo descja:rem ill renovação ciO prazo- dC sua outoorga d,!.
verão d1r1'Jir rcq\teri.n\itl.t:O ao Orção competente do Ministério das
Cor.tunieações, n.o per!odo eo~r~preen~ido etntre os 06 e os OJ
mese$
-=:~.teriores ao tér=ino c!o :respectivo prazo.
A outor94 "em mpreço eo~t~eçou a vigorar em 26. 01. 713.d.!
ta ·de publicação do contrato do eonct~não no Oiirio Oficial da oniio, ten<to sido o pedido ora em exame protocoli:ado nesta Oire~
ri.a Rtlqioo~ no dia 10.09.87, portanto, dentro do pra:c:o leg"al.
A requerente t11m .seU# quadros soc:::l,et;~t:_io_ e:_ diretivo•
;:r.provado~, pe,la Exposição do Motivos n9 048 de 2J.OS.89; DOO
da
29.05.89, c::0111 as seS'U!ntes composi~õe.s;
~

~

VALOR 'NCZ$

AU'REOO CARLOS BRAGA SAMPAIO

1.049
1.048

3l,47
31,44
4,05

CICERO BRAGA SAMPAIO
ALOO MA'l'ACRMA 'I'SOMJ::

__,_,

___b_Q_!

2.300

69,00.

l3S

RCBENS BAR'l'O!;oCCI DA SILVA
TOTAL
CAli.GO$

Outubro 1996

................ ····· ........................................ .
TtrUIIJIV

·•.··· ..............................-.
C""'""' I

NOMES

Diretor Gerente

ALFREDO CARLOS BRAGA SAMPA!O~

Oiretor Ad:llill.i!l!ltrativo

CICI!:RO BRAGA SAMPAIO

/fi.

$orLoll

Cumpre ~ess .. lto;~.r C[Ut 011. postulante, clurante o à:fte;,.
per!oclo tle Vi9êne1a ele sua outorça, !i:Ofr11u a pena constanto n.s I!:!;-f'orr.I4Ç".liO SFIS n9 12/BB (!ls. 58).
salientamos QUe, de acorc!o com Oll Informação n9 ll/88
(f'ls. S7l, p:-es"Q.a pelo Sctor t.e En9enhar1a eesta"Oiretoria,
a
er:U.ssor"- se encontra opc:a."'!.do :-eqular.nento e dentro elas oar..c:ter!!
tic:as téenicOllls .que lhe fora~~~ atriCu!d.u pelo õro;ão co:~~~petente Cio
H.tnistér!o tlaa Comunicações.
!'inal~~~ente res.salt.l:ncs ç;ue o pl:'UO de viçência c:!a O,!!
to:"Ja oàveri ser ronov4Cl.o a partir 26.01.88, data_ dll publio.açio •
XU ... 1preciar oc 11os ck conc:css1o r ~de: concullo de cmis.sora5 de
rid~ c lelerislo.
do contrato de concessão'no Di.irio ~cia.
Do oxposto, opinamos pelo enca:ninhUiento deste pro'
cesso i Divisão C:fe It«diodifu.sio, para p:rossequimento.

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

--------...............................

on:1-i0:

.. .............................................................. ..... .
Tlm.nVIII

OSVALDO LtiiZ DE: SOUZA

Assist.enta J'ur!eieo _
CAM11UlV

X consideração ão Sr. tl1retor
SRAO/DR,

Reqiona~.

._di.li.; o/d.

.. .. .................................................................... .
-

,....

f~
Ent:&minho-t~e

ArL UJ. C"ontp."fc ao Poder E'C!."ttll\0 OULOrpar c n'ftO\ou ~;ou,:.."Uo'\o. p:rnn~lo c
o 5rr"ço de r:'ld•od,rtn.io ~tora c ck scnt. c m~o•~.:~~ ob:t<.'l'\adv o
pnu••;sno d:1 comp!.:-nK"nr:mdild.: dos ltStCm:ts pri,·~ pUbla--o c Natal
I I "0 C'Ofl~·rcuo Nll~JOI~il ~prt't'urã o õtlO ao pr:110 ckl an (..J, ~~ 2 ,. \',. ·
contou do rcc=,n-.,-nLO 41 ftiCIU.1BCnl.
.
•1.1101u~Jo p;tra

ce acor®.
o processo i Divisão do- R.!ldiodifalllio P!.

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

MARCELO~

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

,,,,,;~~~

DA SILVA

Oire:to::c: Re>ii.onal ão DENTEI.
em são Paulo

(À Comissão de Educação.)

Outubrol996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

553
a qostlo sist~t::.c;a dos =-eursos' hid.z:'l.CC:s·, ·s~

X -

PROJETO DELEI DA CÂMARA
N2 70, DE 1996
(N2 2.249196, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

as~tos

dissoc:.açlo dos

d• qy&nt:a.dade o

qual:a.~~

'

•

.

a ad.oquaçio d.:a r;ostio <io. ;-qeursos hi~Cos. ·...
d.l.vors::.d.:acas
!is:.eas,
bJ.Obca-.,
d.er!lo9rit":.cas,
ocon&a;~,
SOC!.õl.l.$ Q cUlt.Ul:õU. .$ :las C:.vorsas :'OrJ1ÕOS ~ lf:al.S:
II -

!!I

a

-

:.::1:eqr:ação d.a <;;alll:::io ;;io noeursoa hid.r:a.co•

::om a qe:stiio arr.b1en tal;
N:;:ac::.:::'\al de ~::-onc::.;a:::Cúli::Õ- <::!111 Reeu:-so.s
H.l.dr:~.c::o.s, r~qulamen>:a o J.l'lCl./110 XIX do

:oa.re.

c.a

2l

Lili::. n >
1989.

7

! ' ea I..el. :t' 9.001,

:.e : ;.go.

::~:;:a:~:ç:.

lJ .::i•

Fedoril,

:=orise:::::.:.:::..;~;g-

<~rt.

alte:-a ':)

o

r:aç.:~.on;al,

~so

pl.;~.ne~;amonl:O

seto.ros :.:sua.l:':.os e

::lo

roeursQ.S

=m O$ ?lan.J~ni:o'a

e nacJ.onal:

a ar':l.C'.Jlaçio da r;e,,cio ::Lo recur,o.s. hidt'~cos~ '-eqa

:~~olo:

do

VI - a ::.:-;:ogra<;io .:!a r;o.so:.io C:;;.s ::ac:.;u ~.:.drog-:r:-át':.~

com
O CONGR!:SSO NACIONAl.

ar1:::..culao;ão ·do

e:~~t:adu;.l

11 -

a do

a

-

com o dos

do

.:r..:e :::oe::.f'::.cou :;a
:.e::- ·2s ~- ,:!.o;::embro dq

.~$0.

IV

h.i.dJ:"J.eos

4

dos s::.stllll'.ot:J ose::an.no:s e :onas COllll:Q.:.ras.
Art: • .p. ;.. Un.1io ar":J.C'.llar-:so-;;i ::om es

C.oere':<~.:

01:1.

V1Sta o

ç;~o:~:enc.:.amento

do:~~

~st:ado~.

t!ndo

racu.r:so1 h:.dr::.cos do :.ntor••••

"'"""''

TÍTULO I
OA i'OLÍTIO. NACIOAAI. D& l'l.ECURSOS HI~RICOS

CAPIT'J"!.C I
DOS FUNOAMOITCS

.Art. 1•. A Poli.tl.COL Nac::.onal de Recursos Hiàl:':t.co.s
S~:l.nt:tls !U1'1~ntos:

b&.seia-U nos

I - a

~ Q

~

Ulll bC1.

dominl.o pUbl:a.c::o;

-.aqu... u- um roaou:so

II - a

~

-

do e.scassez.

s::.tu;aç:Qes

o

usd' pl:'l.Orl.ti.rl.O

o consumo humano a a dca:u:ed.ent:açcio do

III

a

-

do.S

qQ.S!::iO

&

t'Oe'JI:'SQS

hid.rJ.COS

dQViio

outo:~:q:r.

dos d:.rol. to4 de uso de

~o•

hidr:tcos;
cobr;~.nç:a

IV - a
-

o::lucos,

usos proponcle:rantas da iqu.a;

a:u.l!l&is:
:V

s.s.o :.nstrwnont.oa o:!.a. i'olitl.ca NaCJ.oMl de

o onquad.ramonto dos corpo• ele i.qua -

II soqund~o•

dos Nll:!Jrso• hid.rl.OOS j

SD.

- o• Planos do P.ocur•o:~ H.l.dr:.cos;

I

liaeuJ:"al l::.I!Ut.ado, doe&do do

valoJ:" oeon6=u.c:o:
III

Art.

Recursos Hid.J:'J.c::o:s:

SCU!Ipl:'O

v - ;a

ptQpo=onar o uso múl t::.plo dõl..s a;uas:

pelo u.so de

c:ompon:~~açio

a

:-ocur;~oc

'•hl.d.r':.coa:

mun:~.c::ip:.os:

VI

a

bacl.a h.:Lc:lroç;~r;at'.:Lea 8 a un.:.<:i;ac:le torr:.to:-:.al
para 1:r.p!.AmQntaç::io ~a Poli1:1ca Nac~o:~al ::a !tee'.l::'S05 Hi.:ir1co:s Q
V

;~.:;:uaç:io

-

S1Sl:Q.~.;a

:!.o

:.rac:.on;~.l

:!.e

::iere:'lc:.a=:enl:o

Racur:so:s

Cll

SEÇÂO

~l,dr1CO:J;

:::os ?:.;..'õCS CE: i<Zc:t.'RSOS tlZOiUC::lS

VI

de$cent.ral::.z.ad.a o

dp•

usuar::.o:~

c::or:.t;~.r

com a t:>õlrt:1C:t.pação do ?odor P\Lbl::.c::o,
Art..

o das c::omun1dados.

2• •

Sio

ObJIIIt:l.VO:S

da

Polit:t.Cõl

~aC10n:;;.l

de

nocossir.:.a

-

assOQ'Ul:'al:'

,j.

d.u;pon.:~.b:.l::.dado

at:ual
do

e

iqua..

'-•

!ut.u::-as

qol:'õl.;Qes

a

II -

;1.

o

aqu:av1ár1o,

com

v:.sbs

ao

dosonvol v::.rnento sustontivol;

m
hidrol0ql.cos

defesa
c:~:it.::.cos

011

~ o:~::.q<ill!l

nat.ural ou

contra

.1;npl.1.n~çio ::lo

soU$ proq:r:-amas o PJ:'C'Jotos •

d.l.aqnO.stl.CO

u

demoqri~.:Lc::o,

deco:r:-:~:ontes

do

\1.$0

de

mod.l.~ic::zç:õalll

.vontos
t'ut.ura:~~

c:APÍ'l'O'LO !II

..

d•

s.t.l:U:açlo

i.mpl-.nt:a~o

d.l.J:"et:~:.:~.::os

qora:a.s do zç;lo pan

da Polit:.ca Nae:.on.al da P.ocursoiJ l:lldr:.cos::

atU&l

balanço

entre

dos

~rs~s

••

.altornat:.v.aa

p~ut::.vaf.;4 '•

at.:t'lfl.clad.oa

1, .,1 .

,

d.l.lpon::;b:a.l:.d:actu

e

~·

da confll.tOIIõ potanc::.a1s:

IV -

motaa

o

melh,o:~::t.a

de
d.:a

n.c.:~.onal:u:.açlo

qual:.clade

ele

doa

uao,

awnonto ela

raeul:'So•

hid.rl.COC

disponiveJ.s;

v - mod..l.das a sorom tomada•,
JG. Constittuam.

torio o

dos rocursos hid.r::.c::os. om q".l;ant.::.~o o qU&l.t.dacle, ~

quant:.cf.ado

DAS OIRU'RIZES GERAIS OE M;Àf.)

ovoluç;io

da

d.o.s t»-d=óolll o:to oeupaçio do solo:

!!I

.:.dont:1~l.ca<;io

l.n.a.quado doS l:'llCU;J:'IJOS n.J.tUraJ.S.

Art.

qorenc::.arnonto

Plano" do Racunos Hid.rl.COS slo planoa

hidr::.cos.:

transpol:'to

o

.soqu:1.n.1:o ::ontaüdo n-.1n.1mo:

ut::.lu:açlo ::ac:.on.JI.l e 1nt:eq:ada d.os ::OCUJ:'SOS

:.nelu1nd~

7".

qual.:~.~

om padrões de

adoquados aos respec::::.vos usos:
hicl:':.cos,

do Recursos Hidr::.c-,s •

do lonqo pra:o. com !'lor::.::ontll do planoJament::. c:=pati,Vel ~ o

poriodo eo

ltGC:Ul:'SOS Hidr:.c::o.s:
I

Plaho.s do Roeu:r:-sos Hidncoa aAo planoa

dos t'llCUr$Olll hlcl.r.:.::olll.
Art.

kl:'t.

os

~ac::.onal

da Polit.:.=a

CAPiTtJLO :I

oos cs.n::rxvos

6'"'.

quo v::.sam a !und.:arnont;:r.r o OJ:'l.ontar a :a.l!lpl.M4ntzr;=io

dirotore::;~

proqJ:"&ma•

.a

:I

!'Ir-
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~roqramas

111

-

respon:s;a.b.=olJ.d.ades

!)a.ra axoc-.:çlo

das !!l!JdJ.cb.s,

proJcatos;

v::

do a:J::t.
dl.sc::.pll.nz da loq1slaçi.o :lllilltor:al

cronogr;una.

o:-çar.tOnt;i.rJ.o-fJ.nanc:eJ.J:"a

oxgc:u~o

dCI

assoeJ.a<:o.s

•

proqramaç.io

n:e~dJ.d.;u,

as

pro;rama•

o

p::-oJeto.s;

=lit
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13.

A:rt.

prio:rJ.d;ade•

Toda

uso

da

.::s

d.est:a

Lu.

outc:q.a

~~

conclic:torn~cb

est.a:r:i

nca

castõlbelCIIcl.àas

VIII

-

prJ.or:a.dad.os para oucor<;a de o:IJ.ro.l.t:os do uso

es~ver

Pb.nos

<::os re.eursos n.::d:;:.cos:
X

a•.

A:t.

a

~ar;a

cr::.;u;:io

os

Pl:llno:c

de

::o areas

"'-oct:::-sos

oro=

e.:.ai:lorad.es por baeJ.a h:l.droqra!J.ca.

Pari.qra:fo

suJr;u.bs

!!l.dr::.cos

seri.o

!ll.Stt'J.~O

•

0

o

Gnquac!::-a:nctnto

u:~~os

usos ma:t.s CIIX:t.;ontos

dos

êcio

co~o:i

;il.qua

61ft

o_ Poder Exeeut:J.vo

êedcar<ll.l

lO.

AJ:e ••

co::~

às áquas qualld&dilll compat.lvel

clõUI/118.:1

M

2°.

hid=icos
~a

eo::-p-r;~s

d.CII

açua

Ce

:uari.o

pcd.er;i.

dot'::.nl.tivo

ou

c:t:rcunstinc:tas:
I

-

ou torça;
III

SEÇÀO III

de

U$0

a::t1.cula~s~~

F"oacleral

o

=

tlillltl

obJe'CJ.VO.S

qual::.tat:t.vo

dos

asseçu:rar

usos

içua

dilo

o

scar
por

suspensa
ptaz:o

parc::.al

ou

aus~ne:t.a

dll

U$0

nas

o~:~torqado

~,;,~1.:.::::::~.

a::.astec::.::::e:'lt.:::

a -

do
~u

ou
ã<;ua

::.~su::1o

do parcela da Â9U&
consumo f::.~l. ::.nclus::.ve

1

rgs!.duos

lançamento
liqu::.d.o;.:~

dl.lu:~.c.io,

!J.::n. de sua

~V -

lill::t

ou q;asosos,

:;:oansportQ

;~.prove::.t:a:nonto

v - outros usos

co::po

~~~

::lg

a.QUa

pot.one:~.a::.s

õ:~.lt:ore:n

esqoto111

d<ill

t;:oat:ados ou nio,

QU dl.SPOIIJ.~o

dos

o

-

nCIIces:;:::.d.acte de so <ll.tCindor a usos prio:r::t.~.!.~•..f.

zltarnõ1lti~•;

·~

fl.nal:

ano•,

a

quant.l.~

1•.

Indopendem

eonfo=e Qgfinl.do <am
!

- o

U$0

c!.e

out:o::ça

E'Qdcar

dg rcacursos

hidr:~.:::o'lõ

para a Sll.t.l.!J:';Lç:lo <:as

popul;ac.:.onaJ.s,

Art.
~l!.co

17.

A cut:o::qa não conte:r:8: c!eleqaçào da

,'

i'õ:~.ráqra!'o un:~.co.

!:idrl.CO$

não

A

outorq;a.

:lesob::J.Qa

o

de

d::.:rG.::.to

usu.i:r:to

4

de

usO

:.:.·

.·J·
f'.;f

~

obt&nçio

out.orqz c!<a $O.rll'l.ÇO pUbl::.eo proavlst:a nas IA:t.s n° 9.~87,

cio-!'ii

do !eventlro do 1995. <a n"' ~.074, de 7 de JUlho d<a 1995.

..~.

All't.

·:;

18. ;.. outorqa não unpl:tca a :alJ.anao;io pa:rd.ll:&r'

das :águas, que sio

:::.:-:al.l.emi.v~ns,

'",

ma.o o s:.mples dl.:rCI:tto da

uso.

d:t.str:.buidos
SEÇÀO !V
DA COBRANÇA DO USO

CE IU:ct."RSOS HÍDRICOS

:.nsl.qnl.:ie.ntca.:~;

III - as aeumul.aç:Qgs c!.ca volum.ca.s de io;u.a con••d.arada•
J.ns:t.qnl.!:t.cant:es.;
para t':tns de qe::r:.açio d<a Cllnorq::.a el4t.rJ.ca est;ari subordl.nad.a ao
Na:c::.on;al

Art..

19.

;o,. cobrança pelo uso de reeutsos h1dri~

1

objot:r.v:a:

S 2°. A o.uto,:va ca a ut1l1:aç:.io de r<a=sos hid:J::l.C:OIJ
?l;anc

~i

ao s<au t::::. t:'U!ar.

rural;

eonsid<ill::ados

~

t:r:t.nta o

'

Pi:lbll.eo,

::ca-:;~ulamen to:

necCisSl.da.des da pequenos nüc1cao'lõ
~Ql.O

:pel<:)

:

J::enov.ivol.

:recursos

hl.dralôt.r:.co•;

o reQ'l.liiCt,

. ~.>.;

.igu;~..

can.cto:ristl.c:u do navQ9abi1iclade do corpo de

com o·

a ql:l&l:.dade <:!a aqua e:x:~ost:onte em um corpo de aqua.

:;

·~:>

nocossl.d.acto dG se prlillven:t.r ou ~verter qra~:

hid:ricos !ar-se-â po:r pra:o nlo QXC:edl!lnt:<a :a

do processo produe.:.vo;

extração ::!e áçua de aqta:!aro sul:ltliilrrãnGo para
-

'/'1:

c:Oncli<;itÜ

:J__

V

=nsumo :!::.õ'lal ou J.nsumo de processo produt.:t.vo:
III

~~

por t.::"Cis anos con:sgeut.J.vosr' ·

mantl.daa

~paçlo
põ:~.ra

··*'t.·

-'o• to--,'
..-..

'-'

de interessa colet:t.vo, p;r.r.t os qua:t.:s nlo .se disponha de .fontef.

AJ:t. l2. Est:Jo sUJe:t.tos a outorça pelo Pocior Público

e:::~o

:SQ9U:tnt;J."

-. nocossJ.dada premente da i;ua paz:a atendca;-

os di:rCII:t.tos dos seçu:t.ntos usos dG racu:rso,s hidr:.eos:
dorl.v.aç:io

!i!!f:

totallfiQnto,

dotcu:!!ll.nadÕ,

n:lo cump::'J.monto pelo

.;- ' IV -

Clfot:t.vo

exerciclo dos cl::..:;o:t.tos do acosso â içua.

ex::.st.ent.CII em -..::n

~

rocurc!f;~

cont:role
o

Cll

~~~

roc:u:rsos hidr:tcos -

dct

cl::Lmiu~."- adversa~:

O re<;:.~ do outo.rqa de d:.re:~.tos do uso cte

hi.d:r::.co.s

p~À ••~

D•st.r:.co J;Qd.Q:ral

s:~.tu.aç:~es do c;tlanu.ciado, J.nclus:.ve as deco:r:rentes de

.OA OCTORGA CE DIREITOS CE OSO CE IU:CURSOS HICRICOS

~t:t.t:lUVO

~

,.-M :J

15. ;o. oucorqa de dl.re::.co dCI uso do

Art.

I:t •

ll.

Es~·

F"edgral pod.Qrá d.ole:;ar a~

o Poder Execuuvo
::!o:~ Estados e o do

outorqa da dl.rel.t.os

O#

pela llill;::.sla.ç:lo ambl.ent:;al,

A:rt.

~

;r. to

eo:~~p_atine:ta .pa:t'll cone~,:
, ....

i<;ua.s, :lllllld::.antCII açi;:uills ptevent::.vou plll!rll'.õlnCIInt.es.
e.stabeloc::.d:l.:~

tx~r

hid.:roqri!:tcas com ãquas d• dominJ.o !Cideral e estadual.

que forem cl.ost::.nadas:

;a

de:~~tes.

efet..:."/8.::-se-i

..

§

dlm.::.nu:t.:r os cul!lt:os d.e combate à polu::.çio

II -

do:~~

uso

UnUo.

prllpondo=ant:os d.4l. igua. VlSa a:

assoqur;~o:r

outo.rqa

A.

D::.str.:.to

preVl.ament.a com o

-

""f

de

F~;~d~;~ral.
,

ao

tl'SOS PREPONDERA."<'l'ES OA. ÁGlJA.

I

~.

outo.rqa do dl.rca::. to dca uso de roeu:rso hidr::t.eo do domin::t.o

Stç:Ã.O I I

cla$Sos. Sll;\:l\do os

cucor;z

A

autor:t.eade c::l:r.pe::.e::-.-:e ::!o ?odcar Z:.:Qcu:::::.vo F•do:ral. ::los
OU do

i:stado e para o Pais.

:JO ~Ql:.:..CRJ>.MENTO OOS CORPOS OE ÀC_UA E:M Ct.;..SSE:S, SE:Gt!NDO OS

9•.

Un:teo.

!~.

Mt.

Est;ados

JU-t.

adctqu~s

a

S l

r.o

Roc:u..r,~;('·

de

eondl.ç:Qe~

de

hidr:.c:Q.$ doveri pte••rv:ar o uso mUll:l.plo

propostas

-

~Canutenç.io

enquadrado o ;a

rest.r:.;ão -=;e uso, eom v:l.st.as a protcaçio dos ::•cursos hidrJ.cos.

01.1

~·

t.ransporte aqu;av:.t:r:J.o, quando fo:J:: o caso.

:x - ::::~.::-'-!t:::-::.:~~:s e c:r:.:::lt::-:.::s ~oilril. a ::o!:lra:'lr;:a pelo uso

dR--tõll.S

'f
,J:t

HidrJ.eos e clevar:i rospcu.. ~r a classo cm~ que o eo::po do i~:

=•=r.sc:s h::.d:::.::O$:

roa=rso111

obQdacida

ca:~~peci!'ica.

do

Rocu:raos

Hidr:~.cca,

ap:J::ovado

na

!'Orl!l:l.

do

I

-

r~.

r<aconhoCG:r a áqu;:r; como bem QCOnõmJ.co 11 cLa:co ~

usuá.r1o uma ::t.ndl.eaçio da s•u J::ea.l valor:

_ ,.

:~.nc.ntl.v.ar-

~:.:.

II -

a :racJ.onal:tz:a.ç:io do uso ela água;
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obtar

t'inancl.amonto dos

pl:ano:J

riÕICUl:'SQS

proqr:a:Q.s

:t.nte:vr;~nç:ões

o

contGmplad.os

nos

apl.i.c:r.:

4-

rcacurso.:11 . h!.cir.:.cos.
;:-·. Art. 20. Serio eobr.~.dos os usos dÕ i-ecursoa-hidricos

su:J•itos

555

~

:oeursos

outorqa, nos tal:tt!OS do art. t2 dosea La:t..
Pariqn.t'o úra.co. IsonçO;,.s da paqal!'.ento polo uso do
hidrl.OOS, ou dCisconto• nos ~lo:-os a paqou:·, cem

qu.~.lquel:'

!'in;alid;ado,

s~nta

sari.o

.:oncll!dl.dol:l

modianto

raCI\bolso, polo podlltr eoncGdante, do mc;.ntanto do recu:r:sos

I art:s.

a..s

áraas do pre::sa:t:'Võlção

parma.n~;~nu

prev:J..sbs nos

4. 771, de 15 de s•totllbro ~·

2° o 3° da Lct:. n"

~ulho

altlllrada: _?Gla LG:. nD 7 .803, da l.S do

elo

1~65,

1~8!0';

I I - aos aprovo:.t.amantos. hldralcitrJ.eos.

.;:.

o

SEÇÀO VI

~

00 SISTE:MA. OE INFORMAÇÓCS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

do:t.xou:wn <:~;o ser a:racadõll.dos.

Àrt.

21.

Na

t':~.x;~;çio

d.o11

pt1lo uso dos rgeur.sos hidrl.eos

outros:

Vllloros

oiGver.~.

sa:rom

01.

eob.t"ac!oa

s11r obse::vados,

dentre

!I

liquJ.dos :::u

:~os

-

:a:'lçamento.!5 :!o

esqot::..llõ

•

domaJ.$

rosiduos

o volume lançado e seu =eq:.:.a de

qaso:~:os.

11 as eara.e-:.er!..st:.ea.s

var:~.;:~;çj:;'

bl.olo;1.eas e cte to:u.dõldo -

:'is:t.c:o-quim:.a~..$1.

Parli.o;ra!o ún.1.co. Os dac:Je>s <;ando::s pelos . Oro;:ios
d.o S!5t.ema. ~cJ..onal d.e GerencJ.il!IIQnto do Reeur.sos

Hldr:~.cos

.:.ncorporados ao s:.st:ema Nac:.onal <:!o Info!ç:õas

b:ac:.a hJ.droo;r:l.t'::.ca
no

-

Q/11

II

no

-

que f'oram qarados a sol:'.io t:'!:::..l::.;::.ados:
de estudos,

~l.nancJ.arnant.o

a Qb:ras :.=luidos no.s

Pl;u~o.s

~ocursos

do

p.aQõl."'::onto

do

do

II - coordoanao;:io
III

:.:nplant;:r.ç:i.o

antJ..~ada.s

Q

proJotos

prcqr~.11,

o

-

unJ..~ieada

ac11sso ao.s

:.:1te;rantes do

27.

Art.

Si.o

ob~at:.vos

I

rt:~un:.r,

-

raeurso.s hi<irJ..cos no S:rasJ.l;
apl.:.~dolll

;a.ltol:'1llll,

r:io

qualJ.à.a4~,

lliC!do

p"ravl.St:Qs

a !und.o porchdo

eon:u.elora<:io

a qu.ant.J.dado •

o

cap-.:e "dosto &rt.J.qo

no

em proJot:os

bonofJ..eo

;\.

Iii

obras quo

colot::.v:z.d.õl.doo,

a

dl.vulg-ar os lj!ados o

Cl

damanda

dO

J:'CICU:c":SOS

hidrl.COS

111ft

todo

O

III

:-

:~Jilb;:idl.os

f'orneoer

J).&r:a

a

111lzbor-aç!o

ci?S

elo RQeursos !Uclr:J..eos.

arro~<:ioa

cobrança polo uso do ::-eeu::.soa hidr:.eos d• do=inl.o da

tlnJ.:io podorio s111r apl:z.C3.do:IJ f'ora d.ll
!ora:~~

va.~o:os

•

s:.tuaçJ.o qual:.tl.tJ..V;:r. o quantl.tatl.V"olo cios

t111rrJ. tOr:J..o- naCJ.onal:
P.l;:r.r~os

S 3'". Ató quJ.n:o por cento dos.

de

atual:.z:ar pormsnentOIIIQnto as J.n!o:m.çiSos .sobro

II -

dJ..Spcll:l:tbJ.ll..:lada

rog-:.mo do vazlo da um co:rpo do

;iqu;a.

com a

~aOJ.on<~.l

SJ.stCll!lõil

do

cons:~.stimOJ.;:a

dar

arrecada®.
v;alol:'oS

a

;-~rant.:.cio

In!ortr.açõos sobra RCicur.so.s Hidl:'J..OOS;
J..n!ormações sobra a

Os

:.nt'ormaç:õe:s

todll a soo:z.edad111.

5 l". A apl:.c;:r.çio nas do.spesas provJ..sta.s no :.n=so

2°,

dados

do su:tema:

d.acios e

II deste artJ.Q"O li l:.:nl.t.ada .a .seta a maJ.o por coanto do o:ota.l
S

d.Ql

- descentral:.zaçio da obtençio a produçio

l.nform;:r.ç:õas:

Hidl:':z.cos;

dosposa.s

cu.stCMo adml.n:z.strauvo d.o.lll órqõio.s

I
Q

S.i..stama Nacional do GQrencl.a."l\Cinto d111 Roeul:'sos Hidr:.cos.

podor.lo sar

.f"=c-J.o~nto

do s:.stema. ::io Informaçõos .$obl:'CI Roeursos Hldr:.co.s:

uso d.o raeu::-sos l:.i.dr:.eo.s sat:"io apl:.eados prl._e>r:.tat:"l.a:nonte na
I

se~ri.o

sobre Reeur:so.s Hir:!r:.co.s.
Art. 26. SJ.o pr:.nc:ipJ.os bãsl.cos para o

C:c:n .a eobranç;a -polo

.arrlllea~clil

!:~.toros

sua 'iJCISt.i.o.

1111n

:.nteg-ran~eo~~

do zt'lt:•nt:•.

Art. 22. Os valeras

Rcteuic-soa

tr:..tamonto, ;armaz:ena=onto o

de :z.n!o=açiSos .sobre racursos hidr:t.cos o

inte:rvon:.ontos

volu:no r&tl.:t'ado & !!IIU ::'C19'l.llla dCJ Võll:'l.CI.Cào:

sobre~

Inform;:r.çiSaa

do

um SJ.St.Cima. dGI colotl.,

racupcu~açio

-

:

25,' O Sistoms

AJ:ot:.

Hidr:.co.s i

bac::z.a hJ.drOQ"r•!::.c;:r. em quo

a::-reead&dos, VJ.sando exclusJ.Va::\Onte a Cl.n..ancl.;:r.r proJetas

e obras no sotor do .ro=sos hidr:z.co.s,

Qlll.

ilnbJ. to n;:r.e:.onal.

Art. 23. O.s V'11-loros arr11cadados
uso do reeursos hidrJ.cos elo dcmin:z.o dõl.
no Orçamento Got'al da

por bae:.a. hid.rog-rat'ic:a,
o!':~.e.:.a.:.$.

Uni~o

<1111

dast.:.~s

pa::-a as o.pl:.eaç:eas

COI!I

UnJ.~O

fonte:~

CAPÍTOtO

c!G

v

DO RATEIO OE CUS'IOS DAS OBRAS OE tlSO HÚL'IIPLO. OE IN't'tRESSE
COHt1M 00 COr.t'IlVO

a cobrança polo

s•r.io cons:z.qnacioa

raeu:c<sos prOp:c<:.õa-$,

a :.n:st.:.tu:z.çõas ~:.nanC:e:l.ra.a
no .ar>:::.;o anter:~.o:r.

Art.

29.

o = ou colat.J.vo,

As

obras

de

uso

mUltJ.plo.

da

l.n.torass•

terJ:o sous custos rataados por todos os

saus bonafl.c:J..Z::-ios d:.:rotos.

i':;-~V~Iõ:.as

CAPÍ'l'tli.O V!
OA.

SEÇÂO V

AÇ}.:J

~O <'OCER ?';SL:;::;o

"-\, COMPEl'ISAÇÂO A :-ruNICÍõ'!OS

25i.

Art.
A:::t.
Ca out.ro

24.

~:.po

r•sar-ntó:::z.o.s

?odorio rec:ebar compensação

os XUnJ.cipJ..O$ qu11
ou

st:~al.t~s

;:r.

':anha:n arCia.$

rast.r:.ç,3e:s

da

uso

f':.nanee~J.ra

ou

~a

J.::-.plemanca;;;io :!.a

i"ol:.U.c:;~~.

~;:r.c:.onal

c!.•

R80UJ:'::IOS Hic!.r:.cos, ;::o.'11pll!t:CI ao Podar Exec-.:.-::.:..•JQ :õ'edor;al:

:.nund.adas por
do

solo

f'J.nalJ.dade dA ?roee<;.io da reeursos hidrl..cc/il.
j

os

poder.:~.am

S
comper~saçlo

CQrn.ur~:z.d.adas

~nunQdos

ter::-eno.s,

:~Jolo,

A--ccmpQns;açio !J.nanc:a:.ra a MUn:.c:J..p:.o Vl.:S;:r. ;a

l".

ressarc:l.:- suas

ou

da prl.v;ação das :ondas f'uturas quo
su~e:.tO.$

;:r.

restr:.çQcts dCI

uso do

IAq:..slaç:io

:provJ.st:a

condl.ç:õe:s de v:.g-cinc:.;:r..

requlilllleno:ar e Cl.scalJ.:ar os -.:.sos.

r::::

g-orar,

2".

hici:-:.cos. •

ngst.Q

OS?aeif:z.ea
are:.o;o,

d:.spo::-i.

.sobro

f':z.xando-lho

pra.z:o

:~;:r.

sua es!era

de oornpetilnc:.;a;

-

:~.mplanta:c-

o

qoru· o

Sl.::Jõtoam;a do

In!o~ç:õ111s

sobra RGcursos Bid:r:.cos, am imb:. to nacJ..onal;
o

IV hidr.l.C::OIII Com.

&

prQ:novor a

:.nte<;raçio da qastio c!:o

<;IIIStiO ambJ.ctntal.

reeursos
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Pa~iqr.a!o úru.~.

por

decreto,

O Pod111r

autorJ.~

a

Exeeut;:~,.vo

rest"onsável
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Fltdor:al .tnd.l.c:.ri.,
•fet.J.~çio

pala

do

outo:-qa.s dG d.l.reJ.to do uso dos roeurso.s hiclr:.co.s $Ob dol'llinJ.o
hidrJ.eos;

eLa Un:.lo.
30.

Art.

Ro=so1)1'

Hicil::~.eos,

Na

Politl.~

J.mplCliMontaçlo da

.,.,.,...,

NaCl.onal de

cabo aos Pod.ores i:xoeut.J.vos "E.st.adual.s e do

recursos hid.:'J.cos.

D::..st.r:.tb-'Fade:c"al, na $U;a os!ora,o:lo cotnP~toinel.a:

I

.e

e.

outorgar 011 d:t.rel.tos da ;J.SO

w

•l

~"

!I - roa11z•r o controle tllien.u::o
..:

P.acursos

:~.:~~plantar

Info~

o o;er1r o Sl.st-. lio

Hidl:':I.C::CUJ,

om

imb:~.to

o

d.o

Ol..:lltl:'ito

da qest::1o

do

re=raoa

estadual

a atbc::ulaç:lo do planoJamento cM
os pl:an.Jamen.tos ~onal, :re<Jz.on.al,

proi!IOVer-

rec;arsos

h1d.:ricos

00111.

••tad.ua.:.s • dos ••tores uau.ános;

F-.::l.er.al;
r-1

proi!IOVGr

-

31.

Art.

a

l.nto<;~:raçl.o

~l.onul.

h.iàri.coa com a qo:n:lo

N;a · l.::lp1.emenu.ção

?":ll:.:.:~,.ea

-:la

-=.~

!õi.drl.c:Qs, o• i?cderos l:xac::ut.:.·.ros

:-:ac:l.OfHll

do

$:ltloament.c

~s:z.co.

:;l.e uso. ocupação .e

I l - arb1trar, -. últuaa J.nsti.nc::..a ad!lu.n:.atratl..va,
o-. con!lito.a existent.s •ntre eon..lhos Est&duau de Recurso•

Kic!ricos;

::O::$~r"Jaç:io ~~

me:z.o aml;uonee com .a.s polie:.ca.=o !lilêeral e o.11t:adua:z.s

:solo a do

~

de
elos

pelo:~

TÍTtJ!.O I I
NACI:C.~

:::<:

~:li.ENCI:A.~l"TO :JE Ri:Ct1RSOS

a

32.

nca

c::r:z.ado

Rocur:sos

sido

r.eursos

h.irii:'J.c:os

•

Poli t..:z.ea

i

N.ac:.ona.l

ele

Rei cursos Hld.:'J.cos:

III:

ost:aboloc:or

J.mplemont.:r.Çio

de

ton~

quo lhe

anal,:.u.r pJ:'OPOStas d• al tençio da leQz.slaçio

•

pert:.nento

CA.PiruLO r

Art.

quost.Oe:~

~to

Co:nl.tis do Bac:.a HJ.d:ro;'r.i.fiea:

COS OBJETIVOS E OA CCMPOS!~

Gar•neiamoneo

ap:r:ova:.taalento

Conselhos Est.adu.a:.s do RoOI.lrsos Hidrl.cos ou

~los

V

HÍtlRI:COS

dolJ.=erar sobre as

!V •

enca:ru.nh.aCas

SI:S-:t:HA.

o.

r•cu::':llos hidt":Lcos C'..lJ&.S r~reussOos oxt.rapolcw o
!:st..aci<:~:s om quo cer:l.o ~rnpl.a:o.e.ados:

rocur.so•

h.idr:t.cos.

.,

.

III • clelibeniC' sobre oll proJ•tos

::1..str::.eo I:Cid.et'al o

dQs munJ.c:ip.tos pr:omovcario a :z.neeçraç:io d.as poJ..i.eJ.eas loo.J.s de

CO

um do total.

Hid.:'.:.c:os:
III

~cursos

N~-m:us

•

obraa · d.e oferta

hiàr:i.c::a.:
sobro

l:xcileutl.vo Fode:rd nl.o podo.ri. exc:.der a

doa ~. do coruielho Nac::l.onal do Raeu:rsoa Hidt.:.cos .

o f.:a.acal:.:tar os SO'!,:S usos;

:-.qulaJ~N~nur

"{ln:.eo. O nümo:r:o ct. ropresont.antes do P<x!er-

Pará<J~!o

racursos h.l.d:l:'i.c:oa

o

s:.stQI!Ia

c::om

H!.dr:.cos,

Nac:.onal
os

d•

soqu:.ntos

?o li t:.ea

da

-apll.ca.;:i.o cie s•us
da

Goron~::J.~~m~~~nto

d:.=otr:.zes
Nac::.~l

:.n:~tt"UmOntos

para

complemcme:r.nns
Recursos

Kidfl.co•,

e atuaç:,io elo SJ.st0111l113. Nac:.on.U

d• a.cunos Hidr:.c:os;

VI::C - -aprovar p:r:opostaa do

obJOt:.l.VOS:

de

dos Com2.-t6a

:~.nsutw.çio

cio B.ac:.a Hic!.r?q.ri.fica o ost;;r.belec::or cr.z. tãr.z.os 9era:z.s para a

eon:r.!.:.tos
I:'Olae:.onados com os roc::urso::~ h.l.drl..eos:
II::t
:unplomcmt..ar .;a Poll.tl.ea NacJ.on.al do- Rec::unos

el;abor:ao;lo de seus

roq.:~.:Dentos;

VII:I - ap:r:ov:al:' o Plano
•

Nec.:~.onal

t1e Recursos HicirJ.cos

onc.l!ll.nhi.-lo ao Pres.:.dente da R.pübl..:.ea,

para

onv.~.o,

na

fo=ma do proJeto do l0111:., ao COn<;:resao Nac.:.onal;
eont:rolar

o

uso,

IX

•

- •

acompanhar a

ex.c:uçio do Plano Nac:l.onal de

Recursos Hicirz.cos • dete:rm1nar as pl:'OVl.Clenc:.as nec::easir-J.as ao

v

-

c::uçr:.:Dento de suas

promovor

"·

Art.

I:ntoqram

o

Nacl.onal

Con::~olh.o

N:ael.onal do

di rol. tos do ua:o d.e recunCis hid.:'.:.cos • para a cobrança por sou

uso.

Goronc::l.am-nto d• Rocurso• Hidr:.cos:
I: - o

Roeur:~Jos

I

Ml.nl.stir:.o
Al!la:~:6n:.a

<;ll:~J'I:ão

:e

wn PrctSJ.donto,

-

Me.:.o

do

tt •
::~:;.nJ.c:.:;.a:..s

::-.l:;as =~e":.lõir.c:.as

.s•

t:'Qlae:.onom c:o:n a

r~;~cu:.-so.ll ~:.::ir:.cos;

I! --

do Jt..:ursos

Bidr.:.coa

que ae:râ o Ml.n.:.•tro

Alab:.ento.

dos

rtocu:rsos

tl.tular do

Hiâricoa

o

da

'1:11.

Socretirl.o E:xecut:.vo, ::tUGI

••r•

o tl.t.ular do

6rqão :.nteÇJrant• da estrutura do Ml.nJ..st.ê:r.:.o do to'..l.o Mb:.ente,

::!.os Roe!!rsos

a-s Aço::c:z.as de i'o.qua.

COruiielho NacJ.onal

Logal;

:v
•

o

s•rá qorido por:

do Oistr:. to Fod.oral;
I:I:I - os Com:. tis do S;:ac::.a Hl.droçri!:.c:;a;

36.

A:rt.

Hidr:.eos;

II - os con:solhos dQ. Recurso• Hidr:.eo• dos E•t:ados •

est.aC~.:a:.s

~~~atas;

••t:abeloeer crl. tãr.:.os gora:. a para a outo1:9W- d.e

X -

qe.st.io

~"

:!ld:r~::::::s

•

d;;r.

.::...-na:~r::..a

:.019&l,

rosp~nsãvol

pola

rcze:.:r.S::I:IJ ?-.:..::lr:.:::o.s.

Oo.P±Ttl'LO II
00 CONSELHO NAC:ONAL Ot FJ:C:.JRSOS

>.='1:.. J4. O Conselho

NacJ.~mr.l

RIORI:COS

óo Roeurllo:IJ HidrJ.co.s â
Art..

t'Qprosont.:antes cio• M:.nJ..seQr:.cs o Soc:rGt.arx.as da

37. Os ccrru.eis do Bacu.

<t.:~.!=oqra:r.:.e.a

eori.o como

iroa de a t.uaçio :

Pc-esl.dine:.;;r. d.1. Ropul:llJ.e;;r. com atuaç.;io no _Qoronc:J.amonto ou no

I - .a tot:al:.::!.acte d•

uso do roOI.lrsos hidr:.cos:

!: - sub-Cac:.a

\lll\a.

bacJ.a. h.:.droqrá!:.ea:

h.:z.droQ~l.=

do t:rJ.but.õlr:.o cio curso

Outubro 1996
elo
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i~ pr:.ru::.p~l <:la

Oac:.a, ou de :.r:.bu!;ir:a.o da:ss• tr:.butário;
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5 3" • Nos comi tis de B.ac::.a R:.dreo;rat".:.= de ~eiz:~~~

ou

:orr:~.tôr.:.O.s
abranJam'
.:.neluidos :apt"esQntaneos:

terras

CUJOS

eont.içu;;as.
Parãqr:t.~Q

H:.d.roqr&:-:~.ca

ún.:.c::o.

A

:~.nst.:.t.\açào

I - da Fundação J>lael.o!'lal
parta da :-apresonta.ç:io ela Un:i.!o;

cto Bacia

Coml.t.Õ:~

de

-.m r:.os do c!.o:rdn:.o da l.'nl.o\o :sQr& efet:.'ll;lo:la ;por
COIIIpOW &O$ COI!Il.tQs ãa 6&CJ.õl. HJ.c:!.roçráf:.ca, ~

JS.

I

re~tlac:.onada.s

promover o debato das qu•seõas

-

a

. .' ,hidr:.eos

,dolllin.l.o
ostadu.al,
dazo-:~a-â
rospgct1v::1s rag:.mentos.

intG~ontos;

Art.

ti - z::-b1trar • .:n prl.:tlcu.ra :.nstãnc1a admlnl.stratJ.w,
III --aprovar o Plano do
Hio:irl.eos

acompan~r

-

bac::i&

d.a

~

Hi.drl.eos

40.

Os Comiti.s

:f'o=a

de

est.U:>ol.oc:icla

B&Cl.a. Hiclrollri:f'ica.

nos
sedo

baCia;

Pl;ano do aocursoa

prov:.dQnCl.as

na.

noc.ssár:.as

q.pítui.O IV

ag.

DAS AGENCIAS tlt

~

~ea•;

V -

propor

elo

Rlleursos

tstacl.t.l.a.u:

RoaOilrso::~

exoeuQio do

sugoori:t" as

•

c:ump:J.:nonto elo suas

a

co=.o.

FtlNAI,

di:t"l.IJ:t.d?s pot um Pros1doQto e u:n secnú.rJ.O, ole1tos d.entre
seus ~ro:~~~.

os c:on:"li tos rol::aCl.onaciQs aos reeurso.; hlo:ir:.eos;

IV

dCI ' Indl.O

S 4" • A partl.c.l.p~ da Un110 nos COiltl. t:Gos do Bacia
Bidroqri.:f'.:.ca com 4re;a do atuaç::io re.t:r;z.ta ;a ~Cl.as do rJ.o.s sob

no ;ünbJ.to do sqa a.roa cio atuaçio;
:c"!llcurs~

ser

detvom

II • d.as comun.l.d.&d~s :.ndigonas al1 :r •. l.cklntgs ou ,c:om
l.ntoross•s na bacl.a.

ato do Pres:.donte d:L Repúbll.ea.
Art.

:.nd.i9ctnas

ao Con.sGJ.l-.o Nacl.onal

Bid:l:':.eos

as

o

ao• Con.solhoa
dcn::ivaçõoa,

Att. 41. kl kJ«lCl.as do ÁíJua exercorio a fun~o ct.e

aeumulaç:õos,

secretaria axecua.~ do respeetl.vo ou rospacuvos calu.tes de'
Ba.c.l.a Hidroqri!'ica..

eaptaçõoa • lzn~ntoa d-. pouca aXp:roas~. p•.~:a cafeito de
:.senç:io a
obrl.ljlato::..e<3d.e ele o~t.c;.:-;a C:o C:..rel.t:os do uso do

recursos l':id.rl.C:O.$, .:.e acordo CQm os

Ju:t. 42 • As A.o;linc.ta..s de A.qu.& · terJ~ a. :110sma área doatu.:aç:io de um ou mais COI!Ll.ds de Bac;z.a Bl.d..t'o9rit'ic:a.

~cin:.o.s ::!.este>~;

VI - ost.ablõllec:or os n'llõlc:anl.smo• d.e c:obrança polo uso
Paráo;rrafo \:n1co. A cr:.ar;io da.s Aqlinc:..a.s do Áljlua.

Cct ::-acursos hidz.:.cos " suc;arl.r os valores a serem cobr;;r.dos:
VII

-

o plano -:íe aplJ.eaç.io

::~oprovo.r

dos

=ocursos

pelos

arrec::ad.ados co:n a cobrznç,a pelo uso :ia recursos hidl:'J.CQS:
VII!

-

autocl.Zll.t' a

bacJ.a h:.dl:'oqri:f'ic:a.

aplJ.caç:!o.

:los recursos

pelo uso dos roeursos hidl:'J.cos.

t"or::l da

&:t'lllc;~d.ildos

em mont:an:cas

pt'OVl.sto no S 3° do art. 22 desta

raspect.i~

com a

o

que oxcedam.

LCI~:

d.as

da

obras

uso

mUlt:t.plo.

da

.:.ntol:'os.:;o

comum

Pzriqra:f'o únl.CQ. Das
ea.bori

roeurso

<iocl.~JÕe.s

ao

dos Corrutis c!e B;ac1a
::ac:.on::~ol

Conselho

ou

aos

poc

COifu.tQs

de

aac:.a

lh.droqrá:f'l.Cól.

do

Ol.St:c-J. to

-

tor:c-itõ;r:t.os
rospecti~s

dos

I

se

S.l.t.UU'I,

11

a:.nd.a

quo

FGd.Cit:al

patel.alltuitnt.o,

CUJOS

em

obra.s a

~

-tOdo ou e= pa:rte,

das entidades ei v:t.s d.o

rep:esent:ao;:io

~lstr:::o

t"ocUrsos

bidr:.eoa

<"ec!er::~ol

dos

pode:t:'lll:lll

-axecut.:.•tos

~

pola

asseo;u:-~

~nça

sua araa elo ·aeuaçlo.
no bbl.to ·elo

Qll!. SU&

manter

área de atu.ao;io:
o

cad.astro de

uau.ir.rl.os

do

2°.

~os

:f'.il:lancl.ados c:om

~sos

:-.cuzo:~~~o~

o

o;endos pala CQbranç:a

polo uso.. de ilocur:aos Hidr1eos e en.cua.nl\4-los i

v

acompanhar

arrecadados

hidrieoa a

l.natl.tuiçio

e

rGpresontaçio da Unllo d1111vera

l.l".clul.r

das Rolaç:Qoa E:xtar.:.ores.

U."ll

repro:sontant.o do

a.
a.

f'inancei~a

adllu.n.l.stra.çlo
cobran.;:a

polo

uso

de

doa

recursos

-

o;or1r o Sist- de In~o:tma.çlo3es $0~ .aleursoa

sua õârea. de atuaç:io:

VII - eolebrar convin.ios • contntar
para a. exeeuç:lo de sua.s C«~~pet:inC:t.as;

~ina.neiamontes

:~~~e:t:'v.çoa

VIII

elaboru"

submet6-la l apnCl.aç:io do
de .Bac:.a H.:.àroqràf:..::a;
!X -

Col!ll..t:is de Bac..ta H.:.droçra:f'.l.c;;r.. da bac:t.as de
compartil-ha~.

com

sua. irea de atuaçlo;

Kidr~eos 111!1

Un1io,

e !:>:IC.nl.eipl.os :i. mec.ado elo total elo

noa !':on"::QJ.t"l.ç:os a t.ra.nsfrcntol.rl.;os da o;rGseJ.o
MJ.n:..seo:.:.::~

-

se~

VI

mQ:rlbros.
j:

i

!inaneura responslli.v.l pela. ad:nin:.st:rao;io desses reeunor:

a.tu.açlo;

S l". O n~ro ele ropre:senbntas do cada sGtor
menCl.ona.d.o noste art.J.qo, bcam como os cr:t.tOr.l.olll para sua
~nC:.::a;lo .
.tõodio eseab..,lac:~.elos MOIJ ~J.:!',ano::os dos conu.t.V:s,

a

'.m

IV' - al:lal:.sar • cu.t.J.:t pa.=-c.ns aob~ os projeto.

$\laS

;at:uzç:io coçrovada na bac.ta,

a

Á9\la

elo

cobrança pelo uso C. reçursos hidt.:.ccis;

roeu:t"sos

Z.tõtados,

Ac;encl.&

m.:antor balanç:o a.tu.ali~o c:la. d.l.spon:.bilidado ,de

-

II

sJ.o

ázoeas <Ui atuaç:io;

-

uma

Art. ~4. ~ta is Aqjne.tas do Âçua,
sua iroa de atuaç:lo:

IV - dos usui:r1os da:~ io;uas de sua ::i.roa de atuaçio;

V

ou

~L"\1:4

III - o:f'•tua.r. medis.nteo daolii!Jaç::io do outot'9&nteo, a

t:~~~tados

I I I - dos Munl.eip:t.os s1 tuados, no

sua i.zoea

Bidrl.cos

d.e BaCl.a K.l.dro9ri!'1.ca.

de

II - v.ab.:.l.:.dado :f'.:.nanC<a.l.ra

reCUt":IIIOS hidrl.CO.S

Os

J9,

Recursos

:~~~ori

B'idricos

z::çra~Jen:;anto.s:

II

!:..m:~.t.õJ.ca

Conu.~

cr::.aç:io

A

Reeuzo:5o.S

I - proãv:.a oXJ.stinCl.a do respau:t.J.vo ou resPectivos
Conu.t6s do B.ac1.a H.l.d.ro~lifl.c:a;

I - d.il Uru.l.o;

e111

.;3.

de

do

cond..:.c..tonac!a ao a.tendl.mento dos sogul.r:.tos: rctquJ.Jutos:

Co Rocursos Hidr.l.cos. do acordo co:n su.

E:stad.~l.S

compotin~:t.a.

Art.
compo:~~~tos

.ts~uus

d~;~ uso dos n=soa hl.d.rJ.eos

Hicit'oq=á:f'ica
Olil:f'ctra do

Art.

~ael.onal

Con:Jelho

sol1c:.taçio do um ou ma:.s

ou

colot.J.vo.

Consolhos

pelo

Conselhos

oobran~

IX - est;;r.belocer crJ.tfir:.os e Pt'or.toVIIr o t'atlll.O da
custo

aueor.1.::ac!a

dos

pt"omov~r

recu:-so:~ hidr.:.c::;~s ~

X aprec1aç:io do

ol~rar

rG.~Jpoct:l.Vo

ai. sua proPosta.
re~ce.vo

ou

or~ntlli.rl.a

re~tivos

::s estudos nGteo.asa.r.l.os pa.ra ,

•

comitãa
qoacio

sua are& do aeua.Qio:
o

~lano

àe

Rocursos

Hidr:~.cos

COinl.ti do Bac1a. Hl.d.roqr&!'J.ca;

para
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XI
~=~

TiTULO III

pl:'opor ::r.o I:'O:Jpo<::l:lVO ou re<$PQC:tl.vos Coml.ttb do

-

OA.S INf'RAÇÕtS E PEN.'U.ID.\t!ES

Hi<:irogri.f:a.ca:

o onquad::-&l%ltln.to ciolll

.a)

u.so,

Outubro 1996

pa:oa

oncanu.nh~nto

Cons•lho.s

domin:.o

<:.stadua.l.ll

d.a

corpo~:~~

ro~Jpoctl.vo

.ao

<>.ec:ursos

do :tqua n::r..s ela•••• do
conselho Na.cJ.cmal

Hí.drl.COIJ.

::r.cordo

de

cem

o

deste:~:

b) os

~loro:s

a Sllr.nt eobt":ados polo uso do roeursos

lu't, 49. Conlllltl.tUl. 1nf:ra<;lo d.&S" normal!l dCII utl.l:t:açlo
de reeur.:sollll hid.r:tcos su~r!l.Cl.il..l..S ou :subterr•n•o:.::
• der::.var ou uul:z..zar recursos bidr:t.c:os
qualquer t'ln.alJ.dadg,

a

.S<ill!l

p.t.l:'&

re.sp.g<:Uva outo:'9'a do d:t.t'41:tto do

uso:

hidr::.c:os;
cl o plano do ;aplicaç::!o do• J:'oeur:Jos
• cobrança polo uso do roeursos

::r.:r:"r•cad.ll.do~~J

•

eom
Q~t~Preend:t=:ento

hidr:~.cos:

'dl o :ratca1o do custo cla.s obl:'as do uso mültl.plo, do

l.ntcu:·ossa comum ou colotl.vo.

:z..mplantaçio
dG~rl.va.çio

rgl.ac:z..onado com a

reeurl!los hid.l:'l.c:os,

ou
1mplant.ar
ou a ut.lll.:açio do

sl.ip.grfl.<::ta:ts ou subtorrineos, quo 1.mpl1qua

altoraç:Oos no t'Q<jl'l.:no, quant1dado ou qua.ll.dado do:1 rnosmos, sem
autorl.Z;;açlo dos Ór<;io:a ou ent1.d.ll.cles cornpetontas;
III

:rv -

DA SECRETARIA EXECOTlVA DO CONSELHO NACIOWIL DE RE:CtiRSOS

JU't. 45. A S.crotarl..a Exoeut1va do Consolho Nac::1onal
~lo

do Pacur•gs Hidricos aor.i. ox.rcl.da

oseru.tura

til.n:~.st:é=io

do

da llalaz:ónia

o

Orqio l.nt.lllc;Jl:'ane. da

Allll:n.onto,

~l.O

do

t.eq&l,

re•pond.vol

dos

.,_la

Rec~Jr•oa

qost.lo doa

Exeeuuva elo COn•olho

VI
utilizados ou

p:rostar
ao con-lho

apo1.o

Nac:~.onal

do

validad.

d.as

;;admJ.nl.IJ.tratl.vo,

i:4onl.eo

o

-SI!IOS

Glll

dosacordo c:occ

fn.l.ldar as mlldl.c;6es Goa volumas elo
valores cii.!erentes dos m.od.l.dos;

·..

desta Lei

:áqua

decla~r

•

in.t'r:~.ng1.r

:nos

no:rn~aa

rQQUl::uuntos

proeod.i~to•

in.struç3oa •

Nacion&l do a-cursos Hid:rl.OOS:
t'inanct~:.:a:o

praz:o

utJ.lJ.z:ar-se d.os reeurso:a hid.r:tc:os ou ox.eeutar

VII socrota~::La

46. CQI!IpOtO à

o

v - P;Grt'urar poços para extn.çio de iqua subtct:rrinoa
ou opori-los s11111 a dev:t.da autonzaç:io;

roeur.o• hid.ric:oa.
Art.

o:.cp:trar

obras ou serv::.ços .rolaeiona.dos com. os
as cond:tç:Qes ostabllloc::.daa na outorqa;

HIDRICOS

Hid.rieoa

daixar

Qutorqas sam soll.Cl..Ut' s devJ.da prorroqaçio ou roval:z..claç:i.o;

v

CJU>±T!JLO

ostaboloCl.das no roqul-.:nto

.adl:lu.ru..st.ratl.vos,

c:OIIIpr-ndendo

fixados. pelos Qr<;.los ou entidades

<:c~~Çetentes;

VIII :.. obst:.:t.r ou

c1e R4eurso.s HldrJ.eo:::s:

cii~ieultar

a açlo f:tsc:.lu:ado!:'a

~

•utorl.dades c:ornpetontelil' no exerci <:.lO do •u.as t'unç:õos.

:::I
Rocu:-:sos

- eoo:"::enar a
o

õ!ir:ir.:.c.oa:

Na<:l.Onal :;g

elabo~çio

enc:&ml.nhã-lo

Pl;;ano N&<:l.on.al

r;io

.aprovac;:lo

â

do

c:t.

C:On:solho

:::u
Consolho.s

requlu.ntar

<::stadu;u..s da RGeur.11os

Hid.:'J.eos

o dos

CO:nl.tá.s

de

.sol.:.c::. tac;:ões
<:o!llpotenee,

foa::t ':.as,

o

ex.eu~

.

lnt'ra tor,

advertinc::.a

Reeur.sos !ild:r:teo.s:

v - o laborar .sou p:J:'09ram& de <::-.:Calho • respe<:tl. va
.:a~çamentar:ta
anu;;al o :submQ~-los .t aprovaçio d.o

Consol~o ~ac:lonal

.t

· do

obras

e

-rv:.ço•

a

cr:t_t.Or:to

da

autor::.~ll

SUJOl.to
l.ndepondonte&."llllnee .;. su:t. orclclm de III'IUI'I'IIIr&çio:

S.e:ta 1-!:td:-oqri:fiea:

propo.:rta

re!eron.tos

hiliri.ulieoa, dorivaçio ou utl..lizac;:io. do :.:.curso• hiclricos de
dom!.n:.o o.u adr.u.n:t.:seraç:io :la UnJ.io, ou pelo nlo atond:tmento das

f!id.:':t.C04:

RQC"..:.r:IOS

50. Por l.nt'raçi.o da qualquor chsposl.çio loo;al.

Art.

ou

por

esCrl.to,

It

multa,

sl.lnPlos

ou

qr;;av1.d.lldoa: da :tn!'raç:.io, da R$ 100,00

Ce R.leur.:sos Hid.l:':t<:Ollll.

na

qual

:aerio

estabelec:z.c:!os prszos para corroçio das .:z..:rr.,qular:tdõLdolil':
d1.:i.r:.a,
(cem

proporCl.onal

à

roa:ts) a R$ 10.000,00

(do:.: ::u.l roa:tZJ}:

III
para

CAP±'I'ULO VI

47.

Slo

eons:td.erad.as.

para os

ot'o:z.t.os desta

c:onl!lórc::t.os

•

.assoe::.;;açQos

IV -

l.nte:rni!Jn:tc:lpaia

do

uiJU.ário•~.do
.~

locaJ..s ou soto:n.ais do
~

. III w -orça:uu.ções táeueas

:rv -

reeur:~os

o~izaç<3es

de gns:.no o pesqllisa

Rolcu:raos
dCII~

40.

ni.o-qover:n-=enta:ts

o~:u::açõea

Rid.n.et:~a,

Para

:tntec;rar

c:oa1

obj:etl.voa

•o

r•eonhee:td.as p11lo conselho
o

Sl.seom&

et'ativo

~eurS"os

hidr1.cos, lal.tos o marqons, noa tormos doa artlll.

,...i,

l. •.

S

NaCl.on&l

SOlllpre

quo

da

infraçio

COIIIOt.l.da

rt ~~
ros.ult.:r

serv1ço · púl:ll:t.co do ~·t•Cl..IIIOnto . de iqua., ri,sc:os i.

aaW:!o ~-.à Vl.da, peroc:.1mcmto de bens ou anuaal.s, ou preJili:~::os
<1-. qualquer nature:.:a a tll:"c:CIIl.ros, a II:I.Ult.s. a "••r apll.c:ada nunca

sori i:nfe.t'l.o:c- i. m~~tade do valor m:ix:t1110 · COII!inado om abstnto.
No

do

aa org:an:t.zaçQes <:1.v:.a de re=u:caos hidrieos

ser l09almente .;onstituid.as.

detCII:rm:t:nado,

e!Dl::lar;o cto.tin:ttl.vo, com rovo;açào da outorga,

Nac::tonal 'ou pelos Con•elhos &ataclua.l.s de Roleursoa Hidr:t.eos.
Art.

por pra.:.:o
ncu:o~â:rias

59 • 59 do Cõcàço de Ã9uas ou e.mpon;ar os poços de extraçio ele.

proJui~. ~

hiclrl.cos:

de det'esa de :.nte:c.sae~ difusos • c:olet:.voa da .soCl.edade;

v - outras

obras

igua subtordne,;a.

recurso.a hidl:'l.c::oa:

com i:nta:r.••• na &roa de

e

se t'or o caso, para repor l.ncon.tJ.n•ntl, no s.au antigo •atado,
os

ba<:l.:as tadroçri.t':tc:.s:
II - associações re9:i..OruLl.S,

pl::'Ov:z..:::sórJ.o,

SCIZ'Vl.ÇOS

nomas rofCirCintos ao uso. controlo, conso.rvaç:io • proteçlo dos
.re=u:rsos hidrl.eos;

Lo:t, orqam.zaçõos e:tv:z..s c1e reeursollll hid.r:t.c.o.:s:
-

de

<:UliiPI:'I.mOnto das cond:tções da outorg:a ou p;a:na o =mpnmonto de

DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS '01: RECURSOS HÍDRICOS

lu't.

~o

-

Clxoeuçlo

indopendent~te

.do•pe•••

caso

..,.

III

•

rv,

ct.a pena de mult.s., 11eri.o <:Obradas· do inl:"rator

as
em que in.c:orror a Adlru.niatra~ para tozona:r
o!etivaa a.a mod:td.as prevJ.atas :nos Cl.tlldoa .:z..nc:Josoa. na'' ro-

Outubro 1996
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dos ;n•ts. 315, 53, 56 e 58 do Códl.qo ~ Áquas, s«n pz:e,uizo d-.

:r.•poncL.r p4ola

:~.ncleru.zaçio

elos cl.ano• a que der

elo ::-equl;;ur.on=.

tor:~~os

4•. <:.m caso C.e :r:ou.nc:z.dCtnc.:.a,

j

.;r. m~,;~ltoa

:u~rá

56.

Esta Lei cant-

.at

Vl.qor na data de sua

pubU.c:açlo.

e&l.l.,..

S 3•. Da apll.caç:lo d.as sanções prev:~..sus neste
ei.tulo Cõlberi rocuz:so à autorl.C.;ac:le ;a.d:n:uu.Jtr2t.:Lva competente,
nos

~t.

559

apl.u:::ad.a

Art. 57.

a..va;am~s•

•• dispos:z.çiSea et cont:irl.o.

~DOS DEPUTAOOS, 25~ oub:bro de 1996.

11#/

T:i:Tt1LO IV

OAS OISPOSICÕES ~RAIS t TAAt-=SITORIAS
~s c::onaorc.:.os •

Art:. 51..

a.:llõlJoc.:.ac::õo• .l.ntca=uru,c:a.p&l.s

~~~enc:;a.onados

de b&c:.u.s l'll.c1roqrã.t'l.e&a

no art..

~7

MENSAGEM N2 640, DE 1991

poclerio rocabe.t'

deleqaçiQ 4o Conselho Nacl.onal ou dos Conselhos Es Udual.a ele
~cursos

Hidrl.cos, por prazo

pa;oa o

dete~.uuu:l.o,

t'un;õea de compotincl.& cl.aa AQineJ.as do Áqua,

nio

o~lllliamoa

Enquanto

52.

:-caqullllllllr.Ud.o

1"1~

o

cLe

ccmaeu:uidos.

eat:~.veriiiD

Art.

•~reic:t.o

enquanto •••••

bc:ur~a

cLe

Nac:.onal

Hidrl.ooa,

a

ub.li:aç.lo doa potenc.&J.s tu.drtuJ..:.cos para t':.ns ele qoraç:io ele
enerql.a

c:cnt:.nu.arlit.

ol•tr.:.ca

subo:c'd.l.nada

leq.z.slaç:io s•to.r.z.al -pec.it'iea.
.Art. 53. O li'oclel:' r:xecuuvo,

d.J.scl.pl.J.n&

.à

da

no pra:o d.e e.n.to •

Vl.n.te ~,~ a
CoWJ:'11~.

pare~r da publ.z.eaçio desta Le.z.. an~nhad ao
Nacional projeto de l.e• d:~.spondo sobr. a cr:~.aç:io das

~ci~~' de J..;ua •

N'c. . _ cfo. anfp 61 da c..ns.ti,.1ç&a Fedanl. M:llbo a bcrua de
lllbmalrl dérada ~.da V011a1 ~·ac:cmpanhado de~ á
MOlhai . . Sdlom MlaJsul:ll • Estaõct ela MariDha. do EWcito. ela lalr::t-EiuT.nma,
.da .A.piculfaza • RdonDa Al*ia • Secmúb do Meio ~ • de .Auumo&
~da Ptaidbci& di. RlpUIUc:l. O IDGD pCojeu.-d. lei 'i'* "'JÇÇe '*- &
: Polttka lf«iocd do ~ Hrdrfcar.. cria o Sisuma Nadcml de Oa drmenro da
·RecuraiWrio::ll. au.ra a redlçlo do .anfao 1• da. Llli '1ft 8.001,. de 13 .S. março da 1990..
qurtiDOdJacOIIa IAl lt'7390. de 21dt ~do 1939, o dt oattu providaaeiu"".

.Art. 54. O art. 1• da Lu n° 151.001, de lJ da mar<:o
de 1!iiSIO, passa a Vl.'iJOrar c0111 a
"~t..

dtl99L

redaçio:

s~J.nta

1• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·······································-······:······
quatro l.ilteuos • qUatro
por
III -

c..nto

aác:LIIICIS

s.cratar:~.a

à

da

X.:~. o Ambl.~to,

Mia.l.sti:rio do

Rilc:ursos
Hid.r:~.eos
do
dQs ~rsos Kld.ricos •

d.a Alll&z:ón1.a LeQal;
IV

een~

s•••

Cl

d.tlcl.mos

ao :Cipartameneo !'olac:~.onal :io Á:;lu.;.s •

Elitr•~

EXPOSt~O D! !«)TIVOS H9 075/91, d• :SO de outubro d• 19111, dos

P'

Sonhotes Ministros de E.1t&do dá ~rill~, do Ex.-rc:tto, da lnfra-!strutars,
<ia A1ricul;ura e R.eforaa A1riria • SecTetários do M<fio A•blente • Assu!l~

l.nte~l.ros

tris

-

-

por

tos Estntitiços da Presidincts da Repgbliu.

·

Enor~l.&

- ONAE:t, do Ml.n:.aterl.o C.CI Ml..r:as o Enez:ql.a;

v
Cl.i:ncl.a e 'recnolo'iJl.ill •

.. ························~·-·----~··-···········-···
S 4•.

~<;loU:'SQS

elos

A co't&
elo

Hid.r:I.<::<>S

Recursos

Rldr:.cos

a

dcas't:~.n;ada

Ml..lll.St.IIÍIE'l.O

•

do

Socrot:arl.a de
Hel.O

A:u.:on:~.a

da

~n.te,

t.ogal

sad

etaPreqada na unplcamonta<;lo da Polit:te& Nac:.onal de
~cursos

Hidricos

•

elo

Gorancu:nan~ c!a Recursos

Si.stcam&
Hidr:~.cos

Nac.onal

•

de

na ;estio da

rede hi.dromateorolóq:.ea nac:~.enal.

S
e~~~pr.-qa.d.a

s•.

na

A

c!est:~.n;ada

cota

opa:I;'&Çio

•

ao

expans.io

c!•

D~E

sari.

sua

rede

hid.rci!Mt:eoroló'iJie&, no estudo dos recursos hicU':.coa
•

-"

s•rvi<;Oa

r•laconacloa

ao

aprove:z.t-.mento

da

ene:cv:~.a tu.clriol:~.ca."

Parlit.o'.:a:fo únl.co. os novos percantua:.s d.et':~.n:z.clos no

......

§;:.: ••
Art.

55.

O Poder

r:xecu.tl.VO

esta t.ai no prazo ele c:.nto • ol.tent:a

çio ~ compensaçio Unaneeir& pela otilizacao doa
drieoa pua fina dli: qer.açio de •ne~ia elétrica.

nc:u:rs:oa
,..-1

h:~.~

Para a el&boraçlo dease projeto. contou.-4 ~ o
texto apresentado pelo Grupo de 'rrab&lha inatituido eelo If-.::reta
n9 " 1100, ~ 18 de jolho de 1 11,0, coa • pa.r:ticipaçao dos 6r~
'!l&os oqovernament:a.is iaur•ssados • • cooperaçlo dds seqmentoa da
soc:ie4ade <:ex~ a.tuaçio na i.rea dassas recorsos.
110 tocante i. ~RK e ao SINGRZK. o Grupo t'e:&, ini...
cialJant., uata e:~~:t:•n•a .u~ilia• c!a todos os fatores relacionados
coa a que•tio, consolidoq. i~o~ções, not:a.d.-nte aquelas
oriundas chi •-inirios, dispositiws leqais • ootras expreasi5•s
nacionais do eonheeiJ!Lanto sobra o assanto :no Pa.!a. !a ••'1\tida.
ideatiUcoo &a principais
para o aat.or. visando a · consti ...
tuir a base c:cmc:eit.ual po~rsanenta ~· a cle:f:l.niçio da tio &laia ...
j&d& Política Racional 4• Reew:ao• 8.14dco•.

-u•

O nau.ltado desse tra.batho cooperativo está ex ..
presao aa pnaente p%0posiçio, que tea por cbjat.ivo t'un4&lrlent:a.1
4isc:ipliaar a exec:u.çio de 11t111. PoU:tic:a c:a~z de assaqu..ra.r o \lSCI
cont:ados· da'data dai int.Q9l'&do • ba.raê5nieo 40s rac:w:aos h!4ricos, conaideran40 a na
cnscente ~rtincia eatratig'ica pua ,sybosso Pata.
.

Federal

dl.•••

T01110a ._ honra da nos dizo:i.g-ir & Vossa !:xc.J.encia
para all!lmeter a sua supe:-iozo c:onaide:-açio o P:-ojeto de t.ei que
4.1.apõe sob- a I>ol.!t.iea Nacional de Recursos Ki.drleoa
C~ttKl ,
cri& o Siste!N N.ac:ional <!-. Gerenci.-n~ de Rec:ursoa Ktdric:oa
_J $1,1«0!\~10_ -~ _&1~~•-- ~--l•J,__cpa: _d~~~~ _ ~~-~J:'-C!-J:!.t~~~ ~- ~J,_~~-r:IJ:o~;_~ __ _
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A nacesdda.!e l!e •• viab.f.l.buo uaa !}&atlo racional do u.o 4a iqua, da. foru a eliminar ou. pelo unoa minimizar
oa eon.flitoa existentes quanto ao •w aproveit&lM:~to, indica a
Ur<Iincia da •• criar o Siseata Nacl.onal da c.raeu:i,..nto da h-
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cur.soa B!dricoa, aatrutura4o na fo:naa da c:olaqiadoa. A aatra.tu~:a

biaic:a do SINGJID foi c:onc:abi4& •• obaarvinci.a ao ~inc.ípio da
qaatio partic:ip&tiva, que •• et'ati•ari n:a orq.anizaç.o do Cola9'i&do ICac:iOnàl., doa cc:..itia 4e llacaa Hidl:Q9%,ficaa a de wu. Sacrat.ari& !!:l:..:v.tiva, coa .u~pl.&Juticip,ac:lo de to4.. oa Qrg'ioa

compeuntaa anwlv:Ldca na qea o doa raCQraoa b!d.ricoa.

Cca Alaçio i alUrac:io c!oa pereantuh da d.iatdbui;lc . .naal 4a co.pensaçio fine.cdra pela u~!Uzac:io doa
· :r:ec:uraoa b.!drieoS h:oyaltiaa), da q1a trat& a Lei nQ I 001, 4e
13 ú .arco de 1 t!IIO, o uu art. 19 canuarpl& ca.o b.naficiirioa
atu&U., ca bt&doa (45\1, oa Mtmic:!pioa (4511, o axttn~o Hinia•
tirio 4a Cienci& e orecnol.og:i&, hoje a secreu.da No~ctonal de Ct..
oinc:i& e 'l'ecnoloqia [:Z" , e o ceparta.n.to lfac::l.onal IH l.quu e
Ene~ia !:litrica .. CliAEI: {I\), dentre oa ór1;ioa da ~niatraçlo
diret& d& Uniio.
A .alt.uaçlo propoeta vba a incluir a participa·
çio do MiDbtirio do ZXircito • d& Secretaria do Meio .Mbi.ente
da Pr. . idinc:La da Rllçllihlic& {SEKAKIPRJ , como .Srqloa d& Mrli.nis•
tra.;io Di:z:'ata da UZ\iio., coa uaa perc.n.ta.qea de 1\ cada, na 4b...
tribaiçlo dca royaltiaa ll!eccrrentea da explora.;io IH ~ao•
b!dricoa, !icancSo o tlKAD coa aaa cota :rladw:ida de 1t D&Z'& 15\.

modi!ie•ç.iio t - por escopo conferir ao Miniatirio 4o Exir ...
cl.to e i SEMAM/PR malhora:1 condiçÕII:I po~ra «tandor, raapectiva•
mente., aoa encarqoa da aequr•nça e de proteçio Ulbiant•l
ireaa onda sa loc:alizaa aa ual.n•• qaradora• de hidroaletricidado.
z:at~

4••

i do c:oMac:ii!Uinto de Voaaa Exc:elinc:ia, aa
o~tividadaa da exploracio doa rec:ur•o• l:ti:dric:oa M
loc:aliua, na
m.aioria dali vazes, •• ireaa iaoladaa, coDO na Alll.zõn:L&, naa
proxiaid&d.ellli 4.11 cant:roa urbano& ou Cllll out:raa de cU.tic:il ac:aaao,
onde a aequ:z:ança a a proteçio
h:l.d:z:alit:ricaa raquara• IUCSid&a
.. peciaia para a aaa ancuçio. C.tbe ao Min.htirio do Exireito
cont:ribu.ir para a :III<JIIrano;:a 4&a inata.lao;:!.a responaivaia por ••••• at::I.Yi4adea import:antea para a econo.ia e aoberania nacio..
naia, o qua v-. raalizaado atravia de o~qua:z:t:al&~Mntoa aituadoa
naquela a irc&s,
COmo

d••

Alk c:lii:aa, entan4ala0a que

a

S~I'Pit,

ao

aar

t~ coatcapl&4a c:o-. 1\ c!oa royaltiaa, eat&ri -lhol:' capac:it&c!& .,.ra an!rant:a.r oa pl:'oblaru.a cl•corrent:ea â utilizao;:io doa re•
curaoa h!4rieoa~ aob o •nfoqu• ele ~~~•t:ibiliza.;io do d .. •nvol•
vi~~ento

econõaic:o c:ca pl:'•a•n-açio

~ntal.

Azt, lO 4 PolitiCS: lfceioaal. ela kecuan Ricld.eos II'Wbl
viaa a &II!MjUr~ o uo~o iol.tao;:-&4:3 a ~ieo d~ r.-t'SC!a Júclricoa. , ....
ra & Pli'CIIIIOCao O::o dtlaanYOlv:uunto & baa-•tar da aoc:iad&da braailaira ..
A.zt. zo A uaeuciio da nu. clLicipUA&d.a pala praaanta
Lai, eondieiOl'la~•• :101 pnm::!pi.Cia coua~ac:to. pela C:OuUtsU~
•
apOia·•• a.oa . .<;Uilltaa -~~OCO'!,-.
·
· •

:z: -

i cli:z:aito cloJ todo• o ~aaao aos acan;,. b!dJ:ic:oaJ

n::r • O plaiWj-tCI ela utills~çJ.;: l!cle nctl:t'ICI:I b.illriCCIIJ•
deve c:on•~r!IZ, - tod&ll •• fuaa a ni.,.:Ls, al& doa tJ&n.f!eioa, Cl&
t.paetoa adverso• eca &lll:'alUJiDci.U u.c::l.oul, n<)'iCIZI.o1ll. a loc:-.J.J a

.rr • • coopando

.....::w.t:tneo. ta<=erl69ico •
.\n:• 30

i.z!.UED:~c~to.&J.

1ad.Qcna.J.~:·

A PUa' t.a

.

T:Lsari ao !Atere&ln.o
._. _.

eo.o objet1-l ·

_ .,
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=~ ~-:=::Z ~ieoa. &aa&'f~ ~~ cla qgal.U&4a f"'

..

J:L..,

&

pi:'&Winclo oa. d~acio .SO. af&.f.toa

-i&'!'.ta& ele avantoa crit~ar. •.

·

;..~lo

-'"no& ~
' 4

(l _

:z::a: - o
ac:r ·UIIo .Utiplo a pl.&aej&do '4a conaoninc:i& com oa ••'" wi.::l.ol ~· a ...U.Cte a atuac;:lao ~c.
da:l' cU.v-aa&.ái~:'ito._a ~taa pijbllc;oa, • o~çÕ&,a ori.'Ndaa.
" •
A.zt.. ....

iu~toa

slo

c!& . . .,

doa 41:z:d.to& &. uo dOa ~•o• bU:z:ic:o~.
Qqtlndo ~tii'!e~ • PJ:i.Cirid.acl•• ••t&M~Iioa ao ~fO cla ~ " • na..
1&9ul&çac:r ~~-·'~e.
~lat&r
-·
:
.. & cobl:'uu:a S"ila ~aU.Uaac:lo
cto. ncãraoa h!dric:r;~a~
qo:za aal:'i a!ativadol &traria oh tal:'t~ a ••~ t~a pelo k'cl.r Exaev.•
uvo • raauzaca c:o~R.i.d&l:':llloclo-- - &e<J~~inte• a:ttil:'ioaa

:z:. ;

& Olltc:lrqa.

•

'

caar

e.. I:.,.
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··

:a
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tiplo, doe n=:soa h!ck:lC1l&o da iACer••••
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···
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-=-

~lo "'acLa... .t.,
coar ••
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~*&...,....&elo

tloe

n~•o•

bUri-

'
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,
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:a::z: - ~ a ~ace%1-U..ti:ração ~ a~ ...u.&ata .S.la•

eNio -

1:111:a~a

e ao Dl.lt:l:'ito l'eclera1~ 4e <Sate~ au1.buiç&.a da
houv.r itl.t•~··· &11;1::=& •• ~·· o fktlct ~pte.z' da
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OE lS. 09 1965 Lei Ordinári.s•

INS'I'I'!'CI O NOVO COCIGO fLORESTAL
l't.R'l'. 000'02 CONSIDERAM-SE OE PRESERVAÇAO iEEIAANEN'l'E, PELO 50 EFEITO
DESTA LEI, AS FLORESTAS E DEMAIS FOW'.AS O& VEGETAÇAo NATURAL
SITOl\.OAS:
.
A) AO LONGO DOS tUOS OU OS: QUALQUER CORSO O'AGti'A DESDE O SEIJ N!VEL
MAIS ALTO EM FAIXA MARGINAL COJl'l. LARGURA, MINIMII: SEJA:
1. OE 30 !TRINTA] METROS PARA OS CORSOS O'AGOA OE: MtNOS OE: 10 (DEZ!
ME:'!ROS OE: LARGURA;
2. O!: 50 (CINQUEN'L'Al ME:TROS PARA OS CORSOS O' AGUA QUE: 'TtNAAM CE:
10 (DEZ) A 50 (CINQOtNTAJ METROS DE LARGURA; , • .
·
3~ Dt 100 (CtM) METROS PARA OS CUa50S D'AGIJA QOt '·TENHAM DE'. 50 •
(CINQUENTA) A 200 (OOZE:NTOSl METROS OE LARGOM.. ;.
4. Ot 200 (O!JZD."TOS) METROS PARA OS CURSOS O'AGC'A (lOS TENHAM DE 200
!COZÉ:NTOS) A EiOO (StiSCENTOS) MtTROS OE LARGO~; .
•.
5. CE SOO {QUINHENTOS) METROS PARA OS CURSOS O' AGtfA QUE T~~
LARGOAA SOPt!UOR A 600 (SEISCENTOS) METROS;
..
·
· ,}" 3,
5) AO REDOR OAS LAGOAS, LAGOS OU RESE!WAT.ORI~S: o:~GgA ~T~AA·,s~tJo
MTIE'ICIAlS.
•
•: ,
C) NAS NASCENTES, AINPA QOE INTERMITENTES & NOS CIPIMAOOS 'OLBOS
O' AGUA, Q!Jit.QUER QUE: SEJA A SOA SITUAçAO TOPOG~CA, NOM RAiO
MINIMO OE 50 {CINQUENTA) METROS OE LARGmtA;
' .'
0) NO TOPO OE MORROS, MONTES, MON'I'ANHAS E SERRAS;
,
E) ,NAS ENCOSTAS 00 PARTES DESTAS, COM DECLIVIDADE SUPERIOR A 45,
EQUIV11LENTE A 100 {CEM} POR CENTO· NA LINHA OE MAIOR· DECLIVE;
E') NAS RESTINGAS, COMO FIXADORAS DE DONAS ÇO ,ES'I'AB;LIZAOORAS OE
MANGUES;
v
<':.
G) NAS BORDAS OOS TABULEIROS 00 CHAPAPAS, A PARTIR tiA LINEIA OE

Rtlnt:IRA 00 'RELEVO, EM FAIXA NUNCA INFERIOR A lOO·•(CEM) ME'I'RQS EM
PROJEÇCES HORIZONTAIS;
, .
H) EM IU.TI't'OOE SOPtltiOR A 1.800 IHII. E OITOCENTOS) KE'l'l\OS, (IÇALQIJ!lt
QO& SEJA A VEG&Tru;l\.0.

I) NAS AREAS METROPOLITANAS DEFINIDAS EM LEI.' .;..:
PAR tniiCO. NO CASO OE 1r.REAS UIWANAS,. ASSIM ENTENDIDAS AS
COMPREENDIDAS NOS PE:RIMETROS URBANOS DEFINIDOS FOR. L&I MUNICIPAL~ E
NAS RE:GICES METROE'OL'IT1\NAS 11.: AGLOMERAÇCts t:JRBANAS~ EM TOCO O
TE:EUUTORIO AB'RIINGIDO, OBSERVAR-SE-A O DISPOSTO NOS RESPECTIV:OS
PLANOS DIR&TORES E: LEIS OE USO 00 SOI.O, 'RESP&ITAOOS' OS PR!NCIPIOS r;
!.:t~::-<::S C. QUE: s:: P.<:F"::;>:;: <::S'!'t. ;._·:r:'IGC.
' .'
·- ~:,>.
.
.
MT. 00003'.'~0NSIDER11M-SE~ .AINDA, D!: PRESERVAÇAo PERMANENTE Q01.NDO
ASSIM OECLARAOAS POR A'tO DO C'ODER POBLICO, loS :FLORESTAS E OEMI\IS
1
FORMAS OE VEGETAÇAO Nl!..TORAL DESTINADAS:
A) A A1'ENTJAR A Eli.OsAO DAS TERRAS;
' '
Bl A FIXAR AS DONAS;
.
Cl A FO~ !fAIXAS OE PRO'l'EÇAO AO LONGO OE RODOVIAS t. !'ERROVIAS;
D) A 11.0XI~. DEFESA 00 n:RRITORIO N1r.CIOHAL A ClUTERIO DAS
AO'rORIDl\OES ÇLI'l'ARSS;
E) A PROTEGER .SITIOS OE EXCEPCIONAL. BeLEZA 00 OE VALOR CIENTIFICO
Otl' HISTORICO;
'
FJ A ASILAR EXEMPLARES DA FAUNA 00 :rt.ORA ~S OE EXTIN(:AO;
Gl A MANTER O 1\MSIEN'l'& N&CSSSARIO A VIDA DAS. POPOI.Ar;:OES SILVICO:r..A.SJ
Hl A ASSE:Gtl'RAR CONOlçOES OE BEM-ESTAR PUBLICO. ·:,
PAR l. A Stl'E'RESsAO TOTAL 00 PARCIAL DE FLOP.ES'l'AS DE PRSS~
PERMIWE:N'Í:E 50 SE:RA An!ITIDA COM PREVIA AO'l'OltiZAo;Ao 00 PODER
EXECUTIVO E"E:OERAL, QUANDO FOR NECESSJUUA A &:a:CO<;AO OE OBRAS,
PLANOS, 1r.'l'IVtoADE:S 00 i'ROJETOS OE OTILIIlADE PUBLICA OU INTERESSE

SOCIAL.

• Are. 40 - o D•-p•~•neo N~ioru.l 4<1 ~· •
EDeq:La I!:Uitrica ao!ot&.C'i. provid.inc:Las no sal\t:ido da q~;~a, na aplicaçio daau Lei, nio aaj.,. a!at.&4as •• contas d.a eons\11110 lll&na..l. aqo.si.valanta ao valor ~ ati 30 X'Wbl, inclu.sivc, qg&IC' o tocn&c::I,JIIah.to saj&
) f011it.o sob • tona ::.elida, q140111C' sob • tont.~. <~-. a&tilu.uva.

....

PAR 2. AS FLORESTAS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO INOIGENA FICAM
SUJEITAS AO REGIM& OE PRESERVAc;Ao PERHANENT& iaM. G~ &'ELO SO
EFEITO DESTA LEI.
• . •
OEC-097717 1989 OOFC 08 05 l9n 0069815 2 LEGISLAÇAO COaREL2l.'l'A
OE:C-09B1Bl 1999 OOFC 27 09 1989 017276 2 .LEGI$LAÇAO COaREIA'l'A
IUPO'I'f:S&. OtmiGA'l'ORttMDE, PRSSE:RVAÇJ.o~ E'LOM!STA, VEGE'!AÇAo.
COOIGO FU:lEU!S'l'ii.L.
• • ·-' ·

LEI N. '1.803 -

DE 18 DJ!: JULHO
IJJ: . l&G
.

Altera a redaçào da Lei n. 4.771 (1), de 15 de ·st!tembro de 1965~ e
revoga as Leis ns. 6.535 (1). de 15 de junho de 1978 e 7.511 (1),
de 7 de julho de 1986 .
LEI N. 8.987 - DE 13 DE FEVEREIRO DE 199S
Dispõe sobre o regime de concessãO e permissão da prestação
de serviços públic:os previsto no artigo 175 da Constituiçio
Federal, e dá outras providências
i
LEI N. 9.074- DE 7 DE JULHO DE 1995'.

EStabelece normas para outorga e prorroeaç6e• das concess(H,• e
permissões de serviços públicos, e dá outras providências
DECRETO..LEI N. 7 ..841 Cddioo de

DE 3 DE AGOSTO DE 19<45
JIEncr4l'

ÁQUQ.J

O Presidente da RepUblica, u.snndo dll atribuição que lhe eoafere o
nrtia;o 180 d~~o Constituição, decreto.:

CODIGO _DE ÁGUAS MINERAl$

.

(ÀS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA é CIDADANIA,
ASSUNTOS ECONÓMICOS, AsSUNTOS SOCWS é Dé SERVIÇOS
DE INFRA-ESTRUTURA.)
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OF[CIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
N• 199/96, de 25 do corrente mês, comunicando a aprovação das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 117, de 1994 (n• 4.151193, naquela Casa), de iniciativa do Presidente da República, que altera dispositivos do Decreto-lei n• 227, de
28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências,
ressalvados os dispositivos declarados inconstitucionais, quais sejam: o art. 3° e o parágrafo único da
Emenda n• 28, o § 3° da Emenda n• 22.
(Projeto enviado à sanção em 25-1 0.96)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os
Projetes de Decreto Legislativo n•s 93 a 102, de
1996, lidos anteriormente, tramitarão com prazo determinado de quarerrta e cinco dias, nos termos dos
arts. 223, § 1°, e 64, § 1•, da Constituição, combinados com o art. 375 do Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, 11, 'b', do Regimento
I ntemo, combinado com o art. 4" da Resolução
n• 37, de 1995, do Senado Federal, as matérias poderão receber emendas, pelo prazo de cinco dias
úteis, perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1• Secretário
em exercfcio, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
OF[CIO N• 1031/96
Brasma, 24 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, o Deputado Valdomiro Meger
como suplente, para integrar a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lfder do Bloco PPBIPL
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será
feita a indicação da Uderança.
A Presidência lembra aos Srs. Senadores que
o perfodo destinado aos oradores do Expediente da
sessão deliberativa ordinária de amanhã será destinado a homenagear o SOO aniversário da Confederação Nacional dos Trabalhadores da lndústria-GNTI,
nos termos do Requerimento n• 947, de 1996.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há
oradores inscritos.

Outubro 1996

Concedo a palavra ao Senador Valmir Campalo. S. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.'s e
Srs. Senadores, queixam-se os agricultores b~lei
ros, com inteira razão, do descaso com que vêm sendo tratados por suoassivos governantes. Efetivarnente,
há muito a agricultura vem sendo relegada a um plano
inferior na agenda das prioridades nacionais.
Os protestos do campo tomam-se mais significativos quando se observa que a agricultura, além
de ser uma atividade essencial à sobrevivência, tem
sido, também, o esteio da economia ao longo de
nossa História, especialmente nos seus momentos
mais crllicos.
Ainda agora, quando o Pafs procura adaptar-se
à economia competitiva e globalizada, as autoridades econômicas destacam a contribuição do sãtor
agropecuário para o' êxito da polrtica de estabilização de preços.
No errtanto, o produtor rural, que jamais negou
o seu quinhão para matar a fome de seus irmãos
brasileiros, não tem, ele próprio, contrapartida em
bases adequadas, vale dizer: financiamentos com
juros acessfveis e em tempo hábil, garantia de preços e infra-estrutura que permita dar continuidade ao
seu labor produtivo.
Em brilhante artigo, publicado no Correio BrazDiense, no último dia 18, o ex-5enador.Paulo Brossard, que por tantos anos honrou esta tribuna, foi
peremptório: 'Ninguém mais duvida que a agricultura atravessa a sua crise mais grave, mais extensa e
mais profunda', afirmou; salientando, a seguir que 'à
maior safra agrfcola correspondeu o maior empobrecimento do produtor rural'.
·
Seus protestos encontram eco na coluna do
economista Joelmir Beting, que destaca: 'Desde Cabral, jamais dispensamos à economia rural um tratamento de alcance estralégico'. O resultado, segundo
Beting, não poderia ser outro: no Brasil, 70"k das
terras são cultiváveis, contra a média mundial de
22%; e, no entanto, só exploramos 1O% desse potencial, contra um aproveitamento de 51% da média
·
mundial.
Nesse contexto, Sr"s e Srs. Senadores, não
podemos deixar de aplaudir, com grande entusiasmo, o concurso Agricultura Real - Um Prêmio à Produtividade e Qualidade, lançado no mês paSSí'oo
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Coordenado pelo Ministério da Agricultura,' o
concurso objetiva aumentar a competitividade do 'setor agrfcola, estimular a produção e a produtividade
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no setor e, ainda, obter níveis de excelência na oferta dos produtos.
Na categoria de produtividade, três prêmios
contemplarão as pesquisas e a difusão de tecnologias, e um quarto será destinado aos produtores de
milho - cereal que representa 45% da safra nacional
de grãos. Com esse prêmio, busca o Ministério da
Agricultura incrementar a produção de um produto
básico para a alimentação humana e animal. .
Os outros três prêmios, ainda na área de produtividade, serão conferidos aos participantes que
se destacarem nas atividades de dHusão de tecnologia, de pesquisa agropecuária e de jornalismo.
Na categoria de qualidade, os prêmios contemplarão os apicuttores; processadores de carne e de .
derivados; processadores de leite e de derivados;
processadores de pescado; produtores de carnes
especiais; produtores e processadores de frutas com
padrões sanitários internacionais; estabelecimentos
com níveis de excelência em armazenagem e em
estocagem; produtores de bebidas não-alcoólicas;
produtores de derivados da uva e do vinho; produtores de bebidas destiladas; produtores de bebidas
fennentadas.
Com a promoção do concurso Agricultura Real,
Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente Fernando Henrique Cardoso acena com a disposição de resgatar o
setor, conferindo-lhe a prioridade prometida por ocasião da campanha eleitoral.
O Ministério da Agricultura, que tem como titular o Senador Arlindo Porto, homem do ramo e profundo conhecedor da agricultura brasileira, dá um
passo importante, com o lançamento desse concurso, no sentido de estimular o produtor rural, que se
julgava esquecido e isolado.
Além disso, tal promoção tem o mérito de envolver a participação de Estados, de Municfpios, de
sindicatos, de federações e de diversas outras entidades, o que, sem dúvida, estimulará milhões de
produtores rurais a buscar novas técnicas para produzir mais e melhor.
Tendo vivido crises sucessivas ao longo do
tempo, a agricultura brasileira, corno todos sabem,
reivindica maior assistência governamental. Suas
carências avolumaram-se, dificultando, cada vez
mais, uma ação eficaz de recuperação do setor. Portanto, não é um concurso, ainda que com centenas
de prêmios valiosos, corno tratores, insumos agrícolas e viagens de caráter técnico, que pennitirá a alavancagem da produção rural.
Essa alavancagem, estamos certos, está a caminho. O concurso que ora promove o Ministério da
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Agricultura, sobre todos os demais méritos, tem o
especial significado de levar ao homem do campo
uma mensagem finne e carinhosa, de dizer a ele
que as autoridades e a sociedade. brasileira estáo
atentas ao seu incansável labor.
Por isso, Sr"s e Srs. Senadores, ao aplaudir a
iniciativa governamental, queremos deixar claro que
o apoio ao homem do campo não se pode restringir
ao concurso Agricultura Real. Antes, tal iniciativa
deve constituir um dos muitos estímulos à atividade
agrfcola que, estamos certos; não tardarão a vir. Só,
então, estaremos resgatando uma divida muito antiga para com o homem do campo, que já teria abandonado suas atividades se a produção de alimentos
não fosse para ele mais do que um meio de sobrevivência, um sacerdócio.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. •
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha,
·
·
por até 20 minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT- AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadqres, inicialmente, quero fazer um breve comentário sobre a tragédia que se abateu no Hospital Matemo-Infantil Nossa Senhora de Nazareth, em Boa Vista/Roraima,
com a morte de 32 crianças no dia 1• de outubro até
esses últimos dias.
Esse episódio certamente reflete o caos em
que se encontra a saúde pública em nosso País. E é
bom que se tenha presente que a questão da saúde
não pode st r sintetizada apenas na atuação do médico e da equipe que trabalha no hospital, mas, sim,
em uma série de fatores envolvidos no processo de
garantia de uma saúde de boa qualidade para 1~ população brasüeira.
· ··
· ·
As matérias e as infonnações disponfveis sobre o episódio de Boa Vista deixam claro que há
omissão do Governo, dos órgãos públicos, em questões que extrapolam o setor da saúde, como o caso
do fornecimento de energia elétrica, que está em crise em Roraima, assim corno no meu Amapá, 'Estados carentes de infra-estrutura básica. Desse triste
episódio podemos peroeber a grave situação por
que passa todo o Estado, a população, refletida tam-bém nos hospitais.
·
Roraima está, hoje, diante de uma crise ele fornecimento de energia elétrica, com interrupções de
3 em 3 horas; semelhante ao que passam outros Estados da Região Norte.
Abordo essa questão da energia elétrica porque a nossa Região está totalmente desprovida de
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melhores condições de fornecimento de energia elétrica. E as notrcias dão conta que eS5e problema
tem reflexo na saúde.
O Governo Federal fala em privatizar as unidades geradoras de energia elétrica no norte do País,
incluindo praticamente os seis Estados da Região
Norte, que deverão ter as gerações privatizadas.
Será que isso irá .realmente melhorar a qualidade da
energia elétrica nessas regiões? Quem vai comprar
uma empresa de geração de energia elétrica e depois garantir o fornecimento às populações mais humildes, mais carentes? Se nas capitais desses Estados estamos diante de crises desse nível, imaginem
nos lugares mais longínquos?I
Faço, assim, uma contestação a esse plano de
privatização das empresas geradoras de energia
elétrica do norte do País, sobretudo a Eletronorte, citando como exemplo esse caso de Roraima que,
como disse, extrapola o ambiente hospitalar e demonstra como os Estados mais pobres da Federação estão expostos a problemas de infra-estrutura,
que trazem prejuízos a toda a população, até mesmo no setor saúde.
Referindo-me mais especificamente a esse
problema da saúde, o noticiário da imprensa também tem destinado grande espaço às propostas do
Governo de contratos de gestão, que seriam novas
organizações sociais que receberiam verbas do Estado destinadas aos órgãos públicos de usufruto do
patrimônio.
Nesse âmbito, estariam incluídos hospitais federais, laboratórios, institutos de pesquisa e outros
organismos que atuam na área social.
Agora, com relação à rede hospitalar, cito,
mais uma .vez, o exemplo do hospital de Roraima,
onde acontece a tragédia - e aqui o Governo cita
como base o hospital, para justificar essa sua medida de contratos de gestões, ou seja, da institucionalização de organizações sociais com direito a receber recursos públicos. Faço referência também ao
Hospital Matemo-Infantil Presidente Vargas, de Porto Alegre, que teria passado por uma crise muito
profunda. E para acabar com a crise, o Governo do
Estado teve de contratar pessoas, não por intermédio de concurso, para que o atendimento do hospital
· pudesse ter continuidade.
Agora, se dentro deste plano do Governo criássemos essas organizações sociais, com direito à
parcela do Orçamento Público, nos moldes do Hospital Sarah Kubitschek de BrasOia, terfamos que
aplaudir a iniciativa do Governo. Quem conhece o
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atendimento do Hospital Sarah Kubitschek sabe
muito bem do que estou falando.
No Hospital Sarah Kubitschek, os médicos são
contratados para trabalharem .tempo integral, ou
seja, quarenta horas semanais, com dedicação exclusiva. Não podem ter consultório particular; não
podem atender doentes particulares dentro do hospital, nem por meio de convênios. Trata-se de um hospital totalmente de interesse público; atende à cama,da mais pobre da população ou até mesmo àqueles
que dispõem de mais recursos. O atendimento é
gratuito e igualitário para todos os cidadãos que procuram aquele hospital.
·
Por isso, acredito que tal modelo seria o ideal.
Sabemos da falta de condições' econômlcas para
manter entidades. No entanto, o nfvel de tratamento,
feito no Hospital Sarah Kubitschek, · é excelente. O
que vai acontecer, se o Governo não tomar os devidos cuidados com esses contratos de gestão e com
a criação dessas organizações sociais? O Governo
já está dizendo. De início, 15% das vagas nos hospitais serão cedidas para os convênios ou para os
• ··
atendimentos particulares.
Isso começa a 'ser um ensaio; pelo menos, a
interpretação que tenho é a de. uma proJlOSil(iflais
ampla do Governo, ou seja, de privatização do setor
saúde, de privatizàção do!l ,hospitais públ~.' das
unidades de saúde pública, pelo nosSo País. E aqui
o Governo já se refere a, pelo inenos, treze instituições, a treze hospitais que· deverão ter essa gestão
privada. Portanto, peço a atenção do Ministro da
Saúde, do Presidente da República, dos Ministros
da área econômica. .Sabemos, perfeitamente, 'da situação grave, caótica que atraveSS!l o setor saúde
no Brasil. ·
··
· · · · ·" · · ·
·
Votei a favor da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Finar)Ceira para _a Sat1de, em função
do reconheéimento que tenho de~ situação dq~
mática em que vivem os nossos hospitais públicos.
Mas entendo que umà proposta· de• natureia deveria sofrer discussões m!J.is amplas ~ntro do Congresso Nacional, entre os representantes .da população e não ser introduzida através de medida provisória,.mais uma vez.
Quer dizer, o Governo pretende estabelecer
uma mudança que pode significar.a médio e longo
prazo a privatização do setor hospitalar público do
nosso Pafs. O Governo o faz por intermédio cje medida provisória, ou seja, sem nenhu.ma possibilidade
de discussão mais serena, mais adequada, ·t mais
profunda, no âmbito do Congresso Nacional. Todos
sabemos a respeito do tratamento que aqui tem sido
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dado às medidas provisórias. Elas chegam no Congresso Nacional, os prazos vão-se exaurindo, o Governo vai reeditando-as, e nós vamos ficando com
as medidas provisórias durante dois, três anos ou
mais.
A principio, acho um equrvoco do Governo estabelecer uma cota para atendimento particular dentro dos hospitais públicos. É preciso ficar muito claro
o objetivo da utilização desses recursos, ou seja, se
eles vão ~er utilizados na contratação de novos profissionais da área de saúde, ou na compra de medicamentos para aqueles pacientes que não pagam o
hospital, ou se vão ser utilizados estritamente na
área especffica reservada aos pacientes particulares
ou por meio de convênios.
Se for dessa forma, se o dinheiro arrecadado •
dos convênios ou dos pagamentos daquelas pessoas que podem pagar, se esse dinheiro for utilizado
especificamente nesse setor do hospital, a meu ver,
será um equivoco. Entendo que esse projeto do Governo deveria sofrer uma discussão mais ampla,
mais minuciosa, aproveitando a experiência de outras pessoas que possam contribuir diretamente
nesse projeto.
Portanto, Sr. Presidente, de antemão, quero
antecipar minha preocupação com relação a esse
novo modelo que ó Governo pretende estabelecer
na área da saúde, contestado na Educação pelo Ministro Paulo Renato de Souza, que estabeleceu divergência concreta com o Ministro da Administração
Federal, Bresser Pereira, que pretendia implantar
esse mesmo mecanismo na área da Educação, sinalizando, portanto, com a privatização do setor
educacional do nosso Pars, que tem sido negado insistentemente pelo Governo. Mas o Governo, infelizmente, com o passar do tempo, vem perdendo sistematicamente a credibilidade naquilo que fala. Foi
dito aqui - inclusive o relator daquela matéria, só
para citar um exemplo concreto, da Petrobrás, quando se falava na flexibilização do monopólio do petróleo - que a Petrobrás jamais seria privatizada; que o
Presidente da República mandaria para cá um projeto de lei complementar, uma série de compromissos
que foram assumidos e que não foram honrados.
Hoje, já se fala abertamente na possibilidade de privatização da Petrobrás. Esse é o temor que tenho,
que o mesmo aconteça com relação à Saúde e à
Educação. Claro que o setor saúde merece uma
atenção mais especial por parte do Governo.
Nós, no Congresso Nacional, atendemos ao
apelo do Ministro da Saúde no sentido da criação de
uma contribuição provisória que a lei determina que
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deve ser usada exclusivamente na saúde. Já se está
falando em pagar débitos do Ministério da Saúde,
adquiridos previamente à aprovação da Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira. Pareceme, então, que a própria lei será descumprida, porque grande parte desses recursos, quase a metade,
serão utilizados para pagar débitos feitos ante~or
mente pelo Ministério da Saúde. Entendo, então,
que qualquer projeto que tente caminhar na direção
de discutir privatização do setor saúde e privatização
do setor educacional no Pars não poderia jamais ser
trazido ao Congresso Nacional e ser implantado na
Nação .prasileiia através de Medida Provisória.
Além de ficar aqui um alerta à Nação sobre a
intenção do Governo de a médio e a longo prazo privatizar os hospitais e, segundo relato do próprio Ministro da Educação, que é contrário à tese do Go~er
no e do Ministério da Administração Federal, p~ti
zar também o setor educacional do Pars, apelo ao
Governo no sentido de que não o faça por medida
provisória. Envie ao Congresso Nacional um projeto
de lei propondo a criação dessas organizações sociais. Se for um bom projeto para o Pars, tenho certeza de que o Congresso Nacional analisará, votará
e aprovará esse projeto com a devida urgência.
Já atendemos ao apelo do Ministro da Saúde
na questão da criação da CPMF, como acabei de dizer. Por que deixarrarnos de atender a um apelo
para analisar projeto dessa envergadura, diante do
que ocorre no setor da SaiÍde, como as calamidades
que envolvem o Hospital Matemo-Infantil Presidente
Vargas, no Rio Grande do Sul, e o Hospital MatemoInfantil Nossa Senhora de Nazareth, em Boa Vista?
Somos sensrveis ao problema da SaiJde; entretanto,
não podemos, simplesmente, aceitar que o Governo
estabeleça providências dessa envergadura por
meio de medida provisória. Isso tem que ser contestado por todos nós.
O Sr. Lauro Campos- V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Com muita honra, Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Sebastião Rocha, os receios que V. Ex" traz à Casa hoje
são realmente dignos de ser interpretados e apreciados. A cada previsão como a que V. Ex" faz a respeito do destino dos hospitais públicos do Pars e outras semelhantes, vemos que a realidade ultrapassa
em perversidade, em desnacionalização, em desestatização, em desemprego, as mais pessimistas previsões. O que V. Ex" acaba de falar a mim me causa
ainda maior perplexidade, principalmente porque
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acabamos de. votar a Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira, destinada à área da Saúde. Agora, com a· privatização das áreas da Saúde e
da Educação, e a privatização das estradas, passaremos a pagar para estudar e para sermos atendidos nos hospitais e também pagaremos pedágio.
Trata-se de uma espécie de bitributação: pagamos
uma vez como contribuintes e outra ·como cidadãos,
quando tivermos que recorrer a esses serviços que
estão sen,do estatizados. A preocupação de V. Ex' é
realmente muito fundamentada, principalmente no
que diz respeito às populações de renda baixa deste
País.
O SR. SEBAsnÃO ROCHA - Agradeço a V.
Ex' o aparte, Senador Laura Campos, e quero dizerlhe mais: o Governo diz que vai reservar 15% dos.
leitos para quem pode pagar ou para quem tem con·
vênio; isso significa que estão sendo reduzidos, na
prática, 15% dos leitos disponíveis às pessoas carentes. Há muitos hospitais que atendem por convênios; todos os hospitais particulares do País aten·
dem aos conveniados da Unimed, da Golden Cross
e de outros convênios.
Há também outro projeto na Casa que permite
ressarcimento de despesas. Por meio desse projeto,
qualquer conveniado poderá ser atendido em hospi·
tal público, com ressarcimento desse convênio para
o hospital público. Tudo isso nós aprovamos.
Por enquanto, só há especulação; não se sabe
qual vai ser a redução. Mas, na prática, dependendo
de quanto o Governo estabelecer na medida provisória, isso significará uma perda de 15%, 20% ou
30% para aqueles que não podem pagar.
Antes de implantar esse sistema, 0 Governo,
se quisesse, deveria criar e ampliar novas unidades
hospitalares e aumentar 0 número de leitos. Nesse
caso, poder-se-ia discutir a permissão quanto ao uso
dessas novas áreas para internação, atendimento
de particulares e conveniados.
O Governo intitula esses hospitais como filantrópicos, ao colocar que são entidades sem fins lucrativos, e conheço vários deles pelo País afora, inclusive em meu Estado, que hoje não atendem ao
SUS, no que se refere a procedimentos ambulatoriais; o doente que não pode pagar não tem direito a
consulta. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil
é que nem as unidades filantrópicas querem mais
atender a pacientes do SUS. Atendem a intemações, partos e cirurgias, porque há retomo financeiro
mais elevado, mas a consuttas não atendem.
Para citar mais um exemplo dessa dramática
situação no Estado de Roraima em virtude dessa
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tragédia que está acontecendo lá, reporto-me ad Õrçamento da União, em que se estabeleceu, da l;'undação Nacional da Saúde, o valor de R$50 mil para
reforma, ampliação e equipamentos da unidade de
saúde no Estado de Roraima; e R$75 mil, do Fundo
Nacional de Saúde, para reaparelhamento dos serviços de saúde do SUS, no Estado de Roraima; ou
seja, R$125 mil é o que o Governo da União destina
a um Estado que se encontra nessa situação de calamidade. Para energia elétrica, nenhum centavo
está estabelecido no orçamento da Eletronorte para
meu Estado.
~ara concluir, Sr. Presidente, cumprindo promessa que fiz em plenário de sempre mencionar a
discriminação orçamentária que sofre a Região "Norte do País e os Estados mais pobres da Federação,
quero citar um exemplo da Secretaria da Amazônia
Legal, do Ministério do Meio Ambiente, Recurso$ Hídricos e Amazônia Legal, que, no ano de 1996, tinha, na proposta original do Governo, R$7 milhões
para investimentos dentro dos Estados da Amazônia
Legal e, agora, na proposta para 1997, teve uma redução drástica para R$1,7 milhão; ou seja, houve redução de 75% na proposta orçamentária original.
Parece até que não é o mesmo Governo que, no
ano passado, considerava Importante investir na
Amazônia Legal e por isso deslinou R$7 milhões na
proposta original; hoje, acha que não é tão impqrtante e destina R$1,7 milhão.
!
Devemos ainda levar em conta que esse é o
único instituto da União totalmente· voltado para a
Amazônia Legal, e, lamentavelme!lle, essa secreta·
ria está tendendo à extinção. Lamentamos que tenham sido excluídos da proposta original do Governo o Programa de Ecoturismo, que também el'l vol·
tado para os Estados da Amazônia Legal, e o Programa de DesenvoMmento Econõmico, vinculado à
Secretaria da Amazônia Legal.
Portanto, deixo mais uma vez meu apelo aos
Relatores setoriais, ao Relator-Geral do Orçamento,
para olhar com bons olhos essa situação orçalnent2
ria dos Estados da Amazônia Legal.
Era 0 que eu tinha a dizer, sr.Presidente.
Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3º Sacratário.
o SR. EPITACIO CAFETEIRA- sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra a V. Ex", como Líder do PPB, por 5 minutos,
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para uma comunicação urgente de interesse partidário, nos termos do art. 14, 11, •a•, do Regimento Interno.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA.
Como Líder. Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, meu Partido não poéleria deixar passar, sem manifestação, o Dia do
Funcionário Público, transcorrido ontem e que deixou o funcionário angustiado.
O funcionário público, hoje, tem dúvidas sobre
o amanhã. A primeira coisa que o Governo tenta tirar dele é,a estabilidade e, com isso, começa por tirar-lhe a estabilidade emocional. O Governo disse
que iria mandar um pacote contra o desemprego,
mas está preparando um pacote para desempregar
o funcionário público brasileiro.
Ontem assisti a uma entrevista do Ministro da .
Administração. A tudo o que lhe era perguntado, S.
Ex" respondia F~quei com a impressão de que se
tratava daquele personagem de novela, o Sassá Mu.tema, de •o Salvador da Pátria". S. Ex' está ar para
salvar! Está ar sabendo tudo o que se precisa fazer
neste Parsl O Congresso não sabe nada! Os Senadores também não! Todavia, se perguntarem ao Ministro Bresser se ele utilizou funcionários da Administração para os cargos mais elevados do Ministério, terão uma resposta negativa.
Dizem que querem preparar o funcionário, que
querem dar responsabilidades ao funcionário, mas
os cargos de maior responsabilidade são ocupados
por pessoas que nada têm a ver com o funcionalismo público brasileiro. Para mim tudo isso é uma tentativa de iludir, de enganar. O grupo que está no Governo acha que sabe tudo. Não é só o Ministro da
Administração que acha que sabe tudo; são todos.
Nós aqui estamos apenas para fazer a coreografia
do balé do Governo. Aqui estamos apenas para
aprovar.
As medidas provisóriac são uma demonstração
do desapreço do Governo pelo Congresso Nacional,
que continua a aceitá-las. De repente, diz o jornal
que, se pisarem nos calos do Presidente do Senado,
ele começará a não aceitar as medidas provisórias.
S. Ex' só pensa então nos seus calos, não pensa
nos calos dos outros Senadores ou nos calos do
povo, que estão sendo pisados todos os dias por
medidas desse Governo?
Não acredito que caminhemos por muito tempo
sob essa enxurrada de medidas provisórias.
Sr. Presidente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso precisa entender que o funcionário público não é filho de chocadeira, que ele tem famflia,
que o funcionalismo público não é constitufdo ape-

569

nas dos funcionários federais, mas também dos funcionários estaduais e dos funcionários municipais.' A
regra que desestabiliz;l o funcionário pÓblico federal
vai fazer a mesma coisa com o funcionário público
estadual e a mesma coisa com o municipal.
Ora, se o Governo .pensa em reeleição;~Efle,
desde já, pode ficar certo de que para chegar;;!~ embora, no Congresso, ele tenha esperanças de 'ter
o número 'necessário para aprovar a errienda da•ràefeição -, com toda certeza, ele vai ter que enfrentar:o
PFP, o "Partido do Funcionário Público", que vai futar para não deixar que se repita, por mais quatro
anos, ~se desapreço ao trabalhador nacional,· '
Fui Governador do Estado do Maranhão e, durante toda a minha administração, não me cansei de
repetir: o ÉStado é o seu funcionalismo. O Governador dá as linhas mestras; mas, se o funcionaliliffiQ
não quiser, o Estado vai fracassar.
..
·
Sempre tive 0 maior respeito pelo funcion~ISmo público. Eu sempre reoebi do funcionário pi:ibr100
todo 0 carinho, atenção e dedicação, o que fez com
que 0 meu Governo não fosse esquecido pelo povo
·
-'·'· ..
·•· "
do Maranhão.
Sr. Presidente, de todo o coração; quero dizer
ao funcionário público de minha terra· ::.: e quando
digo de minha terra, quero dizer do'' ineu Pafs, do
meu Estado, do meu Municrpio: é preciso ter fé, pois
um dia essa enganação vai acabar~· Um dia, o povo
vai olhar e, como aquele menino, vai dizer: - O rei
está nu.
·
• ·...•e. ·" ·
O rei está nu e não adianta que alguris digàm
'!,
que ele está com urnà'belrssima roupa de rei.

Este Governo está nu.

· ·· .... ··:-

Era o que eu tinh~ a dizer, Sr. Presidente. 1
O SR. PRESIDENTE (levy Dias)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Lauro·Campos.
. .
.
S. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT- I?F. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estive ontemi na
calçada do Banco Central e, hoje, entre 9h e 11h30
da manhã, fiz uma exposição e participei de um t1ebate no CNPq.
·
·
Triste foi a forma como os funcjonários públi·
cos comemoraram o Dia do Funcionário. Resolveram até conceder um feriado a essa classe, que
querem matar, que morre hoje sem foguete, m~ foi
para afastá-la de possfveis comemorações e protestos, para que ficasse em cal!S, para que não se
aglutinasSe na Praça dos Três Poderes ou nas re-

570

ANAIS DO SENADO FEDERAL

partições públicas. Era medo de suas reações, já
que; há muito tempo, a classe dos funcionários públiccs já deveria ter reagido centra o sucateamento,
contra o desrespeito, contra o desprezo, contra a
desmoralização programada que esse Governo propagandeia aos quatro ventos, a fim de justnicar a desumanidade de propostas de desemprego, de fechamento de 102 mil cargos de funcionários públicos tederais, de 50 mil demissões. Espera o Governo que
30 mil pemissões aconteçam espontaneamente,
como se os funcionários públicos pudessem enccntrar alguma outra forma digna de subsistência e de
sobrevivência, quando salbemos que não há oportunidade no mercado de trabalho deste País.
O Sr. Epltacio cafeteira - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS - Os 3,6 milhões de
empregos novos que deveriam ser criados, obrigatoriamente, por esse Governo convertem-se, ao ccntrário, em fechamento de oportunidades de trabalho
nas esferas estatal, federal, estadual e municipal,
em cascata, e também, obviamente, nos setores públicos, que são destruídos, sucateados pela avalanche de mercadorias que invadem o nosso mercado,
extinguindo as oportunidades de emprego; cclocando os trabalhador..s na rua. E para fazer isso bem
feito,. o Governo reduz agora, por exemplo, a 2% o
imposto sobre importação de partes, peças e componentes de automóveis.
O Sr. Epitacio Cafeteira- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS - Pois não, nobre
Senador, com prazer.
O Sr. Epltacio Cafeteira - Pedi 0 aparte a v.
Ex" quando V. Ex" falou nesse tal de Programa de
Demissão Voluntária Veja v. Ex" a falta de sentimanto de humanidade do Governo, que declara que
Vai haver um Programa de Demissão Voluntária e
que ele vai pagar para o funcionário pedir demissão;
que ele vai até dar uma gratnicação extra para quem
aderir ao Programa nos primeiros 5 dias. Mas, na
mesma hora, diz o Governo que quem não aceitar a
demissão voluirtária será transferido, porque esse
Governo tem o direito de transferir o funcionário
compulsoriamente. O cidadão do Amazonas não
aceitará ser transferido para o Rio Grande do Sul ou
para BrasRia; não existe condição. Hoje, há muito
funcionário público vendendo pastel e cachorro·quente, e o Governo quer valer-se exatamente dessa situação, pois, sem aumento, o funcionário chega
a essa condição eu não diria de pobreza, mas de miséria. Af, então, o Governo acena com algum dinhei-
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ro, a fim de que o funcionário se aposente. Nobre
Senador, estamos passando por um período diffcH~
E, como diz um comentarista de televisão: "Isso é
1 .
uma vergonha!"
·
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço o apartá
de v. Ex" e concordo em gênero, número e grau
com suas palavras.
'
Na verdade, quando o Governo promove esse
desemprego, essas demissões voluntárias, col~
do um revólver na cabeça dos funcionários, atetrori,
zando-os e levando-os à situação de concordar vói
luntariamente - voluntariamente! - com o seu d&,
semprego, verificamos, por outro la!lo, que essEi
mesmo Governo que reduz as alíquotas do imposto
de importação; que coloca 2% para a importação de
peças e componentes de carros; que parece ~
esbanjando em receita tributária e que concede.
ses favores e benefícios aos setores de luxo, e~
mesmo Governo vai atrás dos funcionários demiti~
dos, que foram para o mercado informal, e não 0$
admite na Feira do Paraguai, onde tentam sobrevf:
ver. Não admtte que fiquem nas calçadas de todàS
as capitais.
Infelizmente, há juízes, há magistrados nesti!
Pafs completamente fora da realidade, desrealiza;
dos, que querem, em nome de um jurisdicismo dêsumano - fazendo aquilo que o Nietzsche chamavà
de "justiça raivosa" -, colocar também na rua aquEI-:les que estão na informalidade, rebaixá-los ainda
mais para o mercado subterrâneo do tráfico de e~
torpecentes, para o tráficO subterrâneo da prostitui-'.
ção infante-juvenil, para o mercado subterrâneo dQ
crime organizado deste País.
·
·
Portanto, é realmente incrfvel o que se pasSá
diante dessa barbárie, que corresponde a essa crise
inédita na história do capitalismo. Os governos nãi:i
encontram a resposta, a não ser a velha, arcaica Ei
defunta resposta dada pelos neoclássicos, a partir
de 1873. Af começa essa modernidade!
Um dia, talvez, eu me prolongue em mostrar oS
mitos da ideologia neoclássica que, agora, domina ó
Brasil e os altos escalões desta República
''
Aproveitando todos os. espaÇos, Fernando
Henrique Cardoso concedeu. uma entrevista, dQ
mais de três páginas, à Folha de S. Paulo de 13 de
outubro corrente. li, com cuida<!<> e atenção, a en!revista. Realmente, fiquei· perplexo! Não há uma
proposta de superar os próblemas que Sua Exoelêno
cia recebeu como herança perversa. Fernando Hen-:
rique Cardoso, que eu pensava ser mais do que UI'(!
sociólogo, descobri, finalmente, que de economia
não entende nadai. S. Ex" parece confirmar aquela

es:
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crítica segundo a qual sociólogo é aquele que fala
sobre tudo sem entender de nada ou de quase
nada.
Agora, motivado, como acontece com todas as
figuras que se deixam levar pelos impulsos narcfsicos, Sua Excelência o Presidente diz que quatro
anos é um período muito curto para fazer a sua
grande obra.
O tempo passa, e Sua Excelência de~mpre
ga, desmantela o Estado, desmonetariza a economia, dolaiizando-a; destrói o parque industrial, desarticula a pesquisa científica, desmantela as universidades e desfaz o sistema de saúde. É o programa
do 'des': desfazer, desmantelar.
Talvez, se o povo brasileiro conceder-lhe mais
quatro anos, Sua Excelência, então, tome uma pos- ·
se verdadeira na Presidência da República, para começar a fazer a a construir pelo menos parte daquilo
que destruiu nos seus primeiros quatro anos.
O Presidente acha pouco quatro anos! 22 viagens internacionais! O tempo passa célere. Passeios, convescotes, 1.600 medidas provisórias! O
tempo passa célere. Mas, para nós, que sofremos
durante esses quatro anos de Governo; para nós,
que estamos ameaçados de desemprego; para nós,
que estamos ameaçados de aprofundarmos a fome;
para nós, que estamos ameaçados com a entrega
das empresas estatais, que custou, sim, o nosso
sangue durante décadas; para nós, quatro anos foram uma eternidade. Eternidade! E Sua Excelência
o deus Fernando Henrique Cardoso quer duas eternidades, duas vezes quatro anos, porque uma eternidade, para tamanha dfvindade, é muito pouco!
Pois bem, de toda essa entrevista conferida
pela cabeça coroada de Fernando Henrique Cardoso à Folha de S. Paulo, retiro um trecho com o qual
concordo. Sua Excelência, que virou um neoclássico; Sua Excelência, que acredita que não tem a menor importância desempregar trabalhadores, desempregar funcionários, porque haverá sempre um equilíbrio entre a oferta e a demanda; Sua Excelência,
que acredita que é possível governar uma economia
capitalista com equilíbrio orçamentário, o que jamais
houve na história económica do capitalismo, exceto
durante crises; Sua Excelência, que acredita na Lei
de Say, segundo a qual a oferta cria a sua própria
demanda, um dos grandes mitos que tiveram pouca
duração, porque Sraffa e, muito antes dele, Robert
Malthus e Karl Marx desmoralizaram essa falácia.
Diziam eles que o governo deve fazer como os comerciantes: se quiser equilibrar sua situação, deve
cortar gastos, reduzir despesas e, se possível, au-
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mentar receitas. Ora, se o comerciante, traído por
essa mentira, por essa ilusão, quiser equilibrar sua
receita e sua despesa, terá um lucro zero; não será
nem comerciante, nem capitalista. O. Estado que quiser harmonizar suas finanças equilibrando o orçamento não terá recursos para promover seu desenvolvimento económico. Nem poderá fazê-lo, porque,
de acordo com Fernando Henrique Cardoso, o que
existe no capitalismo de hoje é excesso de capital.
Essa afirmação está aqui, na página cinco deste jornal.
O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - Senador, a
Mesa pede licença a V. Ex" para prorrogar a Hora do
Expediente por 15 minutos· para que V. Ex" possa
concluir o seu discurso e para que possamos atender a mais duas inscrições.
O SR. LAURO . CAMPOS - Sr. Presidente,
gostaria de saber quantos minutos me ·restam.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -V. Ex" ainda tem 4 minutos.
· · · · '·

O SR. LAURO CAMPOS - Muito obrigado, Sr.
· ·.
Presidente.
Se, numa fase mais recente da sua vida, o Presidente concorda com as medidas de enxugamento,
de demissão, com o sucatearnento das empresas
estatais e adota o ~odeio do emagrecimento, em
outra fase Sua Excelência adota o diagnóstico de
Marx, segundo qual o grande problema do capitalismo não é falta de capital, mas E!XCSSSO de capital. O
problema do capital é o próprio capital, dizia Ma~ É
o processo de acumulação dEI capital que
anulando as oportunidades de inVestimento lucratiVo
e, portanto, colocando uma barreira' ao seu própiio
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, Fernando Henrique Csrdoso concorda que o problema, no Brasil e
no mundo, é o excesso de capital. E, se o. problema
é esse, é óbvio que não será difícil atrair empresas
do Japão, da Alemanha, da Itália e· dos Estados Unidos, onde o. capital é excedente•. Não será também
difícil conseguir empréstimos externos, até que esse
processo seja barrado pela ~Mda pública; até que,
corno acontece hoje, os compradores dos titufos da
dívida pública brasileira passem exigir uma taxa de
juros superior, fazendo fracassar . a emissão ,de
R$750 milhões feita pelo Banco Central ria semana

a

assada

P
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··· ·

O Sr. Josaphat Marinho- V. EX-. me permite
um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS - Com prazer, ouço
V. Ex".

572

-ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro 1996

O Sr. Josaphat Marinho- Note V. Ex", na li·
nha de seu pronunciamento, que o Governo esmaga o funcionalismo, esmaga a economia, e está
tentando ou prosseguindo no processo de esmagamento dos Estados. O espírito federativo não
funciona. O Governo se recusa a negociar coletivamente com os Estados; só quer fazê-lo de um a
um para esmagar definitivamente aqueles que já
estão econômica e financeiramente enfraquecidos.
É um processo comum de destruição de· todas as
entidades.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço ao nobre
Senador Josaphat Marinho pela contribuição que
trouxe à minha modesta fala. Vou ler um trecho da
entrevista de Fernando Henrique, publicada na Folha de S. Paulo, que tenho em mãos.

Ora, se Sua Excelência sabe que o capital é abun-.
dante, por que não gastá-lo, por que não aplicá-lo?
Isso é completamente incongruente. Não se trata de
uma contradição di;!lética, mas de urna absurda contradição ilógica.
Portanto, esperamos que o Presidente Fernando Henrique Cardoso esqueça um poueo da
sua reeleição. Que cuide de semear primeiro para
colher depois. Se até agora Sua Excelência só semeou a pobreza, o enxugamento. e o desmantelamento, o que irá colher? A mfdia não é capaz de
fazer milagres, de transformar o branco em preto,
de lfansforrnar a desarticulação em. articulação, de
transformar o desinvestimento em investimento,
de transformar a crise em crescimento e prosperidade.
·

• Folha - Quem tira as vantagens máximas hoje com a mundialização, no Brasil?
FHC - Aí depende. Como houve essa
mudança geral no modo de produzir com a
globalização etc., você teve aquilo que Marx
jamais pensou, nem o Weber, nem ninguém
- nem podiam: que o capital se internacionalizou com muita rapidez e ele é fator
abundante."
·
·

o Sr. Eduardo Supllcy - V •. Ex" me Pflrrnite
um aparte?
. .
. . ·. . .
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O tempo de
V. Ex" já está esgotado em 4 minutos; Senadqr Lauro Campos. A Mesa pede que encerre o pronunciamento.
'
O SR. LAURO CAMPOS - Eu gostaria muito
de ouvir o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Supiicy...: Será apenas para
uma informação complementar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V.
tem
um minuto para conce~er o aparte ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. LAURO CAMPOS..., Agradeço a V. Ex",
Sr. Presidente.
Ouço o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduàrdo Suplicy - É importante que a
voz de V. Ex" seja multiplicada. Amanhã, justamente sobre o tema que V. Ex" aborda nesta tarde, haverá manifestação dos servidores públicos
federais de todo o Brasil. Estarão presentes, solidários às reivindicações, os que IIJ!am para que
haja a reforma agrária mais rapidamente. Por isso,
registro a importante informação: amanhã, na Esplanada dos Ministérios, saindo da catedral e do
edifício do INCRA - duas saídas - haverá uma
manifestação, e todos os Senadores estão convidados a se solidarizarem com aqueles que chamam
a atenção - como V. Ex" está fazendo.- para as medidas do Governo Fernando Henrique Cardoso, especialmente em relação ao servidor público e à
questão da reforma agrária, que precisaria ser mais
rapidamente efetivada.
O SR. LAURO CAMPOS - Nobre Senador, o
aparte de V.. Ex" é a chave de ouro que faltava para

Se o capital é fator abundante, por que economizar dessa maneira? Por que sacrificar uma
população inteira, com medidas de economia, se o
problema é o capital abundante? Quando o capital
tomou-se abundante e provocou a crise de 1929,
Roosevelt começou a pagar os fazendeiros para
que não plantassem. Depois, pelo fato de a Suprema Corte ter julgado inconstitucional esse ato, o
Presidente pagou para plantarem cactos. A produção excedente, nos Estad~ Unidos e no mundo,
não encontrava consumidores diante da pobreza
da massa. E o governo noite-americano teve que reconer à grande dissipação para queiinar esse capital.
.
Fernando Henrique Cardoso fala, no seu livro
"Modelo Político Brasileiro•, que o problema é o excesso de capital que o Governo deve queimá-lo,
.
ainda que seja no·soeial. .
O SR. PRESI.DENTE (Levy Dias) -O tempo de
V. Ex" está esgotado.
.
··
O SR. LAURO CAMPOS - É realmente incrfvel que uma pessoa que considere o excesso de capital o principal problema da crise de hoje venha a
chefiar, a comandar o governo da economia, o governo do "aperto do cinto•, o governo que parece
considerar que ·o capital é escasso, o governo que
quer economizar para aumentar as disponibilidades!

e
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que eu encerrasse este meu modesto pronunciamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Na prorrogação da Hora do Expediente, concedo a palavra ao
nobre Senador Elcio Alvares.
S. Ex" terá assegurado o uso da palavra por 5
minutos, para uma comunicação inadiável, nos termos do art. 158, § 2 2 , do Regimento Interno.
O SR. •,ELCIO ALVARES (PFL - ES. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eminentes Colegas, sou um
homem público e entendo que todos os nossos
ates têm que ser ates claros, cristalinos e transparentes.
A revista Veja, na sua úHima edição, sob o titulo "Epopéia na Mata", publicou uma matéria em que
apareço numa fotografia ao lado do ex-Governador
Adhemar de Barros, com o subtítulo "Adhemar de
Barros e Elcio Alvares: na mira do autor como vilões", e transcreve, num determinado trecho dessa
matéria, o seguinte:
"Ao chegar à segunda metade do século XX, porém, Warren Dean toma-se impiedoso com os polfticos e empresários que
julga terem agido de forma desonesta ou interesseira com relação à Mata Atlântica. Sua
metralhadora vira-se principalmente para o
ex-governador de São Paulo Adhemar de
Barros e para o Senador Elcio Alvares, do
PFL do Espfrito Santo. Adhemar, a quem
Dean chama de "pirata", teria loteado fraudulentamente uma parte da reserva !lorestal
na região do Pontal do Paranapanema, em
São Paulo, para agradar a correligionários."
A minha parte:
"Alvares, durante seu mandato de governador do Espfrito Santo, teria tentado desapropriar a reserva de Nova Lombardia
para que seus amigos a derrubassem e
plantassem palmitos'. É tudo mentira e areserva continua lá até hoje', defende-se Alvares."
Sr. Presidente, fui instado pela reportagem
da Veja do dia 25 e, como tenho minha vida toda
organizada, lancei mão de alguns documentos e
os remeti à revista, provando que era inteiramente
falsa a afirmativa contida no livro "A Ferro e Fogo".
Infelizmente, com esse destaque - que não é muito lisonjeiro em matéria de colocação -, a Veja
apenas deu-me um pequeno espaço, e assim
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mesmo dentro de uma linguagem que não costumo
usar: "É tudo mentira e a reserva continua lá até
hoje".

Evidentemente, a notfcia reportada transcreve um trecho do livro, mas, se não falarmos, aquec
les que estudam a Mata Atlântica vão pensar exatamente que o Governador Elcio Alvares foi um vilão e que, para agradar amigos, queria destruir
uma reserva altamente importante e lá plantar palmitOs.
Sr.. Presidente, quando assumi o Governo;
um dos meus primeiros atos foi criar o Instituto Estadual de··Aorestas, que tinha como primeira missão cuidar exatamente da Mata Atlântica. Sou um
homem que tenho inteiro cuidado com o meio am. biente e com a preservação das nossas reservas
naturais, e a Mata Atlântica vinha sendo depredada gradativamente no Espírito Santo. A Lei n•
2.992, que incorporo neste momento, assinada
exatamente no dia 23 de julho de 1975, nos primeiros dias do meu Governo, diz bem a minha
preocupação em criar o Instituto Estadual de Fio-!
restas.
Logo em seguida, Sr. Presidente, fiz dissemi1
nar pelo Estado vários postos florestais, principalmente na Reserva de Comboios, que é uma das'
maiores reservas que temos no Espfrito Santo.
Determinei imediatamente o levantamento aerofotogramétrico da cobertura florestal do Espfrito
Santo existente naquela ocasião, fazendo com que
sanções pesadfssimas pesassem sobre todos
aqueles que, de uma forma ou de outra, diminufssem a nossa reserva da Mata Atlântica no Espfrito
Santo.
Logo em seguida também, Sr. Presidente,
dentro desse contexto, criei a Polfcia Aorestal, já no
dia 02 de junho de 1977, para fazer com que o Instituto Estadual de Aoresta não permitisse, de maneira
alguma, agressão ao nosso patrimõnio.
Mas, no caso especffico, quero alongar-me, Sr.
Presidente, e faço juntada desse documento também para ser incorporado aos Anais desta Casa,
tendo em vista que a Reserva de Santa Lúcia é
uma das reservas mais preciosas da Mata Atlântica. Lutei denodadamente contra particulares
que queriam adquirir a reserva, que era terra devoluta. E, como terra devoluta, o Governador não
poderia desapropriar uma terra que pertencia ao
Estado.
Por ar já sentimos que a informação do Sr.
Warren Dean, do livro •A Ferro e Fol)o', não tem
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fundameoto, de maneira alguma, em termos de verdade.
Sr. Presidente e eminentes Colegas, tive um
gesto que, penso, devem ter todos os governantes: quando percebi que a Reserva de Santa Lúcia, que é apontada como Reserva de Nova Lombardia, tinha possibilidade de sofrer qualquer
agressão por parte de pessoas que ·não amam a
natureza e não preservam o meio ambiente, convoquei a Universidade Federal do Rio do Janeiro e a
UniverSidade do Espfrito Santo e celebramos, no palácio, no dia 21 de outubro de 1977, um convênio,
entregando às duas universidades a responsabilidade de manter sob guarda a Reserva de Santa
Lúcia - ou seja, a Reserva de Nova Lombardia para que os alunos e todos os amantes da natureza pudessem ali estudar, tranqüilamente, e produzir trabalhos que se incorporariam naturalmente à
história da Mata Atlântica.
Mais além: a Universidade do Rio de Janeiro
e a Universidade do Espírito Santo celebraram
também um convênio, juntamente cem o Estado,
para fazer com que todos esses estudos tivessem
um amparo oficial.
Portanto, Sr. Presidente, vê-se assim que a
minha posição como Governador de Estado foi
de preocupação inteira com a Mata Atlântica, tomando medidas que até então não existiam:
criação do Instituto Estadual de Floresta, criação
da Policia Florestal, proteção à Reserva de
Comboios e, mais ainda, fazendo um convênio
que me orgulho de proclamar. Hoje é um convênio que ajuda milhares de brasileiros, não só no
estudo da natureza, mas principalmente aqueles
alunos que, nas áreas do meio ambiente, tanto
na Universidade do Espfrito Santo como na Universidade do Rio de Janeiro, têm oportunidade de
exªminar a natureza~como~~JJm~bem precioso que
todos nós temos.
Estou encaminhando, neste momento, à revista Veja um fax explicando isso detalhadamente, já que os documentos q_ue tive oportunidade
de enviar, talvez pelo adiantado do tempo, não
foram mencionados - tive o cuid;ido de mandar
todos os convênios, todas as publicações a respeito.
Neste instante, Sr. Presidente, com a tranqüilidade do homem público que tem a no.Ção
exala do cumprimento do seu mandato, quero proclamar alto e em bom som que é inteiramente inverfdica e falsa a afirmativa contida no livro de
Warren Dean, 'A Ferro e Fogo', que me atribui a
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possibilidade de ter um dia tentado contra a riqueza .
imensurável que é a Reserva de Nova Lombar~ia.
Faço este pronunciamento, fugindo um pouco
do meu comportamento nesta Casa, porque entendo, mais do que ninguém, que o homem público
tem de dar satisfações dos seus atos, principalmente neste Senado, onde temos as figuras mais
honradas da República. Quero dizer que estarei
aqui permanentemente, Sr. Presidente, eminentes
Colegas, para responder a qualquer tipo de acusação, mesmo que seja leviana, para que não haja
dúvida a respeito do comportamento de um homem que, no exercfcio do mandato de governador,
outra coisa não teve senão a preocupação maior
com o exercfcio de uma vida pública marcada pela
retidão, pela honestidade e por atos que não premiariam, de maneira alguma, amigos em detrimento da coisa pública.
Tive uma atuação vertical, orgulho-me dela e
sei que, nessa questão da Mata Atlântica, alguns
governadores podem ter se igualado a mim nessa
luta ingente que tive nos quatro anos de Governo,
mas poucos hão de me superar, porque, além de
tudo, não perdi a ótica, um momento sequer, daquela imensa riqueza que Deus nos concedeu,
principalmente no Município de Santa Tereza,
que ficou famoso pela história dos seus colibris.
É o registro que faço, lamentando que, infelizmente, de vez em quando o homem público, que
tem a exação do seu dever como meta permanente e constante, seja compelido a pronunciamento
deste tipo. Mas é uma satisfação que dou a todos
os meus Colegas, na certeza de que, ao longo
dessa convivência que muito me dignifica, me ilustra e me enaltece, eles não terão, em tempo algum, qualquer motivo para não ter pelo Senador

Elcio Alvares o apreço qu:e -sempr-e -tive-- aqui,--ao
longo desses cinco anos. Assim farei enquanto homem público, assim farei enquanto Senador: qualquer notfcia que deslustre a atividade no exercício
dos meus mandatos, principalmente no de Governador do Estado, estarei presente para retificá-la
e, até certo ponto, como faço neste momento, dizer, com todo o respeito que nos merece o autor de
·A Ferro e Fogo', que, desta vez, a informa~ que
ele passou através de seu livro é inteiramen~i\atsa
e inteiramente inverfdica.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
S~LCIO ALVARES EM SEU DISCURSO:

.
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sil <.'umc."ÇÇI.I no Vale de' P".u.uba c ftwsc
t.oxpotndíndo em dtreÇ5n ao Riu de J.anr."UU.
~ínlo SiUlt,,, Min:L.ç G:nüs. 5rKl P'.wlo c:
P..trdllá. Ext<:r>'"'-' r<iillc.< da M""' A~ânli·
"" fur.un clcmJhoda.< PIW o ""' plõllltiu. O
mcmx, ocnneu cam n CUC4U na Bah.m

m.:u~

~traente pu.t pÕn.uguesc~ tent:~.ren:t ~
vid.a alêm-mõU'. C' c:erc.:~ d~ 450 000
dele,; emigraram p::un n Br.lSil n~uelt

periodo. A cena alturJ.. cs,;e~ de'~>bHlVit·
dore.~; ,;e vir.un abri~adn~ fi mudm de

ofício. Q!; veio,. aurifc:ro:. C' mma,.
começ;lfam a.o~c cs~ot:l!, t:' miClOU·~~· no
país. a pecuária de- ztncio hnvmo - ..-htas exlcn50e.; de p<L'Oitl fm01m cnada:-.
derrubando u flnrc~t:t. N(') iníCIO dv
século XIX. 'com os divers~ CICio:~
:conômico!' .::tf cnt!io. a Matól Atlânuca.
iá h3via perdido c:erca de !iO 000 qui!{).

hoje

a fl=t> .,... r•oe'"'"•

apc:tUI.'

na

rqziót> sul da F•...OO. Ao ..e dcbruÇllt .oon:
!ada,< osse• pcriodos de ~li<l da fl<>
re~. o numr de A
FnPf'· c:nhtn
)amentt: :.ua delOD\I~l. OK!mitt: que d:a ·
().~u qua.~ ~m~ em fu~ &.1 inev;..

F'""' ('

tá\'C) de.'~en\'OIY!tl'11:1\llt da t"'."nMmla

An chq!ar ·á "t",t:urn.l.. mcJ:uk du {
pt~rr..

l~.m. ~nnM· .\

lllf'{T<,, ~uadro~dc:r... i1lf:!U equ1valentt ;a~1

...ecuiv XX.

ll...,t:2du do kio Grnnc!e dtl N,me.
A punde demWç!o candnu:ui"' t:':?m u
ciclo dt1c:lf6. que mobili~ o m:üorron·
unpente de bro1...,ileirm num ÚJ\1(,."0 upo dc:t.'Ultlvt' até c:ntã...,. A c:u!!".!!': "are r.c BrJ·

!1tC 1n1p1ecklloO C."Om Ul' poliUCtl'- I: el'IIPI~•·

~u ..

que

W.am-n

Jtri~:.

trn:m ói!!u1u 4.k f.,mn;t
cum rt:l;,a~iur ;,
MaluAtmnuca. Su01 nlc:tr.dhadur.. \Jr.t·'<
pnnt.,palmenrc p;u;.1 "t':l·~Cl\-em.Wtl! .
deJ.On~l\l.l

*

uu

mter::-,~lr~

·

S;iu ~auit) Adhcomar de B~~ t" r..c-,.~: ~~
semhlnr Elt:io Áh·~~n::-. d(t Pf-1. dtt C.~pl·
ntn SunH'. Adhrmnr. a quem IÀ~n
r.:ttam.a d~: '"piram". tc:nOl kru::Wn traudu
lt'ntanx:'nu: uma pm~: d~ rcsc:r'\õa flon.-:.;taf
nil n:gian dn' PtmtaJ ck~ P.Jt~J.nõ!pan~mõl,
em Sik,l P.Julu. f':l':l .:zgrucbr 01 ~o"M1.·ii~n,·
nãrio.\ ·:o\l\·.11\''· l1U(ilnt~· ~11 m.sn~.:lu tk

~<n~or dfl'.f~\pint'' ~.uuu. u:n~ rc:nt••
· du dc~pmpruar 01 n:'l."no:. de ~m.t l.nnte
hardl~ •-pw que ~õ<eU" :ami~~ u dcrrub:b·
""m e plõU1toLI\..em p;1hnrto~" ..r: rudu
n1c:nuna c_:1 ~n·a c:onrmua J;i :lle Mje".
· dcfende.s;e Âl\~No final du IÍ\'l'tl,
Wmen f.u umu "'u~niv. Ele perl!Uf1UI
'se! o nwJu.;tl de h1~tóna dC'I Mml~ttn() éit

começar

Eduooç~o não deveno '
da
se~uinle forma: õ'Criança,. vueé:-. v1~m
em um ~o. vamu:. Jh~ c;untar çom<,;

foi quo VOCC. (ur.un d~".

,• ;

Brasilianista com humor
Quem

1~

as extensas C>•

pUc:açõe< sobre a erigem
da Mata Atllntlca e sua
flora contidas em A F<r·

"' e Fozo imo~ina qac
seu autor passou uma
vida inteira estudando
geolopa e bctinlca. Na
verd.adc., o brasili&nista
Wmen Dean só se in~
ressou por esses temas
quando resolveu ~c~·
ver um livro sobre o ci·
elo da bor;acha na Ama·
z:ónia. P..;s"l! dois ano•
estudando ll4 escola do
Jardim B~Anico de
Nova York e em 1987

· um analista •!JUto das questOG$
publicou O Brasil t " Llll<> nacionais. Seu II·
p<la Bo,racha, em que vm A INflati'(Q.
ccnlrlp6• a U>d"" as teorias

econ6micL~

e politicas um
único motivo pnnt. a derro-

lizafao de

sao

Paulo, de 1967,

pu,;ou a i:J'\'iabiHzar sua
produr;ic> em l•li• escala.

era uma aula brl·
lbante sobre u
origens aancolas
do capital inclu.~ ..
Iria! paulisto. Wor-

,t.•

também um senso
ele humor afiado.
Certa vez. numa

cada do 14.te;~t &mazoDense
- um funro nativo que

Oean. mono shtistti·
mcnre cm 1994 - foi asfi·
xiad.o par vazamcn.to de
no qWlltO do hotel onde
•• ho•pedavu. no Chile-.
era wn hh:toriador corajo•
sQ. que condenou o apPiO
dos E•todos Unidos ao "'"
iime militar brasileiro. Foi ·

rcn Dcan · tinha
''·

-:.. ·.·

n

pesqQi!lr as classes cpe·' ·

confer!ncia no Rio de
Jl!Dei!c; quando .falava juswnente •obre a Mata Ailin·

ririas•. que nlo deixam·•

reeisttóS escritos? l!xpe·
rimentem· só pesquisar.

tica. disparou aos colcps:
"Vocês acham que ~ difícil

árvores'".

I tti.fflitj

De olho no banho,
Eleú·obrás oferece desconto na conta de quem
. deixar o chuveiro desligado no horário de pico
.

'

Gtrso• c.r..rottf
nuJ:oli

P

costumes

to.mto ''s

(jj!~nn

dtfercnci:~.m
bro~l\tlctro~ JOlt de·

znah J'O'IoUl' quanhl u de to.
:nur hanht, <Jiar;arn~nte um hábno q:Jc n )OI;tólogo
Fn:yrr: mt:ocmna cm ~u lr.·m

cl;i..,.,t.:o CCl.\d Cirande- & Sc-n~ulu ~-omn
mn l!'t:ntph' ~t: mlluCn!:ia P<"iuv-..a dtl!>
utth\'' ~1hre ~,.. P''nut;UC'"'C'llo. ?c:oJa pn·
Tncu•;a \'C:/. cm ~Jnc.:o scxul~'~ ~c: hJst{ln"'.
,, ~m·en1u fr:Je:-JJ TC!'o<Jhcu. rut ~rru~na
p>t .. ..,ada. 1n1crfcnr no "'~r.Wo bomho de
t;õld.:l diJ. 0 c.fUC' C'"f-' em f4U~~O n5u Cõl
htgu:nc.ma" ,, \.:cn:.um-., Ue enc:rs1a el~·

.,

a~.:ordo .-nm as ~:;qu, ..
nuitlna !.!c,... bra.o;;dc:lrc.'"' pn:fcre 1r
;o .:hu\etm no ntc$mO hunirio. pn,m,)·
cando o.c.)brec~ '!O t\Jmet"imenlO de
c:lc:trn:uJa~. A Elr:lrobr.is t:!itá ot'ere·
c..'end') um W!~onw ~c Wtt <l .!S~ n01~
cnnta.""' di! tut. ~~lS usumos que: éc:i~D·
me~.

j;i que. de

~a.,, J

rem de

u~

u chu'lo·eJro cnlte ou;

~

da
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par"' 01b;a~tt:4.'C:r ttll141:

tarde c: Xda nuitc: l.lt~ c.lla.-. utCI!'r!- hmtíri"

cid•de como C=pin•s ou Pono Ale-

dc: l't~'" no .,;,m~unul !.lc c:nC:fF1ól ch:tnc::l..
~ ·m Jr.tn:lhmh,,
,, hmttadur 4.Jt.• 1,.-on

...um~'·

.1

-.c:r m..ull.:nk' dc:ntrn da~ lo."~

gr:. Se n

pro""'"•

Jf'l.lt'Cih•' C

nãn funcmnar. :~ ~tatal tc:r.i de investir
: bilhõos de dlll.,... IIli con>ttuç~ de
um• novo USIIUI. <Ob pena de enfre=.

\ulunto~.ru\. (Juem
n:'ul qu1:--cr ;1bnr

~baste~imento E.~tUdo5 do Minl)lC.rio

IUrll•t t!u ... n:h,~:tu' J~.: lu/.

"~-"

11

l!'\\1

~hU\c."trtl ~ ...la

J,,

IUC:"II1U

·• 1roi ~hc~o:ólr

\oh!sligõlJo. ()

no~ próximo~ illllO!'i.,

.lo.• Mino.< e Encr;io rcvc""""' que o

11l:JO 1iC: tr,CU honth'l

n,,

ohuveiro elétrico é ~pon•ãvcl por
:!5~+ do demando de energia no hor.!no
de p1cn. quando o moiorio dos brJ>deir,,. . ~~,.;.tun\õl ..ile;:ar em L"U."'A na \·oltl ®r.
trob.tho O 1mpocto ""' cont... no lin:d

,t~lur: ... t~hl
im..:tn
Ja lld1tC:'."''LU11111Uól•

ra " p;s~:.u· a l;.sttt'a
n~Jnnal

~u~tro p:.·~M)õlS

que tiqucm

n;~.

média

me1a

h<m~ por dia. genmd(') um sa~o
mcn$..11 méd10 de 6 rcai5 {\'t}a_ quttdmJ .
pmblema quondo todo< "" chu•..i-

o

rv~

e

me!!;wan~~t. di~M.

cb:trico~

preço da uz
Uma famslla ele dUM lllédla

comqutro .,.._ · ·
psblceru de100 reais par mis
coat • COIIIII tlt luz. Abaixo, os
ltiM que .a.1s peum (IIII ruisl
b~alllelra

rã:JJ

lr-coadldonado

32,00
12,00

que fez UIIJ,.l>om
nc&ll<:lo. i. " a

ª

5,00:

;.tadllra

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

lia~ Mlcrooadu

4,00
i

DI

c:on\t'Dt3

Matino. ocrta de

da ~otinhu...Tudos costumo&m

rf

t()n:m

ligar...

dem c "'ão õlc.::iOnwios váriO!õ aparelhos

~n~ig101 ~uti~;iente

rrnxi •

:~...._
..:ont:l~

ace:«> que v:>i de>-

e)W.u li~õado; na mes.m:1 hara - A
mesma em que as lâmpadas U" :t=R·

ceonomta de= I 000

anos. SI!

m:ts

menore..;. a ti lha
re~:cber.i ~n'K da
diferença. ..A,nra
ela ~ pnde' vor
UIU bi'o d.~ h11

~huve1ro permomeçer~ h~o men~ de

Utn:l

t:tzcr

um a~:nrdu ~um :t
filha Sh~I.,n. do I;;

nõlc.::1onod de= ..CI!<. minu1cs por N.nho. (l

lhi'IC.'' ,h: a!')atulht.l'"
nu' dl.lt"' pnmcim"
.un~ Uc :.&pli(,!OlÇ;ltl
..lu J'Wl!l'am.s. A c:x ..

de

ti:t re~olvcu

Uô mês. é de.sprezi"-e1. Nunu Casa ..-cm

.~ .CJ~:truhr.:... ~s
pera u1,udar ~ mi-

peccaH\·ot ~

um c:olap,)O no

lomar banho na hor.s ele m:uor aem:m·
da". atirma Pctcr Gn:mcr. )CCJ'Ctâno de
E.-,c~iól do :ni:1:st:!ri~.
Um c:\cmplt) domê'!óUCC' de: ~zno "
•.hnh~1m pc.xh: S4.'7 u~du ~.:omo ~,.u ·
1nulu i.l C!,"c,nomla dt: eh:tntldade Cu (L,
:<nõi.CJur<& ~tn~ Sil\·01. ú'' PT Uo A~:n:.
lntcrcs-~Wdõl .:m l1Sm1nulr OJ ct,nl~ cJe hu
de ~u ~partõUnc:n·
tu em Brasdia. 4.(UC
foi no mê~õ ra..\!\02•
Uo de IO.l n:u1!<..

i

3,20!

Telerisor

I

-~4
lsllfrUor
·•·......, •
de pí

9,50

t-~
4..•.~

8,00

e

6,00

~ =:
......

2,50

·F1rro tlilrici

1,00

EquiJIIIIIIIIIo

~00

di-

I ro.w.~•

0,60
•&!!!l!t
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Epopéia na mata
Um livro relata a aventura da ocupação da
Floresta Atlântica. e sua atroz destruição
Okky de Souzo

verde. ma'i peJas suc:nsi\'u" cic:'Jo~ da

bra.Oro.ileira. que p~isa\'aztl
dou. :irvore!- da florcSt4\ ou dn elõp.:~:çn qu<..•
ela... ucup3vam. CzcJCh q~. en:::end.r..
du~ <S pm.ir do:-. paiM-:<ro nl~tmpnhtunn ...
c!il.im:uõlm ôi."' ~"''~de-~ uw melllur :.nu..
hc:lõlTil ,.,,.cr sem de:ttnnr' 01 MQ.t;~ AtUm.
tíc.1. (lJ<o inditl~ l.aindõt qu,· lóu11hCnt t,•.
nham destruidn .ai,Puma.' pc.lt\'üe"' c.kolt.~ '·
1mnicounenu: chm1~do-. de ·'!'IC'I\aS!:n .....
qu~ .;;s !'óe'l\'õlgtm destnaiçil'' da fk~.,.
b nativ.1 fm hx.loa el.J õU"QUitetada c J'C''"
rcrr-.sd.:s. num primem.1 mt,ITlt'nl,l. f'C'l.J
:.tl-l:lCdadt: hro1n~oa eurnpc:J7ad.s.
e~oncmiu

A

t'lli'lh<'t-"r...fh, QUe rrl:~w .a de!o
d.:l n:.tturc/.:~ pd<l tk•

t.-.u~ãu

mcm. qUt' r;.i dan~ p:r"" en
ch(.'J' uma ~Jbhnlcc.J. ::~::.aha de
canb;u 1.111~ 1.nlu~ fal.andu
C~pccitkanlentr..• dt' Ur.J,aJ F. um ~·o)u.

tne tn~te. m01.. indi"'J'Ie'""':h·el Cnm ele.

..tC' ..al"•'fe\"e :, tU>\tiric~U\'.:.
9~ i~ncminc1:t dn p:s.....~d~l qu;;~nd,,, n~·

pelo mc:nc• ..

pre:,;ente e"'' lututu. ,,., ~r;, ..•lcir,ls de ..
truíren1 mai .. r: lTiõll""" r.::un:t ~a tlor.:~ d"
JtUÚo. O lh n, dmmo~•\t 1\ ft•rw ,. foco c

fai esc:nhl J"C'f•, ;.nnC"ncant~ V.arrcn I.X-.:m.
mono crn ! CJ9~. "'''" c1:: .aml:o... Br.asiha
n1stõ1.. ele: er.t prõ!e~"r d..a t."r.her..idade
de Nova York C' 4ln1 hJ(,rnriador nrithomre r1•rja quczdrotw pli,r: I J.: 1
Com o !'Uhti[uJu A Hwrina r
a D~'Dsurçàr1 dc1 Mma Arlün
dca Brtzsil~irn. u ll\'ro t um
:elalo dr::talh;Ldtl d..a (k."rJpat;.ãn.
d.a floresta que OLC"ompomi\;1 a
litonü br.uilen"t.' ~vc:. elo:-.
século~. E tambCm de l."ntnO a

Cltpansil:o dt1 cap11ali~õmn a~:.abou por reduzi-la a menCI'o de

tOc:l de- ~u tanlttnhn ori:;!l·
nal. Erudtta. bc'tn ~~ur...ad.:1
~ de Jeitllr..l at.'Cl\:'!~i\'('1, 01 obr.1 pcl'C'<"rre OJ
Hi!.1ória d<.1 Br..sMl esnnuyzmcJ<.• ;:1 ll~'U ...
Újçil<> da mo~;~ e lanç:lllda qu•>tõc• ...,..
o deb3te illt!b:c=ntah~~
. A Ft:m' (' FoJ:CI tr.:t.~ d<.· ;unb1çS.u ~
~ntYUlõl ã t'U~la d;.z d:prt>dólljãU dC~n·
freada dos: n:-.:urMl> noturd.i) br.lSil~uu:.
Desde o mi<.'l\' d<1 fl\·ru. i.)c-an niiu de1xo.
dúvida' dr: ~ua ptl:\i~·ü,~ - ii ~hmrnaçlet

qua.o;e tot.:J.I da Mati.l Atlãnuca f~i Uma
f.l.talicb.d.e que troutc: dól.n<l:oo UT~vmi
vcis aCJ ccossi!'tem:.t t au chma. Basta
citar que u c.·i1atJnsa nurdcsuna já IC.li um
creclm \'icefantc da Mata Atlântica. Mil.'
o disctmo ·d~ Oei.ln estã muuo lon!!e dtt
~isteria er:ulógícu cu da Jeng:alen1"
denuncisw.. Etc c.·c,luc.u as coí~s em
leU."i lusare.!l. A Horc!'óta fai !iendo traga·

da não peht.'i mão~ de :uquHnimisc's dt'

Sel:va&ens- ~um ..cy-undn m<m1enlo.
L>can dci!l.a dan,. a deMrvtÇi.ICl fut h:lttt
relu~> br.L... :lcims mesmo,., e C<.lm cnmJ;.•
cntusia:-.-mn. Ele ohser\'.a que. ~ os
brac;iletm!lõ, a m:ua foi semF'lre um sím..
hnlo do atra.Oro.O. do ,r;ubdcscn·
\'01\'irncntcl, 1US!:tr de "'ch'n<~l!tit:i ou de B:emc: de "-c:~nà:t
cau::ona. S.Ao C .:t 1~. ele

ohSCT\-:t. que "" tcrmc:,... c:.zp•ra e C:.Upona. cmJ,":in-..almente
pejor.uivoJ... tEn1 lõWl.. r.U1.elri.
erimnló&ic::l.c; cm pa1m:ra.., que
de~i~na-.·am hnhnanrt.. doa
fl('tf'C,til. Wu concepçiiv rt·
monta ar~ o dcfo..~bnmentn.

J'KmU~ue~ ...

para o" C'olomzadore'

r '-CU' de~Cendenu:::oo rtltt"'dtafO:oo. i1 rnata cr.l apc:na.' uma bam:na
na procura do ouro ou na tac;a att:- índio• para o e"'r.l\"idio.
.I:"'Ae de:spre.ta mal~,, pc"la nurc•
la. "'~~-un<fu apunt.l o autor. perpetuou-se
:att h:S poucu teompc.' na (.'Cn:tr:iência
na<J(JnaJ. J:mbora de:id< '' lmpónn altnJ ·
ma.~ vou~ rivessem Klertadu põU""..s u
ri:r.ca de desmOLL:tr indi_sr:riminadamentc~ FJo~sta Atlãnúca. 56 nm. ano!~. 80 n
assuntu cotnefi"OU a !iCI' dis:utidn pela
S(teJcd:~.dc. Até cntàn. :ntravc,. da.. séculos. mata era lixo a gr remn\'id~ '\empre
4ur: algum tnteresse a.o;!iiim o exu::is~.
ProposLa~ comn preservação dn '"mei(l
ambiente ou rcflnn:~mmentn er.1nt t\.•
cC'ntrkid:sde~ pa.ra n.ao levar .1 ~no.

t

O relato de Dean come;<:~ bem nnr~
do ~obrimcnto. Num pre5mbukl cheia
de c..~ fantí.qico:\. ele der..:n!\'e a fnrm.::3Ç{u, l:b Mólta Athiruic:a por cn~ a." cmt."
~Iac:w ... e a ~paruçüo da" pi:Jca.~~~~: ~Ió,Çi·
~n" cb Améri1.1 do.a Ama e· da AustriliõL.

Mil """" ..... da ~lida da< OlW'i:la'
porrupe.c;a,, ~llrBem en~ão os pnmc:!JUS
~'da f1c>mt.- <>.< ináius tupís
NOO ~ rtrou.ia li' JUlt'f(,"'U&Jc-.u-'n~H~.;·na
...uu~-"' ~k: Jc..":\~ P'.ua ~-hã
\'arta.. c•\'ldll-~lól." ,ff: '{Ue C'~~ '<:om ·~ua."
akkta."' de NX) P'-~' e ~ kl\OUi.u. ;1

bo."' ~· ~""'nWa>. <>UnfUII':IOI um bum
nac.v ~ llnresua na pklni'-1C ~o"U:)1eira.' Por
.,.emplo: os ClllOpeus tinhom JlO<&<:O a
Uizer
a tlom.UliOjlO que eheg=m.
Explon>don:s e nu.sion:lrioo do século
XV! r:itamente .ugmm que

,.,m.

• norc.to de ;dlPJ!'I'l forma
"'!'ll'al!l;l>se :iuo.< llrivi<.Úid<:>.
que li.<

,-ezes incluíam pc:no:-

~ ~

=

de quill"lm.."UO>
rerm ademro. Como a
tt<>pi<:d •i:J!em é exa-em:J·
memc dçnsol. conclui·~ que
a ~m. àqueb alnu:L ]ii
"' enc:cmr•vu baiQnte moclificodu"" longo

do=·

- ~~"-AMa~Àdónti·
c.: ·" comcç.;a. re:1!mentc .:1
mudM c!.: perfil ,..,mo iníoio
do oxtroç:lo du pau-bra.<JI
pelo.< ponugucs.:s e, durome

· um ouno """""" de iempo •
pelo!> francese!l:, inv~re.;.
Amboo dependí:rm dus índios par.~ encontrar as ótVofeS 'no meio do mato. derru-

W-Ia.• .i trazé·las p:u-J os
oncorodouros ~ """"·mar.

O oomén:ío do: p-.w·bro~."l fez
desapar.cer b 000 quilõmetro> quodr.ldC< de fior..u..

milS colo..··ou M tupis a:t ida·
de dO feiTO. !'ar• qu• o>
indios dcnub:L~.;em a.~ ãn.·orcs. tmi5 r:pid:uncntc. m
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partus:ucsc:s os

p~g:av:~m

subindo em ;irvore" p~ru
pmcww tar•n:. c mel 'I!Je~ põ15sar.un a ">1mple,..

":um fileõl) c m;ch:~do!; de
uçu. Além rJi~Ml ,.,,. P~·
lt:"ol'.õUil \.:'CM ôiUZói~ clt! me·
lõll. vcr=dcu·;~:t tnõ1.r:.\"i!h:L"
cecnulóS1C:õl,. p~ '4u~.:m
pcM:'ôl\õ: c:om ;u•p~;'\e~ de mo

Ut:ir;&.

Ot Quchr.il.

machade~.

~

tupi~

No ..;culo XVUI. a O<:U·.
flõlÇ'à'l d:1 Mata Atlârui~:a F\."\'~~Uu·'~ <k
car.u:teri'-ÜC;&lO ~"P=iuis. As dcscu~r·

mente derrubOU" a,, âf\ clre,.,
Veio a s.cguir u l.!ll.~(o Ja

t~

:'IJ0\'0

não

a.~ m:i5 imponantcs l1o
Mundo colonial. Cah;ula-sc que. ':

ao lon;.o d:lquele5 I00 311()). se ,gouim·
porom 2 milhO.s de quilos de ouro no
p;>is. e oerc~ de ~.-1 mühõcs de qui!.lte>
de diamante foram cxunido~ das

fund:lmentu cic:ntificu - de
~t~ue :1 ~ana "~ I."Uith·â .. ~l
:~.pena.<; cm solos de flufl:-.ta.

~IS pte\"t:o.Q.\'an\ :lmM:aJ'·~

·

de num e pedra:" prec:"io,;:J.~ no BrolS!I

tomuram-sc

CWUl•de·~Ü,ar. Nõl epoc::~.
ünh:1•se u noç:~o - 'i~m

c.:~1m \)~
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Gove:rno ES assine oonvêDio com
11FRJ' s~re Reserva de s. Lúcia
~ sole.'lid.ade realizaãa. hoje, às l ' horas, no Palácio Â.'l.chi.e

, ~oi assinado convênio e.-.tre o Governo do Esp!rito Santo e a U

versiciade Federal do Rio de J"aneiro(Huseu Nacional) 1 criando con •

içÕes para a utilização
lu~;ar denominado

Eeser\~

11

~a ár~a

de 1.560.000

~etros quad.~õos,

d

vell::.a Valsuga....a", no =:ioÍFiO de Santa. Teresa,(

de Santa L~oia), aedia..-.te oláusúlas especificas.

'
O Oovernedor tloio !lvares
assinou o conv~io pelo EspÍrito
nto e o· Eeitor Luiz

R~-.ato

Caldas, pela
..

io de Ja..-.eiro 1 senão a solenidade

Universiã~ae

presti~:iada

pelo

Federal do •

pres~nça

I

da t

suo-rei tOl'e
d.o o Secrete.riado e, especia~ente convidados, pelos~~~~--~f
"' TJF;?.J

Ohaf.:!.k t:addadc, ::;eol'ge Doy-le 1-:aia,

e Kelo 1eitão, es~

represcnta:1do o Insti t-.tto d.e Biolozia da WM, alé:r. de José C~1 ·•
r do de 1-:ello Car<ta.lho, Pl'esiC.unte dl::. Ao:!:l.er."d.o. ::acionaJ. de Ciência.
f

c ::er.lbro d.o Conselho Federal de Cul.tura.; Led.a Dau, T.rice-:lireto!'à

j do 2--:useu . .·, aciona~ e o J..~rocur:t.à.ol~ i\.d~l.i7yr ? .. de 3:.:1-!"!"'os,. ·ia ".!::'}W.
:-~a.

=tcsma

opo~tu."'lid.ade,

en docu:-.le."lto

ass1~l:J.d.o

pelos r .e! to:es

!-~

:!oel Cec.iliano Abel de ...::.J.."r.eida, ô.a t:ni:v.. t3rsidt.cte ~'$deral Õl~ ~SltÍl"'

'
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nativ-as.

Convênio
ApÓs ~ identificação das entidades
n!rito
.
.

s~~to

ider~~àos

e Çniversidade'Federal do

conve:entes~P~o

de

Governo do

~aneiro-

~

e os eon

de praxe, foram efetivamente fixadas no convênio, as c 1

áusulas e condições seguintes:
PRINEIP.A - C ESTADO DO ESP!RITO SA11TO sempre reco j
nheceu e reconhece a posse pen!!anent; da UliiVERSIDAOE FEDERAL DO RHi _CE I'
JAl>EIP.G sobre a ãrea de cerca de 1.560.000,00 m2, no lugar · der.crn~nado :
nvelha \'alsugzma", ~lunicfpio de Santa Tereza, com os limites e confr:l~
tações indjcados na.· planta elaborada por~seu agrimensor, em .193~, .'.
I; ;~

!·

(jl;;

fica f~zenc!o p<~rte integr!~te des.te Convenioõ
i

.

.

..

"_,,_..

S~G'JNO~

1

-.A UNI\'ERSIDADE fEDERAL DO RIO OE· JANEIRO. '!
J obrig~-se a utilizar o imõvel exclusivarr.ente para as finalidades c!e.
en,
! sino e pesquisa do f·lUSEU.
preservando a flora e faur.a nativas,
' vedada qualquer outra disposição, r.eve1·tendo a posse da ãrea ao Estado '
do Espfrito Santo, caso lhe seja_dada destinaçio diversa;

NACIONAL~

TERCEIRA - O presente Convênio ê celebrado .e:n . car,!
ter irrevogãvel e irretratãvel, obrigatõrio as->im para os- convenentes e
seus sucessores, constituindo título·hãbil para transcrição;
QUARTA- As_ questões em torno a este instrumentos~
rão resolvidas administrativamerrte, e1eqendo as partes como ãrbitro a
pessoa do Hinistro de Estado da Educação e Cultura;
QUINTA- A decisão da_autorida9e administrativa não
impedirã ao interessado a via judiciãria, para a defesa de seus leg1ti
mos inte:-~sses, competindo ã Justiça FeJeral no Estado do
Espírito
Santo processar e julr.~~ a causa que for proposta;

I
i

I

·I

Ii
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SEXTA • O P\esente convênio entra e~ vigor na
d~~a
de sua assinatura e serã submetido ao N!ferendo da Asse:r.bléi:. Legislativa.
E por terem assim 1ivrenente ajustado, firmam
Convênio na presença das testemunhas abaixo.
VitÕ':ia. em

o

elj'Odld.b4-o~7.:;(,

c:ê:.t.iJ.....\.1..\.~\..) .
ESTADO DO

I

.

ESP!~R~IT~O~S~AillJjC::::==-

d._. .: l··

c-1~ /

c

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE .JA.'IEIRO

~~

TESTEH!J!'\HAS:
.....~.t:r~14·. cd-..::;;:,.('......

Zntre a

Un~versidade

Federal do Bio de

~aneiro

e a

~~iversidad

- :<eà.eral do .i::sl::!rito ;;la:1to :foi ô!ssinaào u:n protocolo ç.\:.e permiti

·á: e :'ol'r.:ali:?iação ci.e u:u convênio
·~:-.i o~-ort:..uli~~~\à.e

e..'''l ~re

as duas

aos as tuõ.sJltes dJJ. U!es :ie

q;ae

U."li versid.a.des

ut!!!z.al~e:;

.ie Jill·1ta !rtÍcia.. A set--uir, os ter~os do 1-:rotocol.o:

a. .aesc:r;.ooa

·

A UNIVmtDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,representadas por
seus resi)ectivos Reitores, na oportunidade em que e":ce1e
brado o Convênio entre o Estado do Esptrito Santo e • Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a
utiliza-,
ção da ãrea florestal, no lugar deno.minado "Velha Vals.!:!.l
gana", Munic1pio de Santa Teresa. do

E~tado

.

do

!

Esp1rito

Santo, onde se encontra a Estação SiolÕg'lc:a do Museu

N!.

,~•
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as 1

cfonal, e, tendo em vista o objetivo comum de ambas
Instituições de Ensino Superior de desenvolver suas
vidades prÕprhs de ensino e pesquisa nessa irea,
VEM firmar o presente PROTOCOLO, visando â

ati
RESOb,

forma 1i zaçiol

de um CONVtNIO tendente.a:

j
a) Subsid1ar a ação do Estado do
Espírito!
Santo, no que tange i adoção de normas r~
1ativas ã prese·rvação da fauna. e flora elo
lugar. bem como; de outras reservas bioli
gicas do Estado;
b) desenvolver e divulgar estudos ecolõgicos
com vistas ã formação de uma
consciência
nacional identificada.com
a defesa
elo
me i o-·arob i ente;
c) desenvolver estudos acadêmicos, .em· nível
de Pós-Graduação, de acordo com a program~
ção que ficar definida, apõs a
audiência
do Museu Nacional da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e do Departamento de Ge~.
Ci~ncias da Universidade Federal do. Espir!
to Santo.

.,. .1

t tl

'·

-·As .Univers·idades Federais do Rio de Janeiro e
do Esp1rito Santo promoverão os entendimentos necessãrios

â implementação do CONVENio· objeto deste PROTOCOLO,
tro de 120 (cento e vinte) dias.
Vitõria, 21 de outubro de. 1977.

/2. . ')

,. /

· I

~

"_/.. .

-.' .I; ., ,/.'
.. /l

·---..:"':::•::..::.....:·:·:·=C.::_:C:..::=:::e:::·i.--. .~. .;~'!l;~~~<! . ..:-.. ~./.é . . .~_p~
/
PROF. DR. LUIZ RENATO CALDAS

Magn'ffico Reitor da
l'edaral. do. Rio de J•neiro

Univers1d~de

P.l?oF,

/

ÍR .. MANOEL
1

-

den

l;/~:1·~ ~,

'-"""

CECILIÁNO SALLES DE ALMEIDA

/
• Magnlf1co Reitor da ·
..
Universidade Federill .do Espírito Santo t
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pio Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.034, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 56, 11, da Constituição Federal, combinado com o art. 43, 11, do Regimento Interno, requeiro licença para afastar-me dos trabalhos
da Casa; pelo prazo de 122 (cento e vinte e dois)
dias, a partir do dia 29 de outubro corrente, para tratar de interesses particulares.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1996. Senador Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Aprovado o .
requerimento, fica concedida a licença solicitada.
A Presidência tomará as providências necessárias no sentido de ser convocado o suplente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO W 1.035, DE 100s
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, b, do RISF, requeremos urgência, para o PLC n" 33, de 1996, que •autoriza o poder executivo a contratar com a ltaupú pagamenlo de débito junto ao Tesouro Nacional com
títulos da dfvida externa brasileira, no valor corres-pondente a até US$140,000,000.00 (cento e quarenta milhões de dólares norte-americanos)".
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1996. -

Nabor Júnior - Romero Jucá - Elclo Alvares Geraldo Melo.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requerimento será votado após a Ordem do Dia, na forma
do disposto no art. 340, inciso 11, do Regimento lnterno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.036, DE 1996
Senhor presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 71 e 74, a, do
Regimenlo Interno, seja criada uma "Comissão Temporária Interna", composta por sete Senadores,
para, no prazo de sessenta dias, acompanhar, ln
loco, os atos, fatos, e circunstãncias que envolve-
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ram e provocaram a morte de dezenas de crianças
no berçário do Hospital Matemo-Infantil Nossa 1Senhora de Nazaré, em Boa Vista, Estado de Roraima.

Justificação
A sociedade brasileira, ainda não refeita das
tragédias de Caruaru e do Rio de Janeiro, onde dezenas de pacientes de hemodiálise e idosos peij)Ceram pela incúria dos que deveriam cuidar da sua
saúde, estarrecida recebe agora a notfcia de que
mais de trinta-reoém-nascidos foram vitimados por
igual tratamento desumano, em hospital púbfico estadual de Roraima.
As declarações da médica Odete Irene Dominguez, diretora exonerada do hospsital, ratificam que o infausto acontecimento teve por causas
principais a situação deplorável de higiene e a inexistência da Comissão do Controle de infecção
Hospitalar prescrita pela Organização Mundial de
Saúde.
Assim, considerando a gravidade que envolve
a questão, o Senado Federal. não pode ficar indiferente ao clamor da sociedade brasileira, que exige
medidas sérias e urgentes, visando à apuração de
todas as irregularidades que ocorreram antes da tragédia, e a punição dos responsáveis.'.
Sala das Sessões 29 de outubro de 1996. Senador Romero Jucá
O SR.. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requerimento lido será publicado e posteriormente incluido em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso 11, alfnea •c•, item 6, do Regimento Interno.
A Presidência recebeu o Aviso n• 1.294, de
1996, de 24 do corrente, do Presidente do Tribunal
de Contas da União, encaminhando demonstrativo
dos resultados alcançados nos trabalhos de auditoria realizados nas obras consideradas prioritárias pela Comissão Temporária das Obras Inacabadas, objeto da Decisão n• 67.674195 - TCU, informando a situação atuai de cada processo, bem
como enviando cópia da Decisão, Relatório e Vt~to
adotados pelo Tribunal, caso já tenham ,sido jÓigados.
O expediente será anexado ao processado do
Requerimento n• 1.651/95 e, em cópia, ao processado do Diversos n• 1196, que vai à. Comissão de Fiscalização e Controle.
, '
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassun:'L
São lidos oo seguintes:
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REQUERIMENTO N°1.037, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do arts. 50, § 2°, da
Constituição Federal, e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal, seja solicitada à Secretaria de Previdência Complementar, através do Senhor Ministro
de Estado da Previdência e Assistência Social, a seguinte documentação:
- Relatórios técnicos com projeções dqs futuros comp~omissos de desembolso de todas as Fundações Fechadas de Previdência do Setor Público
nos próximos 10, 15, 20 e 30 anos.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1996. Senador Gilberto Miranda.

(A Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N" 1.038, DE 1996

Requeiro, nos termos do arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal, seja solicitada à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais,
através do Senhor Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, a seguinte documentação:
:... Relatórios técnicos com projeções alUais dos
futuros compromissos de desembolso de todas as
Fundações Fechadas de Previdência dessas empresas nos próximos 1 O, 15, 20 e 30 anos.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1996. Senador Gilberto Miranda

(A Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 68 Sr"s e Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Outubro 1996

Em votação o requerimento, em turno único.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o ap~m
queiram permanecer sentados. (Pausa.) .
~Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do
Senado n• 91/96 será incluído em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)':" Item 2:,
Votação, em turno único, do Requerimento n• 985, de 1996, do Senador Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos ter• mos do art. 172, inciso I, do Regimento IIitemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 90, de 1996, de autoria do Senador Romero ·Jucá; que autoriza o
Poder Executivo a criar a. Escola Agrotéénica de São João da Baliza, no Estado de Roraima.
Em votação o requerime~to, em iumo único.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
· · ·· ·
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o· Projeto de Lei do
Senado n• 90/96 será incluído em Ordem do Dia,
oportunamente.
... ·
·
O SR. PRESIDENTE {i.évy Dias) -Item 3: !
Votação, em turno único, do Requerimento n• 986, de 1996, do Senador Ro~:jt:rto
Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos terinos
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado n• 73, de 1996; de autoria do Senador José lgnácio Ferreira, que institui o Serviço Comunitário de Telecomunicações: t
Sobre a mesa, requerimento que 'será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:

Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 984, de 1996, do Senador Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado n• 91, de 1996, de autoria do Senador Romero Jucá, que autoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Mucajaí, no Estado de Roraima.

REQUERIMENTO N°1.039, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315 do Regimento Interno,
requeiro o adiamento da votação do Requerimento
n• 986, de 1996, a fim de que a mesma seja feita na
sessão de 1O de dezembro de 1996. ·

Justificação
Tendo em vista a aneração da apreciação pela
Câmara dos Deputados do Projeto de Lei n• 1.788:
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de 1996, que versa matéria conexa com o Projeto de
Lei do Seriado· n• 73, de 1996, que se pretende in·
cluir em Ordem do Dia, e, conseqüentemente, sua
remessa ao Senado, solicitam o presente adiamento
para que esta Casa possa oportunamente analisar
em conjunto as referidas proposições.
. Sala das Sessões, 29 de outubro de 1996. Valmlr Campelo- Jader Barbalho.

o'. SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em votação o reqi:Jerimento.
As Sr's e 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. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 4:
Votação, em turno único, do Requeri·
mento n• 987, de 1996, do Senador Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art 172, inciso I, do Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia.do Projeto de Lei do Senado n• 70, de 1996, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que dispõe
sobre a convocação de redes de radiodifu·
são.
Em votação o requerimento, em turno único.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Tem V. Ex'
a palavra, por 5 minutos. ·
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT - SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Senador Roberto Requião houve por bem requerer que seja in·
cluído, o mais rapidamente possível, na Ordem do
Dia, o Projeto de Lei do Senado que dispõe sobre a
convocação de redes de radiodifusão.
O projeto contém uma inovação, pois, segundo
o mesmo, fica facuHada à oposição, constituída na
forma do Regimento Interno do Congresso, toda vez
que o Poder Executivo usar da prerrogativa de falar
em rede nacional, utilizar o mesmo tempo e espaço
que este, num prazo não superior a dois dias úteis,
para manifestar-se sobre o mesmo assunto.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, volta e
meia, o Presidente Fernando Henrique ou os seus
Ministros têm usado os meios de comunicação para
falar de determinado assunto específico, como a reforma agrária, a polttica socioeconõmica e as medi·
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das de política económica. Sua Excelência fala sob
a sua perspectiva, a sua análise, bem como a de
seus Ministros. Entretanto, nem sempre essa análise
é condizente com tudo aquno que. sente a população. Portanto, seria um instrumento· de aperfeiçoamento das instituições democráticas se a oposição
também pudesse se pronunciar.
·
Sr. Presidente, esse mecanismo existe em di·
versos países do mundo. Por exemplo, nos Estados
Unidos da América, quando o Presidente Bill Clinton
usa da palavra, através da televisão ou do rádio, di·
gamos, por cinco minutos, para uma comunicação
impoJ1<1.nte, imediatamente, o líder da oposição no
. Congresso Nacional, ou quem for designado, usa da
palavra para expor o ponto de vista da oposição sobre o mesmo assunto.
No momento em que se observa que o Presidente da República começa a empreender, junto
com seus Ministros, todos os seus esforços para
conseguir o direito de se reeleger; toma-se imprescindível - para a oposição - que pensemos em for·
mas de garantir que haja um certo equilíbrio na forma como o Poder Executivo usa os meios de co'tnunicação.
É claro que esse assunto ·está· relacionado à
questão do direito de reeleição: E, "para nos ajudltr a
pensar a respeito, gostaria de citar um dos autores
preferidos do Presidente Fernando Henrique Cardoso: Alexis de Tocqueville. Em seu liVro, A Democracia na América, escrito em 1835, ele trata da elei·
ção e do direito de reeleição. Vou relembrar um trecho desse livro clássico, que ele escreveu ao ob;;er·
var as instituições da nação democrática dos Esta·
dos Unidos da América:
· ··
"Muito tempo antes de chegar o momento fixado, a eleição toma.se o ·maior e,
por assim dizer, o único assunto que preocupa os espíritos. As facções redobram então de ardor; todas as paixões partidárias
que a imaginação pode criar, num país feliz
e tranquilo, agitam-se neste momento a plena luz. De seu lado, o presidente acha-se
absorto pelo cuidado de se defender. Não
governa mais no interesse do Estado, mas
no da sua reeleição; prostema-se perante a
maioria, e muitas vezes, em lugar de resistir
às suas paixões, como o obriga o seu dever,
corre à frente dos seus caprichos.
À medida que a eleição se aproxima,
as intrigas tomam-se mais ativas, a agitação
mais viva e mais difundida. Os cidadãos dividem-se em vários campos, cada um dos
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quais toma o nome de seu candidato. A nação inteira cai num estado febril, a eleição é,
então, _o tema quotidiano dos jornais públicos, assunto de conversas particulares, objetivo de todas as indagações, finalidade de
todos os pensamentos, único interesse do
presente.
É verdade que, tão logo tenha a fortuna feito o seu pronunciamento, dissipa-se
esse ardor, tudo se acalma, e o rio, por um
momento transbordado, volta pacificamente
ao seu leito. Mas não é de admirar que não
tenha podido nascer a tempestade?"
Ao refletir sobre a reeleição do Presidente, diz Alexis de Tocqueville:
"Os legisladores dos Estados Unidos teriam 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 circunstãncias diffceis e em
tempo de crise. As leis que proibissem aos
cidadãos reeleger o seu primeiro magistrado
tirar-lhe-iam o melhor meio de fazer prosperar o Estado ou de salvá-lo. Assim, aliás,
chegar-se-ia a este resuHado 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 vfcios se estendem indefinidamente e comprometem a própria existência do país. Quando
um simples candidato quer vencer pela intriga, as suas manobras não poderiam exercer-se senão sobre um espaço circunscrito.
Quando, pelo contrário, o chefe do Estado
mesmo se põe em luta, toma empreStado
para o seu próprio uso a força do governo."
Ora, Sr. Presidente, imagine que seja, eventualmente, aprovado o direito de reeleição, sem que
haja instrumentos institucionais que permitam à oposição ter o mínimo de condições de igualdade. Isso
vale mesmo para o funcionamento normal e democrático da Nação, sem o direito à reeleição. A oposi-
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ção tem o direito de expor seu ponto de vista em
igual circunstãncia a que expõe o Presidente e ~us
Ministros, enfim, o Executivo.
.
'
Dar a importância de togo votarmos a matéria.
O Governo quer pressa na questão do direito à rreleição.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, pEiço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Pedro Simon, para encaminhar,
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidehte,
Sr"s e Srs. Senadores, confesso que fui surpreendido corri o requerimento e com o Projeto, o qual eu
não tinha tomado conhecimento até então. Não o
analisei com profundidade, mas a mim me parece de
uma lógica digna de ser aprofundada É claro 'que
estamos aqui vivendo quase que um sonho.
Agora, em nosso País, ternos a TV Senado,
onde aqueles poucos privilegiados que possuem TV
a cabo podem sintonizar. Portanto, não dá para dizer que falamos a quatro portas e o que se fala aqui
morre aqui. Não é verdade. O que se fala aqui pode
ser assistido. Mas a verdade é que quem assiste as
grandes cadeias de rádio, jornal e televisão, praticamente, não toma conhecimento do que se passa r.o
Congresso Nacional.
O Presidente da República, desde a época do
regime militar, convoca cadeia de rádio e televisão
para falar à Nação. Sou favorável. Afinal, são assuntos importantes, de interesse da Nação. Na época
em que era Presidente Itamar Franco, algo muito interessante ocorreu: o Presidente nunca falou. Era
sempre um Ministro quem falava. Não houve jeito de
convencê-lo, em nenhuma oportunidade, a falar. As
vezes, um Ministro da área, ao lançar um projeto, ao
debater uma matéria, era quem usava da palavra
Mas penso que é correto, que é justo o Presidente
da República convocar a Nação pelo rádio e televi-

são.
Entretanto, a novidade que o Senador Eduardo
Suplicy está trazendo, agora, deve ser analisada
Por que não dar-se à Mesa da Câmara e do Senado
a oportunidade de, mediante debate interno - claro
que não vai ser o Senador Eduardo Suplicy, o PT,
ou outro Partido -, decidir, conceder autorização à
oposição, com representatividade numérica e para
abordar assunto já tratado várias vezes pelo Presidente da RepOblica. O Presidente Collor usava a
rede de rádio e televisão para desmoralizar o Congresso Nacional. Houve o impeachment e ele foi
afastado. Mas, apesar de a CPI ter solicitado, nunca
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foi convocada cadeia de rádio e televisão para responder aos ataques feitos pelo Presidente Collor ao
Congresso Nacional.
Não digo que deve ser como quer o Senador
Eduardo Suplicy, atrevo-me até a dizer que não sei
qual seria a fórmula, mas a matéria é mutto importante e está sujetta ao debate. E, agora, de um
modo especial, quando temos um Presidente da República, que é autocandidato à reeleição e está ocupando penmanentemente o rádio e a televisão para
dizeris5o.
Pelo que sinto, a maioria do Congresso é favorável à reeleição do atual Presidente, governador,
prefeito, mas pode haver uma minoria, pode haver
uma oposição que seja contrária a isso.
Há uma desigualdade imensa entre alguém
que convoca e fala e o restante que não pode falar.
Tenho visto o Presidente da República, várias vezes, cobrar as reformas do Congresso Nacional, dizendo que está cansado de esperar que o Congresso vote as reformas e, por isso, está utilizando o instrumento da medida provisória. Essa cobrança me
parece injusta.
Mesmo que o Presidente da Câmara e o Presidente do Senado estejam exageradamenté identificados com o Presidente da República, se existir
uma oposição que queira usar esse tempo, creio
que ela terá esse direito.
Senador Suplicy, não sei se esse projeto deve
ser votado da forma como está. V. Ex" faz uma proposição no sentido do que deve ser feito, mas não
define como fazer. Assim, faço um apelo a V. Ex" no
sentido de tentar estudar um pouco mais a matéria
até que ela venha a ser votada - porque agora estamos apenas votando a inclusão em Ordem do Dia
por solicitação de V. Ex".
Perdoe-me a sinceridade, acho que o Senador
Roberto Requião está certo quando diz que, como a
Comissão da qual é presidente não se reúne, S. Ex"
não quer que os projetes morram na sua gaveta e,
por isso, está enviando-os a plenário sem parecer. O
que é uma pena, porque este é o tipo de projeto que
mereceria um debate da Comissão de Educação para
apresentação de uma proposta concreta. Como não
há proposta, peço a V. Ex", Senador Eduardo Suplicy,
que converse com o Senador Roberto Requião sobre
o assunto, para que a matéria, quando voltar a plenário para votação, venha mais detalhada.
O que vemos aqui é uma intenção, mutto positiva, mas que deve ser traduzida em alguma fórmula. Sou favorável à proposição. Creio que seria uma
maravilha, Sr. Presidente, seria um passo posttivo
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para a democracia se, de repente, o povo pudesse ·
ver e ouvir o Presidente da República falar, por
exemplo, sobre a necessidade de privatização da
Companhia Vale do Rio Doce, e, depois, ver uma
minoria - do Senado ou da Câmara - que tivesse
representatividade ter a mesma oportunidade de
mostrar sua posição contrária. Por exemplo, o Deputado Almino Affonso poderia usar a cadeia de rádio
e televisão para dizer que, mesmo sendo do mesmo
· Partido do Presidente, identificando-se com os seus
ideais, não considera a Companhia Vale do Rio
Doce um dinossauro e não concorda com sua privatização.
O projeto é da maior importância, uma matéria
das mais positivas, e com o qual estou totalmente
solidário, mas apenas faço um apelo para que, até
que volte a plenário para ser votado, consigamos
apresentar uma fórmula concreta e objetiva para
levá-lo adiante.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Votação do
.
requerimento, em turno único. .
Os Srs. Senadores que o aprovam q(~iram
penmanecer sentados.(Pausa)
·
· "
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n• 70, de 1996,
será inclufdo em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 5:
Discussão, em turno tÍnico, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 66, de 1996 (n•
261/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo assinado em Kuala Lumpur, em 18 de dezembro de 19fl5, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Malásia, sobre Serviços Aéreos entre os respectivos Territórios e
Além, tendo
·.
Parecer favorável, sob n• 546, de
1996, da Comissão .
- de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
·
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam qufi'iram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda.
.
,
ção final.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 6:
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 73, de 1996 (n•
90/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção lnteramericana sobre Tráfico Internacional de Menores,
ultimada em 18 de março de 1994, na Cidade do México, tendo
Parecer favorável, sob n• 547, de
1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e (?efesa
Nacional.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, fui Relator deste projeto, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
onde foi aprovado por unanimidade.
Pela importância do projeto e pela tranqüilidade do seu conteúdo, votamos rapidamente na Comissão de Relações Exteriores, para que éle viesse
a plenário e, com a aprovação, nós referendássemos a assinatura do Brasil nesse Tratado, realizado
na cidade do México. Mas, naquela ocasião, fizemos
uma proposta, aprovada por unanimidade pela Comissão e seu Presidente, de que nós, tanto na Comissão como em plenário, deveríamos nos aprofundar no debate da matéria.
Esta questão é, na verdade, das mais sérias e·
dramáticas nos dias de hoje em toda a humanidade:
o tráfico internacional de menores.
O que se fez no México foi um acordo, um entendimento de coordenação dos países latino-americanos para combater esse tráfico. Mas nós, do Senado, não podemos nos limitar a votar o Tratado, dizer que estamos de acordo e ficar por ar. Temos que
nos aprofundar nesta matéria, debater, discutir, olhar
o problema em nível interno e externo e perceber
em que podemos colaborar.
Por isso, o Presidente da Comissão e nós tomamos a decisão de que, oportunamente, nos aprofundaremos nesta matéria. Haveremos de convidar
pessoas envolvidas no Acordo, seja do Ministério
das Relações Exteriores, seja do Ministério da Justiça, para sabermos mais sobre o tráfico internacional
de menores. E sabemos que, dramaticamente, o
Brasil é um dos países em que mais se verifica o tráfico de menores, para prostituição ou os mais variados motivos. O Brasil é um dos países que ocupa
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mais manchetes internacionais em cima dessa matéria. Por isso, não podemos dizer que cumprimos a
nossa missão recebendo a cópia de um· acordo firmado que o Brasil assinou com outros países latinoamericanos, e deixar a questão sem ser resolvida. A
meu ver, ternos a obrigação de nos aprofundarmos
no assunto, tentando ver o que se faz e o que se
discute. A Câmara dos Deputados fez um belíssimo
trabalho sobre a questão do menor, promovendo um
debate profundo, criando uma CPI que trouxe conseqüências as mais positivas no que se deva fazer
sobre aquela matéria. E essa, que é uma continuação daquela, relacionada ao tráfiCO internacional,
acho que nós, nem que seja para dela tomarmos conhecimento, deveríamos assumir o compromisso de
referendar o tratado.
Portanto, quero apenas dizer que nós, da Comissão de Relações Exteriores; aprovamos, por
unanimidade, a importância e a seriedade de reconhecer que o Senado deve referendar imediatamente a assinatura do Brasil aó Tratado ... da. cidade do
México, mas que, oportunamente, aquela Comissão
haverá de tomar providências parà conhecermos
mais essa matéria.
··
·
Durante o diSCUISO do Sr. Pedro Simon, o Sr. Levy Dias,
Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Samey, Presidente.

a•

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Prossegue a discussão do projeto. (Pausa.)
..,,
Não havendo quem queira discutir, encerrei\ a
·
··
discussão.
Em votação.
· ''
Os Srs. Senadores e Sr"s Senadoras que o ·
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
· ~ :·
A projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
·" ·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. · ·
Sobre a mesa, redações finais que,· n<>S termos
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, vão ser lidas pelo Sr...t• Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
São lidas as seguinte!!; ..
PARECER N" 562, DE 1996
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 66, de 1996 (n• 261, de
1996, na Câmara dos Deputados).
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A Corrãssiio DireiDia apresenla a redação final

do Projeto de Oecrelo Legislalivo n" 66, de 1996 {n"
261, de 1996, na CâmaJa dos Depulados), que aprova o tex1o do Acoldo assinado em Kuala ll.mpur,
em 18 de dezembro de 1995, entre o Governo da
República Fedelaliva do Brasil e o Governo da Malásia, sobre Senliços Aéreos entre os respectivos
Tetrilórios e Além.
.
Sala de Reuniões da Conissão, 29 de oulllbro
de 1996..- .José s.ney, Presidente Ney &
9 lna, RelaiDI'~ levy Dias- Emília Fernandes..

co lntemacional de Menores, ·t*imada em 18 de
lll3lÇO de 1994, na Cidade do Mexico · ·
·Sala de Retriões da Cou· -o. 29 de~
de 1996.- José Samey, Plesidenle . Ney &
IIIna, Relalor-levy Dias- Emlla Fenades.
ANEXO AO PARECER N" 563, DE 1996

Faço saber que o ColllJI ss) Naciollal aprovou, e eu. Presidenle do Senado Fedelal, nos termos do art. 48, item 28, do Flegiol•llrio JnBno. pumulgo o Sl9linle

ANEXO AO PARECER N" 562, DE 1996

DECRElO l.EGISI.All\10 N" , DE 1996
'

Faço saber que o Congi 5 5 ) Nacional aprovou, e eu.
, Presidente do Senado Fedelal,
nos lermos do art. 48, ilem 28, do RegimeniD Interno, promulgo o seguinle
DECRETO LEGISI.AllO N" , DE 1996.

Ap'cMI o texo do Acordo assinado
em IC.ullla l..unpur, em 18 de dezeinbro de
1995, enln! o Goveiuo da R'?jblic:a Federallva do Brasil e o Governo da llalásia, sabre Serviços Aéreos enlre os res-

pectivos Tenllóilos e Além..

·

O Cong& : • Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o lexlo do Acon:lo assinado
em Kuala l.urt.,ur. em 18 de dezentMo de 1995, entre o Governo da Repr!hiça Fedelaliva do Brasil e o
Governo da Malásia, sobre SenliçosAéreos entre os
respectivos Tetrilórios e Além.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acon:lo, assim como
quaisquer ajusles COIJ1llemenlare que, nos lermos
do art. 49, inciso I, da Consliluição Fedelal, acarretem encargos ou corqJRllllissos gravosos ao palrimõnio nacional.
Art. 2" Este DeaeiD I egislalivo enJJa em vigor
na dala. de sua pHoçação.
Art. 3" RevoganKe as~ em conbário.
PARECER N" 563, DE 1996
(Da eo-· -o DiretoJa)

Relfaçio fbd do Paojelo de Decreto
Leg" I sfuo n" 73, de 1996 (ri' 90, de 1995,

na Cimara dos Deputados).
A Corrãssiio OirekNa apresenJa. a redação final
do Projeto de Oecrelo legislalivo n"73, de 1996 {n"
90, de 1995, na CâmaJa dos Depnlados), que aprova o 1exJo da Comlenção lntelamericana sobre Tráfi..
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Apova oll!dD da Ca:ua.pio ~
~.ca•

saln Tnilico •IMiaaa:luillll de
"e 1111es, utiüiid& em 18 de~ de
1994, na Cidade do W••:o
'
O Congresso Nacional decrela::
Art. 1• É aprovado o ledo da CoiM:nção lnlemmelicana sobre Tláfico lnlemacional de Menores,
ultimada em 18 de man;o de 1994, na Cidade do

México.

...

Parãgiafo único. São s;er-s à llpl&iaçãn do
Congresso Nacional cpeispw aios «pJe ilqiJilplm
modili<:ação da i f ida ~ bem Como
cpeiscpw aJDs que, llOS lemiDs do art. 49, inciso I,
da Constiluição Fedelal, acanelem encargos ou
COiqliDirissos gr.MISOS ao pabiinilljo ra:ional
Art. 2" Este DecreiD I ~i I lioto enba em vigor
na dala. de sua plbJir-açãn
·
Art. 3" Revogam-se as ds!• &.·-- em coniJá.
rio.
o SR. PRESIDEN1E (,José Samey}- Os pamceres vão à pJblícação
· ·· · ·
·
Sobre a mesa, JeqUeiWneniD «pJe sem. Ido pelo
Sr. 1• SecreJário em eaetcá::io, Senador Ney Sua&-

suna..
É lilfo e aprovado o SllgiDe:
REOUERIIIEN10 JP1JMO, DE 199&

SenhorPresidede,.

Nos tennos do art 321 do Flegioii&IIO lnlenio,
requeiro a oispensa de p!hi ação, ·pua iineciata
disCI -o e volação. da redação mal do Projelo de
DecreiD Lej I livo n" 66, de 1996 (n"' 26W6, ~
CámaJa dos Depilados), «pJe aprova o leDJ if3
Aconlo assiiliido em Kuala I..Dqlur, em 18 de dézetJiblo de 1995. enJre o a-mo da Rep(Hca Federalhra do Blasil e o a-mo da I' '' · , sobre
Serviços Aéreos eniJe os 1especlivos Teuil61ios e
Além.
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Sala das Se 5 5-es, 29 de ouiJ.Do de 1996.. .rc.é EdiB'Cio DI*-.
O SR. PRFSI! 6iTE {José Samey) -Aprovado o requerimelm, p
se à imeóa!a aprec :iação
da reotaçãn lnaL

cisa

Em risn -c. {Pausa..)
Não havendo quem peça a palavra, enceno a
-o.,

EmWiaÇão..
Os Srs. Senadores CJ18 a aprovam queilam
permanecer sentados. {Pausa..)
Aprovada.
A 11iidéiia vai à pronUgação.
O SR. PRFSIDFNI'E (José Samey)- Sobre a
mesa. requecWnerm CJI8 será ido pelo Sr. 1• Seaetirio em exen:ldo, SenadcrNey &
ona.
~ido e aprovado o segWde:
REQIIFimiFN10 N"1M1, DE 19!16

Senhor Plesidetlle,
Nos lelmcs do art. 321 do Regmento Interno,
requeiro a mspensa de ptM:açãn. pata meãala
risn -c e votação. da redação &!ai do Prcjelo de
Dec:leb L.e~; !Na ri' 73, de 19!16 (n" ~. na Cânma dos Depilados). CJ18 aprova o 1exkl da Convenção lnlemamericana sobre Tr.ilicc lnlemacicnal
de Menores, ulãuada eni 18 de man;o de 1994, na
Cidade do México..
Sala das s
-es, 29 de OUiubro de 1996.. r

PemoSinKXL
O SR. PRES1DFN1E (José Samey) -Aprovado o requerimelm, ra
se à imeóala apreciação
da Jeffaçá 'lnaL
Emrisn -c.tpausa..)
Não havendo quem peça a palavra, enceno a
disa -0
EmWiaÇão..
Os Srs. Sl!lladcres que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
.
Aprovada.

A nmélia vai à prorrulgação.
O SR. PRFSlDFNTE (José Samey)- Sobre a
mesa.~ que será ido pelo Sr. 1° Seaetirio em exen:ldo, SenadcrNey &essm.
~lido o~
-

-- - - --

---
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com a ~ pagamenb de déllib j:d) ao Tes?QO .
Nacional com. tilukls da cfvida ex1ema bi 7 · a. no
valor cocn:spoudenle a alé US$140.000,000.00 (cerm
e quarenla milhões de dólares llDIIe anaiaOJS).

s

1:--

Sala das
-es, 29 de cxilubm de
Nabor Júnior- Geràldo llelo-HugoNajl ' q
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência de(ere o requerimeniD, .
.
•' A Plesidência recebeu de gouem3dores de es.lado civersas suges .-es, consnbslanciadas em ri. nulas de proposlas de emenda à Consliluição. pmjelos de lei e de "'solução, que versam matériaS rererenles a enciVidamenlc dos eslados e nu~
--Eslando em IJamilação na Casa várias prlljJOSições que envoM:m o tema, a Presidência. em não
havendo objeção do Plenário, no uso das afrbições
que l1e confere o art. 48 do Regmento lnlelnq, pnr
põe a consli1uição de com· -o especial para. no
prazo de 60 dias, proceder ao exame das snge5nes
encarrinhadas e das demais pms:>osiçiies já em llamilação. (Pausa)
-. •'- ,~,,., ...
..

Uma wz que não houve objliçãD do Plenário, a
Presidência cfesi!Pl pata c:ompo1 a Con • -c Especial os aurores das propt'Sições já em banilação,
Senadores HumberiD Lucena, GilleriD Mlanda, Carlos Palrocínio e VDson Kleftibing e, aDia, os Senadores Carlos Bezena. L.evy Dias. Gemido Melo. l..au10 Campos, Eiison Lobão e Gu?henne Pakueira.
Delennina a Plesidi!ucia que, uma wz inslaJada a Cou - -o. deverão a ela ser encaminhados•
além dos 1ex1os das suge515es eriCaniuhadas ne1os
Govemadcres, os pmo
rs das seguinles PRlPosições: ProjeiDs de Lei do Senadc n"s 120, de 1995, e
145, de 1996, e ProjeiDs de Resolução n"s 9fj, de
1995, 34, 50 e 80, de 1996.
·
O SR. PRESIDENTE {José Samey)- Há 'cxadores iiiSCiibs.
Concedo a palavra ao Plimeiro Olildcr inscriln,
Senador Hugo Napoleão. S.. Ex" dispõe de 20 ninolos, uma vez que eslá falando corm Li:ler.

DISCURSO PRONUNCIADO Pao
SR. HUGO NAPOLEÃO~ ENTREGUE
À REWSÃO DO ORADOR, SERÁ F'UBLJ. CAOO POS1ERIORIIENTE .
O SR. PRESIDENTE (José Samey)-ConiDJa

-

-

--- - - - -

fiEaUFJmiFNTO N" 1..1142, DE 19!16
Senhor Presidenle.
Nos lelmcs do art. 256, alínea a, do RegimeniD
lnlemc, requeremos a retirada do requerimento de
urgência para o Prcjelo de lei da Câmara n" 33, de
1996, que autoriza o Poder Executivo a COCibalar

Concedo a palav!a ao Senador Ney &liiSSIIOa.
S. Ex." dispõe de 50 mnutos, corm primeiro orador
inscriiD após a Ordem do Dia. O Senador Hugo Napoleão falou como l.fder.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PR Prorutcia o segWde ãsculso.. &:III revisão do Olllllói-.) ~Sr. .
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Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil é um
pafs lindo. Se a!iserviirmos a .. Bahia, representada
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, veremos o
conjunto folclórico das raças áderenciadas e toda aquela beleza Se formos ao Maranhão, de V. Ex', Sr. Presidente, veremos todo aquele conjunto arquitetõnico francês. Se formos ao Pará, teremos o Mercado Ver..Q.
Peso a festa do Cfrio de Nazaré. Enfim, se considerarmos a Região Amazõnica, que outro Pars do inundo dispõe disso'? Se saltarmos para o Rio de Janeiro; representado pelo Senador Artur da Távoia, veremos como é
bela aquela cidade. Não existe no mundo- e eu conheço quase todo o mundo - nada semelhante ao Rio de
Janeiro: montanhas, mar, céu, tudo formando um conjunto maravilhoso. No Paraná, temos a Foz do lguaçu,
com suas quedas maravilhosas. No Mato Grosso, temos o Pantanal.
Um Pafs com toda essa maravilha, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, teve menos turistas
que o Uruguai. Se tivermos sorte este ano - mas
acredito que não iremos conseguir - chegaremos ao
número de turistas que tivemos em 1986. Esse é o
indicativo de que algo está errado com o turismo. É
um indicativo de que não estamos agindo corretamente em relação ao turismo.
O Brasil é o campeão mundial das áiSparidades e
das desigualdades, dos paradoxos e das incongruências, conseguindo, muitas vezes, ultrapassar seus próprios feitos e façanhas, superando o inimaginável.
No mais importante setor da economia modema
em termo de geração de renda e emprego, o turismosetor que a.pre5!3nta todas as perspectivas de se manter na vanguarda económica do século XXI, a indústria
sem chaminés do próximo séCulo -, o Brasil conseguiu
realizar algo inacreditável: ter prejufzo.
Nas principais economias mundiais, a participação do turismo no total das exportações gira em
tomo de 10%, contribuindo decisivamente para a
melhoria no Balanço de Pagamentos, para uma melhor situação das contas externas, ao contrário do
que vem ocorrendo no Brasil.
O Brasil é, em termos potenciais, o maior parafso turfstico do planeta - não há tufão, enchentes
grandiosas, vulcões -, e apesar disso, ,o turismo dá
prejufzo no Brasil.
·
É muito diffcil compreendermos racionalmente - e
não se trata de arranjarmos uma mera e fácil expr!Cação
- o conjunto de fatores que têm contnbuído para que o
Brasil, em apenas dois anos, 1993 e 1994, tenha tido
um déficit de quase US$2 bilhões na Conta Turismo.
' No ano de 1993, o Brasil teve uma receita de
tunsmo estimada em US$1 bilhão e 91 milhões e

e
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uma despesa de turismo de US$1' bilhão e 892 mi- ·
lhões, apresentando, em conseqüência; um déficit
de US$800 milhões, consoante dados' do Anuário
Estatfstico 199411995 da Embratur.'·'c· '''~' ·•
'
No ano de 1994, nossa receilli ·de· turism~ foi
estimada em US$1 bilhão e 924 milhões; e a despesa de turismo foi de quase US$3 bilhões, o que gerou um déficit de aproximadamente US$1 bilhão.
Apesar da precariedade histórica de nossas estàlfsticas e da grande participação do mercado paralelo do dólar no pagamento das· despesas com turismo,
é muno provável que etetivamente o 'saldo negativo
seja bem superior às cifras por nós apresentadas.
Isso não significa, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, absolutamente propor a criação de barreiras artificiais para os brasileiros que podem e desejam visitar outros pafses, ainda mais que o critério
da reciprocidade deve prevalecer em todas as relações internacionais.
• ' · · · · .. ·' • ·
'
Não podemos, no entanto, menosprezar os interesses da economia nacional e considerarmos normal o fato paradoxal de os brasileiros não aproveitarem o imenso potencial turfstico de nosso Pafs e
realizarem uma espécie de opção preferencial por
falsos parafsos turfsticos.
Desejo deixar bem claro que não se trata absolUtamente de xenofobismo nem da tentativa de fechamento de fronteiras, o que seria incompatlvel
com a minha formação polftica de homem que acredita no valor e na capacidade de ação construtiva da
· '
· · ~· ·
iniciativa privada. ·
Trata-se realmente de algo paradoxal que me
deixa profundamente preocupado como cidadão e
homem público: um pafs com enorme potencial turístico apresentar déficit na conta de turismo, vale dizer ser obrigado a gerar divisas em outras atividades
e setores para pagar as despesas de turistas no exterior a fim de equilibrar seu Balanço de Pagamentos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as tendências ,da econor11ia global e as análises prospectivas realizadas pelos principais estudiosOs do futuro
da economia já elegeram o setor que irá d~empe
nhar o papel mais relevante na economia do século
XXI: o turismo.
.. ... " · .....
Muitas vezes são vistas com ceticismo as análises prospectivas realizadas por ecoriom.istas, futurólogos e analistas da economia mundial, principalmente quando apontam metas que ·seriam atingidas
·no próximo século, pois, no dizer de John Maynard
Keynes, no longo prazo, todos estaremós mortos. ·
Quando falamos de tilnsmo,· o Muro já chegou,
já alcançou o presente, as previsões já se realiza-
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ram, não mais se trata de utopia, de análise prospectiva, nem de mera opinião pessoal: o turismo já
é a maior indústria mundial deste final de século, superando as indústrias automobilísticas de petróleo e
de eletroeletrônica.
As fortes tendências do crescimento do setor
serviços, na economia do futuro, apenas reforçam a
posição do turismo como atividade de primeira grandeza na geração de renda, emprego, lazer, cultura e
entendimento entre os povos.
·
O deknvolvimento da economia engendra o
aumento da participação dos setores terciário e quaternário no conjunto das atividades econômicas e o
turismo acompanha essa tendência, aumentando
significativamente sua participação nessa nova fronteira econômica e social.
A tendência futura da diminuição "das jornadas de
trabalho de grande número de trabalhadores e o conseqüente aumento de tempo dedicado ao lazer, à cultura e a a!Mdades correlatas abre caminho para o maior
desenvolvimento do turismo em termos munciais.
No Brasil, essa tendência ainda não se consubstanciou. No entanto, já começaram a surgir as
pré-condições necessárias à sua materialização.
A renda per capita vem crescendo, embora lentamente, ao longo dos últimos anos. O contingente de
pessoas aposentadas e em vias de se aposentar vem
crescendo significativamente. E agora, então, nem se
fala, em relação ao funcionário público. Em minha universidade, por exemplo, 40% de meus companheiros
aposentararn-se. A economia já demonstra sinais de
maior pujança, os investidores estrangeiros já elegem
o Brasil, preferencialmente, como o país destinatário
para substanciais investimentos produtivos.
Apesar das graves e tenebrosas desigualdades
sociais e regionais e de elevados níveis de violência
existentes em muitas cidades brasileiras, o turista
estrangeiro já não discrimina o Brasil como até recentemente o fazia.
Nesse ponto lembro, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, que já houve até um departamento
de estado de um país que não recomendava a vinda
de seus cidadãos ao Rio de Janeiro.
Ontem, no Rio de Janeiro -e digo isso com muita tristeza, Senador Aitur da Távola -,um circo retirouse do local em que estava por causa das balas perdidas, que atingiram, em uma semana, quatro pessoas.
Quem atirou? Ninguém sabe, mas sabe-se que as armas dos bandidos têm alcance de quatro quilômetros.
É difícil fazer prosperar o turismo em um país
no qual, repentinamente, as pessoas podem ser o
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alvo de uma bala perdida; verificar que uma cidade
com um aparato como o do Rio de Janeiro sofre tal
problema dói na alma da gente.
O sr. Artur da Távola- V. Ex" me permite um
aparte, nobre Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA- Pois não, nobre ~
nadar Artur da Távola.
O Sr. Artur da Távola - Senador, V. Ex" está
falando de modo claro, lúcido, percuciente, como
sempre. E o fato de haver me chamado ao discurso·
realme.nte me dá a oportunidade de tocar em algo
muito importante na simbologia aludida por V. Ex".
Quando·· um circo que representa infância, magia e
até um certo sentido aventureiro, bonito, por parte
dos artistas, é obrigado a se retirar de um local ro
centro de uma cidade - a segundá em tamanho no
nosso País -, essa simbologia é realmente muito
grave. É um sintoma de adoecimento do ~gmento
urbano, e o Rio de Janeiro, evidentemente, sofre
esse adoecimento. Parece que as balas que atingem aquele local, tradicionalmente dos circos, não
vêm de tiroteios na rua, mas vêm dirigidas de alguns
morros próximos. A poifcia ainda não apurou, mas
parece que alguém, por mero prazer sádico, atira na
direção do circo. Então, temos af dois elementos;
primeiro, o fato de que, sem desarmar a população,
continuaremos entregues a essa sorte de acasos
brutais e da maldição da bala perdida. A bala perdida, por um lado, ou o assassinato que é cometido,
porque a pessoa está com a arma na hora. O que
poderia ser resolvido no braço, como se dizia ao
nosso tempo, é resolvido a bala Agora, o dado estarrecedor. E não quero me alongar para não atrapalhar o discurso de V. Ex"; de todos os dados sociais
brasileiros, estarrecedores, o que mais me toca pessoalmente, o que mais me chama a atenção, é o nú:
mero de homicfdios que o Pafs perpetra a cada ano.
o Brasil, Senadores, está com uma médià de 47 mil
homicídios por ano. É um índice brutal. É maior do
que o número de americanos mortos na guerra do
Vietnã, é maior do que o de pessoas mortas na
guerra da Chechênia; é muito maior do que as pessoas mortas no conflito entre Israel, os palestinos e
a Cisjordânia. Como esses crimes vão sendo feitos
dia a dia, como os cadáveres não estão empilhados
e não dão fotografia, como em geral atingem o seg- menta pobre da população, parece que vamos ficando insensíveis: 47 mil homicfdios por ano o Brasil
perpetra! E nós nos damos como um Pafs pacHico,
bondoso, romântico. A Alemanha tem ceroa de 300
homicídios por ano, os Estados Unidos tem pouco
mais de mil e, ali, há uma sociedade igualmente en-
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sandecida num segmento pelo delírio do consumismo. Estamos com 47 mil homicídios/ano, sendo que,
apenas para dar um exemplo, há duas semanas São
Paulo teve um fim de semana com 50 homicídios. A
média de homicídios de fim de semana no Rio de
Janeiro é 20 e a média de homicídios em São Paulo
é 23. Há duas semanas foram 50; e, no Rio de Janeiro, 20, o que nos deixa pasmos diante dessa realidade que não pode ser escamoteada. Há alguma
coisa muito grave lavrando por aí. Mas nada disso
tem a ver 'com o aspecto saudável do discurso de V.
Ex", com a bela pregação do turismo, com isso que
V. Ex" pretende: fortalecer o lado sadio da sociedade, sem o qual os aspectos enfermiços de anomia
social que o Brasil vive vão acabar ganhando e levando a melhor. Obrigado a V. Ex" pela atenção.
O SR. NEY SUASSUNA - Senador Artur da
Távola, eu é que agradeço. O que V. Ex" acaba de
dizer faz muito sentido.
O Brasil, onde há tantas belezas, como a Bahia,
os pampes do Rio Grande do Sul, o Pantanal, as cataratas e a Amazônia, recebe menos turistas que o Uruguai. Alguma coisa vai mal, talvez por culpa de nossa
própria imprensa, que tanto divulga as barbaridades
que eSião acontecendo, as quais não podem ser escamoteadas, como bem disse V. Ex"; mas isso apavora
os estrangeiros, provocando uma queda do turismo.
Não conseguimos atingir novamente o fndice
de 1986. Quanto cresceu a população mundial?
Desde aquela época, quantas linhas de aviação foram implantadas em intercâmbio com o Brasil? Não
podemos entender por que isso está acontecendo.
Hoje, a Espanha recebe mais turistas do que a
sua população. Naquele país, a crime contra o turista é
duplamente penalizado, pois o objetivo nacional é receber os turistas. Aqui, no BrasU, ainda não entendemos isso. o Rio de Janeiro e a maioria das nossas capitais não entenderam que não proteger o turista signifiCa menos empregos nos hotéis e nos restaurantes e
menos emprego para os motoristas de táxis, que, muitas vezes, são os primeiros a explorar dos turistas.
Temos que criar uma infra-estrutura, uma educação para o turismo, pois, com isso, possibilita-se
um turismo crescente e não a perda, em dois anos,
de US$2 bilhões na conta turismo.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lembro
que o Nordeste tem sol 365 ãtas no ano e pode receber vilas e cidades inteiras de japoneses, de dinamarqueses em férias, que têm o inverno muito rigoroso.
V. Ex", Sr. Presidente, que bem conhece o seu Estado, sabe que não existe no mundo uma areia e uma
água como aquela da Praia do Francês ou da Barra
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de São Miguel. Eu, que conheço quase que o mundo todo, não me lembro de outro lugar que tenha
uma areia e uma praia como a de seu Estado; talvez
a Praia de Genipabu, no Rio Grande do Norte, e outras do Ceará possam se igualar as de seu Estado.
Mas não há infra-estrutura para o turismo e em
apenas dois Estados do Nordeste ocorrem investimentos nesse setor; nos demais, o investimento é
mfnimo. O turismo deveria ser encarado como urna
indústria que não polui e que traz, com toda a certeza, um progresso gigantesco, gerando um intercâmbio cultural muito grande.
O. Presidente Fernando Henrique tinha razão ao
nos chamar de matutes e de caipiras, pois temos agido
assim com relação ao turismo. Não 9 temos levado a
sério e em relação a ele nada de criativo fazemos. Estive há pouco tempo em um hotel cinco es!relas...JlO
Quênia - o restaurante era um grande circ;o de ljl~
assim como o bar; os quartos e os apartamentos eram
barracas de lona-, caro e sul generls. No Brasil;• em
contrapartida, ou fazemos monumentos, hotéis todos em granito, ou falta criàtividade, Jiorque falta o
apoio. Não entendo o porquê, mas algo está errado.
Hoje, quando ocupo esta tribuna, eu o faço :por
dois motivos: primeiro, para alertar que a politica de
turismo não vai bem; segundo,' para alertar que, dadas as desigualdades gigantescas que tem o Brasil,
o Nordeste poderia ser alavancado pelo turismo.:
O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me concede um
.
'
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Conoeoo o aparte a V.

Ex".
O Sr. Pedro Simon..., Senador N!3Y Suassuna,
também creio da maior importância o pronunciamento de V. Ex". Causa dó verificarmos a insfgnilicancla
do turismo na economia do riosso P!!fS principalmente se considerarmos o fato de que o Blasll é um
dos países que peroentualmente mais .turistas produz. Só ali para o parque de Miami são dezenas de
võos fretados, praticamente todos os dias, e o blasileiro é considerado daqueles que mais dólares .per
caplta gasta lá fora. O Brasil descobriu os caminhos
do turismo: Estados Unidos, Europa, vários p8fses
do mundo e, no entanto, não damos importância ' 'guma para o nosso turismo. Há um võo que faz a linha Brasflia/Curitiba/Porto Alegre/Buenos Aires,J e
eu o pego para ir para Porto Alegre. Não me lembro
com precisão o valor da passagem, vam< supor
que seja R$400,00. Se eu pegar o mesmo avião
para percorrer o trecho Brasflia/Buenos Aires o preço da p ssagem passa para R$250,00. É menos um
terço do valor, embora de Porto Alegre a Buenos Ait
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res sejam quase duas horas de viagem. Se pegarmos qualquer plano de viagem de uma semana, em
qualquer lugar, por exemplo, Nova York, Paris, Itália,
as passagens, as diárias do hotel, tudo é infinitamente mais barato do que pegarmos um vôo, nas
mesmas circunstâncias, aqui no nosso Pafs. Tive
que dar uma passagem para meu filho ir à Fortaleza
na linha Porto Alegre/Fortaleza. Ele precisava resolver uma questão como advogado. Meu filho gastou
bem mais do que um colega dele que foi para Nova
York, pasSou em Paris e retomou a Porto Alegre. Ou
seja, um vôo Porto Alegre/Nova York/ Paris/Porto
Alegre custou bem menos do que um vôo Porto Alegre/Fortaleza/Porto Alegre. Não temos planos de
viagem com preços bons sob nenhum ângulo que se
analise a questão. V. Ex" disse bem que a industria .
do turismo é a indústria sem chaminé; é a que não
tem poluição; é pacffica. Temos de nos dar conta de
que se a indústria do turismo é feita para as classes
média-alta e alta, cada turista significa, pelo menos,
a criação de meia dúzia de empregos para a classe
pobre. Não há indústria que ofereça mais oportunidade de trabalho do que o turismo. Pode haver alguém que pense o seguinte: o Senador Ney Suassuna está na tnbuna falando sobre turismo, mas isso é
assunto para rico porque pobre não faz turismo. É
verdade. Turismo pode ser coisa para rico, para a
classe média-alta, mas dá empregos para a classe
menos favorecida, um emprego tranqüilo, sereno. É
muito melhor a pessoa trabalhar num hotel 5 estrelas, do que trabalhar numa tábrica ou numa mina fazendo uma tarefa muito mais árdua, mais difícil e ganhando menos. Quando se fala em turismo, está-se
mencionando ãiVisas que vem para o Pafs e trabalho
para quem não tem. V. Ex" tem razão: num Pafs como ·
o Brasil, que perde em turismo para Montevidéu e
Punta dei Este -porque no Uruguai são só essas duaS
cidades-, não dá para se falar em turismo. Meus cumprimentos pelo importante pronunciamento de V. Ex".

O SR. NEY SUASSUNA - Agradeço, nobre
Senador Pedro Simon, seu aparte ao meu discurso.
V. Ex" abordou um assunto que eu iria deixar ao
largo, mas vou falar sobre ele agora. Reairnente, os
preços das passagens de avião no Brasil são inviáveis,
mas estão inviáveis em função de toda uma conjuntura. Os aeroportos brasileiros são os que mais cobram
no mundo; o querosene tem uma taxação gigantesca;
um avião, ao ser comprado, paga um custo-Brasil, portanto, custa muito mais caro do que os comprados em
outros pafses. E nós ainda não nos conscientizamos
disso, não pensamos seriamente em .diminuir esse
custo, não fazemos força para diminuf.lo. Os juros oo-

Outubro 1996

brados na compra de um avião no Brasil são quase
o dobro dos cobrados nos Estados Unidos.
E os hotéis? Paga-se para fica em qualquer cidade do interior do Brasil a mesma diária de um hotel localizado em Manhaltan ou mi Broadway. Os
cento e poucos dólares pagos lá por uma diária de
hotel aqui equivalem a mais ou menos R$200.
Realmente, algo está errado com o turismo na·
cional. Idéias existem muitas. Há pafses como a China, e na Europa, a Alemanha, que fazem turismo
para a massa. Por outro lado, aqui não se faz turismo para pobre nem para rico. Quém, tendo dinheiro,
se arriscará a passear numa cidade brasileira para
receber um tiro proveniente de uma bala perdida?
Imediatamente publicamos esse fato nos jornais;
não prendemos o bandido e, depois, fazemos propa·
· ganda negativa de nós mesmos. Convenhamos que
essa situação é de diffcil conserto.
Temos uma riqueza natural formidável no Nor·
deste, praias maravilhosas, povo hospitaleiro, comi·
da regional e folclore. Há tudo! Conversando com c
Governador da Paralba, falávamos sobre a belfss~
ma orla marftima de nosso Estado. Temos, inclusive,
um vale onde há pegadas de dinossauros em quan·
!idade. Se aquele local estivesse nas mãos dos
americanos, haveria animais pré-históricos moven·
do-se como em Disneyworld e, com certeza, milha·
res deles estariam à venda, sem falarmos nos restaurantes e outros empreendimentos que aborda·
riam essa temática turística. Infelizmente, não faze.
mos uso desse potencial.
Srs. Senadores, temos uma cidade na Paralba.
de nome Princesa, que se proclamou independente,
emitindo dinheiro e montando um exército para Ç'Jil'lbater a RepOblica. Se isso tivesse ocorrido nos Ei!ta·
dos Unidos, terfamos aqui uma Williarnsburg, outrora uma antiga cidade decadente e que, repentina·
mente, se tomou promissora. Como? VoHou ao século XVI. Todos os dias há desfiles, tiros de canhões
no forte e todos os seus restaurantes são tabernas.
É preciso apenas um pouco de criatMdade. O turista
poderia ir à capital e visitaria duas ou três cidades
do interior. Como isso poderá ser feito se o, nesse
empresário quer ganhar tudo instantaneamente?
Como fazer se o Governo não tem infra-estrutura e
capital barato para isso? Como vamos fazer se en·
frentamos as mais diversas dificuldades? Pensamos
em criar uma vila para japoneses aposentados, e o
que aconteceu? Esbarramos no visto, que só é concedido por um prazo curto, e um cidadão de idade
não vai sair do Japão para passar pequena tempera·
.da em outro pafs. Teria de ser, pelo menos, seis me-
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ses. Felizmente esse obstáculo já foi contornado
pelo Ministérto das Relações Extertores.
Fáceis medidas podem transformar este País
num verdadeiro parafso do turtsmo, mas é preciso
proteger o turtsta. É preciso crtar intra-estrutura, que
pode ter baixo custo. Para isso, basta usar a crtatividade. Como acabei de dizer, no Quênia, há um hotel
cinco estrelas, com serviço cinco estrelas, custo de
cinco estrelas, e é todo de lona. Falta aos nossos
ernpresártos da área de turtsmo a crtatividade.
O organismo se burocratizou. Conseguir verba
para montar os hotéis que devertam montados tornou-se praticamente inviável. É uma dificuldade tremenda! Enquanto isso, nossa receita cai pela falta
de segurança, pelo alto custo, pela falta de intra-estrutura, enfim, por falta de uma política de turtsmo ..
Gastamos, como acabei de dizer, R$2 bilhões a
mais. Considerando os turtstas que saíram e os que
vieram, tivemos que desembolsar R$2 bilhões.
É uma situação difícil, é uma situação trtste, é
uma situação revoltante. Isso nos revolta, porque
nós, que conhecemos um pouco nosso Pafs e boa
parte do mundo, sabemos que não existe país mais
bonito do que este; não existe povo mais gentil e
mais afável que este; não existe povo mais amigo,
mas falta uma política voltada para a·educação.
Senador Pedro Simon, V. Ex" quer voltar a fazer um aparte?
O Sr. Pedro Simon - Gostarta de chàmar à
atenção para um pequeno detalhe: o melhor exemplo
de país que resolveu levar a sérto o turtsmo é o da Espanha Antes de entrar no mercado comum europeu,
quando ainda estava numa fase atrasada, antes de se
desenvolver e crescer, ainda no tempo de Franco, a
Espanha resolveu levar a sérto o turtsmo e fez um plano para alcançar esse objetivo. Hoje na Espanha um
guarda de trânsito não pode exercer a sua profissão
sem que tenha feito um curso de turtsrno; nenhum garçon, balconista de loja ou atendente de bar pode trabalhar se não tiver feito um curso de turtsrno. Na escola, todos os alunos recebem aulas de turismo para aprender a
tratar o visitante. A Espanha recebe 33 milhões de pessoas por ano, e nós recebemos, como disse V. Ex",
uma quantia insignificante. A Espanha, que é um pais
pequeno, comparado com o Brasil, recebe 33 milhões
de turtstas por ano.
O SR. NEY SUASSUNA - Senador Pedro Simon, vou contar uma histórta sem dizer o Estado
onde ela ocorreu; direi apenas que aconteceu no
nordeste: um navio americano parou num dos portos
nordestinos, e seus marinheiros decidiram conhecer
o interior do Estado.

59,5

Foram até uma cidade do interior, sentaram-se
num bar e pediram uma cerveja - ninguém falava inglês no local, mas eles conseguiram explicar que
queriam uma cerveja. Foram atendidos e ficaram
conversando entre si. Logo depois, chegou o delegado e prendeu os três marinheiros. Ao ser indagado por que havia feito isso, respondeu que eles falavam algo que ninguém entendia e que podiam estar
falando mal dos habitantes da cidade.
Dessa forma, ninguém faz turtsmo. Enquanto rios
outros pafses se criam condições para o turismo receptivo, aqui tratamos o turista desta forma: nós os
prendemos porque não sabemos o que estão dizendo.
O nosso povo é afável sim, mas teme algumas
coisas, principalmente estrangeiros no interior, quando não há comunicação. Então, é preciso que se crte
essa estrutura receptiva É preciso que aprovettemos
nossos recursos naturais, que são abundant~
Na qualidade de Senador nordestino, como representante do Estado da Paraíba, vejo que é chegado
o momento de sairmos dos planos e dias teorias para o
desenvolvimento do Nordeste e utif!ZamlOS o enorme
potencial representado pelo turismo na forma de redução das desigualdades e de crescimento da região.
O Governo Federal é constitucionalmente obrigado a adotar políticas compensatórias em beneffcio
dias regiões menos desenvolvidas. Dessa fonna,
cabe ao Instituto Brasileiro de Turismo - Embraturconceder grande prioridade ao desenvolvimento do
turismo no Nordeste.
Para tanto, defendemos maior participação entre Governo e iniciativa privada, em que a Embratur
deveria realizar estudos técnicos mais profundos do turismo no Nordeste e colocar à disposição dos empresários interessados o conhecimento téalico, a base científica, a capacitação de pessoal e demais ingredientes necessários para que o Nordeste possa competir favoravelmente nessa atividade tão prioritária para nosso Pais.
Precisamos dotar o Nordeste brasileiro, cuja
Costa Dourada desfruta de sol praticamente 365
dias por ano, de produtos turísticos de alta qualidade, de serviços prestados de acordo corn os pa~I'Ves
internacionalmente aceitos, a fim de. que o torl'sta
seja bem atendido e retome ao nosso . Pafs.
Com a extinção dos incentivos fiscais ao turismo 1986, o setor passou a ter maiores dificuldades
de competir internacionalmente. Basta observar que,
até os dias de hoje, ainda não conseguimos recuperar o fluxo de turistas estrangeiros que ingressou no
Brasil no ano de 1986, que foi de um milhão, novecentos e trinta e quatro mil e noventa e um.
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Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o enorme potencial turfstico brasileiro, certamente, deverá
ser observado por concorrentes de outros pafses,
receosos de que se desviem para o Brasil os fluxos
turfsticos atualmente estabelecidos, já que nenhum
desses pafses tem uma cidade com a beleza natural
do Rio de Janeiro; nenhum pafs possui uma floresta
amazônica tão extensa; e em nenhum outro existe
um lugar como o Pantanal mato-grossense. .
Um Ços nossos trunfos nessa luta pelo desenvolvimento do turismo é a beleza do litoral nordestino, cem praias consideradas as mais belas do mundo, cem um povo hospitaleiro e desejoso de trabalhar e construir riquezas para o Brasil.
O desenvolvimento do turismo no Nordeste
contnbuirá decisivamente para a melhoria da quali- •
dade de vida de milhares de brasileiros, com a geração de novos empregos, com maior qualificação dos
recursos humanos, reduzindo as desigualdades regionais, dando maior integração social e econômica
ao nosso Pafs, protegendo o meio ambiente e preservando o patrimônio histórico e cultural.
No Anuário Estatrstico da Embratur, apenas
dois Estados nordestinos são estudados e analisados especificamente: Pernambuco e Bahia Os demais
Estados são agrupados em •outros•, o (Jue dificulta uma
análise mais profunda do turismo nordestino.
Quero, neste momento, fazer um apelo ao Sr. M"lnistro da Indústria, do Comércio e do Turismo para que
transforme em decisão polftica o preceito constitucional
que confere ao Nordeste prioridade na área de turismo.
De minha parte, acredilo ser esse o momento polftico ideal, quando o Congresso aprecia o Orçamento
para 1997, para contribuirmos cem as ações de fomento
necessárias ao incremento da atividade turfstica.
Considerando que as emendas individuais têm
pequeno poder em termos de força para aprovação,
gostaria de conclamar os Srs. Uderes e as Bancadas interessadas, para a apresentação de Emendas
Coletivas, posto tratar-se de matéria de interesse de
vasta porção do território nacional.
Tenho a firme convicção de que a adoção de
uma politica de turismo planejada, determinada e
responsável contribuirá não só para a melhoria da
imagem do Brasil no exterior e para o equillbrio do
nosso Balanço de Pagamentos- dois bilhões é muito dinheiro; cem um bilhão !arfamos a transposição
das águas do Rio São Francisco e resolverfamos o
problema de quatro Estados. E dois bilhões foi o que
perdemos nos últimos dois anos - mas, sobretudo,
para resgatar o desenvolvimento do Nordeste a partir da sua vocação natural.
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Sr. Presidente, ao terminar, espero que façamos as cerrações necessárias, para que esse gigante adormecido acorde e atraia, cem a qualidade dos
serviços prestados ao turista, toda a população mundial para conhecê-lo. Então, teremos uma indústria
limpa que traz grandes recursos e que tem condições de alavancar o progresso deste Pafs, que é o que
todos nós queremos.
·
Muito obrigado.

,...

Durante o discurso do Sr. Ney Sulii$una, o Sr. José Sarney, Presidente, deiXa a
padeira da presidéncia, que é 'ocupada''pelo
' Sr. Teotonio Vilela Filho, 1g Vice-Presidente.
Du~ o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Teotonio Vilela Filho, 1g V"ICe-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Henrique Loyola.
·

O SR. PRESIDENre (Henrique loyola) - cOncedo a palavra ao Senador Francelino Pereira (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as estatisticas são oficiais e mostram que o Brasil está obrigado a dar uma virada de 180 graus na sua politica de
transportes para ganhar a médio e a longo prazo
condições de competição mais próximas do chamado Primeiro Mundo. ·
·
O Pafs perde anualmente de cinco a sete bilhões na utilização quase exclusiva do sistema rodoviário para escoar a sua produção. E quem está reconhecendo esse fato é o Banco Nacional de Desenvolvimento Eccnômico e Social, o BNDES, em estudo ~nte_ amplamente âiVUigado pelos meiO!j de
·
comumcaçao.
Apenas para exercfcio de análise comparativa,
chego à conclusão de que estamos perdendo 111eia
Companhia Vale do Rio Doce por ano. Ou de que,
com essa soma fabulosa de prejufzos, estamos deixando de construir três ferrovias Norte-Sul a cada
ano que passa. Esse é um dado concreto que, no
meu entender, deveria provocar uma revolução imediata nas concepções dos investimentos oficiais na
área dos transportes. Com a constatação sob're o
volume de perdas, que tem o selo de responsabilidade da mais importante agência de desenvolvimento
do Pafs, o Brasil rodoviário teria que acordar ferroviário, depois de sentir o tamanho do susto.
De acordo com os números mais destacados
pela imprensa em matérias informativas e em eãdoriais, o peso do transporte [rodoviário no .sistema.de
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cagas é de 56,06%..16 femMas iep
liam 21.37%.
as lüo&ls ;ipOOâS 18,44%, os gascrl*'S e oJeot!ulos,
3,84% e os_aviões, (1,29%. É ilqloi1anE wtiãielar. ro
caso daslüovias. o camter abrido poucosignilicaliwo
005 iÚileltiS, ...-na ablangeucia mais iaXtiill. Esse é
o meio de liansporle mais lratXíollill e mais~
em txla região ailii12Õiica. o CJIEl CXliiiJbj pamnmsca.ara realidade do reslal1e do País. i deialiit!iile caren1e
do modal acpMário.
-

Os ,iÚileroS mosiJados pelo BNDES colocam o
Ella5il em sihiiiÇân descoofOI1ável 11D c:orlttlnD com
outros países em deserMllvmenb. cxxle a mécia da
p:r IÇa do ttanspoile femlviário é de 38,5%. o controrm é aDia mais desvanlajoso pam o Blasi na tdização dos WIDs pam o IJai!SpOite de líquidos. gases e
!JliDéis- Em eliiDiial. o .Jornal da Tarde indica 1JJe "allizWta Algeiúla 1em tma rede de dolos IPIIro vezes
maior do 1JJe a biasieila". Sem falar nos Eslados Unidos. onde esse meio de tJansporle. c:ansideiado o
mais baialo de 1Ddos, .espon:fe por- 23% das CaJ9iiS
1JJe podem ser bmiSpOiladas aballés de poti *'S
Si"s e Sls. Senadores, eslá ~de ll'imasconvicções JELm tma polílk:a ani-rodaviarisl TemJS
tm imenso e h!sliinável pabiuÕiio de n
-'"" IIDs
em eslradas fedelais e esad eis IJJe fí!m lido enonne
i•IPOdálláa no deserMllvimeniD ewiÕOWX> 005 esla005 llledlenaneos. amo o meu EStado de Goiás. A
q'PS'ão crucial é buscar R!CUiSOS de denlro e de faa do
País pam rnarter essa rede rodolriária em boas axdções de 1iânsiiD. cklianle txlo o ano. e pam inllestir em
esbadas seanlárias pala o esc:oamerm da pmduçoo
A polílk:a de pdvalização das rodcMas CJIEl são CXXEifeladas o "lilé" do seiDr é ~ fatl ac '"I icio9 • e ameça a
dar cem. Mas nem lcctls as 1ods.ias exisleliles vão merecer o inlei : 005 me san ores, pelo eso mo poder
de •e'SI • ost> ewiÕriica 1JJe boa palie delas oferece.
Enquaito penbar a eso
• de reaiiSOS pa1a a
mamlenção das rodovias não privaliq'as, o País 1elá
CJJe CXXNiller com enomleS cilias de prepzos_ Bancar
eras peidas. por falia de •e ;s.-e; politicas e oçunenlárias, fica m.iiD mais caro do 1JJe irNestir em pmcelimeniDs con-elillos. Tiiii;H;e, ro meu amm. de tma
iiNeisão lamenlável das rossas neo
- !artes E já 1JJe
a nossa mabiz ecai3uica de liaiiSpOo1es é mcbriária.
não~amotiade~na~~oo

mesrro fentlo em 1JJe dellem ser lan;;adas novas ciretrizesna dieção doaesci•e mela ~femMiria.
Os esl!idos levai dados pelo I3NDES iecebelam o
apoio 1l!crico do Geipof. do DNER e da Corfedelação
Nacional 005 TiililSPOlleS. o CJIEl aTe!JIIll precisão e
segr.mça nas axdlsões do doa.mEniD. O ew101Tis1a Élcio Mário Schroeder. tm 005 iilegiacdes do~
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caiSii:ia que, "'ID peóodo de Dlação a:ebaiú. o
aiD cusb do 1lanspcde era fal:ãuede emiUido ro
preço Wlal 005 procüls". 1-qe. na qtiOO do ewJOIrisla. !JCIÇa5 à esli4 ilzajio IIIDII!!Sária. O peSo é
maior. A saUção global ilCã:ail pelo docunerm é a
iliplaüação de 1eminais inleimodais. iiE!Jan:b os
- I IBS maóliiio e fenoviário paill as longas ãstancias. 16 mdouias seriam nlizahs pam os peFCI.ISOS mais cufDs, buscancb-se,. can isso. tm ajlsE iEQiail!JJe vai pemilir a r.Dlnalirfade,. a rem..
ção do cusb Blasi e o a:mEi1b do poder de CXXI1J!ltir,;ão OOs pmcitos b
as.
Çsklu de plero acoitlo com a inha de pensameniD levada a público pelo BNDES. sobieludo F'
te IIIQIIItl(lk) em cjue são lançadas perspeclivas sombrias sobre o de se npeuho de nossa balança comercial neste e no pn)ximo ano. É hora de estatele~ e
1Jabalhar sobre novas prioridades 1JJe pauifaiu
liânsiiD ágil e baialo da produção lxasieii;J. prh:ipalmenle a produção agrícola. É preciSO acoc•canhar. gerenciar de perto e olimzar os resjlarb; da
privalização da malha fenoviária. parlicdannenle no
Coriedoi Cenlro-l.esle.. É iudispeusãwl conceber
IIOV'OS e g~mldes pmjeiDs ferroviários pala recilZir a
COIIOOidJação e a sobrecaiga no seiDr mdalliário..
E aqg c:hamo alençãOespeàal pala a Fenovia
Noite-SIL
Nesse sentido, aeio ser a nossa piÍIIidade número um a OOcisão de fazer decolar o pmjeiD da COO!r
1rução desla Fenovia 1JJe iga. o Nade ao SIJI.!Jie
da cm11i lha leutamenE apenas nos seus pàneirostrechos. com um ll!al de 220 quiiÕiiiebOS a serc:onciJído
sumeule ro &!ai do proximo aro. O esbçD dos gc:Nernadoles do Disblo Fedelal. Goiás,. Tocaót> e Maianhão. em busca de n!CIJISOS intemacionais,. deve ser
CUiespoiddo em cimensão de i ilei : s pelo Plesidenle Femando Henrique CaJdoso.. De tma previsão
de rectJiSOS de 86 mil1ões no OiçameniD deste ano. as
liJeraçiies rec:kJziiam-se a es
os 5.5 miliies. Pala
o peDimo aro. as previsões são de apenas '20 lllilhões. É nUlo pouco para um pmjetD de inegável inleresse para a i1legiação nacional e a i iCO!pCiiação econõnica da vasla região dos cenados.. Espero IJJe o Pie' sidenle seja sensibiizado pelo recado 1JJe vem dos
seus pi(Jpcios a ss: s II':!S e asstma a~ .K que
em da : ssa láa de seus pcineims pmrucdamenlos.
O Sr. Romero .Jucá- V. Ex- me concede um
aparte, Senador Mauro Mir.mda?
O SR. MAURO MIRANDA- Çom IDdo prazer,
Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero .Jucá - Senador Mauro ~
da. gos1aria de le!jisbar duas qc ieSIÕeS impoilantes.
I

•
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Primeiro, a política de privatização das rodovias, de
certa forma, desafoga a necessidade de investimento no setor de transportes nas regiões em que há carência dessé processo de construção e de desenvolvimento. Sem dúvida alguma, a construção da linha
de integração do Centro-Oesle e do Norte é funda..
men1al para o deserwolvimento harmõnico do Pafs.
V. Ex" coloca esse pleito com muita seriedade e
com muita representalividade. Segundo, eu goslaria
de registrar que o Governo do Presidenle Fernando
Henriqlje Cardoso tem procurado cumprir - é bem
verdade que com extrema dilicuklade - c:on-.xomissos corno esse.. No norte do País, eslá sendo construída a BR-174, para a qual cons1antemen1e o Governo Federal tem liberado recursos, ermora pouco.
Isso nos faz crer que, no próximo ano, a BR-174 deverá estar complelamente asfaltada No Eslado dO
Amazonas, está quase pronta e no Estado de Roraima, faltam apenas 300 quilõmelros para serem asfaltados. PorfanfD, é muito ~ esse progmrna de pi1Vafização, porque libera teCUISOS públicos
para a construção desses conedores, eomo bem
disse v. Ex". Gos1aria de parabenizá-lo pela importância e pela pertinência do assunto.

O SR. MAURO IIIRANDA- Agradeço a V. Ex"

o aparte. O caminho é esse, mas insisto juniD ao
Presidente da República para que defina esses
grandes eixos, espeóalmente as rodovias e as hidrovias, para que possamos acelerar mais um pouco
esse processo. As rodovias BR-101 e BR-116, por
exemplo, pelo seu tráfego, lêm todas as condições
para serem privatizadas. No enlaniD, leva-se IRlito
tempo para se definir 001a ação mais corceta em relação a essas rodovias Ião ilqxxlanEs par.lo País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDeNTE (Henrique Loyola)- Concedo a palavrn ao Senador Lúcio Alcântam. {Pau$l.)
Concedo a palavra ao oollre Senad:lrAorrEro.ld.
O SR. ROIIERO JUCÁ (PR.- RR. Pronln:ia
o seguinte ãascurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, s~ e Srs. Senadores, a AIDS tem sido
um flagelo e um sofrimento para a saúde pública no
mundo, ceifando milhares de vidas anualmente.
Todo o esforço tem sido empreendido pelas instituições científicas do mundo, públicas e privadas, no
sentido de buscar urna cura ou pelo menos minimizar esse sofrimento da humanidade. Nesse sentido,
carqlal1has de esclarecimento lêm sido feitas no
País, visando a mudanças do COI11KXIaJnenfD da sociedade.
Os meios de comunicação ciariamente tivulgam essas campanhas, propagando a idéia de que

uma das fonnas de se corJtlater a di s : uiuação da
AllS é o uso de preseJValiws. Tem-se incutido na
consciência da população que, usando-se presentativos, as p ess ras não conlraem a doença.
É preocupante. eu !iria até. mesmo esfanece.
dor, quando nos depaJamos com as llllimas notícias
veiculadas pela ~ ISil, en1re elas revislas e jor·
nais - cito especificamenle O Eslado de S. Paulo

do .!á 13 pnSximo p;;maoo -. S19J11c1o as quais a
"Maioria dos preserr.divos não c:uqxem nonnas".
Matérias eslampadas nos jornais derrloqsbam
que !Jlll)de parle dos preservaiivos vendidos no
nosso País não~ oS plé-requisiiDs de seguJall!ià para o fim a que se destinam. O mais grave,
Sr. Piesideute. é que muius deles têm o selo do lnmeú!). ou seja. muitos deles têm a chancela do Go-

verno.

.

:,:.

Por conla disso, apresenlamos ~nto.
convocando para prestar esclarec:imenlo à Coordenadora E:lleculiva do lnstiluiD Brasileiro de l"'efe=
do Consumidor -ldec, Marilena l.azzarini. e c~,-p;:
sidente do lnstiluto Nacional de Uelrologia - lnmetro, Júio César Carmo Bueno. para preslar esclarecimeniDs sobre denúnciasfonmladas pela imprensa
a respeito da qualidade dos preservativos 1dffizados
no País. AD requerUienlo apresenlado à Coriissão
de Assuntos Sociais, anexo uma série de rnalêrias
que elucidam, esclaJecem e dete niuam as questões que aqui apresento.
Assim procedo, Sr. Presidente,. pocque acredito

ser da maior iqJorlância o esdaiecimeniD dema
queslão. Não é possível que o Governo faça propagancla, ideando wn caJni•oo de conibale à disseminação da AIOS, e ele mesmo apr
de selo cb lnine110 em presentalivos que, segmdo as malérias, não
têm a CJJalifade '"" : hia para evilarema doença.
Temos que esclarecer efelivamente essa Q!leS. lão, sob pena de a propaganda do Governo sobre a
dos preseMltivos, na verdade, levar milhares de p essoas a cordiair a doença pela utilização de preservaliws que não fazem el'eilo.
Sr. Presidente,. nos pi(iximos dias a Conimão
de Assuntos Sociais, 1ão bem preskida pelo Sena. dor Beili Veras, eslarit debatendo essa questão, porque entendemos ser ex1remamente importante no
tocante à saúde pública do nosso País.
Eram essas as considerações que eu queria
fazer, Sr. Presidente.

/IJ!iização

DOCUIIENTOS A QUE SE REFERE
O SR. ROIIERO .AJCÁ Ell SEU PRONlJN..
CIAIIENTO.
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COMISSÃO DE ASSl 1NTOS SOCIAIS.
REQUERIMENTO N°

, DE 1996.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base no Art. 58. parágrafo 2°.
inciso V da Constituição Federal e na forma do Art. 90, inciso V. do Regimento Interno
do Senado Federal, que, ouvido o Plenário, se digne de adotar as providências
necessárias á convocação da Coordenadora Executiva do Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor - IDEC, MARILEN A. LAZZARINI e do Presidente do Instituto
Nacional de Metrologia - INMETRO, JULIO CESAR CARMO BUENO, para
prestarem esclarecimentos sobre denúncias formuladas pela Imprensa a respei~o da
qualidade dos preservativos utilizados ·no País.

JUSTICA ÇÃO
O jornal "O Estado de São Paulo", no dia 17 próximo passado,
denunciou que " Maioria dos preservativos não cumpre normas" e que " de 20 marcas
analisadas 13 estão fora dos requisitos de segurança exigidos no País", conforme
resultado de testes feitos pelo IDEC. E. ainda, que o selo do INMETRO, que atesta a
qualidade dos produtos estava presente em 17 marcas ( lO delas com problemas).
A denúncia tem por base os ensaios laboratoriais realizados pelo
Instituto Nacional de Tecnologia- INT, no Rio de Janeiro.
Segundo afirmou a Coordenadora do IDF.C, MARILENA.
LAZZARI!\11, os resultados são preocupantes e a situação é mais grave com os produtos
importados.
O Presidente do INMETRO, JULIO CESAR CARMO BUENO.
anunciou que as normas de segurança. após a divulgação dos testes. serão modificada';.
Dada a gravidade das denúncias, consideramos necessária a
presença das autoridades acima referidas, para esclarecer e informar a Comissão. para
conhecimento do Senado Federal e da opinião pública, as providências que serão
adotadas para a solução do momentoso assunto.
Sala das Comissões, .~m_.... ---/
./ /
I

'

.

_ --......

"
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O Estado de São Paulo
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17 de outubro de 1995

Maioria dos preservativos não cumpre nonnas
.De.20 ma.rca.ç
~--

analisadas,

13 estão fi;rra dcJs

•!·~qu:isit.os de segurança

; :. , e:zigidos no Pais
,.,,-•.
;

'

.....

T

""" ap.....,ntararn probltllnlSS com a

tras

reze das 20 = d e PI'OSOJ'·
vaâvos maJs utilizados no Pais

,
nã.o cumprem o:; requisitos da
·norma b~,..Ucira })ara o produto,
.éoruorme oo resulwd<>S de testes fei·
.fOS. pelo lru;tituw Brasileiro de !)e!.,.
"" do cÇnsumldor (!doo), dlVUíga.\l(iiõntem. Sete di< marcas pesqui;.adas apre!'Cntaram problemas J'ela.
c!o.nadoS aoG ensaios de et10uro e
ulna nos testes de vazamento. O selo
F.,9 In!t!!uto Nacional ele Metro!~
;,CI~ que aoosta a qualidac:k
,a'!' produtos, estaw. presente ozn 17
~(lO delas com problemosl:..J
,. óo eftSII!os laboratoriais toram re;.
Í"_s,pelo Instituto =-:a<:ional de Tecno,h'iilia (!Nl'), no Rio de Janeiro. Foi'aw testac1>.s as 16 marc:ao de l>""
:S..,.....tivos mais vendida.o em São
.~ e no Rio e quatro mllrCliS doad&s pelo Ministéno da Saúde, das
C,W. 10 import&daa e 10 nacionais.
; . .:Q!_~w.lOS são Preo<:LipanteS",.
~~9\!..Marilen~ ~ <;oordeo
'1.84ora ex=~ do ldec.. Seis mar-

ti\~ amoscom o compn.

.IJil!Fm (como plãsti·

mento menor ·que o

ou
,fal~;& do prazo deva·

exigido: e outras
duas tinham problema de 5\ijC'ira. \i·

oo: tr.unslúci do

INMETRO

)id!!Ce).

HEUANA NOGUEIRA

dua.s

,.mbalagem ou rotu·

$n}>ortados -

ANUNCIA
A si·

SÉRIE DE
MUDANÇAS

,tt;ação ê mais grave
.com os produtos im)).of.t.ados, se~undo
;.!~iilena. "Aperr.u
~ m.arca c."Umpriu

.

_

..PJ.e:namente a nmma e

~ t:Mtram
se~ça·• .......Utou.

de
r ., E!\cn as nacional$. apenas wna
marca ap~ntou problema de estoU!'O (OU.. nào-lubrillcado). "Quero
:It!J'_"!!l.~ ~·. attrmouJosé ~:
jo, diretor comercial ela empresa
lnal. fabricante do produw. A OU..
1ubri5.cada passou n~ t.e:!lteS.
Araújo disse que não recebeu as
'a.nãllses completas dos tiiSt.OS e oon·
si<1era a divulgaÇáo "uma il\justiça.
que pode corúunQir o oonswnidor e
1prot>lemas

acabar com uma
maroa qu~ exiStA! há

3õ

~os·.

Ouuas d= mar-

cás brasileinls ap""

sentaram proble·

.si\~l

a oJho nu.
"Os testes mostram que exis·
tem no mercado de" produtos
bons e muito bons. dois regulares

e oito que devem ser eliminados
por coloCar em risco a. saúde do
consumidor·, disse Marilena. ~H a
necessidade de se·tomar uma sé·
ri e de medi elas vtsa.ndo a proteçã..o
do consumidor•, acrescentou.
•Entre elas está a quest~o da vali·

dade do produto, determinad&
pelo próprio fabricante. • Segundo
Ma.rilena, os produtos que mais
apresentaram problemas são os
que posauem mais de um ano de

fabricação.

MuclaDças- o !!!'§idente do I.nme-.
tro, J.Wo César Camto Bueno, :snun- .
Ciou ontem que as norma.• de

S<!iu·

til"âSílélras ....., iiiõdl!íciada:s
apos ilivi.olBáÇiõ dos -.... •o cll.ma
~

q\ientê' clõ'l!i'üil pode criai' um ...,_
lhec:imento mais rãpido do látex dos
pre.oeNativos", di:lse. "!'ambêm ,.,..
mos propor a ~ do prazo de
validade."

mas com a embalagem ou rotula.gem~

Folha de São Paulo

Sábado, 19 de outubro de 1996, São Paulo '

.,..

Saúde 2,8 milhões de preservativos reprovados em teste não serão repassados;
secretaria tem 1,4 milhão sem problemas
·

d. '

ESTADO PÁRA DISTRIBUIÇÃO DE CAMISINHAS
OSCAR ROCKER NETTO
da~Loul

A Secmaria di Saúde de São
Paulo suspendeu a distnõuição

dos preserwt:ivos da marca Preserv (lubrificado e ol!a proteçio) e
Moods, que foram xeprov.tdO$ tm
teste feito pelo Ide<: (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor)
esta semana.

'jPor prec:auçio. VIOlO$ lguar.
dar o l<$cl1ado doo I10\'0S testes
que vio ser feitO& pelo Inmetro»,
disse ontem o coordenador do
programa DST/Aíd> daa<a<larla,
ArturKaljc},man
o lnmetro,. órgio. responsávei
pela certifi<&Çio otic:ialdequalidade dos preservativos, &rã os testes.
na semana que vem. Os resultados
devem ser obtidos em duas ou trts

~ segundo Júlio BUCDD,
pmideate da etl,tidade.

'Asccmariaestadua!deixade'""
passar cera. de 2,8 milhões de prc:·
servativos, quase todos da marca
!'!=v (lubrificado). Mas o fluxo
de distnõuiçlo paraosmunidpios

e ONGs (OZJ!"lizaçõcs não-go=·
nimentais)nàoseráprejudicado.
· Segundo Kaliohman, há um .,..
toque de 1,4 milhão dep=moati·

wsque nao apresentarãm problemasnole$!edoldec(siocles:Gol

·den Condo= IUgh Safetye PI<>

oervP!us).
• ! -'A r=etaria distribuj cerca. d<
800 mil preservativos por m&
"Podemos iguardar tranquilos o.
novOs testes."
Kalidulwl também - •.,;.;,
tando as ONGs e· municípios qu
~ os preservativos em csUl
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que que aguardem os resultados

dos testes. "Se forem considerados impróprios. vamos repor.'•
O Preserv vetado tem embala-

gem prateada.,O que continua sendo o:üstn"buído, azul.

do Ministério, da Saúde, é compos-to pelas marcas Unidus e Golden
Condom High Safety. ambos
aprovados no teste do Idec.
O ministério distribuiu uma das

marcas que apresentou problema

Ml.nl•Urio
O estoque de preservativos do
Programa Nacional de DSf/ Aids,

(Condoms cartela carnaval) duranre o Carnaval deste ano. mili o

601

estoque do modelo já acaboU:. Foi

dist<ibuído cerca de 1,9 milhão
..·,
O estoque atua1 do mi!!istél),Ç,~
de arca de 5 milhões de~
tivos. O repasse PJ':'O~·. ~
malmente. . ·.--. 1•: r.•M···, $ÍJ
Os preservatJ.vos.q~JC a~tJ~
d~preservativos.

ram problemas.~ -C99;1PnidõS

Folha de São Paulo

quinta-feira, 17 de outubro de 199.6

SAÚDE 2 Técnicos acham que prazo atual, entre dois e três anos, é muito longo e
pode prejudicar a qualidade

INSTITUTOS DEFENDEM VALIDADE MENOR •.

dOI Reportagem Local ,.

· • da Sucursal dO Rio. ..

o·Iokc (insti~B~·de

Ddesado~or) e o lnmetro (histituto Nacional de Metro-

logia,' Normalização e Qualidade
bldustrial) quer=; reduzir o prazode~dascamisinhss.

··
Esse piliZO, que é definido pelas
fábricas, atualme.nte. yaria entre
.doisetrês.anO$." '· .. :" · .
·
·Sozifredc> Paulo' PaZ, coordenador técnico do Ide<,. sugere p=o
máximo de,!pn·'a.DO~.Além..di.sso,

~~:·-=á.á~=~J:;.

_~-bém o.~duto no. varejo·, ·an·
deoconsumiãorcompla.~' .
Segundo ele,. as importa<jas nio
deveriam entrar~ Brasil. com da·

ta superior a.~ ~ap6s,a.~..

bricação. O ldec defendo também

um processo. de validaçiô:dos;tea-

.tes: um. meslno P."ociu.to scrl&:~.
tadopordif~eo~~~ ..

O presidente do. Inmetro, Júlfo

Bueno, afirmo~ ontem no Rio que
pretende discutir com o Ministério
da Saúde fabricantes a redut;ã9
· doprazode..Udade.
. ·:.
"A gente acredita que o prazo deValidade esteja prejudicando a
qualidad.C. No caso dos importados, o produto sofre alteraçOes.

e

pois~ mUito longo o período entre
afabricaçloeoUSQ..,afirm.ou. .

. Segundo BI!<OO, a partir da p~· ·
. xima sémaná, o 1nmetro pmendt

faU:r novos testes com as marcas~
feprovadu. "A que for '<!'fOVllda.
novamente será retirada. do mer- .
c:ado''. disse Bueoo.
·
·
. Oinmetro~iigadoaoMiiÍistériD:
da Indústria, Comércio e Turismo
e mponsávd pela certificação de
· qualldadedosprod~s.. • .:
o lnmetro tambéinpretende .w~
mentar o nó.mero de preservativas
testados por late .-vai p~ de
l25 p~vos em cada lote de
ISO !Wl para 300 por ISO IJ1Ü.
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Saiba como o Idec fez os.testes
·.

'

~

.

.

.
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Adolescentes
reclamam
ela Reportagim Loci't·

,, Pleserwtivo estourado é ur.
·problema aesceate entre os ado
Iesceates. No Disque-Adolescent«
mantido pehi Secretaria de Estado
4e Saúde de SP, 10% dos atendi
mentossereferemaoproblema.
.
--- - --.
,.....;

.~~.o- !~utUpe~
~

';---

'

'

qu,isadora da .OrganizaçJo Mur
dial da Saúde que participa do se~
viço. diz que até este 11119 os adole.
çentesniorecJam;l!lUJldisso.

· O serviÇo aten~ em ·~édia 1
_chamadas por dia; "As-menin~
dizem: 'Nio sei o que acónteee,
camisinha estou na hora h'", con1
AlbertiDa. Segundo ela, a gravid~
éomaiorreceiodasadoiesu~tes.

.Outnii 1Ó% d~ ~iidimentos l
refttem ao inçbmodo que o pn
duto pode ausar ou que efétiVl
meateausouduranteosexo.
••

""-""

clll Suaoaal clelrullia . ·.

· ·o1 aegÚros-~

poderio·:aer
· obrigados a pagar tratamento de
cloentes 'de Aids, de acordo com
projeto elo senador.LI1cio Alc:lnta-

'ra

.~DB-CE),

aprov.ado ontem

pela Comlsaio de Constitulçlo.
JustiçaeCid•dania do Senado.
, ,. O projeto fOI aprovado em cm-

em CaiO de atendimentcí do paciente
sUS(Sistema OnicO de
Saáde~ o seguro-saúde. tm que
rasarclraredepóbijcL
. . ..
·Oa RgUrOH&I1de atendem 10.
'?'j!bOeadepeuoasno ~ ..

Pelo

·OprojetodeAI~pm>eque

eles ser1o obrigado• a atender
q\Wquer cloença ideatificada
. OMS (Organlzeç.lo Mundia,l
ter~enio-tmquepu- . S&W!e}. ~ poderio.t&Dibán fa
sar ~ pleúrio do SeDado, mu · zer restriçOea ao1 procedimento
~deseraprondopededia81'6stjroetrat.omeatoa ·
laC4u:Wa.Ducordocomotezto, aYaJ~Ç~dot,quellooamaiacaroL .

•.
~

. ·--...:-

·... 'I!
~

,.

;,

~ -

~
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Empresctvai ,'processarJdec.
nhum. Todas as nossas•ca-.
.misinhas são analisad_as e .
A eu1p~ ~laU$iegel·m- ... aprovadas . .P.~o· .. Inmetro. ·
Estãinos· de acordo com -a ·
4ú.Stria .~; Comércio, :irilpor~
jei~, disse.· .
'iadorà
dos
rese&.ltivos
da
'
p
.
, A: Blàusiegel énviou C)n·marca Preserv, llllleaç& en_.
tem
uma notificação extra•
·~CQm.umaação naJ~~:
judicial ao Idec, na qual
Çacoiltrao Idec... -.
.
afirma que entrará çom
','~do Matcelo.Rodoluma ação judici~.de perdas.
fo Hahn, dó~o. da empresa.
()Si cri~os '.·~dos· -pelo
é danos e ação de danos
· Idec estão
desacordo
'inorais caso o instituto continue . divulgando dados
c;om <;~s procedimentos téc. contra os produtos da mar~
niccis do Inmetro.
caPreserv.
"Temos informáções de
Os representantes das ouque os lotes foràm mistura. tras empresas citadas pelo
dos na realização dos testes.'
.tldec não foram localizados
. Isso· está fora 'que qualquer
.até ontem à noite.
norma no mundo." .
.••
Alexand:Ce Grangeiro, do
. · "Estamos serido vítimas .
de. um teste sem critério:ne- · •·programa DST/Aids da Se..da'Reportagem
'
. . . 1.0ca1
. .

-em

, .cretaria da Saúde, l:lúé dis·,mbuitrês marcas rejeitadas
.no teste, ~ou.que noti.. ficou o Idec para q~ envie
,até hoje esclarecimentos
,sobre os .procedimentos
·técnicos da análise. ...
"Queremos saber a q'uali_dade da pesquisa. Não que ·
..haja ·desconfiança, mas
.queremos ·'dados técnicos
.para nos posicionarmos e
tomarmos uma· decisão. sobre a suspensão da. diStribuição", disse: . .
.
Das· mareas ·repr~das,
Grangeiro _afirmoU: que a
secretaria ~ ~ estoque
apenas preservativos Pre-.
~erv lubrificados. São 2,8
!lillhões de unidades. .
'.

~

...

·- ~ .. .

Vítima de estouro quer mover ação
Namorada teria engravidado devido à falha .
da Reportagem Local

O professor S.M.P., 24, teve
um preservativo estourado enquanto m;mtinha relações seXIlltiscomsuanamorada.
Ela engravidou, e os dois devem se casarem dezembro.
O professor está namorando
há um ano.
Ele afirmou que sempre usa .
preservativo e que nunca havia
tido problemas em relações an-.
teriores.

Goer.asãoAids
O professor afirmou que uti-

liza preservativo toda vez que ·

mantém relação sexual.
"Sou da geração Aids, sempre transo com camisinha", diz
ele, cuja iniciação sexual acon- ·
teceueml989;
Em decorrência do. problema, o profe~sor pensa em en~ · .
trar com ação judicial contra ~ · · .
empresa fabricante, caso co~~- . _
siga comprovar que a graVidez
ocorreu por causa do estouro. -· __
· do preservativo.
_. .. , . . .. . _ . .
A nl!lllorada de S.M.S. está se - · .. .
consultando com um gineco· . Iogista esta semana pára·preci- ·
sar data correta da fecundação. · ·
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo esta
tribuna para destacar a importância do trabalho, da
ação, da visita do Presidente Jacques Chirac, da
França, ao Oriente Médio.
Estranhei quando o presidente americano e os
Estados Unidos solicitaram à União Européia que ficassem fora da questão do Oriente Médio. Não consegui entender a razão. Parece-me que um maior
número de pafses poderia ajudar a encontrar uma
fórmula de entendimento para aquele que é um drama cruel da realidade mundial de hoje.
Gostei mutto de ver o Presidente Jacques Chirac
não acettar a determinação, ou a orientação, ou o conselho americano e, por conta própria, ir aos países do
Oriente Médio. Pelo que acompanhei na Imprensa, os
posicionamentos de S. Ex" nas vários palses foi. da
maior competência Teve S. Ex" a orientação ele estimular a busca da paz, do entendimento e de uma fórmula
por meio da qual se pudesse chegar a um princípio que,
pelo menos, desse o descanso ele aliviar as tensões lá
existentes. Pelo que sei, todos saíram satisfeitos.
Defendeu S. Ex", como não poderia deixar de
fazê-lo, a importância do Estado ele Israel, da manutenção e das condições de uma vida pacffica, para que
as conclusões da ONU com relação àquele Estado sejam respeitadas. Conseqüentemente, criticou as fórmulas daqueles que, por quaisquer meios, estejam
tentando evitar a existência do Estado de Israel.
Por
lado, defendeu S. Ex" a necessidade
da criação do Estado Palestino. Já houve um avanço importante, o reconhecimento de uma entidade
com assento inclusive nas organizações internacionais, que é o Estado palestino. Dessa forma, que a
Palestina se transforme realmente num Estado com
território, numa Nação com vida definitiva.
O Presidente Chirac reconheceu a crueldade que
seria o desaparecimento do Ubano, a importância da
saída dos invasores que lá estão, e a necessidade de
se encontrar uma destinação tranqüila e definitiva para as pessoas que lá moram há tanto tempo, notadamente no sur do Ubano, e que, por rivalidades entre libaneses e israelenses, podem terminar pagando a conta.
Salientou S. Ex" a importância das conclusões
pacfficas entre Iraque e Israel, entre Sfria e Israel,
entre Egito e Israel, para que se chegue realmente
a uma solução definitiva.
O Presidente Chirac foi muito inteligente e
competente em todos os pronunciamentos. Foi irn-

outro
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parcial e demonstrou realmente a)sil)ceridade.. de
quem quer encontrar uma solução.
Creio que foi mais provenosa a ~ e maior o
conteúdo do diálogo do Presidente fràncês com vários
palses e diversas naéionanda!;!es \19·. 9Jiente Médio do
que as decisões do P~nte americàno que, todoS
sabemos, têm cunho ~~~~....pois ~tomadas em
época de eleição e (JI"OIIe!ÜelÍ!(lS da força e o poder que
da coionização israelita.naquele pafs, mormente pela influência que exerce nas eleições pelos meios de comunicação sob seu pode{. Por jsso, volto a repetir que a
ação e o trabalho do Presidente Ctürac foram serenos
naquelà região de conflitos. Até comp~nd a agitação
que houve, em detemiinadoéntre á~
ça de Israel e este líder francêS. .Afinâl ele ,corítas, S. Ex"
estava em territórios Onde ambos os povos convivem.
Por outro lado, é natural que qu~ mais liberdade de
manffestação e locol)'lOÇão:Também é natural que os
palestinos quisessem .uma conVivência mais próxima
com S. Ex". Precisa se, inclusive, ~reencler a preocupação dos israelitas que, há poli(:o,. acabaram de ver
seu Primeiro-Ministro morrer, eslupidamente; .em um
atentado numa situação semelhante.,Não ~ queria que
aco11ia: : :se algo sério com ~ franoê!; em fllnitório de Israel. Graças a Deus,~.~ O exemplo
dado pelo Presidente Ctürac-eu.que .e!<l~ de
Mittenand e não nutro, a nl\iel intemacional, qualquer simpalia maior pelo S1: Jacques Ctürac, .sou obrigado a reconhecer que ele foi muito ~- Foi CCXllJ9Ienle, primeiro, por mostrar que na questão .do Oriente Mécio,
como, de resto, em qualquer questão, não somente urra
superpotência, como os Estados Unidos, pode dzer to
be ornottp_~._é 91!+\ÍÍP_é,_ygi ~r ou não vai ser.
Penso que hoje a unidade européia é uma realidade, o Japão é u~a realidadE!, nós so~os uma realidade. Todos temos condições de influenciar, de
tentar colaborar e. ajudar .para que esses núcleos
dramáticos de crueldade existentes em alguns locais
do mundo, como .na África, como no Leste Europeu
e como no Oriente Médio, desapareçam.
Feliz a atitude de Jacques Chirac, e levo a minha admiração até ele, dizéndô. que fez bem em não
aceitar, dfgamc)s assiin, ci .i:QiiSelho americano: não
se meta a Europa no· Qrierill!. Qomo não se meta?
Por que não se mele!? Porque é propriedade exclusiva? De re(Jenle, os chefes çla polftica íntemacional
da condução do m(!ndo são •o~ americanos., Eu acho
que os franceses se meteram .muito bem, foram muito competentes. Houve uina palavra de estimulo, e
correta Se não ifi.V6!1lou algo para agradar os israelitas
aqui, os jordanenses lá; bs palestinos ali adante, os srrios lá, ou os egípcios ali. Não. Ele teve uma linha de

n!offieiito,

o

condufa e, nessa lilha de CXJI'IUa. ele esti c:eriD: c:adil
um 1em ~ceder um pouco pam que haja o~
men1o. O euladneuiD só pode haller quanOO. cb lado
dos áiabes, acabe a idéia de que o E"slaltl de lslael não
é penJBJeJ de, de que tem que bar pam causar o leniDI"
pennarierE para lsJael.lslael áM!uuna Wfa pacílca e
enlen:.ler que 1em 1enl6rios que precisa delldver.
Pala lsr.:EI é bom que o Bilesdile*> e que odiálogo en1re isl ?v e álabes SEja rem de uma nldllllita
ordeila e paçili:a e não pago a um preço Ião cam.lsiael
é o que paga. reableiE, um preço c:am pam lllillller

pemlilileiieneeas suaslropasde~
Apenas ãga: meus C:UIIjlliiieuiDs ao Piesidae
francês; que o exen\*1 dele SEja Sf!!Jti> pelo Pmlei-

ro-Minislro da -~pelo Prirrleiio-f.fr da Alapelo PiineiJo.MDsllo japonês; que a Europa.
que a ÃSa, que n6& bc Yros l&ll'laiiiDS a c:o.age~n
que teve Chilac de ir lã ajudar e c:daboiar de fonna
efetiva para a 'paz no Orienle Médio..
Muito obrigado, Sr. Presidenle.
O SR. PRESIDENTE (HenriJie Loyola) -Concedo a palavm ao nobre SenadorEduanto Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT- SP. PronJn.
cia o segtDe discUiso.. Sem revisão cb cxadar.) -Sr.
Plesidenle, Sr"s e Sls. Senadores, a nMsla Vejll desta semana, assim como a Falha ele S. Paulo no domingo, 1rouxllrnm malérias a respeiiD de um dos mais
!Jave5 pnotienas bc Js"ros: o rúnero w:llaJi1jjuáio
de crianças na faixa de 7 a 14 anos soblelu:fD que tqe
eslão tJabal1ando, apjanb o SI
110 de suas lai1 r
e i!Uiaswzes deüalkbdefreqjoolaraseso •üs
Na '«!!dade, 3 d1iies e 800 nil ;
es assinala a reporlagem da Folha da S. PldcJ- na faixa dária de 7 a 14 anos tl!ifaial1~ S'!!JI'IfD o IBGE, li aliai a roo. A repoilagem da VeJa, da lp'll passo a ler af!pls
1red1os. traz nomi!IÇiies itopl · •alieS sable elSaS
crianças e relata medidas que estão sentb biliilbs por
goo;emos locais 11isalkb ieUI!IB"esse cpõo.
A matéria esperial, "Cluem a
Jfa a casa•,
de Allair Thury Fiho e Monis Kachani, se iniCia com

mama.

I

I

o seguinte relalo:
"Todas

as manhãs. o pequeno Valcir

Cristiano Oonatei, 10 anos, pega um ln!m
de subúlbio, faz a halrleaçãc • num pon1D de
Onilus e dirige-se a seu local de 1JabaiJo, na
esquina da Avenida Reboo r,;as com a Rua
m

EstadDs !JJlilf!ls,_uma das-mais ~
das de São Paulo -una esquina onde nUtas vezes passo e axlheço p ess Daba.a Ai,
Valcir wnde d>il:lel e Dá de cam com IIDDrislas ilnpacierEs, que espeiali o sinal abli"
com
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a primeila

man;ha eugalata e o pé na

Enbe roo::os de moiDres, ,;..
00:15 lildlildos e ollares agressillos, o IJIIri.
no lem menos de dois rrirUDs para COfM!Ilcê-los a compmr una caixa. de cNc r
t.biDs dos que pagam pela men:adoria não
a levam, Ficam saJisfeilns apenas em W-lo
se afastar. A labuta dos sinais de bãusiiD
rende ao garoto peb menos 480 reais por
mês- mais de qualro salários
fitais de semana, Valcir pega uma caixa de
eng1<1xale e sai para mais um biscale
Valcir faz parle das iiJCelfas estalfá...
c;as que aponlam 40 000 crianças poourlbiJIando pelas ruas das grandes cmdes bcasileüas.. Nelas, as crianças vendem mercadorias para rebçar o cxçamerm de casa.
Elcisfem as que só pedem esmola, nada éntregandD em boca E taulbi!m elÜSfl11ii os meeiiUeagE!IIL

r

ntinos.."'

ninos que romam, ameaçam o rnoklristacom
um caco de vidro, um esllele e· afé um reuólver. A Dãncia da rua é falwza ituagem mais
c:toexam da questão social lr.s zera. aitda
que não seja. com cerleZa, a maior nem a
mais li&:il de ser resolvida. Una CliaJça ~
wnde balas é um silal de que ai!P não vai
bem em sua casa. com os ldA:Is que são
seus pais, que gamam pouco ou nãol!!memprego, ou são cbeiiles e não 1!!m quem c:üde
deles. Não é fácil resduer o óama dessas
caianças, mas é bom wr que já se awnça
nesse sentido em cli'lleiSas capilais cb Pafs.

Em São Paulo, o pequeno Yalcir babalha em axupauhia da mãe ltudes, m~a exfaxineila de 43 anos, seis lbJs, sepiiata do
maricb, que 'llmde panos de praiD e de~
za a menos de 200 metroscb porm onde fica
seu ilto.. louides a:alipiiilla o naino aa
rua pocque, estando pedo, pRJiegiH) de giii91Ds mais llel1os que !p!ilam rodJá..lo.. "Mono
de medo de que dêem pitlga pala ele ou mesmo cngas - esse caadt é Ení'ller', diz Lludes, mleOndo-se a um lema que laiiibérn
preocupa a dona de casa que está do lar:b de
derüo cb aullln16veL TillbalianOO jiDÔs,
louides e Valcir levam pa1a casa 1000 reais
por mês.. É pouco pa1a ~ma 1esidi!ida com
ilÜü
ex-marido de I..Dunles, desenrpregado. conlinua susienlado par ela,
Um levanlamenlo feito no Rio de Ja..
neiro, em agosto, mosba que 85% das
crianças que vi'llem nas ruas pedem esmola
em companhia da mãe ou do pai, ou de anr-

uooas--o
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gWlle à autuação de ~ii:lio e Maria das
Dores, numa opeoação idêntica. duas famf.
ias de miseráveis cariocas passar.m1 pelo
mesmo consbangimeniD•. "Agora, QIIEirem
cDDnaizar a miséria", denln:iou a mtisla
s'ica e mililanle dos direiiDs da criança no
Rio de .Janeiro,. Yvome Bezena de Mello..
"Não se resolve o problema das crianças sem se resolver o pooblema dos pais"r
expica a adllogada Lia .bJqueiJa. do Cenlro

bos. Nada menos que 42% de todos 3Q1 'es
que apelam por caridade na capilaJ lbJWlense
são aianças alé 6 anos de idade. Uma em
cada qualro até vai à escola. As poucas pesquisas exislenEs em ou1roS lugares i'llicam
que, fala dai, a situação não é rruik> dierellle.
Mesmo assm, na semana r
t. assisiU-se
em rilas capitais a un esforço para Irar as
aianças da rua- à bça. No Dislrit! Fedelal, o
gowemo do pd
• petisla Crislollarri BuaF(Jie en1rou CXlfJI um pm: : ; >ccnba tm casal
aas:wtn de usar seus~ para pedir esmolas. Com base oo Estatuto da Qiança e
.Aà.!M a te, os pais focam qrmfic M IS de •aploladcres de Ciial çaS'. Podem penier o pálriD
poder e n~spondeo a tm pro+:
• airinall que
dá 1rês meses de cadeia. Como a decisão ee
repeocussão, o Juliciário se <rimou e éKUICiou
que falá. o mesmo CXlfJI outros pais pil1ados
na mesma sinaçãn A cooeogoalia das m.Didades, 00 enlaniD, não passa de blavala. Alaca o problema na epidemie. desoonsideiaido
que a ferida é bem mais JlRl{mda.
o pai "explorador" de crianças que foi
indiciado em Brasília, Aillon Elpídio da Silva,
40 anos, é carroceiro e ganha 400 reais por
mês levando enlullo, papel W!lho e ganala
numa chanele em que ele OCIIjl3 o lugar m
cavalo. Sua rruher, Ana Maria das Dores, ganha 200 reais como lavadeila. Os «bis ai!m
11011e lillos e fomm c:iJas de suas meninas,
Cassiana. de 10 anos. e Rosimeire, de 2. que
molivaJam toda a confusão. Com a imã peQII003 oo colo, C
• a abordava IIIÕklii::itas
run semáforo para pedir esmola. Hatiln,m à
lide das ruas. a menina. às vezes. ~
arrecadar alé 50 reais por da, um qualkJ
que a mãe gama em 1.111 mês. Em oiiD dias, ela
jllrilaem casa o mesmo que o pài emtmla..

r··

de Relerêo Ida da Criança e do Adolescenle.
da OAB. "Não adianla a PrefeiiiJia oferecer
.aeche e alé escola. se em casa não hã comida pa1a a famiia". ~ fácil acusar os pais
de explooar seus filhos. Mas IW1guém dá esmola a um aduiiD. Quando dá. ou é por
medo. ou é com oaiva: "Por que esse cam
não vai tJabalhaJ?" Seglnlo a anlropóloga
Cyntia Salli, da Urã~asidade Fedelai de
São Paulo, as crianças que pedem esmolas
têm de sec 1lislas a paltir da 6lica das famiias pobres. Em poimeiro lugar, ciz ela. "faz
pad& da lógica e da llllllill das famDias de
baixa renda que lodos bagam sua conlil>uição para o sustento do grupo". Do poniD de
visla delas. podaniD, não há nenluna abermção. Depois, hã o lado de quem dá a esmola. A 1aldJém &Jib~ Delma Pessanha Neves. da Univeosidade Fedelai Rlmnense, mos11a que para a classe méáa só
e•"
cbls cilaJnslâncias que legilimam a
caridade. Uma é a fome- quem se nega a
pagar un sanduiche para um adulto que
peça comida?-. a oiAJa é a imp iulidade
de llaballar. DHe esmola com nUlo mais
fao iirbde ao wlho, ao doenle e à criança.
Nos esb!dos da po• r ss oca Delma, estar desenlpRlgado IIUIICa é j!lsfilil:aliva plausível
pam que se dê eSmola a um pedinle."

m

I

m

"Vallnlbalhar!" - Há cinco semanas.
um moiDrisla ouviu o pedido de C · 11a e
Rosimeire e não gostou. Celular em jlldlo.
igou para um serviço de a • • •de social,. o
SQS.Criança. "Essa ação tem de senrir de
exerqllo, pa1a conter a exploJaÇão", expica
Osvaldo Russo, o mokxisla demncianle.
que 1ambém é Secrelário do DesenvolvimeniD Regional m governo de 8lasiia. As
meninas. enquaniD a Justiça investiga. ficam
sob a responsabilidad da Vara da lnrancia,
cuidadas por educadores e psic6logo IS Seria apenas um caso local. mas, no dia se-
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v•

A
apl'csei'El um quadro levaiDdo pelo
SOS Criança. do Rio de Janeiro e pelo soci6logo
César Fernandes, que regisb~ ~ segninle:f'l.
"-40.000 menores de 18 anos per.Jnibulam pelas ruas doS j)lineplis'c:enlros ID'banosdo pais
·. . .. ... ···.
,,

RliJem

- 80'l(, deles vivem coni a familia
-10.000 dannem nas ruas
- De cada oikl crianças que ciR:ulam
pelas cidades: .
. .
.
duas vendem balas, cbc> I "ales, frum

tas ou lirq)am pãJa-brisas
·-uma·rouba.
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- As que pedem esmola ganham, em
média, 20 reais por dia
- Uma em cada quatro crianças que
estão nos sinais freqüenta a escola
- 70% das crianças que pedem esmola
estão em companhia da mãe"
A Veja, na reportagem conexa, de Andréa Barros e
Policarpo Jr., propõe "três soluções para o drama da infância peráda na rua: escola, eso:Jia e escola". E cita civersos
programas gue eslão sendo colocados em prática. ·
Na reP<>rtagem seguinta, Silvania Dai Bosco de
Bezerros fala de um mutirão que salva bebês. Fala da
queda na mortalidade infantil. Poupou-se a vida de 20
mH crianças no Nordeste, nos últimos dois anos, em
função de um esforço que vale a pena ser registrado.
A revista Veja traz também a impressionanta
reportagem sobre Undacy, que foi um bebê de pele
e osso em 1994 e hoje, com três anos, tem quinze
quilos. O que salvou essa criança foi a possibilidade
de alimentar-se.
É verdade que, nos últimos 16 anos, conse- .
guiu-se um progresso. O fndice de mortalidade infantil, que era de 89 por mil crianças nascidas vivas
em 1980, hoje é de 43 por mil crianças nascidas vivas. Houve, portanto, uma queda significativa.
E há aqui o registro de muitos ·programas oomo
aqueles iniciados em Campinas, em Brasllia, em Ribeirão Preto, em São Paulo. Cita também o Programa SOS
Criança, de responsabilidade do Governo Estadual de
São Pauio.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está diante
de nossos olhos o que as estatfsticas dia a ãJa registram: um extraordinário número de crianças que trabalham. A reportagem da Folha de S.Paulo de domingo
mostra que no interior do Estado de São Paulo, o mais
desenvolvido do Pafs, é enomre o número de crianças
trabalhando. E ainda ontem o Jornal Nacional falou de
outro problema relacionado a esse. Mães de famRias
bastante pobres, que normalmente têm as suas crianças as acompanhando para realizar um trabalho na
agricultura, tarT1bém no. intarior de São Paulo, estão extremamente prepcupadas porque os seus filhos passaram a experimentar a dllliJS. chamada crack. Talvez por
falta de uma alternativa mais digna. alguns trabalhadores
bóias-frias hoje se vêem levados a uma OUira aveniUra, ou
seja, a de CXllll9ldalizar drogas para oonseguir a sua sobrevivência. Com isso, levam essa droga, o .crack e outras, para jovens que acabam destruindo suas próprias
vidas, a sua conãiÇão sauclávef para o trabalho.
Sr. Presidente, observo que, a cada dia, amadurece o diagnósticO, a compreensão de que seria
importante podermos atacar eSse problema
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Saúdo a declaração feita pelá Sr' RUth Cardoso
no dia de hoje. A Presidente do Conselho de Comunidade Sofidária, segundo informa a imprensa, declarou
que o Governo Federa! gostaria que todo.s os prefettos
elettos, que iniciarão a sua administraÇão em janeiro
próximo, venham a adotar projetes carno os de
Campinas, do Distrito Federal, de Ribeirão Preto e
de todas as cidades que estão experimentando Programas de Garantia de Renda Mfniina. ·
Hoje, o jornal Gazeta Mercantil informa que o
Deputado Roberto Campós resolveu apoiar o Projeto de Garantia de Renda Mfnirna, qualificando-o de
urna boii idéia, ainda que manifestando preocupação quanto a seus altos custos.
Estou em diãlogo com o Deputado Augusto v~
veiros, que pediu vista do parecer favorável do Deputado Germano Rigotto ao Projeto de. Garantia ele Renda Mfnirna. S. Ex" me informou que está cçncfuindo o
seu voto, cujo conteúdo ainda não conheçO, para ser
discutido e apresentado na Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados•.
Há informação de que o·· Deputado Roberto
Bra!Jt também es1á em diálogo com o Governo, procurando chegar a um formato. · O Deputado José
Fortunati pediu vista e está em diãiogci com esses
Srs. Deputados.
·
- ··
·
·
Gostaria, Sr. Presidente, de ãiZer o· quanto
quero colaborar com eSses J'>arj9!'00nU,tres que estão
debatendo e estudando o assunto, pa~ chegarmos
a uma forma comum.
·
•.
É possfvel que o Deputado Nelson Marchezan
apresente ainda esta semana outra ·iniciativa, que
resul!a d~ diálogo que está tendo com ·o ·Palácio_.Ho
Planalto. Então, vamos jurità~ 'os 'eSforÇOs de ~gs
aqueles, como o sàriador Ney Suassi.nili, Senador
JoSé Roberto Arruda, ' p~puia~ 'Ctiiçil Yigilante,
Nelson· Mar'chezan, Femarido 'Ferro' e'·outros que
têm apresentado projetes. nessa' ClfrtiÇãçi, porque o
importante é que o trem esteja .càminhaildo na direção correta e em tempo co~to... _ ·' -'· '" ..
Gostaria que pudéssemos . apreciá-lo ainda
neste ano, porque avalio que mais importante · do
que votarmos se o Presidente terá ou. não direito à
reeleição, será votarmos urna fórmula para a erradicação da miséria no Brasil, para a erradicação, do
trabalho de milhões de crianÇas nesta faixa de idade, abaixo de 14 anos •.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE. REFERE
·O ORADOR EM SEU PRONUNCIAMEN-

n:l:

"'' ..
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QUEM SUSTENTA A CASA
A rua é violenta e machuca as crianças, mas é nelas que as famílias
miseráveis enchem a panela
Todas as manhãs, o pequeno

Proteção - t:.m São Paulo, o pequeno
autoridades. no entanto, Dão passa de
Valcir Cristiano Donateli, 10
Valcir trabalha em companhia da mãe,
bravata. Ataca o problema na epiderme,
anos, pega um trem de subúrLourdeS, uma ex-faxineira de 43 anos, desconsiderando que a .ferida é ·bem
llio, faz · a baldeação num
m.ail profunda.
.
seis filhos. separada. do marido, que
ponto de ôwl>us e dirige-se a · vende panos de prato e de limpeza a
. · O pai "exploiadof' de crianças que
seu local de trabalbo, na esfoi indiciado em Brasflia, .Ailtoll IDpf.
menos de 200 metros do wnto onde
quina da Avenida Rebouças . fica seu filho. Lourdes acompanha o .dio da Silva, 40 anos, é cariocciro <
com a Rua Estados Unidos, uma das , menino na rua. porque, estando perto,
ganha 400 reais por mês levando entu·
mais movimentadas de São Paulo. Ali,
lho, papel velho c gamüa.nnma charreprotege-o de garotos mais velhos que
Valcir vende chicletes. Dá de cara com
queiram roubá-lÕ. ''Morro de .ncdo de. te em que ele ocupa o lugar do cavalo.
motoristas impacientes, que esperam o
Sua mulber, Ana Maria das Dores,
que dêem pinga para ele ou mesmo drosinal abrir com a primeiia marcba engaganha 200 reais· como layaclei1iL O!
gas...,.. esse crack é terrível", diz Lourtada e o pé na embreagem. Entre roncos
des, referindo-se a um tema ·que Iam-'
dois têm nove filhos e for.im ~llas de
de motores, vidros fechados e olhares bém preocupa a dona de casa que está · suas meninas, Cassiana, de 10
<
agressivos,. o menino tem menos de do lado de dentro do automóvel. Ttaba~
Rosimcire, de 2, que motivanuD toda I
dois minutos para convencê-los a comconfusão. Com a irmã pequena no colo.
lhando juntos, Lourdes c Valcir levam
prar Ullll! caixa de cbicletes. Muitos dos para casa 1 000 reais por mé!s. É pouco
Cassiana abordava motoristas num seque. pagam pela mercadoria não a
máforo para pedir esmola. Habitoada l
para uma residência com oito bocas levam. Ficam satisfeitos apenas em vêlide das ruas. a menina às
o ex-marido de Lourdes, desempregalo se afastar. A labuta nos sinais de trânvezes conseguia arrecadar
do, continua a ser sustentado por ela.
sito rende ao garoto pelo menos 480
até 50 reais por dia, um
Um levantamento feito no Rio de
quarto do que a mãe ganha
reais por mês- mais de quatro salários
em tim mês. Em oito dias,
mínimos. Nos finais de semana, Valcir Janeiro, em agosto, mostra que 85%
ela punba em casa o mesmo
pega uma caixa de engraxate e sai para das crianças que vivem nas ruas pedem
esmola cm companhia da mãe ou do
que o pai em trinta.
mais um biscate.
Valcir faz parte das incertas estalÍS- pai, O!t de ambos. Nada menos que 42%
"Vai trabalhar!" · - Há
ticas que apontam 40 000 crianças pe- de todos aqueles que apelam por caricinco semanas, um motorisrarnbulando pelas ruas das grandes ci- dade na capitai fluminense são crianças
ta ouviu o pedido de Cassiadades brasileiras. Nelas, as crianças ven- até 6 .anos de idade. Uma em cada qua~
na c Rosimcire e não gostou.
dem mercadorias para reforçar o orça- tro até vai à escola. As poucas pesquiCelular em punho, ligou
mento de casa. Existem as que só pe- sas existentes cm outros lugares indipara um serviço de assistêndem esmola, nada entregando em troCa- cam que, fora dali. a situação Dão é
cia social, o SOS-Criança.
E também existem os meninos que rou- muito diferente. Mesmo . assim, na
"Essa ação tem de servir de
bam, ameaçam o motorista com um semana passada, assistiu~ em duas
exemplo para conter a excaco de vidro, um estilete e até um capitais a um esforço para tirar as crianrevólver. A infância da rua é talvez a ças da rua- à força. No Disaito Fede- · . plOIÍiç!O;., eipliça OSwidO Russo.:.,
imagem mais chocante da questão ral, o governo do profeSsor petista Cris,motorista denunciante, que também
social brasileira, ainda que Dão seja, tovarn Buarque entrou com um processeci'Ctário de Desenvolvimento R.egiow
com certeza, a maior nem a mais dificil so contra um casal acusado de usar seus
do ·governo de Brasflia. As menina
de ser resolvida. Uma criança que filhos para pedir esn1olas. Com base no
enquanto a Justiçá investiga, ficai!í sob
vende balas é um sinal de que algo Dão Estatutj>' da Criança c do Adolescente.
responsabilidade da Var.t da JnBnci:
vai bem em sua casa, com os adultos os p:us foram qualificados como
cuidadas por cdúCadores e· psicólogo
que são seus pais, que ganham pouco "exploradores de crianças". Podem perSeria apenas um c:asO l<Ícal, nias;too di
ou Dão têm emprego, ou são doentes e
seguinte à autuação de Elpfdio c Mari
der o ·pánio poder c responder a um
Dão têm quem cuide deles. Não é fácil processo criminal que dá três meses de
das Dores, numa operaçãO idêmicà. dw
resolver o drarua dessas crianças, mas é cadeia. Como a decisão teve repercusf'aniffias de misérávcls carioCas 'pas5'
bom ver que já se avança nesse sentido
ram pelo mesuió consirangirilentc
são, o Judiciário se aninlou c anunciou
"Agonl, querem crimÍm\li7:1r a mis6ria,
em diversas capitais do país (veja
que fará o mesmo com outros pais
reportagem na pág. 52).
denunciou a artista plástica c "militanl
pilhados na situação. A coreografia das

anos.
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dos direiíos eh .;ru.;;ça no Rio de Janeiro Yvonne Bezerra de Mello.
"Não se resolve o problema das
crianças sem resolver o problema dos
pais", explica a advogada Lia Junqueira,
do Centro de Referência da Criança e do
Adolescente da OAB. ''N"ao adianta a
· ptefeitum or=u êm:he ~ ati eSC\lli se : · ·
em casa não bácomidapama~É .
fácil: acüsii- Os Paii .âe'Ciplaiir· filhos..MaS ry;ng~-'iri·dá ~ .a>.Un
. adulto. Quando dá, 00 6 poi;:m:do ou ~
com: ·rniv11::."Poc •· . esse &D oão. vai

que legitimam a caridade.
Uma é a fome - quem se ·
nega a .pagar um sanduíche
para um adulto . que peça
comida? - , a outia é a impossibilidade ·de trabalhar.
Dá-se esmola com muito mais
facilidade ao velho, ao doente
e à criança. Nos estudos dá
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professora Delma, estar de- .
sempregado nunca é justificativa plausível para que se dê
esmola a um pedinte,.

ç,. ,.,,rút..

l• Alll Araújo,
11 lnslil, Roberla Paixio 'Paula
Aulno,l1 ii< d• latir•
'.:

·se~ ii~<~ .
. Cynlhli_&ml;· ~IJ~.~

· trabalbàr?"

de São· Paulo,,"" érimiças quê pedem
' es:mOlas têin de .C.:. vistas a pàrtir da
. 6tiea das famílias pobres.• Em primelro.
lugar, diz ela; "faz parte da J6gica c da
moral d3s·fal:iúliBs .ile baixa renda qne
todós tragam· sua· contribuição para o
sustento do grupo". Do ponto de vista
delas, portanto, não há nenhuma aberração. Depois, há o lado de quem dá a
esmola. A também antropóloga Delma
Pessanba Neves, da Universidade Fedemi Fluminense, mostra que, para a clas..,édia, s6 existem duas rucunstâncias

t

.:·.

··.;

'.·.

AJUDA E ATÉ CARINHO FORA DO HORROR
Há três soluções para o drama da infância perdida na rua: escola,
. escola e .
escola
'0

Começa a dar certo uma Proposta
tirar c:rianços das
grudes Cidaclcs~·.
sileinls... A id& 6 a meSma
-em São Paulo,-Brasília,~
pin8s e ounos lugares: IÍlÍicr.
·ciilr o estudo a algum tipo de .
remunençio, permitindo A c:riança ·
vi=, vestir-Se e ajudar a família, quando a tem. Nos dias 2S e 26 de setembro, ·
239 crianças c adolescentes que ante,s :
passavam o dia perambulando pelas
ruas de São Paulo vivCll!m uma experiência in6dita: entraram num sbopping
center especializado em · produtos
importados, situado na Avenida Paulista. foram atendidas respeitosamente
pelos vendedores e saíiam carregadas .
de sacolas com tênis, walkman, roupas
e brinquedos - principalmente bichi-

·ruas:"

nhos de peWcia, observaram os educadores que as acompanhavam. Todas se
formaram em algum dos dezessels cursos oferecidos pelo SOS Criança, uma
entidade dirigida pelo governo estadoal

e cjue atende crianças e adolescentes
que moram ou trabalham nas ruas da
cidade. Ao todo, as crianças gastaram
12 000 reais em compras.

agora

~ 0 ~ -.·, ---A;j,~-:

e:stt léodo i1wT.m.; ~aPia

'!leado • I<JCai .baiai& ~~~feii;
:Isahel c oalroS'39·Íicfolescen'ci doso
com.çorici. a·!n'ba!b..; mvJéOncíii":jOi
.nais 113$ 1UU da cidade. Ela micebel
~de tudo o·qoecoasegnirvcaclee ·

· E'8cmldio~.Eni:junh0, oSOS O:iànc;
. constatou (Jne liS esmolas ~ ajudani
"Eu me senti importante pela prisobrevivenci8, das Crianças; mas nã
meira vez na minha vida: entrei em
resolvem a qúestllo de'~ -·que
.várias lojas e as pessoas olhavam para . of=cec-lbes. ao mepos uma pro~
mim sem medo", lembra Isabel, 17
de futuro, ·Dão apenas 1ioJisto e denit
anos, uma cx-meninà de rua que pedia
da lei. mas com segurança c wn núnim
esmolas no centro de São Paulo, enfiava
de confurto. "Na rua temOs um diéul
a toda hora o nariz em um saro plástico
vic:ioso difícil de. romper, pois tOd
mundo de boa fndole, ao vec uma criai
.• c:an c:01a ·de Sapitciro e fmDava. aàck.
.Isabel comprou um:'wdalllll:
IDOill
ça em dificuldades; -~ ajudai"; di
Pal!io Vítor SapieuZ.a, COOldenador .d
num dos ahrip e jfead ~o tec. ceiro CUDO.. B cabeleúeüa ·fomlada e · SOS Criança. "Mas a .CSlllOla 6 um
' .. ·

a
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esaavidão. Supre as necessidades do
momento, aõ mesmo tempo que fixa o
pedinte nessa condição. As pessoas se
acomodam." O governo percebeu que
pn:cisava entrnr nessa roda, se quisesse
fa= algo eficaz, e criou um simulacro
de esmola, a moeda "legal", com o propósi!O de envolver quem dá e quem pede
num programa assistencial. A idéia é
que as pessoas dêem "leg3is" às Crianças
em vez da esmola em dinheiro vivo.
Onze bancas espalhadas pela cidade
distnõuem o "legal" a: quem qt<U ajudar. A vantagem do "legal" sobre o dinheiro sonante é que ele só pode ser trocado por mantimentos, roupas. brinquedos ou ~ algum serviço na sede do
SOS Criança. "'nsaev~se a criança
num cilcuito de solidariedade", diz Ula
Covas, II1U!bec do governador do Estado. Ao chegar ao local, as crianças passam por médico, dentiSta, batbeiro, sala
de vídeo, brinquedoteca; palestm sobre
drogas e, por fim, respondem a uma
entrevista.· Depois disso; são convidadas
a participar de algurD. dos CUISOS oferecidos pela entidade. A idéia· é que a
criança abra uma conta no Banco Legal,
onde contabilizará crédi!Os e débitos
confonne sua participação no SOS se freqüentar o CUISO ganha pontos, se
faltar perde, se voltar para a rua perde
pontos, se voltar para a escola, ou ficar
com a famflia, ganha pon!Os.
A criança ganha ainda um cheque
"legal" que selá trocado por mercadorias em lC?jas que se associaram ao
proje!O. De junho ~ agora, já foram
distribuídos 800 000 "legais"· em São
Paulo e mais de 3 000 crianças e suas
famílias .foram arendidas, O SOS
Criança existe há seis anos •. Na sede
onde .são. ministtados ·os .curSos, os
meninos e meninas aJ.moça.n:i. iomam
banho, recebem roupas. limpas, brincam. O programa fnnc;iona. O padre
Júlio Lancelotti, da Pa•toral do
·Menor, porém, àponta limitações graves. "Precisamos também cuidar dos
que estão na escola, a grande maioria,
antes que eles sejam lançados às
rUas". diz.
Estima-se que existam . 40 000
crianças ganhando a vida nas ruas das
grandes cidades do país. Pela conta
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mais··.otimista da miséria nacional,
chega-se a 16 milhões de pessoas
carentes, entre adultos, jovens e crianças que formam. mesmo sem saber,
uma formidável legião de candidatos a
pedinte. As crianças que boje estão na
'rua naIealidade são a ponta do iceberg
social brasileiro, a casca de uma ferida
cuja origem se encontm em empregos
mal pagos e em lares desfeitos, em pais
que foram massacrados pela vida ou
pelo álCool ou pela falta de estudo e
também porque perderam sua raiz
social - e que não param de produzir
meninas ·e meninos que não conse-

guem orientar porque· eles próprios
perderam o rumo há mui!O tempo. De
olho no drama que ainda está dentro de
casa- onde é sempre mais fácil resolver o ·problema do que na rua - , em
várias cidades começam a surgir ambiciosos programas' que não se destinam
a amparar a criança. apenas, mas também a slia família.

"O pau come" - A história da família
Dias de Jesus; de Btasília, 6 exemplar do
que pode fa= uni programa desses. São
dez filhos, quatro em idade escolar. dois
pequenos e os outros quatro mais
velhos. O pai, Antônio Pereira Sodré, 42
anos, não IIabalha. Está cego de um olho
por causa de uma catarata e passa o dia
em casa- na verdade um barraco sem
luz nem água no Vaijão, uma antiga
favela que o governo te)lta ttansformar
em cidade. A mãe, Maria Dias de Jesus,
46 anos, também não trabalha Cuida
dos meninos e do novo companheiro.
Antônio 1:liJ1bém tem uma nova campa:
nbeira. Todos - o ex e a nova, a ex e o
novo :...:... dividem .o mesmo barraco.
Estudar, nessa família; riunca foi impOrtante' para ninguém. Tan!O que os mais
velhos mal sabem ler e escrever. Pereira
é tão ruim de contas que nem sequer
consegue calcular a idade dos filhos. A
partir deste ano, no entanto, ir à escola
virou uma obrigação. "Se não for o pau
come'', conta o pai. "Precisamos do
dinheiro que os meninos trazem para
. casa", diz.

O programa Bolsa-Escola foi inventado pelo governador petista Cristovam
Buarque. Através dele, pais que tenham
filhos em idade escolar e que os mante-
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nbam regularmente na escola têm dirc
10 a um 'salário mfnimo mensal. É un
idéia barata e eficiente e que, em u
ano de experiência, já tem um núme:
a mostrar. A repetência, que jo1
milhares de estudantes todos o5 anc
para fora daS escolas, caiu I 0% em u
ano. A evasão caio de 7% para 0,2~
Hoje, em Brasília, 19 000 faDú!.i;
carentes recebem a bolsa-escola e maJ
têm 30 000 crianças em sala de aulà.
A prole de Antônio Pereira está m
triculada na Escola C!asSe'do'Varji
Eliene, 13 anos, está Da ja
Jan
de 9, na 'Z'. Celso, c1e é uni oíitio;.
ll, na)~; Eliene e Jania já estudalll
no ano passado. Celso foi pela primei
vez à escola neste ano. Se nãO houv~
se a boÍsa, apenas Eliene e Jania fi
qüentariam as aulas. Ceisó ·fi~ pa
depois e outro dos filhos já seria u
caso perdiáo.. O garo!O, até eSte an
nunca tinha pos!O os pés numa <;las!
Era difícil encontrá-lo até em cala. •·
gente ficava dias e dias sem saberonc
ele estava", lembra o pai. O 'menh
estava nas redondezas. Fazia part
segundo o pai, de um grupo envolvi<
com o tráfico: de merla, urna variaçi
mais poderosa do crac1c.
Como a bolsa-escola só 6 couêedic
aos pais que mantiverem todos os :filbc
- sem exceção - no colégio, desde
início do ano o garoto-problema é obt
gado a ir. É pressionado pelos própric
irmãos. "Digo sempre que se ele faltar
gente perde tudo", conta a menina Efi,
ne. A dirclOra da Escola Casse do Vaijl
conta que o maior indicativo até
momento do sucesso da bolsa é, pc
incrível que pareça, uma dor de ca1>e1
derivada: a falta de vagas. Antes, princ
palmente na I' série, ingressavam 35 alt
nos por tunna e destes apenas vinte iaJ
~ o fim. "Hoje, pouca gente abandon;
N'"ao mais do <Í!Je iDis ~por-sãlil"· d
Lurdes Pen:y. "Prccisaria:mo de ma
uma8 120 vagas para ateild<;r a dernaJ
dan, ressalta ela
,

s.

$érie:

Dos 950 alunos ·di Escola do .Va
jão, 700 estão inscri!Os no program
Até 1998, a bolsa-eScola deve ating
50 000 famílias carentes do Distri1
Federal. Têm direi10 ao beneficio fam
lias com renda inferior a meio salári
mínimo, que residam na cidade há pel
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menos cinco anos e tenham todos os
filhos de 7 a 14 anos na escola. O
governo controla a freqüência dos alunos. Quem faltar mais de dois <lias de
aula por mês, que não seja por motivo
de doença. perde automaticamente o
benefício: Neste ano o governo vai
investir 22 milhões de reais no programa, pouco mais de 0,5% do orçamento
global. Parn evitar que os pais se pendurem ·nos 'filhos, a bolsa só pode ser
paga por dois anos. Depois disso, o
governo abre uma caderneta de poupança em nome da criança e deposita
um salário mínimo todos os anos em

que ela for aprovada. Ao final da 8'
série, o aluno pode sacar 50%. O restante só quando concluir o 2" grau. "A
sociedade pode atrair as crianças para a
escola dessa forma", diz o governador
Buarque. Uma questão colocada pelo
programa é a continuidade - saber se,
depois que pararem de receber o
dinheiro, os pais seguirão obrigando os
filhos a ir à escola ou, na falta de outra
foute de =ursos, acabarão por encaminhá-los de volta às roas para mendigar.

Música e salário -

Na Bahia, numa
parceria entre o governo do Estado e o
grupo de percussão O!odum, sw:giu a
Escola Criativa Olodum, que inicial- ·
mente .atendia apenas os meninos
moradores do Pelourinho. A escola funciona em horário integral. Pela manhã
são dados os cursos de 1' a 4' série e, à
tarde, a parte profissionalizante. Lá se
aprendem dicção, llliÍSica, percussão,
artes plásticas, inglês e dança. No inf-

cio do ano, as crianças do bairro, que
nada pagam pela escola. passaram a ter
novos companheiros: os meninos de
rua acolhidos na Fundação de Apoio à
Criança da Bahia, ligada à Secretaria de
Ação Social. Estão matriculados 300
alunos, sendo 120 menores de rua que
entraram no programa Ação Criança do
Governo do Estado. A .família dessas
crianças· passou a receber um salário
em troca da garantia de. que os meninos
estudariam. "No começo ficamos preocupados porque não sabíamos como os
meninos do bairro reagiriam, mas a
experiência é muito satisfatória", afirma o diretor da escola, Peter Leão.
. O custo mensal dê manutenção da
Escola Criativa é de 35 000 reais, ou
116 ·reais per capita. Como às vezes
falta dinheiro para completar os gastos,·
·a banda recebe como cache material
escolar e de limpeza. "Usamos essa
estratégia quando vamos nos apresentar
em entidades ou outras escolas. Já leva- ·
mos nossa lista de material", diz Leão,
um dos idealizadores do projeto. "Com
a música poderemos tirar essas crianças
· de um difícil caminho:• N"ao é só música que os alunos terão. No próXimo ano
começam as aulas de informática e
fotografia.

São fórmulas assistenciais novas.
Envolvem a comunidade, oxganizações
não-governamentais e governos -

principalmente estes últimos, os grandes ausentes dos movimentos de solidariedade de dez anos atrás. Com o aperte
de recursos que apenas a iniciativa estatal pode prover - só o J'l"'grama SOS
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Criança de São .Paulo. consome 1 milhl
de reais por mês..,.. e.idéias inteligente
abre-se uma perspectiva de saída para
miséria infantil•. E, inteligên.CÜ\1' n
ressalta o padre ~ú!i!)J..anceloaí,
dameutal !lesse caso: "A so~eda<
tem de ser inteligente, Por mais que c
meninos de rua emocionem, na hora e.
que eles roubaiii uma J:x>Isli. não adian
querer conveu~ ninmé.m de que te
de ser solidáriÓ; É precir.~ <lvitai' qne '
chegue a esse ponto~; ,, . , . . ..
.. São propostas e ações práticas q1
iluminam um Cl!IDinho para as crianç;
que hoje esljiÕ_~ pll!S· Mas é difíc
·acreditar que, sem a reclução das euo
mes disparid?dês ~ .~istem .IJ11 soei
dade brasileitil,. elas possam dar result
dos definitivos. ,Como diz o coordenad•
do .sos .~ de~~ão,J>aulo,. Pau
Vítor Sapienza, ~.J;IIl! oferece. a seduçl
de uma·r,em~ alta, com pouc
esfoiÇQ, f?,.:~~ q~ aprender a ler 1
próprio
.P:.ill!l~<!c sapi= pod
rá, se ~. todos os~us sonhos, vir
uma faxineira.· Ganhará em rilédia 3!
reais, txaball)3ndo ottí> boi:as por dia. l
rua, se l!w.J!c:!illR': apenas, !=' meni
poderá juntar Jl!llO !DenOS 400 reais ·
mês. Q JI!CDÍilO, ~ se. tornar oflice-lx
ganhar.!.. 4~0 reais. ,Quase o mesmo q
tiraria nas. ruas· E af~ chega "'' por
ceutral <io., prf>bJema. É impossí'
melhorar de vez o cotidiano das crianç

rfur

SQª

sem melbonif.. iainbém o salá4o e
emprego dos adulto~; · ··
·
'

•v

~·

:. '

' \

Cnt , . , , . . it Mano<! fent.1nc
-·

I<J

é~r.

•

O MUTIRÃO QUE SALVA OS BEBÊS
A queda na mortalidade infantil poupa a vida de 20.000 crianças no
Nordeste nos últimos dois anos
ente~ da Ülha.A fotO maior, .à diréii
peSáva3 qliilos e 250 gramas de pele.e. é de duaS semanas atrás. Lindacy, ·àgo
osso e estavapraticamente condenada.à . com 3 anos c 15 quilos, Ostá· numà. cr
morte. Na época em que a foto foi tira< che muniCip'al, oÍlde brinca cojn óúir.
da, a mãe da menina, .uma çlomésticj\:' crianças e come três refeições por di
desempregada,· já andava de.'<;asa .t;n,t; Num prazo de apenas um ano e inei
casa na cidade pemambucana de .Bezer-.. um milagre aconteceu à menina. E
ros,
130 quilômetros do .·Recife;·. . tinha somente desnutrição.. O milag
chama-se comida.
'edindo. dinl!eiro aos .vizinh9s: para o

lix cie..AiniOida tinha.! ano cSmCses;.

a

612

ANAIS DO SENADO FEDERAL

A guinada no destino de Lindacy se
deve a uma das notícias mais animadoras produzidas pelo Brasil nos últimos
anos: a redução da mortalidade infantil
nas regiões mais carentes do pais. O

número de crianças que morrem antes

de completar I ano vem caindo gradualmente em todo o Brasil, mas nada
se compara ao que ocorreu de dois anos
para cá no' Nordeste, a região onde o
• ·:. •••
••
• •• ·• • ••
, ••• -- ..... '<1).
prnblenia .era ·.mais ·.grave. :EStima-5í:'.c
que, nésse perí~ cCica.. de 29 ooq;~
crianças__
salvas ,da
:UI!!!;
Ievantamerito d!) .Mi!listérl<! ..da-,S~!;;
mostra que,;eni ~·municípios;;~
Bahia e da Paraiba;•a··:reduçãn .foi• .~·f
60% em·ajÍenas, um ano.(vejtiq~,;
na pág. áo Wilo)•.uma outra
da PastOral da Criança; entidade ligilda:
à Igreja. revela que. desde 1994·o 'tnc!ice;
médio de mortalidadC infantil para cada::'
·I 000 n2scidos vivos caiu de.100"paç;~:i
34 ni>s 2563.munlcípios maiS'pobres·.
'do pais; Quase. metade dcsses.municí'"i'
pios es~ kicali~a?a_no NordestC: .

fo""" .

mo=.,

eStatística'

Yrbíria sem dono - Tão notável ·quan~:
to os ntimerns·é. a forma pela qual. se:
cnegou a eles: A 'queda na mortalidade
infantil · c uma· vitória sem um dono
·único. N""ao · é produto exclusivo de
nenhum governo, federal, estadual ou
municipal.. nem ~ -~ detemrinada ·
entidade .religiosa ou·civii. Ela resulta
de um dos maiores e mais bem•sucedidos mutirões já feitos no Brasil, envol~
vendo os três níveis·de governo· e dezenas de organizações, entre as quais
incluem o Unicef ---'- o fundo das
Nações Unidas para a infância .,.--, a
Igreja e as organizações não governa-.
mentais, ONGs. É também uma prova
de que, neste caso, salvar vidas não
requer pianos mirabolantes nem gran-.
des despesas. ESses ntilbares de crian-.
ças sobreviveram por '!ÇÕCS tão simples ·
como distribnircontida, V3Cinarrec:ém-··
nascidos'" eúsiiláin@iês{eíementàrés

se

·~~jr.U:,ní~15d~=:
menie··iiiÍ;

ivem ~ irabátho ~

ON<Ji-.~. . . rç6$ p~ são

cnordeliàdos)elo.Miíüstério da~
através o dó Pfugrania · de .~ução·,da
Mortalidade Infantil, PRMI. ': .
.
EStima-~ que . i:nais de.tsOiioo·pes_

SOas P.'I'!Ícipemdesse ttabaiho DO BrasiL

ISso inc!ufservidóres: municipais, pro:
fessoreS, religioSOS; militànrt:S de' ONGs
e uma ·eXtensa rede de VolunlárioS. S6 a
Pastoral dà. Criança tem 82684 líderes
comunitários, que assistem i IÍiilhões de
famílias pobres em tOdo o· pais•.Outras
40 000 pessoas são .agentes de saúde
recrutados pelas. prefeituras, pelos
governos estaduais e pelq Ministério da
Saádc. Inspirndos nas médicos .de J!és
descalços da China e de Cuba, eles se
encarregam de visitar as casas em bairros pobres das cidades ou da zona rural,
onde ~ensinam as mães a preparar um
soro Caseiro contra diarréia - a principal causa da mortalidade infantil até
alguns anos attás - . distribuem remédios e acompanham a evolução da saúde
das crianças. A maioria. desses agentes
recebe uma ajuda de custo equivalente a
um salário mínimo mensal e visita em
média 100 famílias por mês a· pé, de
bicicleta e até em lombo de burro.
Em todo o pais, a ofensiva contra a
moruilldade infantil concentra-se boje
!'III913 municípios identificados'como
os mais pobres num trabalho do Ipea
conhecido como "O mapa da fome".·
Desses hoisões de pobreza, 582 ficam
no Nordeste. Até dois anos atr.!s, ntilbares de bebes
morriam nessas localidades com menos de 1 ano, sem ao
menos jlass8r por um hospital ou ter um
registro de nascimento ou óbito. É nesses municípios que for.un colhidos até
agora os números mais expressivos doprograma. "Está provado que, quando
se unem forças para promover melborias, o resultado é sempre bom", diz
Maria Lúcia Carne!osso, coordenadora
do PRMI, do governo federal.

Soluções simpleS -

Jurenta~

cidade

paupérrima de 12 ()()() habitantes 110
agreste pernambucano, detinha até !994
cada 1 000
um tenebroso recorde.
bebês nascidos no município, 263 mor- ·

oe

riam antes do primeiro aniversário. No
ano passado. o número caiu para· um

;S~liate

,Paula Bllllli1lio.i:~Ag01i·IJL'liDi~

:pói~ U:t= ~'iiisó.~Aliio
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.mutirio ·énvolve quatro diferentes enl
dadcs:· o governo estadual, que· paga <
.agentes de saóde, o programa Comun
dadc Solidária, que. distribui cestas <
alimentos, a Pastoral da Criança. que c
orientação às mães e gestantes, e, Jl'
fim. a prefeitura, que se encarrega c
coleta de lixo, uma novidade que ní
existia nas áreas mais pobres até do
anos llllás. ·Entre as pessoas atendià
em Jurema está Cíccra Lima Barros de
Santos. Aos 36 anos, ela já teve do:
filhos, dos quais só cinco sobreviverar
Mesmo assiln, dois deles tinham pouc
chances de sobn:vivência quando
famflia recebeu primeira visita de un
agente de saúde, em 1994. EStava
magérrimos em virtude da dcsnuniçã
"Os outros JDOIIer.ID1 todos assim. be
~os"~ conta Cícera: "Eu acha·
que era Deus que queria levar:' Hoje, ,
dois estão fortes e sadios.

a

Um dado que impressiona é a sir
plicidade das soluções adotadas n
cidades nordestinas. Em Caruaru, 1
região do agreste pernambucano, Mar
da Assunção Oliveira, voluntária •
Pastoral da Criança. promove reuniõ
todas as sextas-feilas a>m gestantes
mães. O objetivo é ensiná-las a prepar
pratos com casca de ovo, sementes •
moranga. folhas de mandioca e <
cenoura. São ingredientes estranh
J'ara os padrões alimentares do sul •
pais, mas o resultado é uma refeiç
com teOr vitamínico alto; que conseg
reduzir a desnutrição de crianças e g<
tantes. No baiJTo de Salgado,' na periJ
ria da cidade. a rotina da agente
saúde Maria Silvana de França come
por volta das 7 horas da manhã. 0:
uma balança embaixo do brnço e vári
cadernos com os dados das crianças. <
visita pelo menos oito c:asebres todos
dias. Na ccinVer.a'com as mães, insi:
principalmente na importância do ai,
tamento matemo para Os recém-nas
elos. Não poderia haver pregaç
melhor. Laudenice Mària da Silva.
anos, tem uma filha de 6 anos que n
foi amamentada no peito e até !ll'j<
desnutrida. Sua segunda filha, ~
de 4 JtiCses e 5 quilos. está sendo ím
mCntada e nunca ~eve diarréia. ' ":
aprendi que o leite matemo tem tod<
explica LaudeniCC. 'x:ada mamada ~

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Jm sabor; por isso não preciso dar 001ro
alimento até os seis meses..~
Esse esfmço eofreota alguns obsláculos. Um deles é a pouca escolaridade

de mães e gesrantes. Na Para!1>a. melade ·
delas é analfabeta. Por isso, Dão amse. g=mlro!deroiDIIII>'

',rlal ;'imP<CSS!'> ~
3Pki•au• """. matmm_

.,

usar

enviado ·'peJO MiDisl6-:

.. .._·..,__,_,_ A_,_.·.
. no................. ~·
'ção. -~ caso. foi
de rMio ·.:_ ainda IK!ic

0~~:~--~DaS

áreas mcãs. No 'Díimicfpio de Gamnlums.- a 225 quilômelros do Ra:ifc. os
agenles de saúde cnc:ontrar.un um
modo ainda mais aialivo pma sccomnnicarcom as mães: li • "'"' am um grupo
de teatroqDe.imPmviSa.eJW >~~~trenas
quais se fala~ am•!Qt'Dração, vaci-' ·
D3S c cuidados de higiene Outro problema é """""""'a população local a
abandonar alguns hábitos amigos cm
relação aos bcbês. Émmnm pol"=anplo, que paueh:as ut~lizem a mesma
tesoura pma C0<1ar o cabelo de uma
pessoa c depois. sem estcnlizá..la, :fa=
o mesmo com o cordão qmh.lical de
um m%m-Dascido.. Pao-fillla de oó.cmação, também colocam óleo c folhas oo
umbigo c cm C11131ivosdos bcbês, o que
muitas vezes produz uma iDfccç3o que
pode malar a aiaoça.
l.eile, pio e so,. - Em Camam. o
mutiião cm limlr das aiaoças rcúDc
uma cll=na de jnsljtnjções que, somadas, gastam cerca de 35 000 n:ois pol"
mês para aiCDdcc 14 000 famílias cm:uteS. O Ministério da Saúde c o govcmo
do Estado se COiizam para pagar os 115
agémes de saúdC'• ; ••••••-pi:!~!:p;r;~
fciJma. Um
ilc odiJçio tii'im;:

ccmm

mmms' m:m!jdo peki f.i.~;~·
bni cliariameulc leite de • .... pio cf · · ·~
SQla.;
."llPI'.

·.o

pam os polx= Há aiDda pogtliWlt
Ommnidadc ·Solidária · à Paslaaf"dà
CriaDça. uma missão IeligiÔsa dldmadà
••olting e duas ONGS;'a'Cais do Pãttó c
a Curumim, Cl!ia t=fa <!i~ .Sj>ar~= Em cinco auos, a Cais dO PatiD já
p:omoveu cutSOS para 1.400 p3r1eit3s.'
"No in:erior. essas ll1lllbCréS lfm ac:di:.'·>
bilidade forlfssima •. "'ti:.~Jóf.

·;~··cabe
~: ~, ~"'"=-it-,
...............~"~·-

por~

·a·

..

impc:vliiDcia de cOisas ·eXimO" :;r...amc.;
p6-ualal c a *"Y""""'Çã<> DD peito",
explica a c:oacdcaackra Sueli Catv.dbo.
A ONG Cummim, fmmada pol" médicas e psicóiQgas. cfistnlxri gaz<:~;, ICSOOJas c aparelhos de cseulados bafimentns
catdíacos do feto is palleilas.
. O caso de Liudacy. a menina que
aparece _ua abcl:1ma desta tq>Oll3gCm.
é exemplar em solidaõcdadc bmnana
Ela liVtOU-sc: de Yirnr um D1ÍiiiCro a
mais naS csratíairas & mortalidade
quando uma aptc de saúde passou
pela :làvda oodc a fiuoília da''Ctiaoça
moraw, cm Bezaros.. "Qwmdo vi
aquela DICIÚDa, ajoelbei-mc do lado da
Rele oodc ela estava deitada c choR:i..
a.arei pol" llllÚIO tempo". lcmbm a
ageure Marivalda Balbino da Silva.
"Eu já tinha visto lllllilas criauças cJcs...
nDiridas. mas como ela nnnca." .Pata
salvar a peqncna Liudacy, Mativaida
fi:z mnilo mais que sen ttabaJbo exige.
· Prlmcito; levou. a menina para o único·
hospital existente cm. Bc:zctros:' A
aiança · ficou inlemada. dntaate ·um::
mi!s. Ao ....:ebcr alia do hoSpital; nio..
· tinba pata oodc ir JIOl'IDI' a mie havia-
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desapam:ido. MatiYalda dc:cimn." êmii

. levá-la para casa. "Dntante IIês mese
cu me lcYanllMl cinco vezes por noi

pam alimentá-la",

conta.

Quando

menina já estava com 7 ,S quilos, entv
gou-a a uma tia, por nio ter condiçõo
de criá-la. "Se Cll pudesse, letia fica[
com ela. Mas cu sou pobre tambéai
diz Mativa1da, que visita LiDdacy to(
semana na accbe mmiicipal oode
menina passa o dia.
.
.. ~ 'aspcán c:orioso-do progran
de"a>nibatc·.l. mottalidade,inflmlil

· analpÍIS.

· - ·

doN~

:CiiÚÍüt:lUs -..=:.:.cm·~,,

dhi•illiiÍ• depoiS do início· do Jimtirii
. F.DÍ. Ommm; havia .63 mortos ""pa

Cada 1 ooo uascidos mos cm 199
Um ano mais llDdc, o ~ puk
para68. Isso. pomo. tem imlacxptic
ção. Em lllllilas cidades. os <:attório
colmun aré 40 reais pma o egislro (
nascimento ou óbito, embola a lei t
nba 13hclado o pa:ço em.l.79 taL PI
essa l2Ziio.. milhares de &mflias sill
rJcsmcntc nio tegislram seus filhos

osCdb::mmlcm cemitérinsdmxJesrinn
Pelo mesmo IDOIÍ1IO, nio cxislcm c

PemamOOco c
tatísricas c:oafi
veis~,~

tasaianç#p

~~~~~~~~~~~iii!~ii~ii~~~ ~decoo
020

plclac ~ ano. ~
---~deBa
c""""""' clisllll

: .. i..27S;.oom
lroS do R&:cifc. c
mimcros. dobr.
lliUl desde

ci.nc '

cJcscobõram .di
:zéi-emia'riasda
n.-.rinno oodc "'

~DS"aJ

-~,amos
•~4 11 iiM*noNo

"deste as~
•

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

614

ANAIS DO SENADO FEDERAL
... .. - --~ --9
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• -· •

.

:cáitiíibo:dà'jlobiw4 .-.·A "redução da'
'môiiÍ!lÍdadê:fufiiútil retira das estatfsti-

:éãS briiSiJ.eiiiís)r, éarimb!> mais c:arru:tc.iíSticil:dõ "súbêléséiivo!vimento. Existem

·Aínda:'assini/"icii'nàilos
.. .. . . . .
• .. iSOiadamente,· os

.

f~áriô.s }J/.diceS "qile: lÍjudam a riledir o
gr.ú_ <!Cl>Oi!t#á;de uin país, como a má
'distribuição de renda, o grau de analfa- .
·bétisriio'; a faltá de nioradias e de sanea-:me,~o básicó) Mas nada se càmpara à
iilort8!i.dade-infaD.iiL" Até dézesseis anos
'."alrás,\iiria·em"Cadá dez cnanças brasi"Ieiraii":inOirlà:'lÍntfi"de "íiompletar I ano
'de·,_V;dii.:·No..Noldeste.· ()·número era

. dObÍái!Ôf Cõm:e5scs ·rndiees; o. Brasil
. coiOCaVa~Se ·.O lado. de .p3fse"s rrusenveiS \:ciinQ Etiópiá; Soll)ália e Haiti. O
muiirão'.eíii favor ilaS erianças fez com
qÚe -~~s,nie!horassem muito.
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·.E- J>éidem>dé'longe para "países como
Paraguai e Uruguai "O resultado conseguido. até agom é _bom, mas estamos
só no começo", alerta o coordenador do
PRMI da Paraíbà, Jair Miranda, "Ainda
é preciso melhorar muito mais."··

O que está ocoriendo no Nordeste é
motivo de comemomção,- mas ·nada
garante que os iesultados melhorem ou
mesmo que se mantenbam"· no futuro .
Para que issO aconteça, será preciso liem
mais que solidariedade e voluntarismo.
pafslndependente, o Nordes-.
Se fosse
te es1llria hoje na rabeim da lista dos ~

um

ses mãis pobres do nn:ndo. S-egundo o l
dice de Desenvolvimento Huinano ado·
do pela ONU para medir o gmu de riqt
za e bem-estar das nações, numa relaç
em que. o Bmsil ficou em 63° lugar,
Nordeste es1llria ein 120", pouco acii
da paupérrima Suazilândia, na África. :
um em cada quatro domicilias nordes
nos tem esgoto. O fndice de analfabet

nio é. o dobro da média nacional. E-s!

c-

númeios mostram que salvar a vida
crianças, embora seja muito bom, não <
suficiente. É preciso também dar a el
alguma perspectivi de futuro reduzindc
abismo regional que sep3<3-os nordes
nos dos demais brasileiros.
C.. ir/fdliHI h liRiCIIefiUIO, ü h

Terça-feira, 29 de outubro de 1996 Gazeta Mercantil

R~i1~a·nnhlma.~gànha_:a~io~de;Robetto~~amP'dS
· Pmi!')O. pe Su~Oç:y é considerado ?"')O."uma boa ldéla'.'malllleputado dó PPB n!Conhe<ie<lU9 seus-CUStoS são rriuito-altos ., .

.

'

. por-Mauricio Conêa

'

pa Bnlsilla.

.

O senador l;duardo_S!lplicy
. (PT-SP) encont(Ou nó outJ:o lado

do espectro ideológi<;o um aliado.
in~sperado na'Jn.ta pela implementação· do progtáina de renda mf~·
nima: É o deputado· federal R o. berto Campos (PPB~RJ); .que_:c"on,·
sidera a renda mfnlma: "uma lj"oa
.idéia?, C!lnfigurando.."um bom
'sisteiha·paí:a a"cori-eçãÓ.de dese. quillbrios soçiais.. É muito nielhor
~do que o ~sist'enciali.slrio", dis'se

. o CJC":·ministro do Planejamento,
· tradicionalin"!lte um.críticó im';
piedoso das,téses petistas; ·
Apesar do apaio, R,oberto C~
pos não deixa: passar a oporiunida,

de para deStilar a sua fina i~nia~

Na sqa opinião, "é curioSo :quç: a
"proposta tenha sido levant,ada pelo Partido dos Trabalhadores,
POis, afiital, ·tráta-se de unia Íese
nitidamente. neoliberal, que surgiu.
sob a inspiração de Hayek e de
Friedman". Friedrich .Hayek ga-

nhou o Prêmio Nobel de Economia-em 1974 é ·é considerado.o
principal expoente cio neoliberalismo, contrário a qualquer tipo de
intervenção ~statal.na atividade
econ\lmicá. Milton -Frieilman,também ganhador do Nobel de
Economia, é o principal teórico do
.,monetarismo que caraç~eriza a
chamada E-scola de Chicago. . .
De fato, na sua obra ~'I() Cami. nho da Servidão"; publicaéla dumnte a Segunda Guerra Mlindiai;
. Hayek alertou sobre necessidade de dar um· míuiino de meios
às pessoas para o sustento. E coube a Friedmap, conforme explicou Roberto Campos, popularizar ·
a proposta do "Eamed. Inconie
Tax Credit" (EITC), o Crédito
Fiscal por Remuneração Recebi-.
. da, uma forma de imposto de renda negativo·que se tomou lei, ~m
1975, .duran~e o governo. do republicano Gerald Ford.
· Na avaliação de Roberto Campos, o problema em relação ao
prógrama da renda mínima "não é
a formulação, em si .. mas a sua

a

'

. .

-

.

.

implementação". "A idéia c!o.Suplicy é boa,-mas é muito difícil
transformá-la em realidadC devido·
aos c,ustos elevados. Convém
lembrar que o governo está fazendo um ~orte ajuste, cPrtando gas~ .
tos., e toma..:.sc uma tarefa. quase
impossível justificat .o. PrQgrama •
de renda.JI!ínima com o panQ. de .
fundo atual- d·a situação fiscal~,
acrescentou· o depu!ftdp do PPB.'
· No "mlcleo princ!piil cio gover-

no já·cxiste conscnso·em tomo
. dos méritos do progrturla de renda mfuima. Mas o preSidente Fernando Henriqne-Cardos.o e séu~ ·
principais assessores também -se·
preocupam com o "alto custo dil
proposta formulada pel~ senador
. Eduardo Suplicy ;. Desse .lllodo, o
governo já busca nm substitnti".
. vp, cujo cnsto fiq~e na.faixa de
até, R$. 1 bilhão por aitQ-;· contra:·.
,os R$ 17,6 bilhõés do p~OjCji.O
apresentado por &uplicy._:· .:
O gabinete do. senador Supliey ·
. estará distribuindo,- nos próxitdls
·dias, uma cartilha dé 6Z págin'!",

---

~ ~
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con,solid~do

nma série de informações sobre a renda mínima. rio.
Brasil e no exterior. "Garantira·
educação a todas as crianças. é o
mínimo da obrigàção páblica de .
qualquer governo, quando se
pe,nsa. o futuro 'de uma naç;;o....
. escreveu, no prefácio da cartilha,
o 'presidente de honra· do PT,
Lúfs Inácio Lula da Silv~a. ·
No Brasil, a renda mínima como
contrapartida à freqUência escolar
já existe no Distrito Federal' e nos
municípios de Ribeirão Preto e
Campinas. Outros municípios estão na iminência de adotar projetas
semelhantes: Araçatuba, Jundiaí, ·
Mococa, Osilsco, Sales Oli'veira,
Santos, São João da Boa Vista,
São Joaquim da Barra, São José
do~ Campos, Seiiãoziiúio, Sorocac ./
ba e Ubatuba (todos em SP), alé_!!V ·
de Belo Horizonte (MG), Boa VJS- ·
--~...,.~

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ta (RR), Londrina (PR); Sal'VI!dor
(BA) e Rio de Janeiro. Em catorze
estados;já~xistempropostas em.
tramitação nas assembléias legislativas. Em setenta municípios, de
yários estados,.foram.apresentados.
projews de autoria de verCadores•
Noutros países, além dos Esta-'
dos Unidos, a renda míninia, com·
distintas. variaçõesiexiste na Fran~
ça, Espanha, Inglaterra, Holanda,
Alemanha e. Suéci~ Mas, segundo
a cartilha.elaborada pela assesso~
'ria do senador Eduardo Sup!icy, a
renda mínima não é um privilégio
das economias mais· ricas. Países
como Uruguai, Argentina e Venezuela'também institoíram' progra"
mas de vinculação entre um complemento de rénda e a freqUência
escolar dós íillíos menores~ · ..
· Nos próximos \lias;. Suplicy es- ·
tará embarcando'para·a Africa'do.·
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Sul, onde; segundo revelou; o prl,-.
Sidente.Nelson Mandela eStá estú;,.
dando a. implementação de UJD
· programa de·reJi<fa m.ínima:, ~o
. ·apartheid gerou iun,a imensa desi~
gnaidade social entre brancos" tt
niio-bran.cos. A diDIÍnliiçiio ~sse.
· fosso poderá ocorrec com :a adoçãbda renda mínima"·, disse SupJicy:; •

as

"Muita geri~ tén)~cilm:
arendantínjma, nnrçaiísá®:~.

Ílhecil\lelltO:Vai~~iill:ir.u:íiue ~i ex- .

periência mais tadicai tem sido ap!i-.
cada no Estado dó Alasca, que paga a.
todos os seus 600 mil residentes um
dividendo anual, Ctue, em 1996, foi'de:
.US$ 1.130,68. O Alasca destina 25%
dos royalties derivados da exploração

do seu petróleo'para a fonnação dO. ·
Fundo Pet;manente do A,lásca, cujo·.
mon!aJ!te já atingiu {JS$ I!I bilJ!ões'l,
explicou Suplicy. .

IPC. da Fipe de .outu.bto deve .ficàr eni 0;5%

.

.

.

, .A inflação da. cidade de São
Paulo, medida pelo Índice 4e
Preços ao Consumidor (IPC) da.· .
"- ·Fundação Instituto de Pesquisas·· ·
Económicas (Fipe), foi. de:.·
0,3(% na terceira quadrissemana de outubro. Esse resultado
reflete um ligeiro aumento dos
preços em relação à semana anterior, quando..a Fipe apurou al'ta de 0,27%. A previsão dos
economistas é de inflação de
0,5% em outubro, ·se não .h'!lt- .
ver mudança na tendS.ncia 11tf:'jl ~
fimdomês..
·
Os preços que mais pressionaram o IPC no períOdo foram
dos alimentos, que tivetam alta
de 0,51 %, portanto, bem acima
dos 0,26% da quadriS.emana anterior. Nesse ·grupo, os preços
que IilaiS subiram foiain dos ali~
mentos ~i-elaborados, com·
'alta de 3',04%. Na segunda qua-.
drissemana,· alta fora de 2,64%.

A c~e bovina aume~tou em
3,22%; oifrango, -5,23%; e o fei"
jão, .Í3,49%. . .
.
Outros grúpos de preços, ~o
mo transportes e vestuário,
também contribuíram para o resultado da terceira quadrissemana. No caso dO vestuário, na
realidade, os preços .não subiram, mas sim redUziram· a taxa
de recuo de 0,54% para 0,33%.
Já o grupo transportes ·teve aumento de 0,55%, taxa ligeiramente superior aos 0,45% da
·ségunda quadrissema:na.
O grupo habitaçãO, seg~do
maior peso no cálculq lia custo
de vida em São Pauló, recuou de
0,59% para 0,57%, Os aluguéis,
até há alguns meses grandes responsáveis pela alta de preços
deste grupo, subiram apenas
1,72%. Na semana anterior, a alta fora de 1,88%. O vestumo reduziu os preços em 0,33%: ·
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A SRA. JÚNIA MARISE- Peço a palavra para
uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) - Antes· de conceder a palavra a V. Ex", nobre Senadora,
consuHo o Plenário sobre a prorrogação da sessão
por 15 minutos, para que a oradora faça o seu pronunciamento. (Pausa)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão por 15 minutos.
Concedo a palavra à nobre Senadora: Júnia
Marise. ',
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT- MG. Para uma
comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tivemos a oportunidade de lançar aqui, no ano passado, a Frente Parlamentar contra a privatização da Companhia Vale do ·
Rio Doce. Tenho a ressattar que, de pronto, essa iniciativa recebeu a solidariedade e a manHestação da
quase totalidade dos Srs. Senadores e de um grande número de Deputados Federais. Isso se deveu, a
meu ver, à idéia de a criação da Frente Parlamentar
contra a privatização da Companhia Vale do ·Rio
Doce ter, acima de tudo, o sentido de tomá-la uma
Frente suprapartidária, ou seja, com a participação e
a assinatura de todos aqueles Parlamentares, Senadores e Deputados Federais, de todos os Partidos
políticos, independentemente das suas correntes
ideológicas ou mesmo dos Partidos que, nesta casa
e no Congresso Nacional, sempre se colocaram
contrários ao programa de desestatização imposto
por este Governo.
·
A Companhia Vale do Rio Doce tem um perfil
extremamente importante. Ela não é uma estatal
qualquer, não é uma empresa qualquer, mas é, acima de tudo, a empresa considerada como a maior
mineradora do mundo. Hoje, por meio· da sua ação
empresarial e do profissionalismo de todos os seus
funcionários, desde os seus engenheiros, espeêialistas em todas as áreas, os técnicos e todos os seus
servidores, ela possui, seguramente, um corpo técnico de profissionais que, ao longo de todos estes
anos, tem contribuído para a construção de uma empresa de credibilidade nacional e internacional.
É exatamente neste momento em que o Governo pretende acelerar o processo de privatização da
Companhia Vale do Rio Doce, ou seja, a venda desta empresa, quem sabe, por algumas migalhas de
dólares ou de reais, que, seguramente, não representam o valor verdadeiro que hoje se poderia dar a
uma empresa como esta.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, exalamente por isso, recebi ontem, em Belo Horizonte,
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uma comissão suprapartidária de sindicalistas e de
profissionais liberais, enfim, de. pessoas que eStão
invocando que a Frente Parlamentà.r. oontra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce seja, neste
instante, o grande foro de debates. E;mais do isso,
a grande motivação para que o Presidente da República recue da sua decisão de priVatizar aquela
Companhia.
·
·
Estamos, mais uma vez, convencidos de que o
Governo cometerá um grande equíyoco, um 'erro
histórico neste País se continuar com essa intenção
e der esse passo à frente, como pretende o BNDES,
de publicar o edital no mês de dezembro e, quem
sabe, leiloar a Vale do Rio Doee nó mêS de fevereiro.
Essas datas po~ si só falam da eStratégia deste
Governo, porque d92;embro.é exatamente o mês das
festas natalinas e fevereiro, .coincidentemente, é o
mês do carnaval. Sr.- Presidente, a sociedade está
atenta a esses passos-do Ggvemo. .
•
No momento em· que instalamos a Frente Parlamentar Contra a PriVatizaÇão da Vale do Rio Doce,
fizemos também, com a participação de várias lideranças, vários ates públicos em todo o Pafs. O 'primeiro deles foi promovido pelo Prefeito de ltabira, na
Cidade de ltabira, onde a Vale tem sua sede. Foi naquela cidade que a Vale do ·Rio Doce nasceu e
construiu esse grande património nacional. Em ltabira, com a presença das Uderanças nacionais, o Presidente Nacional do PDT, Governador Leonel Brizola; 0 Presidente Nacional do PT, o Sr. Luiz lgnácio
Lula da Silva; do ex-Vice-Presidente da República e
ex-Governador de Minas, Dr. Aureliano Chaves e
tantas outras lideranças nacionais, como Senadoles,
Deputados Federais e p~feitos daquela· região,
corno também deputados estaduais de vários pa(tes
desta Federação.
. .
Ali se instalou o primeiro ato público com um
debate técnico em que se ouviam opiniões dHeienciadas, mas corretas, de técnicos que demonstraram
a importância de preservarmos a Companhia Vale
do Rio Doce. Além de Habira; ocorreram manHestações em Vitória, no Espírito Santo; em Belém, no
Pará, e em várias localidades, exatamente sustentadas pela convicção dessas lideranças políticas, sindicais e de toda a sociedade, voltadas para o sentido patriótico de preservá-la, principalmente neste
momento em que o Governo, mais uma vez, manifesta a sua intenção de publicar um edital- em levereiro do próximo ano - para o leilão dessa companhia.
Queremos aqui, Sr. Presidente; manHestar
mais uma vez o nosso repúdio a esta decisão do
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Governo. Esta não é apenas a posição de nós, Senadores da Oposição, do PDT, do PSB, do PT, do
PPS. Enfim, não é apenas a posição dos Senadores
nem dos Deputados da Oposição, mas é também a
opinião de polfticos que estão af apoiando o Governo, como o próprio Senador José Samey, Presidente desta Casa, o Senador Edison Lobão, do PFL,
que já manifestou a sua apreensão, conclamando,
inclusive, que esta questão da privatização da Companhia Vale do Rio Doce deve ser debatida pelo Senado Federal.
Ao ser eleito Presidente da República - é preciso que se diga isso -, o Senhor Fernando Henrique
Cardoso não recebeu um cheque em branco da sociedade brasileira, nem do eleitorado que o elegeu
para promover a venda dessas empresas importantes, que foram construídas pelo povo brasileiro. E a
Companhia Vale do Rio Doce tem uma parcela de
grande importância na construção do património nacional do qual têm especial orgulho os mineiros, que
acreditaram e que deram acima de tudo a sua valorosa contribuição para que a Companhia Vale do Rio
Doce se transfonnasse nesta empresa que conta
com a credibilidade internacional. Da mesma forma
os paraenses, os capixabas, os maranhenses, enfim, todos os Estados onde a Companhia Vale do
Rio Doce está instalada, fazendo a prospecção e
trazendo riquezas para este País e, certamente,
mais uma vez, contribuindo para o desenvolvimento
económico nacional.
Por quê, Sr. Presidente? Por que o Senhor
Fernando Henrique Cardoso qué'i'-pnvátiZar uma
companhia que não significa nenhum ônus para o
Tesouro Nacional? Ao contrário, é uma companhia
que paga rigorosamente seus impostos; é uma empresa que, quando o Presidente da República chega
em Paris ou no Japão ou nos Estados Unidos representando o Elrasil, representa também a Companhia
Vale do Rio Doce, que é uma empresa estatal.
Conciuindo, a Frente Partamentar Contm a PrivatiZação da Vale do Rio Doce está buscando o apoio
de todos os nfveis do Poder Legislativo no País: as Assembléias Legislativas, as Câmaras Municipais e todas as entidades. Vamos reiniciar, a partir de agora,
atos públicos por todos o País para que possamos fazer a grande mobilização popular a lavor da Vale do
Rio Doce, preservando essa companhia como empresa estatal, como um grande património nacional.
Sr. Presidente, é necessário que ó Senado Federal discuta essa matéria, já que nós, no Congresso Nacional, não estamos tendo condições de discutir as decisões deste País, já que este Governo está
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governando por intennédio de edição'de medic;las
provisórias. Sequer temos tido a oportunidade ,'de
discutir essas medidas provisórias, de aprová-las ou
não. Seguramente, algumas delas estão vigorando
há três anos, sem que o Congresso Nacional as·~e
nha discutido e votado.
Queremos comunicar ao Senado Federal que
vamos reiniciar a Frente Parlamentar contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Aqueles
Deputados e Senadores que, no ano passado, não
chegaram a apor a sua assinatura, terão oportunidade agora de passar para os anais da história deste
País como os polfticos brasileiros que, com convicção e seriedade, souberam, no momento oportund e
histórico, colocar-se a favor de um empresa que representa o património do nosso povo.
Era o que eu tinha a dizer, sr. Presidente.
·
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) - Os
Srs. Senadores Gilberto Miranda, Odacir Soares,
Raviano Melo e Lúcio Alcântara 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, recente pesquisa divulgada pelo Banco lntemmericano de qesenvolvimento (BID), em Washington, ilumina um
dos componentes até agora menos estudados e discutidos do chamado "custo Brasil". Refiro-me, senhoras e senhores, à violência e à criminalidade. O
estudo, que classifiCa. o Brasil como o segundo país
mais violento de uma lista de 43 nações pesquisadas, mostra que a escalada do crime pode afastar
os investimentos nacionais e estmngeirós, que sempre buscam áreas mais seguras para seus negócios.
A criminalidade brasileira, medida pela taxa de homicídios (inferior apenas à da Colômbia), já é conside·
rada "epidêmica" pelos técnicos do BIO~ ·
Essas estatísticas mostmm que o Brasil apresentou taxas de crescimento em tomo de 3% nos
períodos em que as taxas de homicídios estavam
em queda. Durante os períodos de all<! criminalidade, o crescimento foi perto de zero ou mesmo negativo. Entre 1958 e 1962; a Colômbia, campeã da violência segundo o 810, cresceu 3,16% ao ano, 11um
período em que a taxa de criminalidade caiu 13"/o.
Entre 1988 e 1993, o país apresentou taxa de 6,2%
de aumento da criminalidade e queda de 0,98% na
·
taxa de crescimento.
A conclusão geral, Senhor Presidente, é de
que a criminalidade, ao aumentar a incerteza do am-
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biente em que se desenvolvem os negócios, acaba
afetando decisões de investimento e as possibilidades de desenvoMmento.
O Brasil aparece no estudo com uma taxa de
24 homicídios por cem mil habitantes. Apenas para
fins de comparação, lembremos que as taxas do Japão e da Inglaterra giram em tomo de dois homicídios por cem mil. A equipe do BID considera que um
índice aceftável varia entre meio e cinco homicídios
em cada cem mil habitantes. Entre oito e dez homicídios, já se manifesta um quadro epidêmico. Pois
bem, a taxa brasileira é mais do que o dobro do índice considerado epidêmico!
A divulgação da pesquisa do BID e o recente
espetáculo de maturidade cfvica e política dado pelo
povo brasileiro nas eleições municipais do último dia
03 fornecem a todos nós, detentores de alguma parcela de responsabilidade decisória, em qualquer dos
três níveis do governo, uma oportunidade para refletir sobre as attemativas de combate à violência e de
redução das taxas de criminalidade a patamares
mais "civilizados". Fugir dessa discussão implicaria
não apenas irresponsabilidade moral mas a perda irreparável da chance de retomar o crescimento económico nacional em bases sustentadas e estáveis.
Neste ponto, eu me permito trazer à baila o
exemplo vitorioso de um dos mais populares administradores da atualidade brasileira, o prefeito César
Maia, do Rio de Janeiro. Homem competente, preparado e dono de uma insaciável curiosidade intelectual, ele captou, assimilou e adaptou recentes e
bem-sucedidas experiências internacionais de combate ao crime em grandes cidades, sobretudo Nova
York, que, na gestão do prefeito Rudolph Giuliani,
reverteu suas cronicamente aHas taxas de violência
e criminalidade. Refletindo sobre esses dados, o
prefeito carioca compreendeu que o primeiro passo
para a vitória consiste em persuadir à comunidade
de que seu apoio é crucial para expulsar a violência
das ruas e retomá-las para os cidadãos. Paralelamente, é preciso inspirar as autoridades policiais
com novo ànimo, novas doutrinas e novos métodos
de trabalho. No caso carioca, o resuttado dessa verdadeira revolução cultural foi o triunfo da autoridade
pública contra a camelotagem, o enfraquecimento
dos notórios vínculos entre esta e o submundo do
contrabando e ascensão da Guarda Municipal como
instituição merecedora do respeito e da gratidão da
cidadania.
Falei aqui em revolução cultural, e a magnitude
do desafio exige nada menos do que isso. As experiências de Giuliani e Maia foram tão frutíferas por
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e:rtarem calca~as em uma radical revisão dos ~
dlgmas filosófiCOS que até pouco tempo atrá~ i"acionalizaram a quase· sempre inócua ·atuação ·da
autoridade pública no combate ao crime. A nova filosofia, que tem um de seus principais expoentes
na pessoa do emérito sociólogo .e criminologista
de Harvard, professor James Q.. Wilson, já está
popularizada como "teoria das janelas quebradas•.
S~gundo o professor Wilson, a polícia e a sociedade cometem um grave erro quando desconsideram
e toleram atentados "menores". à ordem pública,
tais como vidraças estilhaçlidas; cénas' de embriaguês e muros grafitados. Sempre que esses pequenos delitos começam a ser· sistematiCamente punidos, a polícia está emitindo ,um~ me~sagem 'clara
sobre os tipos de comportamento socialmente toleráveis, e isso ajuda a reconquistar a c9nfiança e a
estima das comunidad!lS ql!e nos Estados Unidos,
no Brasil ou em qualquer outro· ponto do planeta são
sempre formadas por ·uma ~ioril!' eSIT!aQ!ldora de
pessoas honestas. · ·
'
·
·' .. ·'

daS

Seja através
umas, seja através das pesquisas de opinião pública, o povo brasileiro está
transmitindo alguns sinais inequívocos às suas elites
dirigentes. A população que deseja a continuidade
de obras e outras iniciativas administrativas comprovadamente benéficas é a mesma população que exige o direito de ir e vir tranqüilamente pelas ruas de
nossas cidades a qualquer hora do dia ou da noite.
É também, a mesma população que anseia. por ver a
brilhante vitória do governo federal no front da estabilização .monetária traduzir-se em crescimento, emprego e mais prosperidade para todos. E agora temos a comprovação empírica. cabal e definitiva de
que esses dois combates - contra o crime e a favor
da retomada do desenvolvimentq ,.,.. s?o parte de
uma mesma e inadiável luta.. Por (sso.mesmo, c!esejo encerrar esse pronunciarne!'l)o. saudando as recentes iniciativas do Ministériç .da .l!lstiça. no .sentido
de reprimir o tráfico de armas e desarmar a sociedade como um gesto <:~e profui)!Jij. ~ au.spif:;osa signifi.. · ..· . ,..;."·.. ) ~.... ,~.. ... . ... ~ .
cação prática.
Era' o que eu 'tinha a dizer,
Sr.
Presidente.
' ....
•··' .-·· ,.,.
'
'

O SR. ODACIR SOARES (PFL .-; RO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, segundo dados
recentemente divulgados pela Secretaria da Receita
-Federal, a arrecadação de impostos e contribuições
federais alcançou um valor recorde em setembro de
1996, atingindo a soma de R$8,049 bilhões.
Comparando-se este valor com aquele obtido
em setembro de 1995, observa-se um crescimento
nominal de 16,78% e, em termos reais, de 6,34%fª
. '·
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Comparando-se o mesmo valor com aquele
obtido no mês anterior, agosto de 1996, tem-se Um
crescimento nominal de 8,24% e, em termos reais,
de 8,10%.
·
O crescimento da arrecadação decorreu principalmente da conveisão de depósitos judiciais em
renda para a União, no valor de R$446 milhões, contra R$120,3 milhões obtidos na mesmà rubrica em
setembro de 1995. Isso corresponde a um acréscimo real de·237%. ·
Em agosto de 1996, os depósitos judiciais convertidos em renda para a União haviam sornado
R$125,3 milhões, ou seja, o crescimento da rubrica
obtido em setembro de 1996, em relação ao mês anterior, também foi tremendamente expressivo, em
tomo de 260%.
Esse avanço é importante, pois .a arrecadação
de impostos acumulada no perlodo de janeiro a setembro de 1996, no total de R$70,8 bilhões, embora
tenha apresentado um crescimento nominal de
11,07% em relação ao mesmo perlodo do ano passado, teve urna queda real de 0,62%, quando computada a inflação do perfodo.
Ademais, o governo federal estabeleceu para
esta ano a mela de arrecadar pelo ~nos R$94,5 bilhões, meta que, se for atingida, representará um
crescimento real de 0,5% em relação aos valores
obtidos no ano passado.
Segundo a Receita Federal, alguns fatores
vêm contribuindo para o aumento da arrecadação ao
longo do ano, como as decisões juãiCiais favoráveis
á União, as alterações no Imposto de Renda da Pessoa Jurfdica e o incremento nas vendas de automóveis no marcado Interno.
Por outro lado, têm aluado como fatores negativos: a redução no volume de importações tributadas,
sobretudo de velculos; a queda nas allquotas do Imposto sobre Operações Financeiras nas operações de
crédito; a reestruturação da tabela do Imposto de Renda na Fonte; e a isenção do Imposto de Renda na fonte sobre remessas de lucros ao exterior.
De acordo, ainda, com a Receita Federal, as alterações que estão sendo propostas, via projeto de
lei, no Imposto de Renda da Pessoa Jurfdica para
1997 deverão favorecer a tendência de aumento da
arrecadação. Entre as mudanças propostas está o
alongamento do prazo de apuração do imposto e a
alteração nos Omites para preços de transferência,
mecanismo que até o ano passado, devido à alta
carga tributária, era bastante usado pelas empresas
para recolher menos imposto.
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Não creio ser necessário enfatizar a importância
do aumento da arrecadação para o governo. Os recursos obtidos com os impostos são a principal fonte de
financiamento das atividades do Estado brasileiro. A
insuficiência desses recursos é a geratriz do déficit púbriCO, da díVida pública; dos juros altos, etc.
O recorde batido no mês de setembro, que se
deveu principalmente ao esforço do governo na cobrança de dividas judiciais, demonstra que o aumento· da arrecadação não deve ser perseguido apenas
com a expansão da carga tributária
Pelo contrário, medidas simples como o aumento da fiscalização e a agilização dos procedimentos judiciais podem surtir efeito muito melhor,
não só sobre os contribuintes atingidos, como também em relação aos demais, pela ocorrência 'do
chamado efeito-demonstração, que faz com que
muitos contribuintes evitem sonegar ou atrasar seus
impostos, tão-somente por verificarem a intenção e
·
· ·a ação fiscalizadora do governo.
Louve-se, portanto, a ação da Receita Federal
e do próprio governo como um todo, que, apesar de
tantos percalços, dá indlcios de qué conseguirá atingir sua meta de arrecadação neste ano.
Entretanto, não podemos nos enganar. Mef.:ri!K>
que se consigam alguns sucessos parciais, a eXêelência nessa área só será atingida quando conSeguirmos aprovar uma reforma fiscal verdadeira, que
racionalize e · simplifique nosso sistema tributário,
distribuindo a carga de impostos de maneira mais
equânime entre os contribuintes. ···•
Isso só será possfvel quando a carga indiviçlual
de impostos se tome tão razoável, que deixe de ser
compensador economicamente correr o risco de problemas com a policia ou com a receita em decorrên.·
·' ·' "'. ·,
cia da sonegação.
Se, do ponto de vista econOmicO,
vantagens
comparativas obtidas pelos sonegadores se tomarem pouco compensadoras, a tendência será a açlesão, ao circuito da economia formal, de urna massa
enorme de contribuintes que hoje i:ompõem a cha·
·
mada economia informal.
Caso o sistema tributário brasileiro adquirisse
um nfvel de racionalidade suficiente para atrair uma
parte signilicativa da economia informal, obterfamos
o que talvez se pudesse ch~r de ganho de escala
na arrecadação: a diminuição da contribuição de
cada individuo seria compensada com sobras pelo
acréscimo na quantidade de contribuintes.
Seria a situação ideal, segundo os tributarislas:
aumento da base, diminuição da carga individual, incremento da arrecadação.

as

L
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É claro que idéias como essa não são tão simples .de implantar. Mas acredito que somente se buscannos caminhar nessa direção, numa visada de
médio e longo prazo, conseguiremos modificar a estrutura do sistema tributário brasileiro., ultrapassando em definitivo a atual conjuntura e os sonbressaltos vividos pelo País no financiamento das atividades do Estado brasileiro.
Era o que trnhamos a dizer.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB- AC) .:.. Sr.
Presidente, S~ e Srs. Senadores, no último dia 16,
apresentei, nesta Casa, projeto que inclui conteúdos
sobre direitos da criança e do adolescente e sobre
violência sexual nos currfculos do ensino fundamental e médio. O objetivo é combater o abuso sexual
destes meninos e meninas, através da informação.
É medida defendida pelo próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), do ministério da Justiça, que propõe a elaboração de projeto neste sentido pelo Governo Federal, e que acolhi sem demora, tendo em vista a
gravidade do problema.
Embora frise ser ainda desconhecida •a freqüência exala dos casos de abuso contra a criança
e o adolescente', visto que as iniormações existentes são registras de estudos a respeito da questão,
relatório do Conanda - resultante da •Assembléia
Ampliada Sobre Violência Sexual Contra a Criança e
o Adolescente', realizada em julho último - frisa ser
este um problema preocupante e que atinge, principalmente, as camadas menos p~II?Qiadas da sociedade.
Conforme as informações, 70% das vítimas da
violência sexual são pobres. Aproximadamente 40%
das famnias das vitimas têm como chefe só um dos
pais, sendo que 3% destes são mulheres•. Sã.Q mais
atingidas com a exploração.sexual comercial·as ~
ninas negras na faixa etária entre 1O e 16 anos.
Entre as alternativas para enfrentar a questão,
o Conand;u>rapõe gue 'também, •o fortalecimento e
a implemen~ção das ações que denunciem e responsabilizem criminalmente os agentes agressores,
sem omitir.as·ações para recuperação";
Outra proposta, é o combate aos estabelecimentos comerciais que exploram sexualmente crianças e adolescentes'. Segundo matéria do jornal
"Correio Brazillense•, de 8 de agosto último, o
Conselho decidiu exigir das polícias municipais e estaduais que fechem definitivamente as boates, casas
notumas e outros estabelecimentos comerciais que
cometem essa infração.
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A mesma matéria traz depoimentç>. do vice-presidente do Commda, Padre Flaymun!io-Mesquita Fiabelo (representante .da CoiJferêncla .. l)lacional. dos
Bispos do Brasii-CNBB, no Conselho), que defende
inclusive m;;tis severi~e no caso, cpll)O a cassação
do direito de funcion!llllento;qp e~leCimento oomercial que explora sexualmente. crianÇ?S e adoles-

centes~

,

:.... ,, .: :,.;. .' · ~ .~:.,·:,,:.. . ·. ·. ·

.

São ações e~r.rían;teilte i!{lpQrtrurtes e que
precisam realmente ser executadas•. ·TQda\!ia, considero que não SE!riam tão ~ se o abuso sexual fosse ~yjtado, i#\rés d~ pre\(enÇão. E isso, no
meu entender; está ilâ'informação~ E ·o melhor meio
para passar~ intô~d é aflávéSilá escota.
··· · Penso ::..·e di9ô ~~:ó!!: l~ficati~a do projef<>que a escola, em esp9Ciat a 'obngatóna, ·ao nível do
ensino fundamental, não pode se afastaf da VÍda ·da
comunidade e da sociedade/Ao contrário; deve trazer para dentro do' seu 'ãmbitó os problemas vividos
pelos alunos bu à'suii..Yoitll;'pennitiiídó.que se tornem conscientes e·sé··protej'am na medida 'l:fos seus
limites. Por isSo, acolhemo~l'séin deml:lrà'a proposta
do Conanda e aprésentâmos·projetos dà''lei neste
sentido.
·
·.·> '•<::·.' -'"·, =.: '· ·
, É preciso esclaie<ier,•Sr.:.presidimte, Sr"s e
Srs. Senadores, que.este;pr.ojeto·não .cria mais .um
componente curriçular-:.., .o qUe:..teria çonseqüê~
negativas dos pontos·de Vista· pedagógico·e ec<!rfb.

mico.

·"'

~

~:,

...

. Isso também.~ najll§tjljcativa da proposição
legislativa, onde !embl)), qu,e~ QQnfo.rroe. recomenda·
~o da lJN.!;§OO.. P61!<1 eyitar.'ª- ~.b[eca.rg~ .de çurrf·
culos e Programas,;,deye:-se. iP~egrar OJ>.çonteúdos
do·eosino segundo uma,pe~.int~;~~scipli!l<ll',
incluindo o estudo de temas.,que• conStituem pro,blem~d<t yida cotidi<:.~í!r "' .., ':>·ciJ .c•'•~•· :,..:v, ·..:.'1
··. ,,.. Com isso. evj~-~ a.!f!lgÇI'\9ntação_d~ currfCIJ·
los, .a perda. da unidade do ç:onhecimentQ e, em de.cp~ncia, o. fracaSi;i.escq!ar; ·já ~o .!!lto, no,.. Brasil,
particularmente n~.~l)!iino fJ.IncjJiW}~I'!l!li.,,c;.•.•. :c.· ., ·
. ... Era .o que tinh.<iHI.Qize~•••.,;: '""''·'" , .. ,. .. .: . ,..: ,,·.
O SR. LÚCIO•ALCÂNT.ARA (f>~ÓB -.CE.}Sr. .!>.residente,. Sry,!e .Srs•.SenÇ~dores, li imprensa
brasileira publicqu.repenteme.n!e d~!dos, prepcupantes sobre a sitU<!çã9. do empr:ego ,e. do dàsempregc
no Brasil.
·.: ..• · · . ,,,,. ,...
·
O jornal Folha de S. Paulo, um dos divulgadores, obteve os dados no Ministério do .Trabalho, E
considero importante relembrá~!P~ n~e prc:muncia·
mento.
.,.
"
'
.. Segundo as estatística$. oficiais, as. empresa:;
brasileiras suprimiram dois.milhões ,e sessenta l]li

'
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empregos no pe_r(odq_ compreendido entre janeiro de
1990 e junlío de 1996. Ao mesmo tempo, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatrstica -IBGE,
a população economicamente ativa - PEA, passou
de quase sessenta e cinco milhões de pessoas para
um pouco mais de setenta e quatro milhões de trabalhadores. O que preocupa e é importante observar, é que, nesse espaço de tempo, c~rca de dez
milhões de novos brasileiros chegaram ao mercado
de trab<iltlo e encontraram este mercado com menos
dois milhões de postos de trabalho. Por outro lado,
se constatamos que não houve absorção desse contingente no mercado fonnal, certamente houve uma
migração em massa na direção do mercado informal.
Em relação à chamada ··economia disfarçada";
o Brasil não dispõe de números corretos sobre o tamanho desse mercado que funciona à margem do
sistema fonnal capitalista, não paga impostos e tem
suas regras próprias. Segundo alguns economistas
e sociólogos, o "mercado subterrâneo" brasileiro
equivaleria a quase todo o Produto Interno Bruto da
Argentina, que é de cerca de trezentos bilhões de
dólares, colocando-a como a terceira economia de
toda a América Latina, atrás do México, que chega
perto dos quatrocentos e cinqüenta bilhões de dólares, e do Brasil, que já uHrapassou os seiscentos e
cinqüenta bilhões de dólares.
Infelizmente, ao lado dessa gigantesca economia marginal, que pode ser considerada a quarta potênCia econõmica da América Latina e que funciona
sem qualquer çontrole, convivemos com outra aberração fiscal. Apenas sete .milhões de pessoas são
declarantes do Imposto de Renda e estão cadastradas nos computadores da Receita Federal. São elas
que abastecem realmente os cofres da Nação e pagam em dia e religiosamente as suas obrigações
com o fisco.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, diante desses dados, estou convencido de
que se toma urgente uma reforma profunda do Estado. O Brasil moderno não pode mais conviver com o
Brasil do passado, dominado por um Estado perdulário, clientelista, paternalista e profundamente injusto, fruto dos sucessivos pactos políticos que foram
celebrados nas caladas das madrugadas pelas elites
pouco ciosas dos seus deveres e obrigações para
com a Pátria.
Por tudo isso, devo admitir que considero
apressadas e injustas as acusações de que o atual
Governo é o principal responsável pelos desvios sociais e pelas defonnações intoleráveis que ainda in-
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sistem em sobreviver no organismo social do nosso
País. Tampouco ninguém de bom senso pode aceitar que apenas uma pequena minoria continue pagando toda a conta da sociedade. Definitivamente,
~sse tipo de tratamento desigual não pode mais con1
tinuar.
.
.•
Todos nós sabemos, por exemplo, que as microempresas e as empresas de pequeno e médio
,porte são os agentes económicos mais dinâmicos na
geração de empregos. Inquestionavelmente, são
elas. que dinamizam o m!!rcadO de consumo interno
e a criação de postos de trabalho. O futuro do Brasil
vai depender justamente do fortalecimento e do alargamento do seu mercado interno e da sua capacidade de geração anual de empregos. Para que isso
aconteça é preciso urgentemente adotar novas medidas para o funcionamento desses fatores económicos, bem como, diminuir a pesada carga tributária
que lhes é imposta, diminuir a taxa de juroá e abrir linhas de crédito verdadeiramente atraentes. Tenho
certeza de que os resuHados positivos de tal política
se farão presentes quase que imediatamente em benefício de todo o sistema econômiCÓ. Novos empregos, melhor distribuição de renda, ·maior volume de
arrecadação, elevação do padrão de vida, novos ganhos de produtividade e, consequentemente, melhor
qualidade, maior competitividade, · entre inúmeros
outros ganhos econõmicos, não são resuitados impossíveis de serem conquistados · a médio prazo
com a aplicação de uma boa política.
Além do fortaleCimento das microempresas e
das empresas de pequeno e médio porte, o novo
Estado deve considerar como necessidade fundamental a vigilância, o controle e a arrecadação sobre
a economia infonnal, que hoje nada transfere para
as finanças públicas. Além disso, é preCiso igualmente aumentar o combate· contra a· corrupção, a
sonegação, a fuga de capitais exercer uma fiscalização maior sobre as atividades das empresas multinaCionais. O estabelecimento desses mecanismos
de controle é, a meu ver, a chave para a superação
das difiCuldades que ainda existem e para que a
economia passe a ·navegar nas águas do desenvolvimento sustentável com o Estado dinâmico e modemo. Tenho certeza de que a arrecadação aumentaria enonnemente em relação aos níveis aluais, o
que daria uma tranqlilidade bem maior à política de
controle do déficit público.
. _.
Devemos reconhecer que o Presidente F!l!flan·
do Henrique busca este caminho, e é preCiso ~tfu todos nós procuremos ajudar o Governo a destruir os
pilares deste velho e arcaico Estado. Deixemos de

e
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lado as diferenças, as suposições, o oposicionismo
arraigado, a incoerência e até possfveis mágoas e
pensemos juntos, neste momento histórico, o futuro
do Brasil.
O Estado no Brasil sempre foi um instrumento
único e exclusivo das elites viciadas. Enquanto elas
enriqueceram e aumentaram o seu poder político, a
imensa massa popular ficou cada vez mais pobre e
esquecida. A formação histórica brasileira foi toda
ela estruturada em tomo do binômio: autoritarismo
interno foi dependência internacional. Significa dizer
que as classes dominantes saqueavam intemamente e ainda abriam as portas para os saqueadores intemacionais. Primeiro foi o pau-brasil, depois o ouro,
o açúcar, a borracha, o café, e, até muito recentemente, exportávamos capital vivo, divisas líquidas, a
título de pagamentos de juros intoleráveis e ot4ras
obrigações internacionais eJ<igidas pelas praças econômicas e comerciais do capitalismo mundial, Grosso modo, foi assim que o País artravessou, pelo menos até a chegada do atual Governo, quatrocentos e
noventa e quatro anos d~ sua história. o saldo é,
punir, com os instrumentos da lei, os que continuam
a tramar desonestamente contra as instituições e
querem a perpetuação do subdesenvolvimento, das
injustiças e do sofrimento da maioria do povo brasileiro. Em segundo lugar, devemos fixar-nos na grande meta que é a verdadeira modernização do País,
que inclui a transparência dos aios de governo, respeito ao povo, justiça, superação da miséria social e
elevação do nome do Brasil no exterior. Como dissemos antes, acho que o Presidente Fernando Henrique Cardoso deve receber um crédito de confiança
para resolver esses problemas e, por isso, o seu Govemo merece, nesta hora decisiva, o respeito e o
apoio da classe po!Hica.
Para finalizar, voltando à questão do desemprego, é importante comentar que o Governo deve
exercer também uma maior vigilância sobre a modernização das empresas que estão investido recursos consideráveis na compra de máquinas, equipamentos, computadores e, com isso, possibilitando
uma diminuição dos postos de lrabalho.
Nós entendemos que as novas exigências do
mercado mundial estão forçando essas mudanças e
compreendemos perfeitamente que as empresas
brasileiras precisam acompanl]ar os novos padrões
industrial. Todavia, o Governo precisa exigir que esses avanços tecnológico aconteçam estritamente
dentro das regras do mercado e da concorrência.
Caso contrário, o resultado será muito nocivo principalmente para a classe média e para os trabalhado-
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res, que pagarão a conta. Assim, não seria justo permitir, em favor de uma minoria de empresários .io;
sensíveis, a redução de impostos, o acesso a ~
préstimos fartos e a juros de pai para filho, a redu':
ção de taxas de importação de equipamentos, matérias primas e outros componentes, tudo isso em
nome da reorganização e da 'efiCiência' da economia. Agir assim seria um incentivo inaceítável à perpetuação das injustiças e ao reinado da discriminação. O Presidente da República sabe muito bem que
o Brasil de hoje não aceita mais conviver com sofismas. O que a maioria da Nação exige realmente é
que se defina já uma politica clara de criação de empregos e que seja afastada de vez a possibilidade
de se ampliar o desemprego com o dinheiro da pJÓ..
pria sociedade. Seria larnentável.se tal ameaça viasse a se transformar em realidade. As autoridades
econômicas precisam urgentemente'·criar mecanismos que impeçam que índices de slesemprego que
já eJ<istem na Grande São Paulo, e que já são elevados, sejam projetos para o resto. do Brasil. Se isso
poiventura acontecer, o que esperamos que não se
verifique, o Plano de Estabilizaçãó Eeonômica enfrentará sérias dificuldades. Enfim, a alta taxa de desemprego na Argentà, em tomo de dezoitó' por cento
da população economicamente ativa, eStá aí para
nos ensinar que não é fácil eneontrar o caminho da
felicidade.
·
1
Muito obrigado.
'
O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) - A
Presidência designa para a sessão deliberativa ord~
nária a realizar-se amanhã, às catorze horas e trinta
minutos, as seguinte
,
ORDEM DO DIA
Às 15h 30min
-1PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N2 13, DE 1996.

(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 2",
da Constituição, combinado com o art. 375, VIII, do
Regimento Interno) · ·
Projeto de Decreto Legislativo n• 13, de 199€
(n• 148/95, na Câmara dos Deputados), 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), eom fin~
exclusivamente educativos, na cidade de São Luís
Estado do Maranhão.
(Dependendo de parecer da Comissão de Edu·
cação)
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-2.PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 16, DE 1996
(Em regime de urgência, nos lermos do art. 64, § 2",
da Constituição, combinado com o art. 375; VIII, do
·· . Regimento
Interno)
.

.

Projeto de Decreto ·Legislativo n• 16, de 1996
(n• 195/95, na,Câmara. dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Ed.ucação
Ruml Ltdà. pam exp!orár sel'iiço de mdiodifusão sanam em onda média na cidade de campo Gmnde,
Estado de MatO Grosso do Sul. . ~
..
(Depa Ide! 00 de parecer~ CooiSsão de Eá w::ação)

-3- .
. PROJÉTO DE DECRETO
·LEGISLATIVO
N•Hi, DE'1.996
.,, .
.';
(Em regime de urgência,, nos termos do art.. 64, § 2",
da Constituição, combinado com o art:375, VIII, do
Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legis!atillo n• 18, de 1996
(n• 192/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio SoCiedade
Difusom a Voz de Bagé Ltda. pam explomr serviço
de mdidifusão sonora em onda média na cidade de
Bagé, Estado do· Rio Gmnde do sôl.
(Depa Ide! oo de. parecer da Cor)issão de Eá w;ação)
; '

:-

.

,..,...4-, ·. \ ~.

PROJETO OE DECRETO .
LEGISLATIVÇl N" 20, QE 1996
(Em regime de urgência, nos temíos do art. 64, § 2",
da Constituição, combinado com o art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Projeto de Decreió Legisf<Í.iivo n• 20, de 1996
(n• 177/95, na Câmam dos Deputados), que· apíÓ\ra
o ato que renova a concessão ,da Rádio Barretes
Ltda.pam exp!omr serviço de mdiodifusão sonom
em onda média na cidade de Barretos, Estado de
São Paulo.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

·-sPROjETo DE DECRETO .
LEGISLATIVO N• 23, DE 1996
'

~

.

(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 2",
da Constituição, combinado com o art. 375, VIII, do.
Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1996
(n• 193195, na Câmam dos Deputados), que aprova
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o ato que renova a permissão outorgada à Túlio
Fontoura & Cia. Ltda.,atualmente·· denominada Empresa Jomalfstica Diário da Manhã Ltda., pam exp!omr serviço de mdiodifusão sonom em freqüência
modulada na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Gmnde do Sul.
.. · ·. .. . ....
(Dependendo de parecer da Comissão de )Sdu·
cação)
•.
-6- <·-' •. ··
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 54, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 2",
da Constituição, combinado com o art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 54, de 1996
(n• 227/95, na Câmam dos Deputados), que aprova
o aio que renova· a concessão outorgada à Televisão 'Gaúcha S.A. pam explorar serviço 'de'mdiodifu·
são de sons e imagens·(te!evisão) na cidade de Porto·Afegre, Estado do Rio Grande do Sul.
·'I
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
--•' · - .•: ..
. I
-7..;,._·· ,.,,,,
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO ~1• 55~ J?E. 1!)96
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 2",
da Constituição, combinado com o art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
.
.
I
. Projeto de Decreto Legislativo n" 55, de 1996 (n•
228195, na Câmam dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Liberdade
Do Rio Grande Do Sul Ltda. pam explorar serviço de
mdiodifusão sonom em freqüência modulada na cida·
de de Viamão, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
·

-a-

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N2 56, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 2",
da Constituição, combinado com art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 56, de 1996
-(n• 229/95, na Câmam dos Deputados), que aprova
o ato que renova a·ooncessão da
Rádio Clube
Lida para explorar serviço de mdiodifusão sonom
em onda média na cidade de Lins, Estado de São
Paulo. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)

uns
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REQUERIMENTO N° 980, DE 1996

MENSAGEM N°215, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Votação, em tumo único, do Requerimento no 980,
de 1996, do Senador Roberto Requião, na qualidade de
Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos
l3rrnos do art. 172, inciso I, do Regmento Interno, a inc'usão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
n' 109, de 1996, de autoria do Senador Gerson Camata,
qu.3 dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do lrnigra.1le Italiano e dá outras providências.
(Em virtude de adiamento)
-10MENSAGEM N° 206, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n• 206, de 1996 (n• 716/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Luiz Brun de Almeida e Souza, Ministro de Segunda Classe, do Quadro Permanente, da Carreira
de Diplomata, para, cumulativamente com a função
de Embaixador do Brasil junto à República da COte
dlvoire, exercer a de Embaixador do Brasil junto à
República do Burkina Faso.

-11MENSAGEM N° 208, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comis-

são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a
Mensagem n• 208, de 1996 (n" 769196, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deiiberação do Senado o norre do Senhor Virgfiio Moretzsohn de Andrade, Ministro de Primeira Classe, do aua-·
dro Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasn junto
à República Árabe do Egito, exercer a de Embaixador
do Bras~l junto à República Democrática do Sudão.
-12MENSAGEM N° 209, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n• 209, de 1996 (n° n0/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Jorge Saltarem Júnior, Ministro de Segunda
Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República do Suriname.

.1

Discussão, em turno único, do Parecer da ~
missão de .Relações Exteriores e D!!fesa Nacional
sobre a Mensagem n• 215, de 1996 (n" 821196, ria
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Luiz Fernando do Coutto Nazareth, Ministro de
Primeira Classe, do Quadro Especial, da Carreira de
Diplomata, para, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República da Guiné-Bissau.
l
O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.

{Levanta-se a sessão às 18h52min.)
ATA DA 1801 SESSÃO NÃO DEUBERAnVA,
REAUZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1996 .
(Publicada no DSF, de 25 de outubro de'1996)

REmFTCAÇÕES
No sumário da ata, à página n" 17538, 11 coluna, item
4.2.7- Comunicações de Presidência,

Onde se lê:
Término do prazo,. ontem, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação pelo
Plenário, do 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 novelllQro de 1989, todas
do Estado de Santa Catarina, aprovada em apreciação conclusiva pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. À promulgação••••••••••••••••••••• 17.626

Leia-se:
Término do prazo, ontem, sem que tenha sido
interposto recurso · no sentido da apreciação pelo
Plenário, do 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, aprovada em apreciação conclusiva pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. À promulgação. Os OfCcios n"s
S/54, 55 e 58195, 1!S e 20196, prejudicados, vão ao
arquivo. O Otfcio n• S/15196, desapensado, volta à
tramitação norrnal •••••• ;;••••••••••••• ;••••••••; •••••••••• ".17.626
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À página n• 17626, 1• coluna, na fala da Presidência.
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Brasma, 22 de setembro de 1996. - Afrânio
Cavalcantl Melo Júnior, Presidente.
PORTARIA N" 2, DE 1996

Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - O requerimento será publicado e incluído em Ordem do
Dia, nos termos do art. 256, § 2°, letra b, n• 2, do
Regimento Interno.
oooooooooooooOoooooooooouooooooooooouoooooooooooouoooo-uoooo ... uooooooooooono•o•

',

O projeto vai à promulgação.
Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - O requerimento será publicado e incluído em Ordem do
Dia, nos termos do art. 256, § 2•, letra b, n• 2, do
Regimento Interno.

O projeto vai à promulgação.
Os Ofícios n•s S/54, 55 e 58, de 1995, 16 e 20,
de 1996, prejudicados, vão ao Arquivo. O Offcio n•
S/15, de 1996, desapensado, nos termos do Parecer
n• 543, de 1996, volta à tram~ação normal, perante
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em caráter terminativo.
EDrrALDECONVOCAÇÃO

o Presidente da Assisefe convoca os Senhores Associados para a Assembléia-Geral ordinária, a
realizar-se no dia 22 de novembro de 1996, das 16
às 18 horas, na Sala das Comissões no Senado Federal, com a finalidade de eleger a Diretoria-Executiva e o Conselho Fiscal da Associação para o perfodo de 24 de novembro de 1996 até 23 de novembro
de 1997.
As chapas poderão ser registradas, na Secretaria da Assisefe, no período de 1 a 12 de novembro. No caso de impugnação de candidatos os interessados deverão substituir os nomes no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.
Brasma-DF, 29 de setembro de 1996. :... Afrânio Cavalcanti Melo Júnior, Presidente.
PORTARIA N°1, DE 1996
O Presidente da Assisefe, no uso de suas atribuições estatfsticas resolve: designar os associados
AUREUANO PINTO DE MENEZES, ATAIDE MACHADO e NEREU SILVA ROUM para comporem,
como membros efetivos, a Comissão 8e~oral (ar!.
38) incumbida de executar todas as tarefas previstas
no Estatuto e no Regulamento das Eleições.

O Presidente da Assisefe, no u5o de suas atribuições estatutárias resolve: designar os associados
ANTONIO CEZAR FERRAZ, HÉLIO VARGAS
AGUILLERA e JOSÉ PEDRO "DE ALCÂNTARA para
comporem, como suplentes, a Comissão Eleitoral
(art. 38) incumbida de executar todas as tarefas previstas no Estatuto e no Regulamento das 8eições.
Brasma, 22 de setembro de 1996. - Afrânio
Cavalca_ntl Melo Júnior, Presidente.
ATO N°1 DE 22 DE SETEMBRO DE 1996.
O Presidente da Comissão Eleooral, institurda
pela Portaria n• 1196, da Presidência da Assisefe, resolve: aprovar o Regulamento das Eleições, na forma do anexo a este Ato, para a composição da Diretoria-Executiva e do cOnselho Fiscal da Assisefe.
Brasnia-DF, 22 de setembro de 1996. - AQI'tllano Pinto de Menezes, Presidente da ComisSãb
Ele~oral.
·
REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES DE 1996 .
Da Convocação
Art. 1° As Eleições da Assisefe serão convocadas pelo Sr. Presidente da Associação, através de
Edttal, conforme estabelece o art. 12 do EstaMo ·em
vigor.
§ 1° O Edttal será publicado no Diário do Congresso Nacional - DCN, Seção 11, e em expediente
enviado aos associados.
§ 2" No Edttal constará: a data das eleições;
horário; local de votação; prazo para registro de chapas; e prazo para substituição dos nomes impugrla·
dos.
Do Registro das Chapas
Art. 2• As chapas para composição da Diretoria-Executiva e Conselho Fiscal poderão ser registradas no período de 1"-11 a 12-11-96, na Secretaria
da Assisefe, no Anexo I, 24° andar do Senado FedeArt. s• o registro será efetuado mediarite lis
datilografada em duas (2) vias com todos os cargos
da Diretoria-Executiva e do Conselho Fiscal dev$·
mente assinada pelo seu representante e com o "De
Acordo" de cada candidato ao cargo eletivo.
§ 1• Será indeferido o registro da chapa ~e
não contenha candidatos efetivos e suplentes em
número < diciente ou que não seja acompanhada do
"De Acoruo• de cada concorrente ao cargo eletivo.
r
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§ 2° Cada chapa, no ato de sua apresentação,
.receberá documento comprobatório de seu encaminhamento.
§ 3° Aos cargos só poderão concorrer os aSSO:
ciados que estejam em pleno gozo dos seus direitos
sociais.
Art. 4° A impugnação de qualquer membro das
chapas será comunicada aos interessados que, no
prazo de vinte e quatro (24) horas, deverão substituir
os nomes impugnados.
Art. s• As chapas terão seus registres homologados no dia 12 de novembro de 1996 e serão afixados na Secretaria da Assisefe.
Do Processo Eleitoral
Art. 6° As eleições realizar-se-ão no dia 22 de
novembro de 1996, das 16 às 18 horas, na Sala de
Comissões do Senado Federal.
Art. 7' A Mesa Receptora será composta pela
Comissão Elettoral.
Parágrafo único. Os Suplentes poderão ser designados como Mesátios e Secretário.
Art. ao À Mesa Receptora só será permitida a
presença dos membros da Comissão Eleitoral.
Art. 9° O associado poderá votar pessoalmente
ou por sobrecarta, que lhe será encàminhada antecipadamente, contendo:
1 - cédula(s) da(s) chapa(s) concorrente(s);
2 -cópia deste regulamento;
3 - envelope de votação autenticada pela Comissão Elettoral;
4- envelope de resposta à Comissão Eleitoral.
§ 1• No caso do associado optar pelo voto por
sobrecarta, deverá ele escolher a chapa de sua preferência introduzindo-a no envelope de votação
que será fechado e, em seguida, colocado no envelope resposta.
§ 2• O envelope de votação não deverá conter
qualquer identificação ou rasura, sob pena de impugnação do voto.
§ 3° Só serão considerados os votos constantes das sobrecartas que chegarem à Comissão Eleitoral até às 18 horas do dia 22 de novembro de
1996.
Art. 1O. O elettor que comparecer à Assembléia-Geral será identificado pela Secretaria da
Mesa receptora mediante apresentação de qualquer
documento de identificação.
§ 1° Após a identificação o elettor presente deposttará seu voto rubricado pela Mesa Receptora na
uma, assinando em seguida a lista de votação.
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§ 2" No caso de voto por sobrecarta, a MeSé
Receptora identificará os associados habilttados é
votar.
·
§ 3• Os votos por sobrecartas serão introduzi·
dos na uma pelo Presidente da Mesa
§ 4° Após o fechamento do Processo Elettoral
o secretário se incumbirá de lavrar a Ata, que seF.
assinada pelos membros da Mesa Receptora.
Art. 11. Toda e qualquer rasura apresentada m
cédula elettoral anulará o voto.
Art. 12. As impugnações de votos solicitada!
serão decididas pelo Presidente da Mesa Receptora
não cabendo recurso posterior.
Art. 13. O voto será integral para Diretotia-Exe
cutvia e individual e facultativo para o Conselho Fis

cal.
§ 1• No caso do Conselho Fiscal, o associadc
só poderá votar em até seis (6) nomes para a su<
composição.
'
§ 2" Serão considerados membros Titulares de
Conselho Fiscal os três (3) candidatos mais votados
independentemente das chapas a que integrarem, E
Suplentes os três (3) seguintes.
Das Cédulas
Art. 14. As cédulas terão formato único e con·
terão toda(s) a(s) chapa(s) registrada(s).
Art. 15. Constarão das cédulas o nome ou nú·
mero de identificação da(s) chapa(s), os cargos E
nomes da Diretoria-Executiva e do Conselho Fiscal.
§ 1° O voto para a Diretoria-Executiva será ~
sinalado no retângulo colocado à esquerda do nOM!
ou número de identificação da chapa.
,.
§ 2° O voto para o Conselho Fiscal, por ser 'in
dividual e facultativo, deverá ser assinalado no re
!ângulo à esquerda dos respectivos nomes dos can·
didatos.
Art. 16. Serão confeccionadas cédulas em nú
mero suficiente para atender aos associados qUE
comparecerem à eleição e àqueles que optarim
pelo voto por sobrecarta.
Da Apuração
Art. 17. A Mesa Apuradora será composta pel<
Comissão Elettoral.
§ 1• Os fiscais das chapas, se houver, terão li·
· vre acesso a Mesa Apuradora.
§ 2• Instalada a Mesa Apuradora, o seu Presi·
dente passará à contagem geral do número de votantes, comparando-o com o número de votos apu·
rados, passando, a seguir, à contagem individua
dos votos.
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Art. 1_a. E;rn caso de empate entre duas ou
mais éhapas, para a Diretoria-Executiva, realizar-seão novas-eleições no prazo de quinze {15) dias, limitadas às chapas em questão.
Art. 19. O Presidente da Mesa Apuradora, após
a contagem geral de votos, anunciará o resultado da
apuração e proclamará vencedores os que obtiverem maioria simples de votos.
, § 12 O Secretário da Mesa Apuradora lavrará
em Ata a apuração dos votos e o seu resultado" final.
.... '···- - ------ -- -

§ 2 2 A Ata será assinada pelos senhores membros da Mesa Apuradora e pelos senhores Fiscais
de chapa, se houver.

Da Homologação
Art. 20. A homologação da chapa vencedora
dar-se-á logo após conhecido o resultado final.
Parágrafo único. No caso de interposição de
recurso, a homologação ocorrerá logo após seu julgamento.

Da Posse
Art. 21. A posse da nova Diretoria-Executiva e
do Conselho Fiscal dar-se-á no dia 22 de novembro
de 1996, após a homologação do resultado final da
eleição, em Sessão Solene, pelo Presidente da A5SJSEFE.

Das Disposições Gerais
Art. ~ Os casos omissos serão resolvidos
pela Comissão Eleitoral.
Brasma, 22 de setembro de 1996. - Aurellano

Pinto de Menezes - Ataíde Machado - Nereu Sil-

va Rolim.
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Ata da 183ª Sessão Deliberativa Ordinária;
em 30 de Outubro de 1996 ·
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Levy Dias, Ney Suassuna, Valmir Campelo,
Jonas Pinheiro e Ademir And&de
·

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
As infonnações ·toram remetidas, em
.
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
cópia, ao requerente.
Ademi't Andrade_ Antônio Carlos Magalhães_
O requerimento vai ao Arquivo.
Antônio Carlos Vala dares_ Artur da Távola _ Benedita da Silva_ Beni Veras _Bernardo Cabral _ CarPARECERES.
los Bezerra _ Carlos Patrocínio _ Carlos Wilson _
PARECER N° 564, _[)E.1996 ..
Coutinho Jorge _ Edison Lobão _ Eduardo Suplicy _
Élcio Alvares _ Emflia Fernandes _ Epitácio CafeteiDa Comissão de Constituição, Justira_ Emandes Amorim _ Aaviano Melo _ Francelina ~
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
Pereira _ Geraldo Melo _ Gerson Camata _ Gilberto
Câmara n" 58, de 1996 (n" 693195, na Casa
Miranda _ Guilhenne Palmeira _ Henrique Loyola _
de origem) que "Dispõe sobre a jornada
Hugo Napoleão _ Humberto Lucena _ [ris Rezende
de trabalho de Médico, Médico de Saúde
_ Jader Barbalho _ Jefferson Peres _ João França _
Pública, Médico do Trabalho. e Médico
João Rocha _ Joel de Hollanda _ Jonas Pinheiro _
Veterinário, da Administração Pública FeJosaphat Marinho _ José Agripino _ José Alves _
deral direta, das autarquias e das fundaJosé Bianco _ José Eduardo _ José Eduardo Outra
ções públicas federais, e dá outras provi_ José Fogaça _ José lgnácio Ferreira _ José Rodências".
berto Arruda _ José Samey _ José. Serra _ Júnia
Relator: Senador Lúcio Alcântara
Marise _ Lauro Campos _ Levy Dias _ Lucídio Por1- Relatório
tella _ Lúcio Alcântara _ Lúdio Coelho _ Marina Silva
_ Marluce Pinto _ Mauro Miranda _ Nabor Júnior _
Oriut:~do do Poder. Executivo, é submetido ao
Ney Suassuna _ Odacir Soares _ Onofre Quinan _
exame desta Comissão de Constituição, Justiça e
Osmar Dias _Pedro Simon_ Ramez Tebet _ RegiCidadania o Projeto de Lei da. Câmara n• 58, de
na Assumpção _ Roberto Requião _ Romero Jucá _
1996 que tem por finalidade dispor sobre a jornada
Sandra Guidi _ Sebastião Rocha _ Sérgio Machado
de trabalho de Médico, Médico de Saúde Pública,
_ Silva Júnior_ Teotõnio Vilela Filho _ Valmir Cam. Médico do Trabalho e Médico Veterinário, da Admipelo_ Vilson Kleinübing _ Waldeck Omelas
nistração Pública Federa( direta, das autarquias e
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista
das fundações públicas federais.
de presença acusa o comparecimento de 71 Srs.
Na Mensagem Presidencial que acompanha o
Senadores. Havendo número regimental, declaro
projeto em tela assim se justificou a necessidade da
aberta a sessão.
·
'·
·
iniciativa:
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra•A Medida tomou-se necessária tendo
balhos.
em vista que a Lei n• 8. 112, de 11 de noO Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valvembro de 1990, que institui o Regime Jurfmir Campelo, procederá à leitura do Expediente.
dico dos servidores, no seu arl 19, com a
É lido o seguinte
redação dada pelo ar!. 22 da Lei n• 8.270,
EXPEDIENTE
de 17 de dezembro de 1991 , detennina que
os servidores cumpram jornada de trabalho
AVISO
de quarenta horas semanais, . excluindo
DE MINISTRO DE ESTADO
aqueles cargos, cuja duração seja estabeleN• 523196, de 17 de outubro de 1996, do Miniscida em leis especHicas, e considerando que
tro da Previdência e Assistência Social, referente ao
a Lei n• 8.460, de 17 de setembro de 1992,
Requerimento n• 759, de 1996, de informações, do
ao estabelecer nos seus Anexos 11 e III, os
Senador Emandes Amorim.
valores de vencimentos, criou duas colunas,

qa
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sendo uma de quarenta horas e outra de
trinta horas, sem contudo detenninar a
quem se destinaria e em que condições o
servidor poderia se enquadrar na Tabela de
trinta horas.
A jomade de trabalho e a tabela de
vencimento dos médicos regidos pela Lei n•
5.645, de 1o de dezembro de 1970, estão
disciplinados no Decreto-Lei n• 1.445, de
1,964, e com o objetivo de proporcionar idêntico tratamento, à Lei n• 8.216, de 23 de
agosto de 1991, no seu art. 4°, menciona as
categorias de Médico de Sal1de Pl1blica, Médico do Trabalho e Médico Veterinário, igualando à situação dispensada aos primeiros,
ou seja a jornada de trabalho de quatro ho- .
ras diárias.
A partir da vigência da Lei n• 8.112, de
1990, e das Tabelas de Vencimentos anexas à Lei n• 8.460, de 1992, todos os servidores, inclusive os das fundações públicas
passaram para o Sistema de Pessoal CivO,
havendo, pois, necessidade de que se identifiquem as regras traçadas pelos já citados
decreto-lei n• 1.445, de 1976 e Lei n• 8.216,
de 1991, bem como o disp;osto na Lei n•
3.999, de 15 de dezembro de 1961".
Em sua tramitação na Câmara dos Deputados,
a presente proposição mereceu aprovação das Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, Finanças e Tribu1ação, Constituição e Justiça e
de Redação e, por fim da Comissão de Seguridade
Social e Famma, na forma de Substitutivo, o quàl foi
aprovado pelo Plenário daquela Casa.
·
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Presidente da República exercitou a prerrogativa
que lhe confere o art. 61 da Constituição Federal ao
enviar a Mensagem n" 698/95 e ao submetê-la à deliberação do Congresso Nacional.
Por outro lado, o Projeto diz respeito aos servidores pl1blicos, matéria que deve ser disciplinada
em lei ordinária É, portanto, competência da União,
sobre a qual cabe ao Congresso Nacional legislar,
confonne prevê o art. 48 da Constituição Federal. A
iniciativa do processo legislativo, no caso; é privativa
do Presidente da Repl1blica (art. 61, § 12 , 11, c, da Lei
Maior).
Relo exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n• 58, de 1996 na fonna
do Substitutivo aprovado pela Câmara dos Depu1a-

dos.

.

,...

Sala da Comissão, 23 de outubro de 19~
lrls Rezende, Presidente - Lúcio· Alcântara, Relator- Ney Suassuna- José lgnáclo -José Blsnco
-Pedro Simon- Henrique Loyola- Roberto Freire- Jefferson Peres- Francellno Pereira .:...Josaphat Marinho - Edlson Lobão ..- BeiJo Parga Regina Assumpção - Sandra Guldl - Antônio C.
Valsdares.

PARECER N" 565, D~ 1996

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de ~I do
Senado n• 54, de 1996, de autoria da Senadora Marina Silva, que •af!er8 a Lei n•
8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências". ·
Relator: Senador José Eduardo. Outra

li-Voto

I - Relatório

Cumpre-nos, pois, nos tennos regimentais,
analisar a juridicidade, constitucionalidade e mérito
·
da proposta.
Quanto ao mérito, nada há a opor dadas as
convincentes razões apresentadas na Exposição de
Motivos que acompanha a Mensagem Presidencial.
Na verdade, o projeto trata de adequar a situação
desses servidores a recentes Decisões do Tribunal
de Contas da União no tocante à percepção de dois
vencimentos por médicos veterinários, médicos de
trabalho, médicos da saúde pública e odontológos.
Nesse sentido, além de meritório, o projeto necessita de aprovação urgente a fim de dar cumprimento
às Decisões daquela Corte.
No que tange à juridicidade e constitucion~lida
de da matéria, não há reparos a fazer. O Senhor

A proposição, de iniciativa da Senadora Marina
Silva, intanta incluir um parágrafo no artigo 22 do
Código de Defesa do Consumidor (Lei n• 8.078, de
11 de setembro de 1990), detenninando que os órgãos públicos ou suas empresas, bem como as concessionárias ou permissionárias fomecedorruil de
serviços públicos, cuja cobrança é feita pelo sistema
de medição periódica a domicmo, ficam obrigadc;>s a
fornecer aos consumidores,· no momento da medição, comprovante de quantidade consumida ou do
consumo mfnimo.
Na justificação, a autora· acusa ser comum a
cobrança indevida desses serviços, · notadamente
nos casos de fornecimento de água, energia elétrica
e gás, principalmente em virtude de "desfdiaj dos
empregados aferidores dos aparelhos de controle ou
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em função tia prática abusiva de lançamento de
quantidade com base no chamado consumo médio,
ou, ainda, por motivo de defeitos nos aparelhos de
controle de consumo."
Alega, ainda, que a notificação do consumidor
mediante o comprovante de quantidade consumida
que se pretende introduzir possibilitará a_ação tempestiva do consumidor, que normalmente prim9iro
efetua o 'pagamento para após promover a reclamação, evitando-lhe prejufzos injustificáveis.
A matéria foi distribufda a esta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para decisão terminativa, tendo sido designado este relator para
emitir parecer.

11- Da Constitucionalidade e Juridicidade
O artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias detenninou ao Congresso Nacional a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, cuja alteração é objeto da proposição em
análise, sendo a matéria, portanto, da competência
legislativa da União.
A iniciativa parlamentar é legitima, na fonna do
disposto no artigo 61 do texto constftucional.
·
Não há, de outra parte, vfcios de técnica legislativa que incidam sobre a proposição.

lU- Voto
A defesa do consumidor é um dos princfpios a
serem observados na ordem econômica, conforme
estabelece o inciso V do arl 170 da Constituição Federal.
A proposição tem por escopo proteger o consumidor da cobrança de preços abusivos pela presta·
ção de seiViços públicos, coadunando-se com o pre·
ceito constitucional.
É realmente muito comum a cobrança excessiva pelos serviços públicos prestados ao consumidor
que, para não ficar temporariamente privado desses
seiViços, eletua o pagamento abusivo, para depois
pleitear a restituição.
É preciso corrigir essa distorção, assegurando
ao consumidor a possibilidade de reciama,r previamente ao pagamento, evitando um dispêndio desnecessário e injustificado, originado por uma cobrança
desproporcional ao valor dos seiViços prestados.
. Nesse sentido, a obrigatoriedade imposta pelo
projeto para os fornecedores de serviços públicos,
cuja cobrança é feita pelo sistema de medição a domiemo, implicará uma proteção mais adequada do
consumidor, motivo pelo qual pronunciamo-nos favoravelmente à sua aprovação.
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Sala da Comissão, 23 de outubrO de 1996.Íris Rezende, Presidente - José Eduardo Outra,
Relator - Francellno Pereira - Ney Suassuna José Fogaça- Henrique Loyola...., Antonio C. V&ladares - Regina Assumpção - Sàndra Guidi Lúcio Alcântara - Pedro Simon - Roberto Freire
- Jefferson Peres - Bello Parga -José lgnáclo.
DECLARAÇÃO DE VOTO
lnfonnação sobre() Projeto de Lei do Senado
n• 54, de 1996
·
1) - O arl 22 da Lei n• 8.078, de 11 de setembro· de 1990 - Código de Defesa do Consumidor diz que 'Os órgãos públicos, por sf ou. suas empresas, concessionárias, pennissionárias, ·ou sob qualquer fonna de empreendimento, são obrigados a fornecer seiViços adequados eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contfnuos. ·
2)- O projeto em exame introduz um-parágrafo
ao citado artigo estabelecendo que "os órgãos e entidades a que se refere este artigo; que prestam serviços cuja cobrança é feita pelo sisteiT)a de medição
periódica a domicflio, são obrigados a fornecer aos
consumidores, no momento da medição, comprovante de quantidade consumida ou do consumo mf-

niino.•

· ·

.... · · ;

·

3) - Significa que, ao recolherem, nas residências, mensalmente, a medição do consumo de água,
energia e gás, os funcionários ·das respectivas empresas serão obrigados a exibir ao consumidor a
anotação feita para eventual checagem;
4) - A iniciativa tem o· propósito de evitar que
medições exageradas elevem o custo · do seiViço
prestado, e que o consumidor seja obrigado a pagar
a conta para somente depois fazer a reciamação,
enfrentando a burocracia para ter de volta seu di· ' · · · ·· . ·
,~•
nheiro cobrado a mais~··
5) -O projeto merece o apoio desta Comi~o
e do plenário do Senado. · '· • · · .'
·
Sala da Comissão, 23 de outubro de 1996.Senador Francelina Pereira.·
·
PARECER N" 566, DE 1996

ctit'

Da Comissão
Constituição Justiça e Cidadania sob·re os Prójetos de. Decreto Legislativo n"s 18; 19'e 20, de 1995,
que "alteram o Décreto le9tslaUvo n" 7,
de 19 de janeiro de
• ·
··
. 1995.
,,, . ,•
Relator: Senador Edlson Lobão ., ·
I_;RELATÓRIO .,
.
O Projeto de Decreto. Legislativo n• 18,. de
1995, de autoria do erninen~ §~nado~ R_oberto Fre~
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re, revoga e altera dispositivos do Recém-promulgado Decreto Legislativo n• 7, de 1995, que "Dispõe
sobre a remuneração dos membros do Congresso
Nacional durante a 50" Legislatura".
Ao referido projeto foram apensados, para tramitação conjunta, os de nOs 19/95 e 20195, formalizados pelos ilustres Senadores Coutinho Jorge e Lócio Alcântara, respectivamente.
A primeira proposição objetiva, nas palavras de
seu autor,. disciplinar de modo mais adequado a remuneração devida aos senhores membros do Congrr'\sso Nacional ao longo da atual legislatura. Para
isso propõe alteração em três dispositivos do mencionado decreto legislativo.
Primeiro, suprime seu art. 2•, que determina o
pagamento aos parlamentares, a cada mês de dezembro, de um valor remuneratório semelhante ao
décimo terceiro salário a que tem direito qualquer
trabalhador; segundo, restringe o pagamento de ajuda de custo por convocação extraordinária somente
quando esta se der por iniciativa do Presidente da
República, na forma da Constituição Federal; terceiro, altera a base de cálculo de contribuição de seus
segurados, do Senado Federal e da Câmara de Deputados ao Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, que passaria a incidir somente sobre o
subsfdio fixo do parlamentar e não sobre os subsfdios totais, pois, sem essa correção do decreto legislativo, o Instituto teria que pagar de imediato beneffcios reajustados em noventa e cinco por cento, o
que constituiria uma sobrecarga insuportável das obrigações do IPC para com seus segurados.
A segunda proposição igualmente pretende a
eliminação do art. 2" do Decreto Legislativo n• 7/95 e
propõe alterações nos parágrafos do seu art. 4°.
Já a terceira, o PDS n• 20195, propõe unicamente a supressão do art. 3° do supramencionado
decreto legislativo, que estabelece ajuda de custo,
no infcio e final de cada sessão legislativa, equivalente ao valor da remuneração.
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Quanto aos aspectos constitucionais materiais,
entretanto, há ponderações a fazer, a que dou infcio
comentando, pela ordem de número, o PDS n"

18/95.

11- VOTO DO RELATOR

De acordo com o art. 49, inciso VIl, da Constituição Federal, é da competência exclusiva· do Congresso Nacional "fixar idêntica remuneração para os
Deputados Federais e os Senadores, em cada legislatura, para a subseqüente, observado o que dispõemosarts. 150,11,153, III, 153, §2", 1".
O objetivo dessa preceituação, que se repete
em oUtros Parlamentos do mundo, é o de impedir a
legislação em causa própria.
A inovação sacramentada pelo D~creto Legislativo ~:~• 7, de 19 de janeiro de 1995, em plena vigência legal, foi efetivamente um legado desconfortável que a atual legislatura herdou da anterior. Os
congressistas que nos antecederam naturalmente
foram movidos por nobres intenções. Tódos sabemos como somos pressionados - em nossos colégios eleitorais, em nossos Gabinetes, nos corredores do Congresso e em plena via pública - por pessoas sofridas, desempregadas ou com familiare5
doentes, que depositam nos Deputados e Senadores as suas expectativas de arranjarem recursos que
aliviem suas angústias.
Geralmente se desconhece essa particularida·
de vivida pelos polfticos. A remuneração percébida
pelo pa~amentar terá de ser rigorosamente controla·
da para que não faltem, para Si próprio, os recursoo
da sua sobrevivência em condições dignas. Segura·
mente terá sido essa realidade que levou os congressistas da 49" Legislatura à aprovação do referido decreto legislativo. ·
' ·
.
Desde o Império, o Brasil definiu-se na Le
Magna de 1824 pela necessidade de se indenizar os
representantes populares, criando subsfdios peCu.
niários que lhes assegurassem as condições de plena dedicação aos mandatos recebidos. Seguia-s~
nessa conceituação o mOdelo de Constituições européias e americanas. · '
·
. ·
(,'

A esta Comissão cabe apreciar a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos projetas
sob exame (art. 101, I, do Regimento Interno).
Distribufdos à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os projetos abrangem matéria da
competência exclusiva do Congresso e pretendem
alterar decreto legislativo em vigor (art. 213, b, do
Regimento Interno do Senado). Atendidos assim estão os requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa, às atribuições do Congresso Nacional e à iniciativa pa~amentar.

Na Inglaterra, há
que informârr
sobre a gratuidade do mandato popular em determt
nado período da sua vida polftica. Na .verdade, c
mandato não era gratuito. As cidades deviam indeni·
zar os seus parlamentares,· e os contribuintes rece
biam mal essa obrigação, interpretando-a como UITlé
majoração de tribUtos. Os polfticos, muito interessa
dos em chegarem à Câmara dos Comuns, no c:Orre
dos anos não mais exigiram, por motivações eleito
rais, o pagamento que lhes era devido. Tal situaçãc
perdurou por dois séculos até que, em fins do ~lc

historiado~s

'
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XVIII, surgiu na França o novo princípio, que prevalece até os dias de hoje na geralidade dos Parla·
mentes: •o representante eleito tem dire~o a uma in·
denização. Esta indenização está a cargo da nação"
(Aulard, em "L'indemnité legislative seus la révolution", citado por Pinto Ferreira ln "Comentários à
Constituição Brasileira").
Entre nós, houve um período em que se desejou reduzir a níveis ridículos a remuneração de Deputados e. Senadores, e coube a Rui Barbosà vergastar, em 'conhecido artigo que assinou a 14 de junho de 1899, os que reclamavam tal medida Escreveu num trecho:

·o

Congresso Nacional fiXa a· remun!!ração dos deputados fede,rais
senadores
em cada legislatura para a· imediatamente
su~seq~ente. Com isSd; ~~~.~ evitarla
leg1slaçao em causa própna." · .
~ ~~
-~·~
; -~ ; -· -~"..-. ..:.-- ...

e

. ..

"Muito haveria que dizer na questão do
subsídio parlamentar, cuja complexidade a
ciência da tosquia entre nós reduz a uma
face: a pecuniária, a fiscal. Várias outras
oferece o assunto, qual a qual mais séria: a
politica, a democrática, a moral". ·
A necessidade da remuneração do parlamentar, portanto, é, há longos anos, um conceito incon-:
testável. Não se admite sequer o princípio da renunciabilidade dessa remuneração, embora o assunto
ainda seja polêmico nos meios jurídicos. Os constitucionalistas João Barbalho e Canos Maximiliano defendem nas suas obras o dire~o de o parlamentar
renunciar aos seus subsídios, mas o contrário pensam Pimenta Bueno e Pontes de Miranda. Dos
constitucionalistas modernos, Pinto Ferreira defende
a irrenunciabilidade com o principal argumento de
que a renúncia, eventual iniciativa de parlamentares
mais abastados, teria o objetivo demagógico de colher resuHados publicitários, constrangendo e prejudicando os que não têm condições de renunciar a
uma ajuda de que necessitam para sua sobrevivência pessoal.
O jurisconsuito Eduardo Espínola, que se inclui
entre os que defendem a tese da renunciabilidade,
escreveu na sua obra "Constituição dos Estados
Unidos do Brasil", edição de 1952:
"Tomaram público os jornais que um
ilustre deputado, na atual legislatura, declarou que o seu subsídio era integralmente
destinado a instituições de beneficência, designadas mensalmente."
·
O Congresso, já em Brasnia, também conheceu a atitude de grande cceréncia do inesquecível
Deputado Pedro Aleixo, que destinou à época parte
do seu subsídio, mensalmente, a entidades de benemerência por não concordar com o aumento concedido à remuneração parlamentar. O saudoso parlamentar mineiro, como se viu, não renunciou à parte
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da sua remuneração, que considerou··· excessiva,
mas doou-a· a obras pias, evidentemente por entender, sob a influência da sua grande cuHura jurídica, o
caráter irrenunciável do que recebia ·como repre·. •..
sentante popular.
Como diz Pinto Ferreira, em trechos doS seus
comentários à atual Constituição:

"A remuneração é um (X)nCe~O gÍpbal,
total, unMrio. Ela abrange o subsídio e a
a]uda de custo.· Está deSdobrada; assim, em
duas partes, em dois êlerrientcís, como
acontece em· di1Íersós regimes jurfdicós'
guladores da matéria, algurm. deles ac;lmitindo fragmentação inaior d.Ql!' ~eus elemen-

re-

tos.•

·

· .-

-.-~

.....

·· · · · ·

Todas essas considerações se fazem oportunas, a meu ver, para que recordei119S· os princípios
que norteiam o instituto da rermmeração parlamen-

tar.

. ::;J . ;. ~ ·

· "

Segundo penso, a competência e1(Ciusiva defe·
rida ao Congresso Nacional,. fr«;lnte. ao inciso VIl do
art. 49 da Constituição, .é dada à legiSI<!!tJra que se
atribui tal tarefa. Após fixar ,'idêntica ,remuneração
para os Deputados e Senadore!l", na fom'lll do aludido inciso, nela se exaure, no seu término, essa competência especffica, vinculada, que lhe .reservou a
Constituição de legislar, no caso, P<\lll a legi~latura
subseqüente. Esgotam-se definitivamf3nte .essas
suas atribuições com o advento da nova legislatura.
Qualquer emenda a decreto legislativo, que! fi.
xou a remuneração dqs Deputados federais e Senadores para a legislatUra imediatamente subseqüente, s6 seri.a possível ainda na .vigência da le!/is" . ·' · .
latura que a aprovou.
A Constituição, ao proibir no seu art. 4Q, VIl
que. os parlamentares legislem em causa própria
não discriminou entre as hipóteses de projetes que
majorassem ou reduzissem remunerações; ·Apenas
proibiu que Deputados e Senadores aprov~rr
normas sobre seus próprios ganhos pecuniários
para mais ou para menos, airibuindo a !Jma legisla
tura - ao final da qual seus integrantes disputarãc
ou não e serão ou não reeleitos em eleições popula
res - a responsabnidade de fixar a remuneração doi
integrantes da próxima.
· .

a
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Um exemplo a tftulo de ilustração: o inciso VIII
do art. 49 da Constituição atribui ao Congresso Nacional, igualmente, a competência exclusiva de fixar
para cada exercfcio financeiro a remuneração do
Presidente e do Vice-Presidente da República e dos
Ministros de Estado. Seria um contra-senso imaginar-se que uma nova sessão legislativa, mesmo pertencente a uma mesma legislatura e iniciando-se em
meio a um exercfcio financeiro, pudesse alterar os
referidos vencimentos aprovados pela anterior. O
problemà que seria suscitado, além de ético, seria
constitucional.
Consta dos registros do Senado um único caso
em que se alterou legislação similar. O Decreto Legislativo n• 23190 acrescentou parágrafos ao de n•
72188 (que fixava a remuneração parlamentar) para
estabelecer c;ue a ajuda de custo não será devida se
a sessão legislativa extraordinária for convocada
para o dia imediato ao do encerramento da sessão
legislativa ordinária, bem como também não será
devida se a sessão legislativa ordinária se iniciar no
dia imediato ao do término da sessão legislativa extraordinária
Penso que essa modificação foi inconveniente
em termos de técnica legislativa. Preferfvel teria sido
a aprovação de um novo decreto legislativo, na nova
legislatura, definido os critérios que deveriam regular
o pagamento da ajuda de custo. Contudo, os legisladores provavelmente entenderam que os novos parágrafo esclareceriam dúvidas sobre a aplicação das
normas aprovadas pela legislatura anterior. Também
porque se tratou de objeto tipicamente regulamentador. Não se interferiu na remuneração devida ao
parlamentar federal, mas apenas se impôs uma definição sobre o momento da eciosão de um direito
constitucional deferido aos Deputados Federais e
Senadores. De qualquer modo, este parece ter sido
um caso único na espécie.
O Decreto Legislativo n• 7/95, objeto dos nossos debates, também poderia ser emendado, sob o
embasamento do anterior, para determinar, verbl
gratl, que a remuneração parlamentar fosse paga
ou creditada de forma diferente da habitual. Nesse
caso - que seria igualmente inconveniente - estarsa-ia criando uma modalidade diversa para o pagamento remuneratório dos Deputados e Senadores.
Seriam dispositivos claramente regulamentadores,
que não alterariam o quantum fiXado por membros
de uma legislatura para os integrantes da nova
Em relação à nova redação proposta para o §
1• do art.
do Decreto Legislativo n• 7/95, propugna-se uma m?-i'ficação, no dizer r<r ">U ilustre autor,

a•
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"com o fito de restringir, o pagamento de ajuda de
custo por convocação extraordinária apenas às hipóteses em que tal convocação se dê por iniciativa do
Presidente da República, na forma da Constituição
Federal."
,
A aproposição pede a seguinte nova redação
do Decreto Legislativo
para o parágrafo 12 do art.
n• 7/95:

a•

•A ajuda de custo destina-se à compensação de despesas com transporte e outras imprescindfveis para o comparecimento
à sessão legislativa ordinária ou à sessão legislativa extraordinária convocada pelo' Presidente da República na forma da Constituição Federal."
'
Inova apenas com o acréscimo à redação vigente das expressões "pelo Presidente da República•.
O parlamentar federal, segundo a emenda, não
receberá, portanto, ajuda de custo quando:
1 - o Congresso for convocado extraordipariamente pelo Presidente do Senado Federal, em caso
de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de silio e para o compromisso e a
posse do Presidente e do Vice-Presidente da flepública:
2- convocado pelo Presidente da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento
da maioria dos membros de ambas as Casas, em
caso de urgência ou interesse público relevante.
Com a devida vênia do digno autor do projeto,
a ajuda de custo não é prêmio que se dá ao representante popular. Destina-se à compensação de
despesas com transporte e outras imprescindfveis
para o seu comparecimento à sessão legislativa extraordinária.
Desde o instante em que é convocado a Brasflia em perfodos inesperados - e veja-se que por assuntos da mais relevante importância para o País -,
obriga-se o parlamentar federal e despesas que correspondem exatamente às finalidades da ajuda de
custo. Essas despesas não surgem em virtude de
quem teve a iniciativa da convocação, mas da convocação em si mesma e das implicações dela decor·
rentes.
A sugestão, portanto, é obviamente incoerente
e injurfdica por contrariar a sistemática do direito
brasileiro em tomo da tradicional definição que se
confere à "ajuda de custo parlamentar".
A proposta de nova redação para o art. 7" diz
respeito ao Instituto de Previdência dos Congressis-
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tas, através de iniciativa que seu autor diz necessária à saúde financeira da instituição. Contudo, entendo que tal proposta fere a técnica legislativa, ao se
incluir como •cauda" de uma proposição que se devia ter esgotado, no processo legislativo, com a última legislatura. Mesmo assim, em homenagens ao
autor do projeto, submeti o assunto à direção do
IPC, o qual, após reuniões da sua diretoria, discordou da proposta, oferecendo os argumentos que
anexo a este processado.
Acrescente-se que tramita na Câmara dos Deputados, já em fase final de apreciação apenas de
destaques, o Projeto de Emenda Constitucional n•
21/95, criando expectativas de graves repercussões
para a previdência parlamentar. Em função desses
fatos novos, conclamo o eminente autor desta proposição a reapresentar sua idéia, relativa ao IPC,
quando da apreciação da legislação complementar
ali prevista, ou, vencida a proposição sob este prisma, de forma desvinculada do Decreto Legislativo n•
7/95.
Renovam-se, em relação aos dois outros PDS,
os de n•s 19/95 e 20/95, os mesmos argumentos
com que se analisou o PDS n• 18/95. Aquele, além
de também suprimir o art. 2" do decreto legislativo
sob debate, procura disciplinar o comparecimento do
parlamentar às reuniões das Comissões Permanentes. E determina, num novo parágrafo s•, que os
Presidentes desses órgãos técnicos "estabelecerão
formas de apuração da freqüência dos parlamentares nas reuniões da ComiSsão.•
As aHerações reclamadas para os parágrafos
do Decreto Legislativo 7/95, em suma, buscam criar
para o parlamentar desta Casa uma segunda lista
comprobatória da sua presença nos trabalhos do
Senado, além da que lhe é exigida em Plenário. Parece-nos no mérito um exagero, quase uma punição,
naturalmente idealizada sob a nobre,. porém falsa
impressão de que, com os novos parágrafos, estaria
solucionado o problema de •quorum• nas reuniões
de Comissões.
O autor do PDS 20/95, ao propugnar pela supressão do art. 3" do Decreto Legislativo n• 7, de
1995, justificou sua pretensão prendendo-se a uma
interpretação literal do art. 49, inciso VIl, da Constituição Federal, que entende ser atribuição dos membros da legislatura anterior tão-somente fixar a remuneração dos parlamentares da legislatura seguinte, considerando, por conseguinte, exorbitância legislativa o estabelecimento de qualquer outra vantagem ou beneffcio que uHrapasse os limites da definição aplicável à palavra remuneração.
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Todavia, a meu jufzo, qualquer denominação
que se dê aos ganhos resuHantes da atividade legislativa do parlamentar não elide seu caráter remuneratório, pois, nesse sentido, a Constiituição Federal
de 1988, em seu art. 150, inciso 11, ao !ralar das limitações ao poder de tributar vàdou à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios estabelecer •qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por . eles .o exercida, independentemente da denominação jurfdica dos rendimentos, tftulos ou direitos• (Grifamos). , ..
A restrição maior que faço ás pretendidas aRerações, no entando, continuam cingi~ à inconstitilcionalida:de e à inconveniência da presente Legislatura, alterar na espécie que fez a anterior. c ..
. .
Em face do exposto, e não obstante as inspinlções de elevado espfrito público que nortearam as
iniciativas dos autores, meu voto é pela rejeição dos
três projetos por inconstitucionais, injurfdicos e oontrários à técnica legislativa, oom as ressalvas acima
relatadas.
Este o meu parecer, s.m.j
. .. . ·.
j
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1996. Henrique Loyola, Presidente - Edson Lobão, Relator - Regina Assumpção - José Fogaça - Roberto Freire - Bello Parga - José lgnáclo- Luclo
Alcântara- Jefferson Peres- Pedro Simon - Jossphat Marinho- Sandra Guldl.
PARECER W 567, DE 1996 ..
~'

'

.

Da Comissão de Constituição, JustJ.
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Cimara
de 1993 (n" 938-8191, na
Casa de origem), que "obriga o Poder Público a publicar a lista dos devedores da
Fazenda Pública Federal; Estadual e Municipal e de suas autarquias•.

no ao,

Relator: Senador Roberto Freire'

I - Relatório.
Encaminhado para revisão do Senado Federal,
chega a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara
n• 80, de 1993 (n" 938-B, de 1991, na origem), de
autoria dó Deputado Florestan Fernandes, que obriga o Poder Executivo da União, Estados do Distrito
Federal e dos Municfpios a publicar, no primeiro dia
de cada mês, nos órgãos oficiais da imprensa, relação das pessoas naturais e jurídicas oom débito regularmente inscrito como dfvida ativa. das respectivas pessoas de direito públioo ou de suas autar·
quias; nos Municfpios que não ·disponham de órgão
oficial, a publicação se fará em jornal local; e não
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havendo, em edital afixado em local aberto ao público, na sede da Prefeüura, por oito dias, no mfnimo.
Preceitua que a autoridade responsável deverá
iniciar a execução judicial em dez dias contados da
inscrição do débito no Registro da Dfvida Aliva; o
que, não sendo feüo, após decorrido esse prazo,
qualquer cidadão poderá, por escrito, provocar o Ministério Público para que este promova a execução
da dfvida e a ação penal de responsabilidade da autoridade negligente.
Dispõe, por fim, que nenhuma instüuição oficial
de crádito poderá conceder empréstimo de qualquer
natureza a sujeito passivo em débito com a Fazenda
Pública ou com autarquia, por crádüo tributário ou
não, regularmente inscrito como dfvida ativa em fase
de execução.
Na justificação, o seu autor se refere ao "gran- •
de número de empresas que vêm se furtando à suas
obrigações legais de recolher aos cofres públicos os
impostos e as contribuições a cujo pagamento estão
sujeüas"; e à inoperância dos órgãos responsáveis
pela cobrança dos crádüos e até mesmo da má-fé
de agentes públicos que, por interesses escusas,
deQcaln de executar as dfvldas a cargos de parentes,
amigos ou aliados polflicos•. Afirma, por fim, ser
inadmissfvel que "devedores do Erárip continuem se
benefiCiando de crádoos. a juros muüas vezes subsidiados, concedidos por instituições cujo capital pertença integral ou majoritariamente ao Estado".
O teor da proposição e os argumentos do autor
são inatacáveis no seu mérito.
Ocorre, todavia, que a matéria - norma geral
de direoo finani:eiro -é reservada a lei complementar, como aliás, consta expressamente no art. e• do
Projeto ora em exame: "Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua pubiicação". (conforme
avulso publicado pela Câmara), e como muoo bem
assinalou o Relator da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, da Câmara dos Deputados.
"A competência da União para dispor
sobre finanças públicas através de lei complementar é expressa nos arts. 24, I, e § 1°
ele art 163, I, da Constituição Federal. De
outro lado, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria, nos termos previstos
pelo art. 48 ele art. 61 da Carta da Repúbli·
ca".
E encerra dizendo que, por não haver qualquer
confioo material entre a proposição e os dispositivos
constitucionais vigentes, seu voto é pela "total admissibilidade do Projeto de Lei Complementar. n•
938, de 1991". Tendo sido séU Parecer aprovado por
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unanimidade pela Comissão foi o Projeto encaminhado ao Senado.
Como se vê, o tratamento dispensado ao processamento do Projeto na Câmara dos Deputados,
desde sua numeração até a forma de aprovação
(com poder terminativo da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação), foi contuso e equivOcado,
levando-o a padecer de inconstitucionalidade formal
e de erro insanável, uma vez que a aprovação de lei
complementar depende de quorum qualificado em
Plenário.
li-Voto

.

'

,..1

h

Diante do exposto, e levando-se em consideração a importância e o inquéstionável mérito da· proposição, em lugar de manif~armo:.nos simplesmente por sua inconstitucionalidade, preferimos utilizar o
dispositivo presente no art. 326 do· Reg.imento Interno do Senado Federal, que prevê a altémativa de
devolução de autógrafo recebido da Câmara qtJ?IlldO
for verificada a existência de inexatidão 'Tlaterial,
lapso ou erro manifesto, não estando ainda a proposição aprovada pelo Senado, sustando sua apreciação para consulta à Casa de origem, na forma do
,.. . . , . , .
'
seguinte Requerimento.
REQUERIMENTO N21043, DE 1996
(Da Comissão de Co~ição~JustiÇ<l e CidadaÔia)
Solicita seja sustada a apreciação
do Projeto de lei n" 80, de 1993 (n" 938-C,
de 1991, na origem), e enviado pedido de
esclarecimentos sobre a.matéria à Câmara dos Deputados. .
, .., .
Senhor Presidente, "'·" ·.c ·--·;·
Nos termos do art. 326 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro seja sustada a apreciação do Projeto de Lei n• 80, de 1993 (n" 938-C de
1
1991, na origem), de autoria do Deputado AoreStan
Fernandes, e que seja encaminhado à Câmara dos
Deputados pedido de esciarecimentos quanto à sua
tramitação (desde a numeração à sua aprowlção
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação), uma vez que recebeu tratam;lnto de lei ordinária, apesar de tratar r;le matéria reservada a lei complementar, e de ter expresso em seu texto este parti..
cular.
O procedimento adotado caracteriza o lapsp ou
erro manifesto, o que obrigaria esta Comissão a votar pela inconstitucionalidade formal do Projeto, por
não seguir os dispositivos constitucionais vigentes,
constantes dos arts. 24, I, e§ 1°, ele art. 163,1; e art.
69, da Constituição Federal.
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Sala das Comissões, 23 de outubro de 1996. Íris Rezende, Presidente - Roberto Freire, Relator ~
- Regina Assumpção - José Fogaça - Lúcio Alcântara - Sandra Guldl - BeiJo Parga - Josaphat
Marinho - Ney Suassuna - Francelino Pereira Jefferson Peres - Ramez Tebet - José lgnácio Henrique Loyola
PARECER N2 ssà, DE 1!196
Da Comissão de Constituição, JustiÇa e Cidadania do Senado Federal, ao
Div. n• 1, de 1995-CN (n• 1487195, na origem), à "questão de ordem suscitada
pelo Senador Eduardo Suplicy, na sessão
conjunta de 26 de outubro de 1995, sobre
pedido de verificação de votação no Senado".
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minai. Se constatar-se número legal, só depois de uma hora se poderá pedir nova verificação'. ('Como elabotar a lei', Ed. Veibete
Ltda., 1972).

Assim, uma nova verificação deve ser feita
uma hora depois da conclusão da votação pela
Casa que a solicitou, e não somente após ;;~ votação
pela outra Casa. Como o. Regimento não detennina
que a nova verificação seja feita após a votação pelo
Senado, entendemos que deve Sfi!r respeitado sempre o prazo de uma hora, pois o preceito requer exegese estrita, não comportarido elastérios. Exigência
em sentido contrário devena estar explícita no mandamento regimental.
Luiz Rafael Mayer, em parecer da Consultoria
Geral da República, assim se expressou:

Relator: Senador José lgnácio Ferreira
A matéria sob exame trata de questão de ordem levantada pelo nobre Senador Eduardo Suplicy,
quanto à interpretação do § 3 2 do art. 45 do Regimento Comum, cujo enunciado é o seguinte:
'Art.45...............................................

'As interpretações, por. mais sábias,
não podem criar conseqüências outras que
não as estabelecidas na própria lei, implícitas no seu pensamento, inerentes à sua sistemática.• (Pareceres da Consultaria Geral
da República' - maio de 1974 a março de
1975, pág. 280).

§ 3° Procedida a verificação de votação, e havendo· número legal, não será permitida nova verificação antes do decurso de
uma hora.•
Ao levantar a questão de ordem sobre o. dispositivo citado, o Senador Eduardo Suplicy assim se
pronunciou:

Vale lembrar, finalmente, a milenar lição de Direito, segundo a qual 'o que a lel não distingue, não
cabe ao intérprete distinguir". · ·
O parecer é, pois, pela reiteração do que conclui, no item 16, b, o Parecer n• 134, de 1994, desta
Comissão.
Sala da Comissão, 23 de outubro de 1996.Íris Rezencle, Presidente - José lgnáclo, Relator Ney Suassuna - Lúcio Alcântara - Josaphat Marinho - Regina Assumpção - Jefferson Peres BeiJo Parga - Henrique Loyols - José Fogaça ·
·
Roberto Freire - Pedro Simon.

'Pondero que, em defesa do Senado,
possa haver uma decisão de bom senso em
respeito à possibilidade de haver verificação
no Senado em seguida àquela verificada na
Câmara dos Deputados.' A questão foi decidida pelo Deputado Rolando Perim, Presidente da Sessão, para o qual o Regimento
Comum não discrimina as situações, ou
seja, pelo citado preceito não pode haver
comportamentos diferenciados; assim, é
preciso que haja interstício de uma hora
para nova verificação de votação, independentemente da Casa que haja requerido
a primeira votação, com fundamento no Parecer n• 134, de· 1994, desta Commissão.
Para oferecer nosso parecer, lembramos o ensinamento de José de Queiroz
campos, que comenta o dispositivo dizendo
que 'qualquer líder, ou grupo de senadores
ou senhores deputados, poderá requerer a
verificação de votação, por bancada ou no-

'

•

'

'

' I

•'

DOCUMENTO CffADO. NO PARECER E ANEXADO PELASECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS. TERMOS DO ART.
250, PARAGRAFO Ú/11/CO, DO REGIMENTO INTERNO.
~ ..
..
,..~

PARECER N2134, DE 1994

1'

Justi-

Da Comissão de Constituição,
ça e Cidadania sobra o Ofício nO 61, de
1994 do Senhor Presidente do Congresso
Nacional, encaminhando . ao presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania consulta sobre questões suscitadas na Sessão Conjunta realizada no
dia 26-1-94, conforme notas taqulgráflcas
anexas.
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Relator Senador: Josaphat Marinho
Relatório
1. Pelo Offcio N° 61, de 1994, o Presidente do
Senado Federal consulta esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre questões suscitadas na Sessão Conjunta realizada no dia 26-1-94.
2. As questões, segundo notas taquigráficas
anexas, são as seguintes:
'1. Arguiu-se a inconstitucionalidade de
Medida Provisória que consubstancie matéria tributária, com base no art. 150 da Constituição Federal, bem assim da vigência de
medida cuja publicação em Diário Oficial só
se tenha ultimado no mesmo exerclcio.
11. O Deputado José Abrão, interpretando os arts. 43 e 45, § 3°, do Regimento Co- ·
mum, argumentou que o interstrcio de uma
hora para novo pedido de verificação de votação pela Câmara dos Deputados deveria
começar após a votação da matéria no Senado Federal. A questão foi contraditada
pelo Senador Epitácio Cafeteira, asseverando Sua Execlência que prazo referido - para
nova verificação - é computado para cada
Casa de per si, baseado, inclusive, na jurisprudência firmada sobre a matéria nas sessões do Congresso Nacional.'
3. É o relatório.
Discussão
Da Inconstitucionalidade de M~ida Provisória
sobre Matéria Tributária
4. Impõe a Lei Magna, no art. 150, inc. I, a obediência ao principio da legalidade, vedando à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municlpios,
'exigir ou aumentar· tributo sem lei que o estabeleça.• A polêmica suscitada em tomo de medida provisória que tenha por escopo aumentar impostos,
agrega-se o desrespeito ao principio da anterioridade tributária, pois tendo sido publicada a M.P. 399,
que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR - em 30 de dezembro de
1993, de maneira imperfeita, publicou-se 'para sanar
omissão, apenas em 7 de janeiro, já no corrente
ano, tabela de aliquotas incidentes'.
5. De acordo com pensamento robusto da doutrina, a medida provisória não pode cuidar de matéria tributária. É o que emana, seguramente, das limitações impostas pela Lei Magna ao Poder de tributar
e em obediência aos princfpios consagrados da legalidade (art; 150, inc. I), da anterioridade (art. 150,
inc. III, b), bem como do principio da anualidade,
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pelo qual a aiteração tributária deve ser aprovada
antes da lei orçamentária para dela constar.
6. Esses dispositivos, sobretudo o inciso 1 do
art. 150, que veda 'exigir ou aumentar tributo sem lei
que o estabeleça', mostram que se trata de lei formal, e não de qualquer instrumento legislativo. Assim, v.g. os direitos fundamentais do ser humano e
toQa a matéria orçamentária, pela sua importância,
não podem ficar no âmbito da decisão de uma só
pessoa, mesmo que a delegação de competência
seja constitucional.
7. Ademais, ocorrendo a perda de sua eficácia, em casos de revogação, esta far-se-á ex tunc
e não ex nunc. Ao tomar-se ineficaz desde a sua
ediÇão, a medida provisória rejeitada provocará dano
irreparável aos que a ela tiverem sido submetidos.
Nesse sentido, decidiu a Suprema Corte no Agravo
Regimental em Ação Direta de lncuslituciçmalidade
(AGRADI n" 365190/DF. Relator Ministro Celso de Me~
lo, publicado no DJ de 15-3-91, pp. 02645), por unanimidade de seu Tribunal Pleno, que:
'Medidas Provisórias. A rejeição da
Medida Provisória despoja· a de eficácia jurldica desde o momento de sua edição,
destituindo de validade todos os ates praticados oom fundamento nela. Essa mesma
conseqüência de ordem constitucional deriva do decurso ln albls do prazo de 30
(trinta) dias, sem que, nele, ·tenha, havido
qualquer expressa manifestação decisória
do Congresso Nacional. A disciplina das
relações jurldicas formadas com base no
ato cautelar não convertido em lei constitui
obrigação indeclinável do Poder Legislativo da União, que deverá regrá-las mediante procedimento legislativo adequado.
exerclcio dessas prerrogativa ·congre~jp
nal decorre, fundamentalmente, de um
principio essencial de nosso sistema constitucional, o principio da reserva de competência do Congresso Nacional. A disciplina
a que se refere a carta politica em seu art.
62, parágrafo (inico, tem, na lei formal, de
exclusiva atribuição do Congresso Nacional, seu instrumento jurídico idóneo.' ·
Da Vigência da Medida Provisória em Obediência ao Princfpio da Anterioridade
8. Na espécie, discute-se a validade, a eficácia, da Medida Provisória n• 399, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe a respeito do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR, publicada
no DOU, de 30 de dezembro de 1993, em funÇão
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do que o Anexo I, que específica a tabela para apuração do valor do ITR, foi publicado a posterior!, no
DOU, de 7 de janeiro de 1994, por ter sido om~ido
na publicação oficial anterior.
9. Segundo o princípio da anterioridade, não se
cobra, em certo exercício, aquilo que não tenha
sido concebido legislativamente no exercício anterior. A regra seria interpretada como um princípio
em favor do cidadão, do contribuinte, que, entre
seus direitos e garantias individuais, pela extensão
contida no § 2• do art. 5° e pela especificação feita
no art. 150, III, b, da Constituição Federal impede
a imposição de tributos caracterizados pelo fator
surpresa ou sem a certeza de previsibilidade no
exercício anterior;

1o. Com relação à caracterização da tabela
omitida na publicação da medida provisória apreciando a adoção de plantas de valores corno predeterminação do processo de lançamento de IPTU, na
forma do disposto em lei tributária do Município de
Campinas que atribuía a órgão executivo a apuração
dos valores a serem baixados em decreto o Plenário
do Supremo Tribunal no RE 75.294, Relator o saudoso Ministro Luiz Gallotti, não surpreendeu inconstitucionalidade ou ilegalidade na medida, afirmando,
na ementa.
·"Imposto predial. A fixação do valor
dos bens, para a concretização do comando
abstraio da lei, é tarefa cometida à Administração." (RTJ 671542).

11. Dessa forma a fixação do valor do ITR, sobre os parâmetros estabelecidos na medida provisória (hipótese de incidência, base de cálculo sujettos
passivos), segundo procedimento a ser adotado pela
Administração, não envolve alteração ou inovação
da base de cálculo naquela estatuído, de modo suficiente à sua caracterização.
12. Pelo exposto, não houve alteração da
base de cálculo explicitada na medida provisória
em questão, nem extrapolação dos parâmetros
nela estabelecidos. Uma vez publicada a medida
provisória no ano base de 1993, a tabela que lhe
veio a seguir, embora publicada em 1994, apenas
estabeleceu as condições para a efetivação da cobrança, fixando o tamanho da área em hectares e
os percentuais de •utilização efetiva da área aproveitável". Desta sorte, a essi)ncia da medida provisória respeitou o princípio da anualidade, equivalendo a tabela a simples complemento que, evidentemente, tendo sido publicado em 7 de janeiro
de 1994, ainda encontrou a medida provisória,
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sendo apreciada pelos órgãos competentes do CongressoNacional.

13. Preliminarmente, reitere-se que consideramos inconstttucional. Medida Provisória que trata de
matéria tributária, a qual, como demonstrado, é exclusiva de lei formal. Ultrapassada essa apreciação,
e uma vez admitida a medida provisória no Congresso Nacional e já transformada em norma jurídica pela Lei n• 8.847 de 28 de janeiro de 1994
(DOU de 29·1·94, p. 1381), o parecer é no sentido
de que a publicação das tabelas já no ano corrente não invalida o instrumento legislativo, nem impede sua execução.
Do Interstício Para Novo Pedido de Verificação
deVotação

14. o Regimento Comum enuncia no § 3(',o
seu art. 45 que "procedida a verificação de votação, e havendo número legal, não será permitida
nova verificação antes do decurso de 1 (uma)
hora". Isto significa que nova verificação pode ser
feita uma hora depois, independentemente da
Casa que haja requerido a primeira verificação. Se
a sessão é conjunta, não há porque destinguir Câmara e Senado para efeito de procedimento que,
adotado, abrange as duas Casas como a verificação de votação.
15. Nas sessões conjuntas não há, pois, que
destinguir. A nova verificação dar-se-á após o decurso de uma hora, quer tenha sido solicitada a anterior
por membro da Câmara ou do Senado. As duas Casas votam seguidamente, na mesma sessão conjunta. A origem do pedido, por deputado ou senador,
não deve influir na apuração de prazo. Não há motivo para a distinção pretendida
Conclusão
16. Assim, o parecer é no sentido de que:
a) a publicação das tabelas, sendo complemento da medida provisória, não invalida o instrumento legislativo, netn impede sua execução;
. b) tratando-se de sessão conjunta, não há que
distinguir entre Câmara e Senado para efeito de! pedido de verificação de votação, só podendo haver
nova solicitação depois de decorrida uma hora da
primeira deferida.
I
É o parecer.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994. lran Saraiva, Presidente - Josaphat Marinho, Relator- Cid Sabóla -José Fogaça- Márcio Lacerda - Magno Bacelar - Henrique Almeida - João
Rocha - Antonio Mariz - João França - J~y
Magalhães- Alfredo Campos.
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PARECER N2 569, DE 1996
Da Comissão de Constituição. Justiça e
Cidadania. sobre o Projeto de Lei do
Senado nQ 33. de 1995, 'qüe ãcresCenia

parágrafos ao art. 20 dá Lei nQ 5.682. de
21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos
Partidos Politicos).

Relator: Sen.

ROMEU T~A

1- RELATÓRIO
O projeto de lei em epígrafe pretende criar uma forma de
impugnação de candidatura mrerna corporis. nas agremiaçõeS

Legislação citada no Parecer, anexada pela
Secretaria·Geral da Mesa

partidãrias.

Para concretizar tal idêia. a proposição pretende alterar a lei
5.682. de 21 de julho de 1971, que dispunha sobre a Lei Orgànica dos

Partidos Políticos.
Para justificar sua iniciativa o autor argumenta que os partidos
precisam respeitar parâmetros sociais na escolha de seus candidatos,
para que os cargos públicos de natureza eletiva possam vir a ser
preenchidos por pessous honradas.
II- VOTO DO RELATOR
A proposta em exame foi apresentada em março do ano t1uente
( 1995) quando já tramitava no Senado Federal o projeto de lei da
Câmara n° 156, que veio a ser sancionado como a Lei n~.096, de 19
de setembro de 1995, revogando expressamente a lei n° 5.682/71, que
o autor pretende alterar.
A prejudicialidade da iniciativa está posta, porquanto o projeto
perdeu seu objeto fonnal.

E:o.tESo~ Co~"TTTl:Ctós~L DE

Ri:VtsÃO N2 4, DE 1994

A Mesa do Congresso Nacional, nos termos doart. 60 da COristiu.iiçàc
Federal, combinado com o art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Tronsitórias, promulga a seguinte emen~ constitucional:
Art. 111 São acrescentadas ao§ 911 doart. 14 da Constituição as expressões:··;~
probidade administrativa. a moralidade para o c:«:rcício do mandato. conside·
rada a vida pregressa do candidato. e", após a expressão ··a fim de proteger'".
passando o disposith•o a vigorar com a seguinte redação:
"'Art. 14 ................................................... ..

r9i"~i~;;~pt;~e·~~-;;~i;;;-rá-o~t;~;~-;d;incl;g;t;iii··
dade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probid.lde
administrativa. a moralidade para o c."'ercicio do mandato. con·
siderada a vida pregrcssa do candidato, e a normalid:~de c !egiti·
midade das eleições contra a influência do poder econômico Ol
o abuso'do excrclcio de função. cargo ou emprego na ;~dminis·
tração direta: ou indireta.

Art. 2 Est.'l. emenda constitucional entra cm vigor na data de sua publicação
9

No que se refere a proposição no seu conteúdo, trata-se de idéia
louvável, embora jâ tratada em sede constitucional • § 9° do art. 14
com a nova redação que lhe foi emprestada pela Emenda
Constitucional de Revisão n° 4, de 1994- que estabelece entre alguns
casos de inelegibilidade ..a moralidade para o exercfcio do mandato.
comiderada a vida pregressa do candidato".

Brasilia, 7 de junho de 199~.
A MEsA oo Co.o,;ousso N.o.c1o:.:..u.:: Humberto Lucenn. Presidem~: - .lt~;·(.
son Motta, l 11 Vi ce-Presidente- Levv Dias, 2<;~ Vice-Prcsidcnte - Jf'i/son Cam·
pos, l 11 Secretário- .Vabor Júnior, Í 11 SecretáriO -Aielo ,\'eves. 311 Sccretãric
- Neison JI'edekin, ~~~Secretário.
00"9-ô-9*

A nova lei orgânica,. citada. também dá mais poderes para que
os partidos tratem das questões atinentes a fidelidade e a disciplina
partidãrias, por meio de seus estatutos, o que poderia viabilizar
internamente a proposição.

RED.\Ç'ÁO ÜRIGC'ó,\L

Por outro lado, dado que há previsão constitucional para
controle da moralidade na escolha dos candidatos, resta alterar a Lei
da Inelegibilidades (Complementar) para assegurar a aplicação efetiva
do principio consignado. Assim garantirá a cada pessoa que se
candidate, e seja submetida a processo de impugnaça:o·de candidatura.
o due process of law,.para que não se estabeleçam somente questões
de natureza politica, possível de emoções.
Destarte somos pela prejudicia1idade da proposição e pelo seu
arquivamento.

Art. 14:
'·§ 99 Lei complementarestabclcc:erã outros casos de ine!CgJbilida
de e os prazos de sua cessação. a fim de proteger a nonn.1Iidadc (

legitimidade das eleições contra a influência do poder cconômic<
ou o abuso do e:-.:erclcio de função, cargo ou emprego na adminis
tração direta ou indireta."

LEI N. !l.096- DE 19 DE SETEMBRO OE 1995
Dispõe !~Obre partidos politi.eos, re&:ulamenta os artie:os
17 e 14, § 3~, ineis;o V, da Constituição Federal
O Vice-Presidente da Repüblica no eJrerdcio ckJ cargo de Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu nnciono a 11eguinte Lei:
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TiTULO l

Disposições Preliminares
Art. 1~ O partido polftieó, pesSoa juridlea de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do re~!C'Ie democrático, a 3Utenticidade do sistema :representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.

Art. 2! t livre a c::-iaçáo, fusão, ir:tcorporação e extinçãOJ de partid03 polrticos
cujos prorramas '!"espeitem a soberania nacio:tal. o N"gime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessaa humana.
Art. 3! É asse~:urada, ae~ partido político, ãutonomia para definir sua estrutura interna, o:rgllDização e f~:ncionamento.
Art. 4~ Os filiados de um partido politico têm iguais direitos e.de~·eres.
Art. 5~ .\ ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com
seu estatuto e programa. sem subordinação a entidades ou governos estran,eiro.s.
A:t. ~ Ê vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar. utilizar-se de organização da mesma nature:c.a. e adou.r uniforme para seus
membros:.
A:rt. 7! O partido político, após adquirir peuona\idade juridica na forma da
lei civil, n:gistn. seu estatuto no Thibunal S•Jperior Eleitoral.
~ :ft
Só e admitido o registl"' do estatuto de partido político que tenha cDrá·
ter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de elei·
tores correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votns dadns na Ultima eleh
ção genl para a Cflma.:ra dos DePUtados. ·não computados os votos em branco e os
nulos, distribuidos por um terço. ou mais, dos Estados, com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja vou.do em cada um deles.
§ ~ Só o p11.rtido que tenha registrado seu estatuto no 1Hbunal Superior Elei·
toral pode participar do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidãrio e
ter acesso r-atuitn ao ró.dio e à televisão, ncs termos f•X.!I.dOI nesta. Lei.
§ J! Somente o re(istro do e~ta.tuto do partido no 'I'ril:iUiüll""Superior Eleito·
ral as.se~ra a exclusividade da sua denominação. sigla e símbolos, vedada a utili·
zar;ão, po:r outro:J partidos, de variações que venham 11 induúr a erro ou confusão.
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§ 4~ Se não houver diligência!! a determinar, ou após o seu atendi~ento, o
Tr:ibunal Superior Eleitoral registra o estatuto do partido. no prazo de trinta dias.
Art. 10. M. alterações prorramãtieas cu estatutárias, após reg:istradu no Ofi.
elo Civil competente, devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Su·
perior Eleitoral.
Art. 11. O partido cnm registro no Tribunal Superior Eleitoral pode ereden·
ciar, respectivamente:
I - dele&:ados perante o Jui:r. EleitÔral;
II - delee-ados peracte o Tribunal Regional Eleitoral;
III - delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.
Panigraio único. Os delegados credenciados pelo óri'io de direção naciona'
representam o partido perante quaisquer 'Ih'bunais ou Juizes Eleitoraís; os creden
ci<Ldos pelos ó:rrãt~s estaduai11, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e o:
Jui:::u Eleitorals do respectivo Estado, do Distrito Federal ou 'Thrritório Federal: {
os credenciados pelo ôrpo municipal, perante o Juiz Eleitoral da respectiva ju:ris
dição.

CAPÍTULO 11

Do Funcion1Ul:1e!lto Parlamentar
A:rt. 12. O pa:rtidtJ pol!tico funciona. ilas Cuas Legisll.tivas, por inter.n<!di~
de uma bancada, que deve constituir suu liderançu de acordo com o e.statuto d(
partido, as disposições re&:imentais das respectivas Casas e a.s no:rmu desta Lei
Art. 13. Tem direito a func!oiiamento parlamentar, em todas as cJsas te
gislativas p::1ra as quais tenha elegido represec.ta.ntc, o partido que, em ca.'âa elei
çâo para a Cãoara doi Deputados obtenha o apoio de, no c:.inimo,.cineo por centc
dos votO.$ apu:-ados, não computados cs brancos e os nulos, dlstribuidos em, pelo me
no>:, um terço dos Estados, com um minímo de dois por cento do total de cada uc
deles.
I

CAPfTULOin
TiTULO II

Do ProçaMa e do Estatut,,

Da Organização e Funcionamento dos Partidos Políticos

Art. 14. Obse!"Vadas as: disposições eon.stitucion.ais e as desta Lei, t1 partido
é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos politicos: e para estabelecer, em
seu estatuto. a sua utrutllt'a iiiternn, orrani:ração e funcionamento.
Art. 15. O Estatutn do partido deve conter, entre outras, normas~obre:
I - nome, denomi11aç.ào abn:Viada e o estabelecimento da sede na Capitd Fe·
dera!;
II - filiação e deslig&m.ento de seus membros;
III -direitos e deveres dos filiados;
rv - modo como se ora:aniza e admini.stra, com a definição de .fUI!. est:rutur:t
reral e identificação, composição e competi!:acias dos órp.os partidá.-ios nos niveis
municipal, estadual e nacional. duração dos mandato!! e processo de eleição dos seus
membros;
V- fidelidade e disciplina partidtria.s, processo para apuração das infraçõe~
e aplicaçlo das penalidades, assegurado amplo direito de defesa;
VI - ,::ondições e fon:11a de- escolha de seus candidatos a carro~ e !unções eletivas;
VII - finanças e conta.bilidll.de, el!tabelecendo, inclusive, normas Que os habi·
lit.em a apurar as quzntias que os seus candidato:~ po$:Sllm despender eom a própria
eleição, que fixem cs limites das contribuições dos (Ui;~dos e definam as diversas íon·
tes de receita do partido, além daquelas previstas cesta Lei;
VIII - critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre O$ ór&:ãos de nível municipal, estadual e nacional que comp6eto o partido;
IX- procedimento de rt:forma do p:roçama e do estatuto.

CAPiTULO I
Da Crb.çlo e do Registro do1 Partidos Politicas
Art. Ir. O requerimento do rt:gistro de partido politico, dirigido ao cartório
eom.petent• do Registro Civil du Peuo:u Jurídicas, da Capital Federal. àeve ser
subzcrito pelos seus fundadorez, e:m nUmero nu"C.ca inferitJr a cento e um, eotll do·
miciUo eleitoral e=.. no ruicimo. um terço dez Estados, e será acotllpanbado de:
I - cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido;
II- exemplarez do "DitíritJ Oficial" que publicou. no seu inteiro teor, o prnlfl'3.·
ma e o estatuto;
III - relação de todoz os fundadores com o nome completo. naturalidade, nú·
m.ero do título eleitoral com a Zona. Seçâo, M,llll.ICíplo e Estado, profissão e endere·
ço da residência.
§ 1~ O requerimento indicDrá. o nome e função dos dirigentes provisórios e
o endereço da sede do partido na Capital Foderal.
§ 2! Satisfeitas as ex!~neias deste artigo, o Oficial do Registro Civil efetua
o re:1stro no LiV'I"O correspondente, expedindo certidão de inteiro teor.
§ 3! Adquirida a personalidade juridica na forma doeste artigo, o partido promove a obtenção do apoiamento minimo de eleitores a que .se refere o § 1! do arti·
go i! e realiut. os atos necessâr:ios para a con~tituição deficitiva de seus ót'&'ãos e designação dos dirigentes. na forma do seu estatuto.
Art. 9~ Feita a «~nsti~uição e designzção, referidas no § 3! do artigo anterior,
o:o dirige!ltes nacionais proC'Ioverlio o registro do estatuto do partido junto ao 'l'ri·
huna! Superior Eleitoral, atravês de requerimento acompanhado de:
I - e:cemplar autenticado do inteiro teor do prognma e do estatuto partidá·
rios, inscritos no Registro Civil;
li - certidão do :reg:istro civil da pessoa juridica, a que se refere o § 2! do artigo anterior;
lU - certid~es dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partiào obtido o
apohunento c:.inimo de eleitores a que se refere o § 1~ do artigo 7!.

f l~ A prova dn apelamento minimo de eleitores i fe!ta por melo de $U!I.S assinaturas, coct menção DO nUmero do resp.,ctivo titulo eleitoral, em li!õtas organizadas para cada Zona, .fendo a \'eracidade das respeetivu assinaturas e o número
dos titules atestados pelo Escrivão Eleitoral.
§ 2~ O Escrivão Eleitoral dá Imediato recibo de cada lista que lhe for apre·
sentada t. no prazo de quinze dias, lavra o seu atestado, devolvendo-a ao interessado.
§ 3! ~tocolado o pedido de re~stro oo 'Iribunal Superior Eleitor:otl, o pro·
cess_o respectivo, no p_razo de quarenta e oito horas, é distribuído a um Relator, qúe,
oultlda a Procurado~a-Geral. em der. dias, determina, em i&"Ual prazo, dili&:tincias
para sanar eventua1s fdhas do processo.

CAPtTULOIV

Da FiUaçio Partidária
Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver 110 pleno go~o de ssu:1
direitos poUtieos.
Art. 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária,
com o atendimento das reg-ras estatut.ári.as do partido.
Parã~afc único.
Deferida a filiação do eleitor, se:râ entrerue comprov;mu
ao interessado, nc modelo adotado pelo partido.

Art. 18. Pt~ra concorrer a ca.:rgo eletivo, o eleitor deverá estar filiado ao 1·e:;
pectivo partido peltJ menos um ano ante5 da data fixada para as eleiçOes, ma,'ori
tárias ou proporcionais.
Art. 19. Na primeira semana dos meses de maio e dezembro de cada ::-nc,, ~
partido envia. aos Juizes EleittJrais, pora arquivamento, pub!ieaçâo e cur..pr .• :n
to dos praUJs de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos ~;e· ·::.. !
relação doa nomes cie todos os seus miados, da qual co!l.:itarã o nU:nero dos ti:ult~•
eleitorais e das seçõe.~= em que são inscritos.
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§ 1~ Se a relação não rematida nos praz:os mencionados neste arti.ro. per·
r::anece ine!terada a r.Iiaçào de todo~ os eltitores, constante d11 nla;io remetida anteriormente.
f 2~ Os prejudicados por desidia ou mã-fé poderão reqUerer, diretamento à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o "caput.. deste artiro.
Art. 20. É facultado ao partido polltic~ estabelecer, em seu estatuto, prazos
de filiação partidária superiores aos previstos nesta Lei, com vistas a candidatura
a ca::-gos eleti\·os.
Paniçafo único. Os pra= de filiação partidâria, fixados no estatuto do partido, com vistas a candidatura a cargcs eleth'os, não podem $C r' alterados no ano da
eleição.
Art. 21. Para desligar-se do p:ntido, o filiado faz: comunicaçlo escrita ao. ór·
gão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona ett~ que for inscrito.

Parágrafo 1lll.ico. Dccorrid~». dois dias da data da ent:i'ep. da cott~tmicaçio,
o vínculo torna·se extinto, para todos os efeitos.
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica•sc no5-Ca•
SOS dt:
I- tt~orte;
!I -perda do:r direitos políticos;
III - expulsão:
IV- outras formas pre">;5tas no estatuto, com comunicação obrip.tôria ao atin·
gido no pra%0 de quarenta e oito hor:a da decillio.
Parár.a!o único. Quem $e filia a outro partido deve fiu:er C~:~municaçio ao par·
tido c ao Juiz d~: ;ua re;pectiva Zona Eleitc:ral, para ~:all.celar sua filiação; ae nio
o fiz:e:r DO dia imediato ao da UDV& filiaçãc, fica. configurada dupla filiação, .;endo am•
bu co.a1ideradas nulu para todos os efeitos.
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f lt No primeiro caso, observar·se·!o as sei'Uintes normas:
I -os ór&".los da direção dos partidos elaborar!o prcjetos comuns de estatuto
e prorrama;
II- os ôrc!os nacionais da deliberaçlo dos partidos em pro~3so de fusão votarão em RUniAo colljune&,. por maJoria abseluta., o.s projeto-5, o elerer!o o órgão de
direçio nacional que pt'OmOTert o re(istro do novo partido.
12~ No caso d• incorporação. observada a leí civil, eaberâ ao partido incorporando deliberar por maioria absoluta de votos, em .eu ór(io nacional de deliberação, sobn a ad~o do estatuto o do programa de outt'a ~J,iremiaçào.
f 3~ Adota.dos o estatuto e o prop-ama do partido incorpon.dor, re~~-á,
em re~ilo coiJ,junta dos órP,os nacionaiJ de deliberação, a eleição do novo'fi~o
de d.ir0ç.lo nacional.
."
f 4t · Na hipótese de f111lo, a exil~ll.cia lecal do DOVo partido tem iníclfJ <:fJm
o recist:ro, no Oficio Civil compet:1nte da Capital Federal, do estatuto e do progre.•
ma, cujo requerimento deva ser acompanhodo du a.tu das dacil~ dos iirgãos com·
petentes.
f ~ No caso da incorporaylo, o inltrum.ento l'Upccti.vo deve ser levado ao Ofi·
=:uC:.vil comp,~tente, ctue deve, entio, uncehu o re,btro do part:do l!l<:fJrporado a
· § 6~ HaVetldo fusl.o ou ineorporaç.io de Partidos, os votos obtidos por 'eles,
na última eleição (tral para a Clmua dos Deputados, devem ur sornados para efei·
to dO íuncionAlllento parlamentar, no1 termos do arti,o l3, da distribuiçli.o dos rt•
cun_os do Fundo Part_id.ário e de aç•.sao ,.atuito ao rádio e ã. televblo.
1 r. O novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser levado a re·
;i.&tro o averbado, re!pectivameDta, no Oficio Civil o no Tribunal Superior Eleitoral.

TÍTULO III
Das Fbu.nça.l e- Contabilidade dos Partido•
CAPÍTULO V
CAPÍTULO I

Da FideUdade e da Dilciplina Parddáriu
Art. 23. A responsabilidade por viol11.çio doe deveres partidários deve ser apu·
rada e punida pelo competente órgio, na conformidade do que disponha o estatu·
to de cada partido.

Filiado alcum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta ctUO
nlo esteja tipificada no estatuto do partido pol!tlco.
§ 2~ AfJ acusado é aueruradfJ amplo direito de defesa.
Art. 24.. Na Casa Lc!Pslativa, o interrante da bancada de putldo deva lU·
bordloar 8U& AÇiO parl:tmentar AOI principiOI doutrin6.rios e prorrarnáticos li à.t 'di·
retriz:e" estabelecidas pelos órP,os de direçlo partidã.rios, na forma do utatuto.
§ 1!

Art. 25. O estatuto do partido podeni estabelecer, alem das mecfidu diaci.·
pl:r.a:es b:t.slc:as de carl:i.ter pa:rtid:irlo, rzcrmas sobre penalidade:~, incituive com des·
Ligamecto temporário d11. bancada, ;w:pensão do dil'eito do voto nas reuniões inter·
nas ou perda de todas as prerro,ativas, carros e funçi5es que exerça em deeorrin·
ci:1 da represe'ntação e da proporção partidária, na respectiva Ca:ta Leilslativa, ao
parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, U d.iretriuslegitimamentt
estabelecidas pelos ó:rg4os partidârios.

An. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respecti·
va Casa Legislativa, em virtude da pt"Oporçãc partid:oiria, o parLamentar que deixar
o partido sob cuja le~:enda tenh11. sido eleito.

CAPiTULO VI

Da. Fusio, I.c.eorporaçio e Extinçlo dos Partidos Polfticos
Art. 27. Fica eancelado, jUntO ao Oficio Civil e :1.0 Tribunal Superior Eleitoral. o ~eilstro do partido que, na forma de seu utatuto, se dissol\·a, se incorpore ou
\'er.ha a .se funêir a outro.
Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trinsito em julgado de decislo,
determina o taP.eelarnento do re;:istro civil e do estatuto do partido corzua o qt1al
fique provado:
•
I - ter recebido ou estar ncebendo recursos financeiros de procedincia estran•
e-eira;
II - estar .~õubordinado a entidade ou ;:ovemo utranceiros;
III -não ter prestado, nos termos desta Lei, as devld1n COntu à Justiça Elci·
~oral;

!V- que mantêm orcanizaç:l.o paramiliW.
§ 1~ A dedslo judicial a que se refere e;ta artigo deve ser precedida. de processo rt&"uhu, que a.saerure ampla defCJa,
§ 2t O processo de cancelamento é iniciado pelo 'Ih"bunal à vista de denún·
cia de qualquer eleitor, d~t represcnl:a:ltc de p:r.rtido, ou de npresentaçlo do Procu•
rador·Geral Eleitoral.
Art. 29. Por dedd.o de seus órgãos nacionais de deliberaçio, dois ou maU
partidos poderão fundir-se num só ou incorpo:rar•u um ao outro.

Da Pre1tação dtl Contas

Art.- 30. O partido pol!tico, atravél de nus 6r;ios nacionais, n!&"lona.is e mu·
nicipais, deve manter escrituraçio coatábi.l, de forma a permitir o coo.bccimento da
ori,em de suas receitas o a destinaçlo de suu despesu.
_ . Azt. 31. t vedado ao partido receber, direta ou i.ndiretamente, .sob qualquer
forma ou pre~. contrihuiçlo ou auxilio pecuniário ou estimável em dinheiro, in·
dusiye a:travb de publicidade de qualquer e8piicie, procedente de:
I -.entidade ou J'OVerno estranreiros;
II - a"Utorid:t.de' ou Ófi.lO$ públicos, ressalvadas u dotaçi5es :referidas no ar-tiro 38;
ITI- autarquiu, ampnsu P\'iblicu ou eoncusionárias de serviços públicos,
soeiadade1 da economia mista e (unda~eS illltitu(das em virtude de lei e para
cujos reeursos <:fJncorram 6r;.l01 ou entidades &"Qvemamentailll;
IV- entidade de cluse ou .mdlcal.
Art. 32. O partido está obrirado a en-.jar, anualmente, à Justiça Eleitoral,
o balanço contábil4o uerdcio findo, ate o dia 30 de abril do ano seguiDte.
t 1~ O balanr;o c:ontábil do órrJ.o naciocal seri enviado ao 'IHbunl Supi:rior
Eleitoral., o doi clrpos estaduais ao1 'IHbuoais Recionais Eleitorais e- O dos órgãos
municipail ao1 Jui:zes Eleitorais.
t ~ A JWitiça Eleitoral dettit'mina, imediatamenttt, a pubticaçio doa b~tlll.ll•
ços na Impreua Oficial, e, onde ela :n.lo exi&ta, FQCede itl afixação do1 mesmd,s ne
Ca.rtõrio Eleitoral,
f ~ No ano em quo ocottem eleiç6es, o partido deve caviar balancetes xben·
sai1 à JUitiça Eleitoral, durante os quatro me:~es anterioru e os dois meses poste·
rion~s ao pleito.
Art. 33. Os balanÇOJJ devem conter, entre outros, os seguintes itens:
I - disc:riminaçio dos valore1 e d.estinaçio das recur:sos orinndos do fundo partid&rio;
II -origem e valor das c;ntn'bulções • doaç6e1;
III - despesu de cari.tcr eleitoral, com a especiflca.çil.o • c<~wpr-ovaçlo dos ga.s
tos com proeramas no :rãclio e televislo, comitis, propaill!lda. publicaçi5es, contidos
e demais atividades da campanha;
IV - discriminaçio dotslbada das receitas e dcspnu.

·r

Art. 34. A Jgstiça Eleitoral exerce a fiscalização 10bre a ncritu-ra.ção con·
tábil o a prestação da co~~otas do partido e das despuas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real mcvimen~;aç!::~ financeira, os
dispéndlcs e recurso:; aplica:..los m\S campanbn:11 eieitorais, e:ci&iDô.o a ob~ef\-ação das
.teiuinter normas:
I - obricatori•dade de constituielo de comit~s e desima~ão de dirigenteS: par·
tid"'rios upedfico,, para mo,.'imentar recur~~D:I tinanceiro..~ nu c:unpanhu eleitorais
· II - car;:.ctt:riução da responsabilidade dos dirigentes do partido ~ comit~s
inclush"tt do te~cureiro, qu'! responderão. civil e criminalmente. por qua1squer 1r·
re~;ularidades;

III - escrituração ccntâbi!. com-documentação que comjlriWe a entr.:~.da e sai
Ca de dinheiro ou de bens rectlbidos e aplic.:l.dos;
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rv- obrigatoriedade de ser conservada pelo partido a documentação comprobatória de s:.~as presta;Ots de contas, por prazo não inferior a cinco anos;
V - ~brigatoriedade de prestsção de contoi.i, pelo partido políti~o. seus comi•
t~s e candidatos. no er.c:erramento da campar.ha eleitoral. «>mo rocot~imento il:ne·
diato à tesouraria dG partido dos saldos financetros eventualmente apurados.
Pnr6.:;r.afo único. Para efetu:1r os ex:tmes necessârios ao atenc!.imcnto do di3·
pos:to no ''caput", s J"USUÇa Eleitoral pode requisitar técr.lcos do 1Hbunnl do Con•
~:as da t!ni:!.o ou dos Estados, pelo tempo que for ncceuãrio.
Art. 35. O Tribun-.1 Superior Eleitoral e os 'Tribunais Reglon:~.is Eleitorais,
à. vista de denUncia fundament;.da de filiado ou delegado de partido, de representação do Pro~urador-Gen.l ou Regional óu de iniei.abva do Corregedor, determina·
rio o exame da escritura.çlo do partido e a apuração de qualquer ato que viole u
presc:riç6es. legais ou estatutáriu a que, em matêrla financeira. aquele ou seus filia·
dos estejam sujeitos, podendo, inch:sive, determinar a quebra de sigilo !laneârio du
Contas dos Patiidos pnrd o esclarccii!lec.to ou apuração de fatos ,;neulados :.. denUncia.
Parágrafo Unlco. O pi'U'tido pode examinar, na Justiça Eleitoral, u prestações de contas mensais ou anuai:i dos demais partidos, quinz.e diu após a publica•
ção dos balanços financeiros, aberto o praz.o de cinco dias para imFugnã·las, FCden·
do. ainda. relatar fatos. indicar provas e Fedir abertura de investigação para apu•
rar qualquer ato que viole as preserições legais ou estatutinas a que, em matéria
:!inanceirll, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
Art. 36. Co.nstatada a vlolaçio de normas \epis cu estatutárias. ficari. o par·
tido sujeito b seguinte:s unções:
I - no caso de recursos de origeo não mencionada ou esc:laMcida. fica suspen•
so o recebioento das quotas do fundo partldi.rio até que o escb.recUnento seja atei·
to pela Justiça Eleitoral;
II- no caso de recebimento de recursos menclor.ados no :artieo :n. fica suspen•
sa a po.rticipa'Ção no fundo partidário por u:n ano;
III - no caso Ce recebimento de doaçõEs cujo valOr ultrapasse os limites prc·
''istos no artigo 39, § 4~. fica suspensa por dob: anos a participaçio no fundo parti·
dárlo c ~cri aplica.da. ao partido multa correspondente ao ,·a.lor que e:~:eec!.e .. aos li·
mites fixados.
Art. 37. A falta de Fresta.ção de cocbs ou sua desaJ:lrovação total ou parcial,
implica a suspensão Ce novas qc.otas do fucdo pa."'t!dário e sujeita aos responsáveis
as penas da lei, eabivcis na espici<l', aplicado também o disposto no artigo 28.
Pará;r-afo Unieo. A Justiça Eleitoral pode determinar di!igêndas neces.s.i·
rias la compl.emenu~iio de infnrma~es ou ao saneame::.:o de i:-rCf'J.Iadd~dn er.ron·
tradas n11s contu dos ór~lolr de d1reçl.io partidária ou de- candidato:<.
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§ 2~ Na mesma conta especial serão depositadas as quantias ar:recad:~~as p~!·
la aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias, previstas na Legislnç!o Elei·
torai.
l1.rt. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dent:ro de cinco dias, a contar da da·
ta do depo,ito a que ~e refere o§ l~ do artigo anterior, 4rá. a respectiva distribuição aos ór&:ãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seeuintes critérios:
I - uru por cento do total do Fundo Ptlrtidbio sel'i destacado para entreg:~.
em partes i~NSis. a todos os ga:rtidos que tenham seus e;;tatutos :regi"'tro.cms no Tri·
b~nal Superior Eleitoral;

II - 1:1oventa e nove por cento do total do Fundo Pa.rt.i.dárlo serão distribuídos
aos partidos que tenham preenehido a.~ condições do artigo 13, ~.a proporção dos votos obtidos na ültima. eleição geral para a Cimara dos Deputados.
• A.rt. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do ór&"ão de direçáo nacional do partido. reverterâ ao Fundo Partidário a quota que a este caberia.
Art. 43. Os depósitos e movimentações dos reconos oriundos do Fundo Par·
t!dário serão feitos em estabelecimentos bancários controlados pelo Poder PUblico
Federal, pelo Poder Nblico Estadu».l ou, inexisti.ndo estes, co banco escolhido pe·
lo órgão direti·to do partido.
Art. 4~. Os recur.!'Os oriUndos do Fundo Partidário serão aplicadoa:
I - na raanutençã.o das sedes e serviços do partido. pennitldo o paeamento de
pessoal. a qualquer t!tulo, este último até o limite máximo de vinte por cento do to·
tal recebido;
II - na propaganda doutrinária e politica;
UI - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na cri:~.çao e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de dou·
tric.ação e educação politica. sendo esta aplieaç:lo de, no minimo, v:inte por cont9 do
total recebido.
~ 1! Na p~uçAo de elln.tu dos ó~ de dl~ão partidária de qualquer ní·
vel. devem ser discriminadas as despesas :realizadas com recursos do Fundo Pnrtidârio, de modo a permiti: o controle da Justiça Eleitor:~.\ sobre o cumprimento do
disposto nos incisos I e IV deste lll'tigo.
§ 2t A JU!IõtiÇB Eleitornl pode, a qualquer tempo, investipr sobre a aplica·
ção de recu:rs03 oriundos d? Fundo Partidário.

TiTULO TV
Do Ac:c..o Gratu.ito ao Rádio
CAPÍTULO Il
Do Fundo Partidário
Ar~. 38.
O Fundo Especial de Assistência Finaneei:ra MJ Partidos PoUticos
fFun.do Partid:liri(lj é constituido por:
[ - multas c pendidades pccuniârias apiicl1das nos termo:i do C"..ódigo Eleito·
ral e leis conexas~
II - recursos financeiros que lhe forec. desiinaa~;s 'por- lei, em car:ite:- penn<t·
::.ente ou e'l.·entual:
'
·
UI - do:>çiies de pessoa fisica ou j1.::ridiea, efetuadas por intennédlo de dep~
sitos bancarias ô.iretamente na conta do Fundo Partidário;
rv- dctaço5es o:rçamer:t:iriu da União em •:nlor nunca inferior. eada ano. ao
nümero Ce eleit'lrcJ. insai.tos e~ ~1 de dezembro do ano ant~;r:.o:- ao da proposta or·
çamentãria. :nu!:lpl!eados por trintA e cicco cectavos de :real. em valores de a~os·
to de 1995.
~ 1:
(Vet:t.doJ.
§ 2: :"vE:tadoj,
Art. 39. Reualvac\o o disposto no a:rtlgo 3l, o partido politico pode receber
Coações de pessoas fisie.u e ju:rídic:as para constituição óe seu5 fund!ls.
§ 1Y As doo.ciies de que trata este artigo podem ser feitas dintamente aos órg:!os de <iireção nacional, estadual e municipal. que remeterão. â J~~iça Eleitoral
e aos óriãos hierarquicamente superiores do partido, o demons:rattvo de seu rece·
bitllento e respectiva destinação, juntamente com o balanço contâbi!.
§ z~ Outras doaçQcs, quaisquer que se_;ac, devem ser l~nçaÇas na contabilidade do partido, defmidos seus vatore:s em moeda co:rreotc.
§ 3! As doações em rccursQs f:nanceirr;s de'l.·em ser, obrieatoriamente, ef~·
tuadas por chol.l,ue cru:tado em nome do partido p!llttico ou por depósito bancãrio di·
retamente na conta do partido político.
§ 4~ O valor das doações !'ei.tas ll. partido pol!tleo, por pessoa juridica, limi·
ta·se ã importincia lllâxima calculada sobre o total daa dotaçõe:t previsw p.o inci·
so IV do artiro anterior, corrigida até o mi!s cm que se efetuar a do:~.çâo, obedeci·
dos os seguiP.tes percentuais:
·
I - para órglos de direçilo nacional: até dois det:imos por cento;
II - pan ó:rpos de direç!io regional e municipal: até doi.s centésimos por cento.
Art, 40. A previsão o:-çamentária de recursos para o Fundo Partidário dt·
ve ser consignada. no anexo do Poder Judiciário, ao 'I'rl.bunal Supc-rio:· Eld~~ral.
f l! O 'ICsouro Nacional depositará, mensalmente, os duodéC:.:r..os no 8.llr:·
co do Brasil, eo conta especial à disposição do Tribunãl Superior Ele1tora!.

e~
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Aft, 45. A propD.Janda partidária gn.tuita, gravada ou ao v:ivo, ef'etuada m•·
diante transmiuio por râdio e te\evi.sào serã realizada entre as dezenove bor.u e
trinta mic.utos e as vinte e du.u horas para, com exclusividade:
I - difundir os programas partidários;
II - transmitiZ' mensaeens aos filiados sobre a execução do programa parâdá·
rio, dos eventos com este relacionados c das ati,·idacl.es congressuais do partido;
Ill -divulgar a posiylo do partido em relaçlo a temas políticos-<emunitários.
§ 1! Fin V'edada, nos p:rop-amas de que trata este Titulo:
I - a participação de pessoa. filiada a partido que não o responsável pelo pro·
grama;
li - a divulgação de propu.p.nda de candidatos a =iOS eletivos e a defesa de
:nteresses pessoais ou de outros partidos;
III -a utilização de imarens ou cenas incorrt~tas ou incompletas. efeitos ou
quaisquer out:ros neeu:rsos que dbtorçam ou falseiem os fatos ou a sua c4mullicaçiio.
-i :r. O ThbUIW Superior Eleitoral, julgando procedente t'CJ:lt'ell!lltaçio de par·
tido, eas!ari o direito de transmisalo a que faria ju=, o o semestre seguinte, do par·
tido que contrari!U' o di&:posto neste artiJO.
§ 3! A p:ropagat~-da partidária, tiO ridio e t~-a televisão. fica restrita aos bo·
rârlos gratuitos disciplinados nesta Lei, com proibição de propaeanda paga.
·
Art.. 46. lu emissoras de rádio e de.telGVisào ficam obripdu a realizar, pa·
ra os partidos politicas, na forma desta Lei, transmissões p-atuitas em ãmbito ca·
clonai e estadual. por iniciativa e sob a respoosabil.idade dos respectivos óreãos Ce
di:reção. ·
§ 1! lu transmissões sttAo em bloco, em cadeia nacional ou estadual, e er::r
inserções de trinta segu1:1dos e um minuto, co intervalo da proernmação coroa! da.!
emi_ssoras.
§ 2~ A f"onnaçiío das cadeio.s, tanto nacional quanto eseaduai.s, será autori·
zada pelo Tribunal Superior Eleitoral. que f"ari. a nccessiria requisição dos horárlot
às emissoras de rájfio e de televisão. mediante requerimento dos óreã~cionai.!
dos partidos, com antccedbcin mfnimll de quinze dias.
t ~
i 3! No requerimento a que se refere o parl.rnfo anterior. o ó:rg'áo"'partidll·
rio solicitará conjuntamente a ftxação das datas de fonnaçio dltll cadeias,,nadonaJ
e estaduais.
'I
f 4! O Tribunal Superior Eleitoro.l, independentemente do :lmbl.to nadonnl
ou estadual da trans-missão, ha\-endo coincidência de data, d.arâ. prioridade ao par·
tido que apresentou o requerimento em primeiro lupr.
§ 5! M fita.s marnéticas com as cravaçlies dos progn.mas em bloco ou em in·
,crç6es serão entregues is emissoras com a antececlcência m!ni:na de doze horas d~
transmissio.
\
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§ G! As inserçi:ies a sen:m feitu na pt'QgTamaçâo das emissoras serão deter·
minadaS:
l-pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitad:;u; pol' órgão de direção
naeional de pftrtido;
II- ~lo Tribunal Regio:1at Eleitont, q·.1ando solicitadas por órgdo de direçio
estadual de partido.
§ 7~ Em cada rede so:uenttt serão autorizadas até dez in.serç.Ses de trinta seli\lndos ou cinco de um minuto por dia.
Art. 47. Para agilizar os procedimentos, condiçi5es especiais podem ser pactuadas diretamente entre u emissoras de ridio e de televislo e os órgãos de direç!o do partido, obedecidos os limites estabelecidos nesta Lei, dando-se conbec:lmen-•
to o.o Tribunal Eleitoral da respeetiva jurisdição.
Art. 48. O partido registrado no Tribunal Superior Eleitoral que não aten·
da ao disposto :no artigo 13 teiil. usegurad:a a realização de um programa ~m cadeia
:nacional, em c:ada :semestre, com a duração de dois minutos.
Art. 49. 'O partido que atenda ao disp~»to no artiro 13 tem asse~rado:
I - a realização de um Prt~IP'ama, em eadeia nacional e de um progra!lla, em
cadeia estadual em eada semestre, cora. a duração de vinte minut~;~s cada;
II- a utilinçlio dQ tempo t~;~tal de quarenta minutos, por semestre, pa:ra in·
serçCes de trinta segund~;~s ou um minuto. na:~ redes nac:ionai.!, e de i:ual tempo ca.s
emis:<oras estad:..~ah;,

TÍTULO V
Dlspo:dç6es Gerais
.Art. 50. {Vetado).
Art. 51. E assegurado ao partido politico com estatuto reristrado no Tribu·
na! Superior Eleitor!l.l o direito la utilização f:l'atuita de e:rcoW públicas ou C.uu
Legislativas para a reali:açãQ de suas reuniSe.s ou çonvençi5es, responsabilizando·
se pelos danos porventura causados com a realização do evento.
Art. 52. (Vetado).

Pará;rafo único. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compen·
sação fiscaL pela cedência do horário gratuit~;~ previsto nesta Lei.
Art. 53. A fundação ou institulo de direito privado, criado por partido pot[.
tl~o. destinado ao estudo e pesquú;;:~, a doutrinação e "' educaçlo politica, re~:e-se pe·
la! normn.s da lei civil e tem autonomia para contr.l.tar cor:t instltuiç.:ies pUblicas e
pnvadas, prestar serviços e manter estabeleci:nentoa de a-cordo com SUO\s finalida·
des, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais.

A:t. 54. Para fms de aplicação d~ normas estabelecidas nesta Lei, ccnside·
r:nu·le como cquivalente.1 a Estados • Municípios, o Distrito federal e o.1 Tcttitó·
rio$ e respect.ivas divisões politico-aci.ministtati\•as..

TÍTt~LO '\o"I

Disposições Fiaaís e Transitórias
Ar~.

55, O partido politico que, nos termo:; dll. legislação anterior, tenha rePs:ro dennit!vo, fica dispe~:~sado da condição enabelccida no § l! do artigo '71, e de·
''"i: proV1denciar a adaptaçãu de seu estatuto às disposições desta Lei, ng prazo de
seb :ra.ese~ da data de sua publicação.
§ 1~ A alter::.çâo estatu.tiria com a finalidade pre\·ista neste artigo pode ::~er
real.::;:ada pelo partido politlcc em roun.ião do órgão :nacionaL :ra.ãxi:ra.o, especialme;lte co:tvt~cado na forma dos estatutos, com a:ttecedênaa c:únima de trinta di.aa e ampla dh·utgaçáC•, er:.tre seus órri.os e filiados, do projeto do estatuto.
§ 2~ Aplicam-se II.S dlsposiçi5es deste artigo ao partido que, na data da pu.bli·
:açào desta Lei:
I - tenha. completado seu prccesso de orranizaçlio nos te!'Uios da legislação anterior e requerido o registro definitivo;
II - te:tha seu pedido de registro "sub judice", desde que ~cbrevenha deci3lo
favorãvel do ó:rgão jud!ciáriG competente;

IU - tenha requerido re~stro de seus estatuto~ junte a.o ~bunal Superior Eleitnral. após o devido registro ecmo entidade civil.
.
Art: St>. No pe_:r!odo entre a dll.ta da publieaçâo desta Lei e o in:iclo da pró·
:mr.a lt:;i:tslatura, sera observado o seguinte:
I - fica uht:UTado o direito ao fundonamento pulamentar na Câmara dos Deputados ao partido que tenha elegido e mantenha filiados, no mioirno, trCs represtntantes de diferentu Estados;
II - a Mesa Diretora da Cim.ara dos Deputados disporá sobr• o fu"neionamen·
to dt~. representação partidána conferida, ne~se periodo, ao partldo que possua re·
pruentaçiic eleita ou flliada em ntim.ero inferior ao disposto no inciso anterior;
III - ao partido que preencher as condições do indso I é asserurada a reali·
taçàc anual de um prorrama, em cadeia naC:onal, com a dunçio de dez minutos;
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!V- a., partido com :representantlt na Câmara dos Deputados desde o i.níclo
da. Sessã~;~ Letislativa de 1995, fica assegurada a realização de um prot:rama em do•
deur. nacional em cada ae:ra.e.stre, com a duração de cicco minutos, n:lo cumulativos
com o tempo previste llO icci.so Ul;
.
V- vinte e n?ve por cento do Fundo Partidárlo será. destacado parn distribui·
ção a todos os p:ut1dos eom estatutos .re~ra.dos no 'IH.bunal Superior Eleitor~. na
proporção da repre!!ectação pal'lllll:lentar filiad11. no icíçio da Sess1o Lefjslath-a de
1995.
A:rt. 57, No pctiodo ectre o iofeic:J da próxima Legislatura e a proclamaçlo
dos re11ultados da serunda eleiçio reral subseqüento para a Ciunara des Deput.:l·
dos, será observado o se~lnte:
I -direito. a funciona!llento parlamentar ao partido com retistro defiàltivo de
seus estatutos no 'Inbunal Superior Eleitoral até a data da publicação desta Lei qUit,
a partir de sua. fundação tenha coccorrido ou venlut. a cono:on"er as eleiçi5es rerais
para a CámarR. dos Deputados, elegendo representame em duu eleiç6ell cousecutivu:
aJ na Cãmura dos Deputados, toda vez que eleECr representante em. no mfni·
mo, cinco Estados e obtiver um por cento dos vt~tos apun.dos co Pais, não compu·
tados os br~ncos e os nulos;
,
bl nas AssemhMias Le(islativas e nu Cámaru de Vereadores, toda vez que,
atendida a e:dgência do inci.;o anterior, eleger representante pua a respect.iva Casa
e obtiver um total de um por cento d?S votos apurados na Circun~criç.lo, não compu·
tados os brancos e os nulos.
II -vinte e nove P<!f cento do Fundo Partid4rio .será clutacado para distribui·
ção. aos Partidos que cumpn.m o dispostG no artliO 13 ou no inciso anterior, na prop~;~rção dos votos obtidos na última eleiçJ.o reral para a Ci.mara dos Deputados;
rn - é asserurada, aos Partidos a qUit se refere o inciso I, obs.ervadas, no que
couber, u dispcsiçi5es do Tí~ulo IV:
·
a) a realização de um pror:rama, em cadeia nacional, cczn duraçio de dez zni.
nutos por semestre;
bl a utilização do tempo total de vinte minutos por semestre ezn imer;i5es de
tr.nta segund~» cu um minuto, n&S redes nacionals_e de i;ual tempo nu ealiuoras
dos Estados onde hajam atendido ao disposto no incilo I, "'b~.
Art. 58._ A requerimento de partido, o Juiz Eleitoral devolverá u fiehu de
filiação partidária existentes no cartório da rupec:ti.:va Zona,. devendo ser orp:n.iu.·
da a primeira relação de filiadO.J, noa; termos do arti(O 19, obedecidas a.s non:oas ..~
tatutáriu.
. ·
.

Parãrrafo tinico. Para efeito de candidatura a carro eletivo será considera·
da como primeira filiaçlo a constante du liatu de que trata este artiro.
Art. 59. O art:i:a:o 16 da Lei n. 3.0n, de l! de janeiro de 1916 (Códiro Civil)
passn a vigorar cora. a se~nte reda.ç!o:
·•
·
'

III -os

partid~»

polfticos.

.........;·;~·····~~·;~~~·;~~~~:·-;:~:~·;~·:~:·~:·~::·~~-~;i~:
cávei, nos

arti~:cs

17 a 22 deStlt Códiro 1t

~~~

lei espaeifica."

r

~,1

Os arti;os a seguir enumerado• da Lei n. G.Ol5m, de 3l·de de·~bro de 1973, pu.s11m a vigorar com a se&'uinte redaç:lo:
"Art. ll4.
Art. 60.

Iii- os atas constitutiYOJ e 01 estatuto3' dos partidos politiCas.
Art. 120. O registro das sociedades, fundaç6es e partido~ polítiOn con·
sistirá na declaraçio, feita. em. livro, pelo oficial, de núm.ero de orclezn, da data da apresentação e da espécie do ato con1titutivo, com u sepintu .indica·
çõea:

Parágrafo úrUco. Para o regiatro dos partidos polftieos, serio obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei especifica...
Art. 61. O Tribuna! Superior Eleitoral e1:pedi:á inatru~es para a fiel execução desta Lei.
·
.Art. 62. Esta Lei entra em vigor na data ~e a~ publicação.
Art. 63. Ficam revogadas a Lei n. 5.682m, de 21 de julho de 1971, e respec·
tivas alteraçi5es; a Lei n. 6.34113 >, de 5 de julho de ~976; a Lei n. 6.811"~ 1, de 5 de setembro de 1980; a Lei n. 6.957t 31, de 23 de novembro de 1981; o artiro 16 da Lei
n. -6.996161, de 7 de_junho de 1982; a Lei n. 7.307111, de 9 de abril de,1985 e''a Lei
n.7.5l4 1a•, de 9 de julho de 1986.
Marco Antonio de OliveirA Maciel- Presidente da &ep1ilitica, em exercício.
Nelson A. Johim.
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n• 58, de
1996 (n• 693195, na Casa de origem), que dispõe sobre a jornada de trabalho de Médico, Médico de
Saúde 'Pública, Médico do Trabalho e Médico 1,/eterinário, da Administração Pública Federal direta, das
autarquias e das fundações públicas federais, e dá
outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco dias úteis, a
fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 11,
"d", do Regimento Interno, combinado com o art. 4°
da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PI;IESIDENTE (Ney Suassuna)- Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania que conclui pela
inconstitucionalidade da seguinte matéria:
- Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1995,
de autoria do Senador Roberto Freire, que revoga e
altera dispositivos do Decreto Legislativo n• 7, de 19
de janeiro de 1995. (Tramitando em éonjunto com os
Projetes de Decreto Legislativo n"s 19 e 20, de
1995).
Uma vez que o Parecer não foi unânime, a
Presidência determina a abertura do prazo previsto
no art. 101, § 1°, combinado com o art. 254 do Regimento Interno, e com o art. 4° da Resolução n• 37,
de 1995, do Senado Federal, para interposição de
recurso de um décimo dos membros do Senado Federal, no sentido da continuação da tramitação das
matérias.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1° Secretário
em exercfcio, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
OF. N° 31/96/CCJ
Brasma, 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
conclui pela Prejudicialldade do Projeto de Lei do
Senado n• 33, de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon, - que •Acrescenta parágrafos ao art. 2"
da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Polfticos)"
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Cordialmente, Senador Lúcio Alcântara, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - Com
referência ao expediente que acaba· de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos terrnóS
do art. 91, §§ 3° a 5°, do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, que deverá ser assinado por um décimo da composição da Casa, para que
o Projeto de Lei do Senado n• 33, de 1995, seja
apreciado neste Plenário.
Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1•
Secretáiio em exercfcio, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA
OF. N° 42196/CCJ

n

Brasflia, 23 de outubro de 19~6
Senhor Presidente,
....
·. . . '
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" 'que
em reunião realizada. nesta data esta Comissão
Aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 54, de 1996,
de Autoria da Senadora Marina Silva, "altera a Lei n•
8.078, de 11 de setembro lle 1990, que Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências•.
Cordialmente - Senador lrls Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com
referência ao expediente que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, §§ 3" a 5°, do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias dteis
para interposição de recurso, que deverá ser assinado per um décimo da composição da Casa, para que
o Projeto de Lei do Senado n• 54 possa ser apreciado pelo Plenário. ;
Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1'
Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
OFIFG N' 226196
Brasfiia, 21 de outubro de 1996.
Senhor Presidente, . .
I
Comunico a Vossa Excelência a indicação de
deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e
do deputado Gilney Viana {PT!Ml), como sup~ente
para compor a Comissão Mista incumbida de emiti1
Parecer sobre a Medida Provisória n• 1.507-12, de
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17 de outubro de 1996, que 'Dispõe sobre medidas
de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e
dá outras providências'.
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações,
Atenciosamente, - Fernando Gabelra ·- Lfder
doPV.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será
feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, otrcio que será lido pelo Sr. 1•
Secretário·em exercfcio, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
OF/FG N° 227/96
Brasma, 21 de outubro de 1996.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e
do deputado Gilney Viana (PTIM1), como suplente
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a Medida Provisória n• 1.511-3, de 17
de outubro de 1996, que 'Dá nova redação ao art.
44 da Lei n• 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na região
Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá
outras providências'.
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações,
Atenciosamente, Fernando Gabelra, Lfder do
PV.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será
feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, otrcio que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
OF[CJO N° 663/96-GLPFL
Brasma, 30 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
do Senador BeiJo Parga pelo Senador Hugo Napoleão, como suplente, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Cordialmente, Senador Edison Lobão, ViceLfder, no exercfcio da Uderança do PFL
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será
feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
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OF/GABIIJN• 770 Brasnia, 30 de outubro de 1996.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Fernando Dinlz passa a integrar,· na qualidade 'de
Suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, em substituição ao Depilado Silas Brasileiro.
· ·
• Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço; - Deputado Michel Temer, Lfder do bloco PMDBIPSD/PSUPSC.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será
feita a substituição solicitada.
.
..
Sobre a mesa, otrcio que será lido pelo Sr.11•
Secretário em exercfcio, Senador Valmir_Campelo.
É lido o seguinte:

OF. PSDBII/N° 2.180196
Brasma, 30 de outubro de 1996.
· ·· ·
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado AntOnio
Feijão pelo Deputado Zé Gerardo, como membro suplente, .para integrar a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e FiscafiZ3ção. ·
. Atenciosamente, José Anibal, Lfder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será
feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • O tempo destinado aos oradores da HQra do. Expediente
da presente sessão será dedicado a homenagear o
SOO Aniversário da Conferência Nacional dos Trabalhadores na Indústria • CNTI, nos termos do Requerimento n• 947,. de 1996, da Sen~dora Emilia Fernandes e outros Srs. Senado~•.. · .
. Convido o Sr. José Calixto Ramos para tomar
asSento no plenário.
· ·· · ·
Concedo a palavra. à nobre Senadora Emilia
Femanqes.
.
A SR" .EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente; Sr"s
Senadoras; Srs. Senadores; Sr. Presidente da CNTI;
demais representantes; diretores da entidade, das
delegacias, secretarias regionais; presidentes de federàçõeS, de sindicatos de todos os Estados da Federação aqui ·presentes; lideranças de outras categorias aqui presentes:
·
Falo em nome do Senado Federal e em especial da Bancada do PTB.
.~,.~ ·,.:.··,:... "i ·-·~
O CinqOentenário da Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Indústria - CNTI, que comemoramos nesta sessão, é um marco na vida do movimento sindical brasileiro, condensando parte exSe~:~hor Presidente,

----------
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pressiva da história da luta dos trabalhadores por
seus direitos e do esforço colativo na busca da construção e da afirmação de uma estrutura sindical unitária, independente e verdadeiramente livre.
Oficialmente criada em 25 de outubro de 1946,
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria foi a primeira entidade confederativa de trabalhadores criada no Brasil, convertendo-se, desde
essa época, em um dos principais instrumentos de
organização e de mobilização dos trabalhadores
brasileiros em defesa dos seus direitos e de articulação da classe trabalhadora com os demais setores
sociais na construção da própria cidadania.
Nascida sob a égide da construção de uma
economia autocentrada e de um Estado soberano, e
tendo como primeiro presidente o mineiro Deocleciano de Hollanda Cavalcanti, a CN11 deu seus primei-·
ros passos aliando uma importante articulação internacional com a intensa luta no País voltada para a
conquista, afinnação e desenvolvimento de uma legislação trabalhista e social, cujos efeitos positivos
alcançam os dias de hoje.
A CNTI tem em sua biografia realizações históricas que marcam a vida da entidade e demonstram
o valor, a coragem e o compromisso dos trabalhadores industriários, do que são exemplos mais expressivos a conquista do 13" salário, a extensão desse
benefício aos aposentados e pensionistas, a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, o repouso semanal remunerado e o abono-famfiia
Ao longo dessas cinco décadas, a entidade
máxima dos industriários também destacou-se pelo
incansável trabalho de organização dos trabalhadores brasileiros, especialmente através da defesa firme e conseqüente da unicidade sindical e do incentivo ao desenvolvimento e fortalecimento das entidades de base, sejam as federações ou os sindicatos.
Com esse objetivo, a CNTI, desde a sua fundação, tem promovido atividades variadas, tendo realizado, já em 1949, o I Congresso dos Trabalhadores
na Indústria e depois iniciativas pioneiras e fundamentais para o crescimento e qualificação do movimento sindical, como o I Congresso Brasileiro da
Previdência Social, em 1953; e, ao longo dos anos,
de centenas de outros encontros, cursos, seminários, debates e congressos nacionais, estaduais e de
categorias especfficas.
Como expressão de compromisso com a educação, conscientização e organização dos trabalhadores, a CNTI construiu o Centro de Treinamento
Educacional, localizado em Luziânia, nas proximidades de Brasfiia, destinado a prestar estes serviços
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aos industriários e outros trabalhadores de todo o
País, e que, inclusive, está tendo uma nova estrutura, sendo inaugurada amanhã, como parte das comemorações do cinqüentenário da Entidade.
Ainda recentemente, dando · continuidade a
essa tradição, a CNTI, a~ravés do seu presidente,
coordenou o Encontro Nacional de Dirigentes Sindi·
cais, realizado no Auditório Petrõnio Portella, corr
apoio desta Casa, com o objetivo de definir os ru·
mos da luta do conjunto dos trabalhadores em defesa de seus direitos sociais, trabalhistas e previden·
ciários ameaçados.
'
· Aliado à luta econOmica e por melhores condi·
ções de trabalho e de vida, a CN11 também traz err
sua trajetória um profundo e sempre renovado compromisso com a democracia e com a ética na políti·
ca, demarcado nos momentos mais graves e dramá·
ticos da vida nacional, como na morte do Presidente
Getúlio Vargas, na posse do Presidente .leão Gou·
lart, na reação ao golpe militar de 64 e, posterior·
mente, nas lutas pela Anistia, pelas Diretas Já, na
eleição do Presidente Tancredo Neves e no lm·
1
peachment de Collor.
Sr"s e Srs. Senadores, a CNTI mantém fideli·
dade a essa história que milhares de dirigentei na·
cionais, estaduais, sindicais de base, trabalhador!*
de dentro das fábricas e funcionários da Entidade
construíram nesses 50 anos de história, lutas e con·
quiSias. Assim como em outros momentos, quandc
defendeu as iniciativas de proteção e valorizaçãc
dos trabalhadores e as politicas nacionalistas de
Presidente Getúlio Vargas, ou quando levou à!; últi·
mas conseqüências a luta em defesa das Reforma~
de Base, a CNTI cumpre, hoje, o seu papel de afir·
mar, em alto e bom som, os interesses dos trabalha·
dores desta Nação.
Apesar das crflicas, que trazem as mesmas ca·
iacterfsticas daquelas que, por muitas vezes, atin·
gem o Congresso Nacional e seus membros, a enti·
dade e os seus dirigentes, em todos os níveis, têrr
enfrentado a injustiça, a eXclusão premeditada e
inexplicável, até mesmo por parte do Executivo, e c
preconceito inconseqüente e por vezes irresponsá·
vel de determinados setores sindicais.
Nesse sentido, resgato, aqui, o papel desem
penhado pela CNTI, no momento atual, ao colocar
se com clareza, determinação e tranqüilidade ac
lado. daqueles que apostam na construção de urr
Brasil com desenvolvimento, através do fortaleci
mente da indústria nacional, da agricultura, do mer·
cado interno, da geração de empregos, melhores sa
lários, distribuição de renda e justiça social.
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Em especial, deslaco, neste momento, o papel
fundamenlat, desempenhado pelo Presidente José
Calixto Ramos, aqui presente, não apenas à frente
da CNTI mas lambém como coordenador do Conselho das Confederações de Trabalhadores, que reúne
o conjunto das entidades confederativas nacionais
em um movimento unitário.

o Sr. Valmir Campelo- Pennite-m~ V. Ex" um
.
aparte, rJObre Senadora Emília Fernandes?
A SR~. EMIUA FERNANDES - Ouço V. Ex"
com prazer.
O Sr. Valmir Campelo • Gostaria de cumprimenlar V. Ex" por mais esse brilhante pronunciamento que faz no plenário do Senado Federal. O
seu discurso diz respeito a todos nós pela seriedade
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria É exalamente pelo trabalho sério que essa
Confederação desenvolve que o Senado Federal
hoje está homenageando os seus 50 anos de existência. Apesar de V. Ex" estar !alando em nome de
toda a Bancada do nosse Partido - o Partido Trabalhista Brasileiro - eu gostaria de junlar minhas palavras às de V. Ex". Conheço de perto o trabalho sério, competente, em prol da classe dos trabalhadores da indústria que vem fazendo aqui a sua diretoria, na pessea do meu amigo particular José Calildo
Ramos. V. Ex" vem honrando a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria Dar por que
eu não poderia deixar, nesla oportunidade, de dar o
meu testemunho. Conhecemos o trabalho na área
da educação, dos treinamentos, dos seminários e
dos simpósios que são feitos aqui no Distrito Federal, quando reúnem não só os trabalhadores da indústria de Brasma mas de todo o Brasil, na busca
pelo entendimento e pela justiça social. De forma
que dou os nossos parabéns ao José Calixto Ramos, Presidente da CNTI, e quero também homenagear toda a sua diretoria, particulannente V. Ex" que
se lembrou desta dala tão importante, quando a
CNTI completa os seus cinqüenta anos. Parabéns a
V. Ex" e à CNTI.
A SR 1 EMIUA FERNANDES - Agradecemos o
aparte de V. Ex" e o incluímos em nesse pronunciamento, que, sem dúvida, enriquece-o, por ser inclusive o Lfder do nesse Partido.
Queremos salienlar que, mais uma vez, José
Calixto Ramos, Presidente, recentemente reeleito
para a direção da entidade, é natural de Pernambuco e um dos mais respeilados dirigentes sindicais do
País. Reconhecido pelos trabalhadores da sua base
e, também, por represenlantes de outras categorias,
pelo seu espírito unitário, competência e compromis-
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so com a luta da classe trabalhadora. A ele, nesses
·,
.
. ,
cumprimentos especiais.
Sr"s e Srs. Senadores, ··nesses praticame;~
dois anos de mandato nesta Casa, que se somam à
experiência sindical anterior, em meu Eslado, o Rio
Grande do Sul, pude conhece~ .e respeitar o trabalho
desenvoMdo por esta entidade, marcado pela seriedade, pelo equilíbrio e, fundamentalmente, pelo
compromisse com os .destinos do movimento sindical· e dos trabalhadores brasileiros.
Assim como os dirigentes da .CNTI, não concordamos, em nenhum momento, com medidas
como o corte dos direitos previdenciários dos trabalhadores; em especial da aposenladoria por tempo
de serviço, a extinção da Justiça do .Trabalho, o fim
do tfquete-alimenlação para os trabalhadores e a eliminação dos serviços. prestados por instituiçõe~.
como o Sesi e o Senai, ,entre outras !antas reMndi.. ..'
cações e bandeiras de luta. , .. .
Da mesma fonna, temos somado a nossa voz
à mobilização dos industriários e trabalhadores de
todas as categorias em defesa da attemativas concretas para geração de empregos que não passem
pelo corte de direitos adquiridos, como se pretende
através da implanlação do Contrato de Trabalho por
Tempo Detenninado, que está iramitando inclusive
na Câmara dos Deputados.
Temos, lambém, caminhado ao lado dos traba,lhadores industriários e da sua entidade máxima,
CNTI, bem como de outras Confederações e de milhares de Federações e Sindicatos de todo País el)l
defesa da estrutura sindical, ameaçada de desmonte
através de várias iniciativas, cujo alvo tem sido, cenc
tralmente, fragilizar a organização e a defesa dos
trabalhadores.
O Sr. Bernardo Cabral - Pennite-me V. Ex"
um aparte?
A SR• EMIUA FERNANDES • Concedo b
aparte ao nobre Senador Bernardo Cabral, com muito prazer.
O Sr. Bernardo Cabral - Em primeiro lugar,
quero pedir desculpas a V. Ex" por interrompê-la
Parece-me que este é o momento de que disponho
para isse, uma vez que V. Ex" acaba de dar o s 1
depoimento em derredor da atuação da Contederação. Quero junlar ao seu o meu modesto registro do
que foi a atuação dessa Confederação por ocasião
da Assembléia Nacional Constituinte. O erili' ~resi
dente, José Calixto, mais !arde, Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, de quem sou amigo, deu
àquela r 'tura - e as discussões não eram pequenas
• o melt .o r dos seus esforços. para que essas oon-

a
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quistas que V. Ex" acaba de alinhar- e com as quais
V. Ex" se põe de acordo, assim como eu- não sejam
retiradas dos trabalhadores. O Presidente José Calixto deu provas de q"ue, quando se tem a disposição
de enfrentar com idealismo uma luta, qualquer que
seja a bandeira desfraldada, ela não será enrolada.
Hoje, vejo, no plenário, o meu amigo José Calixto
voltando às suas origens na Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Indústria e vejo que isso vai
representar segurança para os trabalhadores, na
hora em que se pretende mutilar, retirar, extirpar
conquistas que a Constituição de 88 consagrou. Senadora Emília Fernandes, por ter V. Ex" um passado, uma atuação nessa área sindical, quero aplaudila, na esteira do que fez o Lfder do seu Partido, o
que já era desnecessário a todos nós, uma vez que,
depois da sua fala, seria até bom que nos calássemos, mas eu queria que ficasse no seu discurso,
ainda para que amanhã pudesse contemplar, comparando o brilho de um com a pouca luz do aparte, e
dizer que a atuação do Presidente José Calixto,
àquela altura, foi digna do que mereciam os seus
companheiros trabalhadores na indústria.

A SR1 EMIUA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Ex". Recebo-o com r~onhecimento
ao brilhantismo que dá ao nosso pronunciamento,
uma vez que V. Ex" teve a feliz oportunidade, na
sua vida, de viver momentos empolgantes deste
Brasil por ocasião da elaboração da nova Constituição, da nova Carta Magna no nosso Pafs. O papel de V. Ex" todo o Brasil reconhece e sabe, e um
registro seu durante o nosso pronunciamento, por
intermédio de aparte, nos orgulha e enriquece o
pronunciamento.
Falávamos sobre a questão da defesa da estrutura sindical, tão necessária e importante que,
nesse momento, está sendo assunto que deve ser
tratado não apenas pelos trabalhadores, mas por
toda a sociedade brasileira, pelos Pariamentares,
que terão que tomar a decisão em relação aos rumos da estrutura sindical, da organização dos trabalhadores.
Temos que estar mutto atentos, porque, sob a
falsa tese da liberdade e da autonomia sindical, sintetizada, por alguns, no pluralismo, pretende-se reviver no Pafs uma sttuàção já vivenciada na década
de 30, que, por fragmentar, desestruturar e comprometer a organização sindical de então, foi revogada,
passando a vigorar o sistema de unicidade que, até
mesmo precisando de alterações e aperfeiçoamentos, serviu e continua servindo de instrumento eficaz
de aglutinação dos trabalhadores.
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Nesse sentido, temos compromisso públiéo
com a manutenção da contribuição sindical, que defendemos nesta Casa, com apoio expressivo de Senadores que votaram pela sua continuidade na Comissão de Assuntos Sociais, por tratar-se de instrumento constitucional, democrático e independente,
de participação e apoio material dos trabalhadorj!S
às suas entidades e à viabilização de atividades sindicais, assistenciais e sociais.
Sr. Pfesidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao longo da vida pública, pelo convfvio, como já salientei,
com os trabalhadores, aprendemos a respeitar todos
aqueles segmentos que trabalham de forma unitária,
coletiva ·e firme, e que, ao mesmo tempo, demonstram um compromisso com os interesses maiores de
nosso País, porque dessas posturas depende o sucesso da êlasse trabalhadora na busca de sua
emancipação económica, politica e social. ·
É com esse sentimento de integração; de sintonia de ideais e de compromisso com os. trabalhadores que, mais uma vez, cumprimento e me solidarizo
com todos os industriários, que, apesar das dificuldades, mantêm acesa a chama da luta, da fé em um
futuro melhor, com um Pafs e um Governo que, antes de mais nada, valorizem os seus trabalhadores e
as suas organizações.
Esse é o nosso pronunciamento, o nosso registro daqui desta tribuna Neste momento, certamente
em nome de todos os Parlamentares desta Casa,
solidarizamo-nos e cumprimentamos essa Confederação, que já faz parte da História deste Pafs pelos
seus 50 anos de existência.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência se solidariza com a homenagem prestada à
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria - CNTI - e apresenta votos de muitas felicidades
e de mutto progresso para a entidade, na pessoa de
seu Presidente, Sr. José Calixto Ramos. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Ney Suasstina) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1996, de
iniciativa do Presidente da Répública, gue dispõe sobre a condução de vefculo oficial.
· ·
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será inclufda. em Ordem do Dia,
· ·· '
·
·
oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência comunica que recebeu os .Recursos n•s 7 e
8, de 1996, interpostos no prazo regimental, no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projejj)~e
Lei do Senado n• 270, de 1995, de autoria dos Se-
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nadores Edison Lobão e Pedro Simon, que dispõe
sobre a destinação de recursos orçamentários para
o custeio das campanhas eleitorais.
·A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, de acordo
com o disposto no ar!. 235, 11, c, do Regimento Interno, combinado com o art. 4" da Resolução n°37 do
Senado Federal.
São os seguintes os recursos .recebi~s:

RECURSO N2 7, DE 1996
Requeremos, nos termos do Ar!. 91, §§ 32 a 5"
do Regimento Interno, seja submetido à deliberação
do plenário o Projeto de Lei do Senado n• 270, de
1995, que "Dispõe sobre a destinação de recursos ·
orçamentários para o custeio das campanhas eleitorais.•
O objetivo do recurso é permitir que o plenário
reexamine o projeto, especialmente em relação ao
seu aspecto financeiro, e, nesse sentido, o relator do
projeto apresentará emendas.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1996. Francellno Pereira - Geraldo Melo - Gllvan Borges - Jefferson Peres - Henrique. Loyola - Sandra Guldl - Valmlr Campelo -José Eduardo Vieira - Ernandes Amorim - Humberto Lucena - Lúdlo Coelho.
RECURSO N2 8, DE 1996
Nos termos dos parágrafos 32 e 42 do art. 91,
do Regimento Interno do Senado Federal, lmpetramos recurso quanto ao caráter terminatiÍto da apreciação do Projeto de Lei do Senado n• 270, de 1995,
que "dispõe sobre a destinação de recursos orçamentários para o custeio das campanhas eleitorais",
aprovado com emendas em sessão da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania de 16 de outubro
de 1996.
Na forma regimental, recorremos no sentido de
que a supracitada proposição seja apreciada pelo
Plenário desta Casa.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1996. Pedro Simon - Lúcio Alcântara - Regina ~
sumpção- Carlos Wilson - Osmar Dias- Edlson
Lobão- Bailo Parga- Marina Silva- Benedlta da
Silva.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência recebeu manifestações do Banco Central
do Brasil, nos termo:; da Resolução n• 69, referentes
aos seguintes Ofícios:
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- Ofício n• S/91, de 1996, encaminhando solicitação da Companhia Vale do Rio Doce para contratar operação de crédito com o Governo do Estado
de Minas Gerais, no valor de R$8.81 0.371,00, destinada à execução de obras e programas diversos;
- n• S/92, de 1996, encaminhando solicitação
da Prefeitura do Município de Cordeiro - RJ para
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro - Bane~. no valor de
R$400.000,00, cujos recursos serão destinados à
execução de inteiVenções urbanas e rurais.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
.,
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encontra-se em plenário uma delegação de Parlamentares
e altos funcionários do Haiti. Estão presentes os Senadores Newton Jeudy e Júlio Larosiliere e os Deputados Ricard Pierre, Jean-Laurent Nels011, Ronald
Desormes, Marie Pieme Pradel e Jean-Gabriel Fortune.
A Presidência está muito contente com sua visita. Sejam bem-vindos!
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva para saudá-los.
A SR• BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronun·
cia o seguinte discu1~. Sem revisão da oradora.)·
Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, Srs. DeJ'1il!a·
dos, gostaria, neste momento, de saudar a preSeillça
dos Parlamentares do Haiti no Senado Federal da
República brasileira.
'
É com grande satisfação que os recebemos.
Tenho dupla satisfação: primeiro, porque nós brasi·
leiros reconhecemos todo o processo democrático e
a conquista do povo haitiano em garantir democrati·
carnente a eleição do seu Presidente e sua permanência no cargo.
Nenhum autoritarismo pode construir futuro ou
esperança. O Haiti merece a consideração de todos
nós, por entender que somos de raça, não apenas
de luta, e estamo~ juntos. Eu não poderia deixar de
fazer esta homenagem, já que conhecemos o processo democrático do Haiti.
Fui convidada pela OEA para participar do processo eleitoral desse pafs, como obseiVadora, e depois como rnesária. Quero dizer do orgulho que tive
por participar desse evento e, agora, por. recebê-los
-aqui.
O Senado Federal da República está aberto ao
Parlamento do Haiti. Quero dizer ainda que buscaremos não só reestruturar as nossas relações com o
Haiti, país a pafs, mas também não medir esforços
para fazer com que o Governo brasileiro, que já se
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manifestou sobre o assunto, estreite agora, neste
momento de necessidade fmpar, as relações comerciais e culturais entre as duas nações, para que a
democracia do Haiti e a democracia do Brasil sejam
exercidas plenamente.
Muito obrigada. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy,
que também vai saudar os Parlamentares do Haiti.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, é com muita
alegria que recebemos aqui a delegação de Parlamentares do Haiti, composta de cinco Deputados
Federais e dois Senadores, com quem estivemos
dialogando há pouco, durante o almoço em que foram recebidos.
Temos muito o que aprender entre nós, pafses
e povos das Américas. O Haiti foi o primeiro pafs de
população negra em que houve a libertação dos escravos. Em 1794, antes mesmo de ter acontecido
aqui, houve a libertação dos escravos no Haiti, o que
levou os haitianos, antes mesmo de nós, em 1804, a
proclamarem a sua independência.
Tal como o Brasil e outros pafses das Américas, também o Haiti passou por perfodos de regimes
autoritários e ditatoriais. Felizmente, desde 1994 o
Haiti voltou a ter um regime democrático.
Os parlamentares que hoje aqui se encontram
nos disseram como, embora com extremas dificulda·
des, o Haiti caminha para nonnalizar a sua vida polftica e também a sua vida econõmica.
É muito importante que possamos acompanhar
mais de perto a vida daquele pafs, para vermos
como é que o Haiti vai conseguir resolver os problemas de uma população que ainda vive com grandes
dificuldades, na pobreza, inclusive com um grau de
desemprego acentuado.
Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, o Chefe
da Delegação nos explicava que há, ainda, uma
enorme dHiculdade para a população adulta ter empregos regulares. Cerca de 85%, uma proporção
considerável da população adulta, não têm empregos regulares ou formais. Portanto, há uma enorme
parcela da população que vive em situação de informafldade no mercado.
Acredito que esses problemas são comuns a
muitos setores do Brasil e da população brasileira,
sendo importante, por isso, a troca de idéias, inclusive sobre projetas que estejam sendo executados no
Haiti, como o de descentralização, o de participação
democrática maior, o de orçamento participativo e
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sobre proposições para modificar o atual estado de
coisas. lnfonnava-nos a Delegação do Haiti que de
3% a 4% da população detêm praticamente· a totalidade da riqueza acumulada no pafs.
Faz-se necessária ali a realização de reformas,
como em nosso Pafs é urgente a realização da reforma agrária e a instituição ·de instrumentos que
possam modificar um estágio de concentração de riqueza e de renda tão acentuado.
•
Portanto, saúdo V. Ex"s. É muito importante
que venhamos a conhecer mais de perto o Haiti e
seu povo e, por esse motivo, agradecemos a visita
de V. Exls.
·
Muito obrigado.
, ,.
. .. ;•,
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A Presidência suspende a sessão por. três minutos, para
que os Parlamentares brasileiros · possam cumprimentar os Parlamentares do Haiti. , .. ~. . ..
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às· 15h5min; a Se$são é
reaberta às 15h7minJ • ,,, ·· ·· · .·
•, ' . ' . ' . '
.~ '· . . .O Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Valmir campe/o. ' ' .
-)

'

O SR. PRESIDENTE '(V~Il'lir,ê~pêÍÓ)reaberta a sessão. .
:•·• ·,,· .. , "'· ,,,. _ ·, ., .
Passamos à lista de oradores inscritos. . .'
Concedo a palavra ao nobre SenadOr SebaS- .
lião Rocha, em permuta com o Sena~ Ney Suassuna.
.
.· .... , ....:· .... ·
S. Ex" dispõe de até. ?!l mi!)ut,os .P!U<l .o seu
pronunciamento.
_
...... ·.: . , ~-:· ..
O SR. SEBASTIAO ..R,QC~. (PDT;AP,, Pronuncia o. seguinte diSCUfS9., ~m mVi~R<!.Q,QraÇÇ!r.)
• Sr. Presidente, S~ e Srs.. ~nadq~, irjici_ajmente
quero associar-me às congratulaçõ!i!S e m11nHestações de apoio à Confederação Nª~CI.nal .dos J:rabitlhadores na Indústria, e ao discurso da Senadora l;l!lilia
Fernandes, em que S, Ex". h~f1agequ o. 50" aniversário daquela eirtidade. Quero também 'coloCarme à disposição· da Confedera,@
~qiar ·as
suas reivindicações.
·
-~ ... ,
Na oportunidade, quero associar-me aos discursos da Senadora Benedita da Silva e do Senador
Eduardo Suplicy, que homenagearam os Pa~~~IDen
tares do Haiti presentes no Senado da República,
estendendo a eles os meus votos de boas vindàs e
de esperança de que Brasil e Haiti possam construir,
cada vez mais, um caminho de unidade, de solidariedade e de trab~lho conjunto para o bem d~ povosdasduasNaçoes.
... ·' '''·
.... ·.·., ,., ·.

'ijtá

o· P.iiia
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Desejo ainda solidarizar-me com os servidores
públicos federais, que hoje realizaram uma manifestação em Brasflia contra as medidas do Govemo
que retiram direHos adquiridos dos trabalhadores, direitos conquistados na Constituinte de 1988. Além
disso, presto homenagem a eles pelo dia do servidor
público, que transcorreu em 28 de outubro.
Mais uma vez, ao pronunciar-me sobre o assunto, quero mencionar alguns dados que considero
importantes para que se tenha entendimento de que
a motivação principal do Govemo Federal, ao implementar essas medidas provisórias, esses decretos,
e trabalhar a favor da reforma administrativa que
está tramitando na Câmara dos Deputadoos, não tem
simplesmente como objetivo principal o combate ao
déficit público. Notamos isso nas palavras do próprio
Relator da reforma administrativa, Deputado Moreira .
Franco, que diz ter sido pego de surpresa inclusive.
S. Ex" teria participado de um evento, no dia anterior, com Ministros de Estado, que nada tinham mencionado sobre o assunto. No dia seguinte, porém, o
Deputado Moreira Franco tomou conhecimento dessas medidas através dos jomais.
Afirma o Relator da Reforma Administrativa
que essas medidas pouco afetarão o combate ao
déficit, desejado pelo Govemo Federai. S. Ex' diz
que essas medidas são muito mais meras medidas
administrativas do que alguma ação mais eficaz do
Govemo para combater o déficit intemo, governamental; déficit este inciusive que, neste ano, já alcança o montante de aproximadamente R$9 bilhões
- praticamente o dobro do que ocorreu o ano passado, quando, nesta mesma época, estava em tomo
de R$4,5 bilhões.
Portanto, certamente não serão essas medidas, de caráter administrativo, que excluirão da folha
de pagamento milhares de servidores pelo Brasil
afora, deixando-os desempregados, que irão resolver o problema. Essa tendência do Govemo, acredito, é mais por questões de comando da polftica econômica do que simplesmente pelos recursos que
são gastos, haja vista, como já afirmei, que o Governo não alcança 60% com os custos do pagamento
dos servidores.
As medidas representam várias distorções. Citarei apenas um exemplo do quanto é difícil a implementação e o sucesso das mesmas. A Fundação
Nacional de Saúde, no Rio de Janeiro, tem um efetivo de aproximadamente 3.734 servidores estáveis.
E conta, na sua folha de pagamento, com mais ou
menos 6 mil servidores temporários, que são os
guardas que fazem o combate ao mosquito da febre

-· ,__
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amarela e do dengue e que não possuem estabilidade no emprego. Portanto, estariam à disposição tio
Govemo Federal para serem demitidos.
Como é que o Govemo poderá substituir esses
servidores que não são estáveis? Deve-se considerar a importância desses funciqnários no que diz respeito à saúde pública e ao combate a doenças endêmicas - citei o exemplo do Rio de Janeiro, ma~ o
mesmo ocorre, com grande intensidade, na Amazônia e em outros Estados brasileiros.
Dessa forma, além da dificuldade da implementação dessas medidas, há a ineficácia Isso não
é dito apenas por mim, até porque não sou nenhum
especialista no assunto, mas pelo próprio Relator da
Reforma Administrativa e por outros especialistas;
ou seja, a influência dessas medidas no combate ao
déficit é praticamente insignificante.
·
Sr. Presidente, o outro assunto que eu gostaria
de mencionar rapidamente tem sido noticiado na imprensa nacional com muna ênfase. Trata-se da denúncia, feita pela Organização Mundial da Saúde, de
que aproximadamente 30% dos medicamentos vendidos no Brasil são falsificados. A minha pencepção,
inclusive na condição de médico, é de que essa denúncia é muito grave,' e as autoridades brasileiras
devem tomar as providências cabíveis para verificar
a sua veracidade. Caso seja confirmada, medidas
administrativas e até jurídicas têm que ser tomadas
imediatamente.
··
Diz a Organização Mundial da Saúde, no seu
relatório, que esses medicamentos são produzidos
em pequenas fábricas de fundo de quintal e apresentam apenas o rótulo do medicamento original,
muitas vezes sem nenhuma similaridade com o produto originai. E afirma, na conclusão, que remédios
falsos entram com liberdade em países como o Brasil por causa da corrupção alfandegária e da definqüência estabelecida nas suas estruturas sanitárias.
Assim, acredito que essa matéria é relevante e
que o Govemo deve tomar as devidas .providências,
como eu disse, no sentido de analisar a procedência
dessas denúncias. Por trás dos medicamentos falsos, certamente deve haver o agravamento de doenças e até mortes, conforme denuncia o documento
da Organização Mundial de Saúde..
. ,.
Um outro tema sobre o qual quero referir-me foi inclusive publicado no Jornal do Brasil do.' dia 16
de outubro - refere-se ao III Encontro Niacional de
Estudos Estratégicos. Na oportunidade, houve um
debate, intitulado •A Amazônia e os Pólos de Poder", coordenado por um ex-Ministro do Exército,
que contou com a participação de professores ur~
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versitários, governadores e várias outras autoridades do Pafs. Dentre eles, estava presente a historiadora Lfgia Gamer, que fez uma denúncia cuja procedência e veracidade deveriam também, no mínimo,
ser averiguadas: em Nova Iorque, haveria um telefone destinado a saber se o cidadão é a lavor ou con~
tra a Amazônia tomar-se um parque ecológico internacional. Cada minuto dessa ligação custa, em média, US$1 ,95.
Essa denúncia foi relatada num evento de
grande impdrtância no País, sobretudo na área militar. Os Estados Unidos estão analisando a possibilidade de a Amazônia ser acessível a todos os povos,
transformando-se num patrimônio mundial.
Entendo que nós, do Senado da República, temos que ter um conhecimento mais profundo sobre
esse assunto. A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional do Senado também deve obter os
documentos necessários para o esclarecimento dessa denúncia, porque, se for verdadeira, é muito grave. Portanto, contamos com o apoio das elevadas
autoridades milHares no sentido de defender a Amazônia brasileira.
Eu, como Parlamentar da Amazônia, não poderia furtar-me de lazer este comentário, esta abordagem e trazê-la a público da forma mais contundente.
Inclusive, naquela oportunidade, também foi
muito combatida pelos militares a privatização da
Vale do Rio Doce, uma das empresas nacionais de
melhor resultado do ponto de vista econômico, que o
Governo Federal teima em privatizar.
Conforme já me pronunciei a respeito, também
tenho uma posição contrária, pois reconheço na
Vale do Rio Doce não só uma empresa de natureza
econômica, mas também uma importante agência
de desenvolvimento para a Amazônia e para o nosso Pafs. Portanto, reafirmo aqui a minha posição
contrária à privatização da referida empresa.
Também gostaria de fazer um breve comentário a respeito de matéria que foi divulgada num jornal de grande circulação, O Globo, no dia 26 de outubro. Refere-se a uma decisão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça, ocorrida no dia 25
de outubro, que considero de extrema importância.
Diz o artigo que, agora, a Justiça Comum poderá julgar os policiais milHares acusados de abuso de poder, em função de que, segundo a Terceira Tunna
do Superior Tribunal de Justiça, o Código Penal MilHar
não qualifica, não enquadra esse crime como milHar.
Em função dessa decisão, a partir de agora, os crimes
deverão merecer julgamento da Justiça Comum.
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Esse também é um assunto que temos deter/i
dido sistematicamente aqui, no Senado Federal. : ·,
Sr. Presidente, desejo fazer a .minha primeira
observação neste plenário a .respeito da reeleição.
Tenho acompanhado essa discussão apenas de longe. No entanto, como o Presidente Fernando Henrique Cardoso, mediante a ação da sua Bancada no
Congresso Nacional, decidiu instalar a Comissão da
Reeleição na Câmara dos Deputados, como esse
assunto entra na pauta do Congresso Nacional
como prioridade do momento, não posso deixar de
fazer minha análise a seu respeito. . ...
Entendo que a reeleição neste inomento é casuísmo, embora o Presidente' Fernando Henrique
Cardoso considere que casufsmo é exclui-lo da poSsibilidade de reeleição. S. Ex" fala como. se esse já
fosse o instituto normal dentro do· sistema jurídico
nacional e do sistem'! politico. ' Sabemos que, do
ponto de vista da tradição, no Brasil a reeleição não
é um procedimento nonnal, muHo ·mimos' quàrido já
se está no poder. Pergunto-me: será que dentro do
PSDB, ou dentro desse bloco neoliberal que se instalou no poder, na aliança PSDB/PFL; não há urna
pessoa com a dignidade, com a honradez, com· a
competência do atual Presidente Fernando Henriqu'r
Cardoso para substituf-lo? Será que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso detém para si o dom da
divindade, razão pela qual deve permanel?6r no PDj
der por mais quatro anos?
' .
. .
'
Faço este questionamento: a reeleição é boa
para o Pafs? Quanto à prioridade do assunto, pergunto: é hora de se discutir a reeleição? O Pafs vive
vários outros problemas graves, e o Governo decide,
com a sua Bancada, priorizar a reeleição. O assunto
pode ser muito mais grave do que estamos pensaddo.
·
O Relator, Deputado José Múcio, pretende assegurar no seu substitutivo, no seu parecer, que a
desincompatibilização seja desnecessári!i; ou seja,
que se possa, exercendo o mandato de prefeito, governador ou presidente da República, permanecer
no cargo até o dia da eleição. Mas vejam: trata-se
de mudança radical nos procedimentos habituais.
Hoje, o servidor público, mesmo que não exerça função comissionada, precisa desincompatibilizar-se
-três meses antes do pleito. A lei exige que o servidor
público se desincompatibilize. No entanto, o Presidente da República, o mais graduado funcionário da
República, não precisará, segundo o que se pretende, se desincompatibilizar. O Relator admite ainda
que Ministros de Estado e Secretários devem desin-
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compatibilizar-se, mas o Chefe do Executivo não.
reeleição. Mais do que isso: segundo divulgou irnSugere isso como se o comando da polftica econôprensa, o Governo pretende ampliar o total de recurmica, da polrtica social estivesse nas mãos dos Mi-____:;Ql> do Proer para dar socorro· às instituições financeiras do Pafs.
·
·
nistros, dos Secretários, e não nas mãos do Chefe
do Executivo.
Esses fatos levam-no~ a uma grande reflexão.
Na verdade, mais· uma vez constata-se que a prioriEntendo que esse é um grande equfvoco. A
meu ver, a discussão neste momento é um ato
dade nacional não é a população, não é o combate
à miséria, o combate à fome, o combate ao desernegofsta, que diz respeHo a uma (inica pessoa, que
prego.
interessa a apenas uma única pessoa: o Presidente
·
Os jornais divulgam que, a cada dia, a exemplo
da RepúQiica. Não se trata de assunto de inieresse
social ou nacional; trata-se de tema de interesse exdo que ocorre hoje no meu Estado, Minas Gerais,
está;se fechando uma fábrica; a cada dia, centenas
tremamente particular, mas que infelizmente o Conde trabalhadoreS estão sendo colocados no olho da
gresso brasileiro prioriza a pedido do Presidente da
Repúbfica, Fernando Henrique Cardoso.
rua. É preciso refletir sobre Isso, é preciso debater e
Sr. Presidente, adianto que, em tese, não sou
discutir as questões que dizem respeHo aos interesses do nosso Pafs.
contrário à reeleição. Até defendi esse princfpio ·
quando apresentei Proposta de Emenda ConstitucioHoje, na Comissão de Assuntos Econômicos,
novamente foi postergado o debate sobre a questão
nal no sentido de que deve haver um plebiscito. É
um assunto que deve ser resolvido pelo povo brasida autonomia do Congresso Nacional e. do Senado
leiro. Em não sendo aprovada a proposta do plebi·
Federal para discutir a privatização da .Companhia
Vale do Rio Doce. Mais uma vez, Sr. Presidente,
scito, proporei um referendo. Apoiarei propostas
passou-se à frente um projeto de lei do nosso Senanesse sentido.
dor José Eduardo Outra. ·
· .. ·
·
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante 0 discurso do sr. .Sebastião
Quais são as razões, quais são os teriiqres?
Rocha, 0 sr. Valmir Campa/o, deixa a cadeiSão essas as indagações que estamos fazendo hoje
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
ao Senado Federal. Esta Casa tem a responSabindaLevy Dias, 3" secretário.
de de debater e discutir a forma, os meios, os llafores.
A SR" JUNIA MARISE - Sr. Presidente, como
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senadora
Lfder, peço a palavra.
Júnia Marise, o tempo de V. Ex" está esgotado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Concedo a
A SR1 JÚNIA MARISE - Estou concluindo, Sr.
palavra a V. Ex" por 5 minutos.
Presidente. Porque o Governo poderá vender uma
A SR" JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Uder,
empresa que representa o patrimônio nacional.
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oraSr. Presidente, Sr"s e Srs. senadores, btão
dora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje,
hoje, na galeria, dois PrefeHos eleHos do meu Estacom perplexidade, estamos constatando ·os probledo, de uma região muHo pobre, o semi-árido de Mi·
mas que atingem a área da saúde no Pais. A maternas Gerais, a cidade de Montes Claros, aqui reprenidade do Estado de Roraima é um exemplo do que
sentada pelo seu vice-PrefeHo e ex-Prefeito .de Coestá ocorrendo no momento: trinta e quatro crianças
ração de Jesus e o PrefeHo eleito de Coração de Jeforam atingidas e perderam suas vidas. Recentesus, uma das regiões também pobres do nosso Esmente tivemos outros casos, como no Rio de Janeitado.
·· ~
ro e em outras tantas cidades, que demonstraram o
Quais são as preocupações desses Prefeitos
descaso do Governo para com a saúde pública no
que vão assumir o seu mandato no dia 12 de janeiro
nosso País.
de 1997? A moradia, a saúde, a educação, o saneaOra, Sr. Presidente, mesmo na ocorrência de
mento
básico, a infra-estrutura e, acima de tudo, a
fatos como esse, em que trinta e quatro crianças
com milhares e rrúlhares de famnias
preocupação
perderam as suas ·vidas por falta de condições de
que
hoje
residem
nos 43 municfpios do norte de Miaieiidimento na maternidade de Roraima, o Presinas Gerais e que passam pelas mesmas dificuldadente da República preocupa-se com a sua reeleides por que passam as do Nordeste do nosso Pafs.
ção. Todos sabemos - a televisão tem mostrado que crianças eslão fora das salas de aula, exercendo trabalho escravo nos canaviais. Ainda assim, o
Presidente da República está preocupado com a sua

Por isso, Sr. Presidente, concluo fazendo essa
reflexão ao Presidente da República, Senhor Fernando Henrique Cardoso: vamos deixar essa ques-
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tão da reeleição, vamos deixar esse assunto e vamos debater no·CongiesSó Nacional e com a sociedade o problema da saúde, do desemprego, da miséria e da fome, como poderemos estender as mãos
às milhares de crianças que estão expostas nas
ruas à mendicância e à delinqüência no nosso Pafs.
Este é o tema prioritário nacional.
Com relação à Companhia Vale.do Riç Doce,
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Frent~ Parlamentar, cónstitufda no Senado e na Câmara dos
Deputados ·por Senadores e Deputados Federais,
vai para as ruas, em todas as capitais, para conscientizar a opinião pública do Pafs no sentido de que
privatizar ou vender a Vale do Rio Doce é um crime
de lesa-pátria contm os interesses nacionais e contra os interesses do povo brasileiro.
· O SR. PRESIDENTE {Leily Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
Antes, porém, prorrogo a Hora do Expediente
por 15 minutos, pois ainda há oradores inscritos.
O SR. NEY SUASSUNA {PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dois assuntos
me trazem à tribuna. O primeiro deles é que hoje encaminho à Mesa uma Proposta de Emenda à Constituição que destina uma parte do impósto sobre combustíveis e lubrilicantes automotivos à recuperação
da malha viária federal.
O Governo está muito feliz e empolgado com a
privatização, mas só uma parcela de nossas rodovias poderão ser privatizadas. Cerca de 30 mil quilOmetros de estradas continuarão necessitando de recursos, que hoje, por força da Constituição de 1988,
já não têm vinculação alguma, dar apresentação
da criação desses recursos, ligados hoje aos impostos sobre lubrilicantes, como já foi no passado.
Sr. Presidente, só mesmo com a vinculação
será possfvel a obtenção desses recursos, que vão
para a Caixa-Geral do Tesouro e lá somem.
Hoje, o DNER deve R$150 milhões e recebeu,
neste mês, menos de R$3,5 milhões, para pagar as
contas. Muitas empresas estão quebrando. E o pior
não é isso, é estannos acabando com a alma das
estmdas, tendo que reconstrui-las totalmente, pois
já se foi até o substrato das mesmas.
Por essa razão, com a colaboração dos nossos
Pares, obtivemos o número necessário de assinaturas e encaminhamos à Mesa essa Emenda à Constituição.
O segundo assunto é o que passo agora a proferir e que me dói muito abordar, porque voltamos a
falar das desigualdades inter-regionais.

a
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O problema das desigualdades inter-regiona!s,
como bem sabem meus excelentrssimos Pares, é
tema recorrente em meus pronunciamentos e preocupação constante de minha atividade como Senador pela Pamlba, Estado que tenho a honra de representar nesta Casa.
Não poderia ser diferente, tratando-se meu Estado de uma das mais pobres Unidades desta Federação, necessitada de ajuda e incentivos para se desenvolver e retirar a maior parte de sua populaç,ão
da miséria em que se encontm.
Não cabe pensar-se, como alguns desavisados, nos Estados menos desenvolvidos como eternos sorvedouros dos recursos públicos federais, ou
como preguiçosos esmoleres vivendo à custa dos irmãos mais ricos e empreendedores.
'
O subdesenvolvimento tem sua história, sua
origem, e é necessário um compromisso para que
façamos juntos, daqui para frente, a história de sua
superação. E devemos tazê.la juntos porque, mais
que um Estado soberano, nós, brasileiros constituimos uma única Nação, que não pode sobreviver ao
aumento sistemático da dislância entre pobres e ricos, tanto no que diz respeito aos indivfduos quanto
no que ÕIZ respeito aos Estados-Membros.
Quero dizer com isso que as desigualdades regionais, nesta altura do desenvolvimento nacional,
constituem uma ameaça à Integridade do Brasil,
como Estado e como Nação.
Ânimos secessionistas, revelados a Sul e a
Norte, não apareceram à-toa. O equillbrio de nosso
processo de desenvoMmento é um objetivo tão importante quanto o próprio desenvolvimento, porque o
desequillbrio nos fragiliza a todos, não apenas aos
que ficam para trás.
Por outro lado, a superação das desigualdades
é uma das razões de ser da própria Federação. Se
não for para se ajudarem mutuamente, fazendo da
União um conjunto mais forte do que a soma das
Unidades, para que estas se uniriam numa Federação?
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sei que,
no Brasil, o Estado nacional centmlizado se estabeleceu antes da Nação e que o espfrito federativo não
presidiu a fundação de no~ País.
No entanto, a descentralização e o federativismo são indubitavelmente as tendências do futuro,
fato percebido- com clareza peios elaboradores âa
nossa Carta de 1988.
Por essas razões, julgo ser necessário aplaudir
a iniciativa do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e Social, de c.ria,r o Program~ de
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Crédito Produtivo Popular, ao mesmo tempo que advirto seus gestores para a importância de se dar às
regiões menos desenvolvidas a prioridade da linha
de crédito a ser criada.
Tratando-se de um programa voltado para as
Unidades Federadas, em conjunto com seus Municípios, que administrarão o financiamento de peque~~
nos negócios de seus cidadãos, o estabelecimento
dessa prioridade é bem viável.
A d!!scentralização da gestão, a propÓsito, é
um dos principais méritos desse Programa. Ela compreende dois subprogramas, o primeiro dos quais
será administrado por Estados e Municípios, e o segundo por organizações não-governamentais dedicadas ao crédito produtivo popular.
Pelo primeiro dos subprogramas, chamado·
BNDES Trabalhador, cada Estado interessado em
estabelecer um programa de crédito a pequenos
empreendedores deverá criar, juntamente com seus
municípios, uma Comissão Estadual de Emprego e
um Comitê de Crédito.
Esses órgãos é que administrarão o fundo a
ser criado e escolherão a instituição de crédito que
prestará os serviços bancários. Esse fundo contará
com 60% dos recursos do BNDES, 20% dó Estado e
20% dos Municípios participantes.
Para que o BNDES entre com seu aporte financeiro, além dessa participação do Estado e dos Municípios, será necessário que pelo menos 1O% dos
municípios do Estado estejam envoMdos.
Cada município participante, então, terá acesso a uma parcela, proporcional à sua participação no
fundo assim criado, para financiar microempreendimentos em seu território, correndo os custos administrativos por conta das municipalidades.
Isso contribui para tomar mais responsável a
administração do fundo por Estados e Municípios,
de modo a afastar quaisquer tentações e suspeitas
de favorecimento ilícito.
Há, porém, detenminados limites para a participação do BNDES, que dependem do número de municípios do Estado conveniado.
Nos Estados de até 60 municípios, o BNDES
poderá contribuir com um aperte de até R$6 milhões; nos Estados que têm entre 61 e 160 municípios,
esse aporte poderá ser de até R$12 milhões; finalmente, em Estados de mais de 160 municípios, que
é o caso do meu Estado, o BNDES poderá aportar
até R$15 milhões.
Além disso, esses limites somente serão atingidos se pelo menos 80% dos municípios do Estado ·
interessado estiverem tomando parte do plano.
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O BNDES avaliará a qualidade da gestão das
Comissões Estaduais por meio de relatórios que essas deverão enviar trimestralmente ao Banco.·
Dessa maneira, Estados que·" forein sendo
bem-sucedidos na promoção da pequena_ iniciativa
privada poderão dar continuidade ao PrdgÍ<Íma, podendo mesmo chegar a tomá-lo auto.financiado, o
que sinalizaria ao BNDES ·a possibilidade de sua
saída, com sua função cumprida." Nesse caso, o
BNDES resgataria progressivamente seu investi:
mento do excedente gerado.
Por outro lado, os Estados que inostrarem mau
desempenho na gestão do fundo poderão ver interrompida, u~!lateralmente, a participação do Banco.
trata de inRca bem claro, assim, que não
vestimento a fundo perdido, mas de um empréstimo
produtivo que visa à autonomia da capacidade fihanciadora, em cada Estado, de pequenós· projetes privados locais.
·
..
Pelo segundo subpro9rama, chàmàdo BNDES
Solidário, a parceria do Bancà senffeita com organizações não-governamentais de apoio· ao créd~,!Po
pular. Naturalmente, essas ONGs deverão ter .~do
neidade comprovada pelos técnieos "do BND~S. e
serão penmanentemente avaliadas pela análise· dos
relatórios que, como as · Comissões · Estaduais do
programa anterior, deverão enviar ao Banco. •
Nos dois programas, os empréstimos aóS pequenos empreendedores não Í)Qderãci. ser concedidos para pagamento de dívidas,· aqúisição de veículos de passeio, ou atividades il!!gais: ~. . · ····
•.

se

Sr"s e Srs. Senadores, a có~ViÇÇão de que na
· multiplicação de pequena~: ~ m)cr<Jempresas. está
um dos caminhos mais :;eguro$ para o desenvolvimento, com criação de emprego~ e.di!llribuição mais
justa de renda, faz-me acreditar no. potji!ncial .desse
programa para a retirada. do f>aís da. estagnação
económica trazida pelas políticas .!!e. estabilização.
Acredito, igualmente, em seu potencial de valorização das boas administrações municipais e estaduais, consolidando as idéias de .federação e de
descentralização.
Tenho, porém, .o temor de que esse Programa
possa, se não tiver prioridades bem definidas, contribuir para o aprofundamento das desigualdades interregionais de que venho falando. Esse é um risco
que não temos o direito de correr, como Nação.t
É necessária a clara prioridade para o desenvolvimento das regiões mais pobres ·e atrasadas,
não apenas porque são as mais necessitadas, mas
também porque, tenho certeza, será. nelas que o
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Programa demonstrará maior sucesso e melhor desempenho.
O Nordeste, de maneira !Jeral - e, particularmente a minha Parafba -, só está a espera de uma
ajuda real e da confiança da União para demonstrar
sua capacidade e seu valor.
A Parafba, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, promoveu toda a otimização e a racionalização
possrveis, apertou o cinto até onde era possrv:el. É
preciso que isso seja perceb\do em todo território
nacional e que haja o recon!"Jecimento do Governo
Federal, inclusive, para pode•rmos, juntos, superar
essa ignominiosa desigualdade regional que voltou a
assolar, de modo galopante, o Nordeste.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Levy DiaiS, s• Secretário, deixa a
cadeira da presidê·ncla, que é ocupada pelo
Sr. José Samey, Presidente.
O SR. VILSON KLEINÜBING- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. LEVY DIAS- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Na prorrogação da Hora do Expediente, ap~vada pelo Plenário, de 15 minutos, concedo a palavra ao nobre
Senador Vilson Kfeinübing e, depois, ao nobre Senador Levy Dias. S. Ex's dispõem de 5 minutos.
O SR. VILSON ICLEINÜBING (PFL-5C. Para
uma comunicação. SE"Jm revisião do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs .. Senadores, ocupo a tribuna,
neste momento, para falar de um tema, objeto de
aprovação pelo Senado Federal, uma operação de
emissião de tllulos pG1blicos do Governo de Santa
Catarina, da ordem de R$552 milhões•.
Em primeiro lugar, lamento que a Mesa do Senado e os Uderes partidários tenham colocado esse
tema em regime de urgência, o qual, portanto, não
passou pela Comissião de Assuntos Econômicos,
para que pudesse ser. examinado, sem o mrnimo de
consideração aos Senadores de Santa Catarina, que
aqui representam os interesses daquele Estado.
Em segundo lugar, quero dizer aos colegas Senadores que essa operação de R$552 milhões que o
Senado autorizou para Santa Catarina representa
hoje 80% de toda a dfvida de tftulos públicos do nosso Estado. Isso é o mesmo que o Senado ter aprovado R$20 bilhões para o Estado do São Paulo, em
termos comparatfvos.
Gostaria que V. Ex"s notassem que nove Governadores de Santa Catarina, em mais de 20 anos
de governo, emitiram R$760 milhões de tllulos públi-
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cos daquele Estado e que o atual Governador, numa
operação votada em regime de urgência, recebeL
autorização desta Casa para emitir R$552 milhões,
a tftulo de pagamento de precatórios. ·
O Senado autorizou que o pagamento se fizesse com precatórios. Além disso, fez algumas emen·
das para que ficasse condicionado a precatórios previstos na Constituição.
Quero comunicar aos Srs. Senadores que e=
operação não foi aceita pelo mercado, e o Governe
de Santa Catarina vendeu-os com deságio, receben·
do pelos R$552 milhões apenas R$423 milhões, pa·
gando a diferença em deságio por esses tllulos. Re
sultado: o Governo de Santa Catarina, só no processo de venda, já está descumprindo a decisião do Se
nado, porque está pagando mais de R$80 milhõe!
de deságio, quando era para pagar precatórios.
Portanto, esta Casa foi enganada; o Governe
não tem como justificar isso, não há a mrnima condi·
ção para justificativa.
·
Por isso, vou apresentar· à Casa, para que se
repare tal dano para o nosso Estado, um projeto de
resolução suspendendo essa operação por 90 dias
a fim de que o Estado possa comprovar, exatamen·
te, junto ao Banco Central, aquilo que o Senado au·
torizou.
Lamento, sinceramente, depois de ter sido Go
vemador do meu Estado, eleito 'Senador pelo met
Estado, que uma operação dessa magnitude a M~
tenha colocado em regime de urgência, através <I~
solicitação dos Uderes partidários, sem ter conver·
sado com os Senadores que representam Santa Ca·
tarina.
Jamais agi dessa forma na minha vida públicc
e não conseguirei representar bem o meu Estado se
os meus companheiros não me derem esta oportuni·
dade.
Por isso, solicito aos Srs. Uderes que me auxi·
fiem, pedindo urgência, para que a resolução sej<
suspensa por 90 dias, a fim de que o Governo de
Santa Catarina possa comprovar, eletrvamente, q4e
está cumprindo com á decisão aqui tomada pelO!
Srs. Senadores.
Era isso que eu queria comunicar, Sr. PresF
dente.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concede
a palavra ao Senador Levy Dias.
O SR. LEVY DIAS (PPB-MS. Para uma comu·
nicação.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores
sábado passado, dia 26 de outubro, realizou-se en
Campo Grande, Capital do meu Estado, Mato Gros
so do Sul, o lançamento oficial da Fundação de Pro
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moção da Cadeia Produtiva da Carne Bovina - Procarne. Trata-se, Sr. Presidente, Sris e Srs. Senadores, de uma data a se anotar, pois certamente entrará para a história da pecuária bovina de corte e do
comércio de carne daquele Estado e do Brasil, até
para a história económica de toda a agroindústria
nacional.
Criada com o objetivo de aumentar o consumo
de carne, bovina no País, a Fundação Procame terá
como principal atividade a criação e efetivação de
uma estratégia permanente de publicidade institucional -ou marketlng- para os produtos bovinos. Associações semelhantes já existem em países como
Argentina, Austrália e·Estad?s Unidos, com resultados muito positivos. A falta de uma estratégia como.
essa em nosso País vem entravando a expansão do
setor, não só por sua falta de visibilidade para o público em geral, que não conhece o grau de sofisticação e controle de qualidade de seus verdadeiros
profissionais, mas, também, pela disseminação de
mitos condenatórios do consumo de carne.
Nossos pecuaristas desejam apenas defender
o lugar legítimo da carne bovina na mesa dos brasileiros. De fato, segundo pesquisas de mercado, apenas cerca de 30% dos brasileiros consomem carne
bovina, ao passo que o consumo da carne de frango
industrializada, que há 10 anos não atingia 10% da
população, já alcançou a marca de quase 24%. O
consumo médio de carne suína, no mesmo período,
cresceu 67%, saltando de 6 para 1 O kg por pessoamês.
Esses dados demonstram não haver qualquer
motivo para a estagnação do consumo de carne bovina, ainda mais agora, após a estabilidade monetária haver possibilitado a melhoria do padrão de consumo e de alimentação do povo. Nenhum motivo,
Sr. Presidente, a não ser desinformação e preconceito, por um lado- resultantes, em parte, de campanhas difamatórias -, e disseminação de abates clandestinos, por outro lado, prática que realmente traz
perigos para a população por levar ao mercado a
carne de animais não submetidos ao controle das
autoridades sanitárias. É preciso reiterar para o
grande público o fato de que nenhum dos verdadeiros produtores descuida da saúde de seu rebanho.
Os dois fatores, evidentemente, derivam do
mesmo mal: a falta de uma poll!ica de informação ao
público sobre o valor nutricional da carne e sobre a
total segurança, para o consumo, do produto devidamente fiscalizado e carimbado. A respeito dos abates clandestinos podem e devem ser contrabalançados pelo esclarecimento sereno dos fatos, o que so-
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mente pode ser feitJ por intermédio de uma campa·
nha publicitária bem planejada.
Esse papel de• esclarecimento do público; é a
razão mesma de ser da Fundação Procame. Por
meio dela os produltores sul-mato-grossenses pretendem, em associação com frigorlficos, atacadistas,
supermercadistas e •casas de carnes, atender melhor o consumidor, esclarecendo-o a respeito do processo industrial de produção da carne bovina para
consumo e pesquisando as demandas do mercado
quanto a cortes e forrnatos desejados para o produto. Por essa via de mão dupla, a um tempo esclarecendo· o consumidor e pedindo sua opinião, os associados à Procame esperam reverter o quadro 'atual
do mercado.
Srs. Senadores, o rebanho bovino de Mato
Groso do Sul conta hojt~ com cerca de 23 milhões
de cabeças, há dois ar1os sem registro ,de surtos
de aftosa. O Estado está, por isso, muito próximo
de ser oficialmente considerado, pelo Ministério da
Agricultura, "área livre de doença". Esse fato traz
um grande potencial também para a exportação,
tornando a pecuária uma fonte mais segura de divisas para o País. Se o CC)nsumo interno for incrementado, a produção aumentará para atender à
demanda e as economias t:le escala possibilitarão
uma redução dos preços finais ao consumidor. Assim, a carne bovina ficará !linda mais atraente na
disputa pelo mercado de proteína animal para a
alimentação humana.
O melhor de tudo, Srs. Senadores, é que essa
Fundação funcionará sem onerar os cofres públicos,
pois será financiada com recursos provenientes dos
próprios pecuaristas, que descontarão para ela 0,3%
do valor de pauta das notas fiscais por eles emitidas,
montante que, no próximo ano de 1997, deverá representar cerca de R$3,6 milhões. Desse total arrecadado, apenas 1O% serão destinados às despesas
administrativas da Fundação, ficando os restantes
90'% para as atividades-fim da. fundação: pesquisa e
marketlng. Não se pense, por outro, que nossos pecuaristas da era da publicidade pretendem se limitar
ao Estado de Mato Grosso do Sul: essa é uma experiência que se deseja ver espalhada pelos outros Estados produtores e por todo o País, com a futura
criação de uma fundação nacional, de modo que a
boa informação sobre os produtos bovinos ~egue
democraticamente a todos os brasileiros. . 'I ~
Gostaria, portanto, de saudar a Associação dos
Criadores de Mato Grosso do Sul - Acrissul, a Federação da Agricultura - Famasul e o Sindicato Rural
do Estado, cujo Presidente, Antônio de Moraes Ri-
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beiro Neto, será o primeiro coordenador da Fundação, por se haverem associado nesse projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°103, DE 1996
Suspende a vigência da Resolução
n• 76, de 1996, do Senado FederaL

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É suspensa, por noventa dias, a vigência da Resolução n• 76, de 1996, do Senado Federal, que autorizou o Estado de Santa Catarina a emitir Letras Rnanceiras do Tesouro do Estado para os
fins que especificou, até que o Governo daquele Estado comprove, junto ao Banco Central do Brasil o
disposto na referida .Resolução.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1996. Senador Vllson Klelnüblng.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O projeto lido vai à Comissão de Assuntos Económicos e foi
justificado pelo autor em plenário.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Levy
Dias.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 1044, DE 1996
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 Vossa Excelência seja encaminhado, ao
Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Sr.
Francisco José Schettino, através do Ministro de Minas e Energia, Sr. Raimundo Mendes Brito, pedido
de informações relacionadas com notrcia divulgada
pelo Jornal Tribuna da Imprensa, edições de 23 e
24 de outubro corrente, a respeito de descoberta de
mina de ouro no Projeto lgarapé-Bafa, da Docegeo,
no município de Paraopebas, provfncia mineral de
Carajás, Estado do Pará.
1 - É verdadeira a noticia, atribufda ao Brigadeiro Ivan Frota, da descoberta da mina de ouro especificada acima?
2 - O potencial mínimo de 300 toneladas de
ouro e cobre é comprovado? Desse total, quanto
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corresponde a ouro, quanto a cobre e quanto a outros minerais?
3 - A preços atuais, a quanto montaria o valor

d

~

?

.

.

~

~ ~ p~~sfvel ad~itir qu~ o po~~ial da de~
o

coberta é três vezes maior, chegando a 1.000 tone-·
lactas, conforme a notfcia?
5 - É verdadeira a informação de que o Diretor
da Docegeo constatou ln loco, o potencial da nova
jazida?
6 - Essas informações foram transmitidas ao
Sr. Presidente da República? Através de quem?
7 - Caso afirmativo, que orientação recebeu do
Sr. Presidente da República quanto à. comunicação
do fato ao público?
8 - Que participação tem a Diretoria da CV.RD
no processo de avaliação da empresa? Todas as informações estão sendo colocadas nas .mãos das
empresas de consultoria responsável pela ávaliação'
da CV.RD para fins de privatização? .
.,,.,_.,r.,.

Justificação
Uma das questões mais sensíveis do proceso
de privatiZação levado a efeito pelo Governo Federal, através do Programa Nacional de Desestatização - PND, é cálculo dos preços mfnimcs de avaliação das estatais. Utiliza-se, come método de avaliação, o de .'fluxo de caixa antecipado', que se baseia
na projeção de receitas e despesas da empresa e se 1
antecipa tais fluxos para o momento presente.
A grande maioria das empresas já privatizadas
teve seu valor de venda contestado, pois a manipu-'
lação de indicadores pode propiciar artiffcios come
minimização de receitas e/ou maximização de custos, em nome da subestimação dos preços mfnimcs
para o leilão.
Se isso é preocupante para as empresas de
menor porte, imagine-se o que pode ocorrer com estatais come a Companhia Vale do Rio Doce ..J
CVRD! Tanto o método citado como a avaliação patrimonial tem suscitado valores díspares, mas todos
eles na casa dos 'bilhões'. Notfcia publicada no jornal Correio Brazlllense, de 20 do corrente pág. 24A, informa: 'Rio ~ A Vale do Rio Doce não vale mais
quanto pesa. Quanto foi inclufda no Programa Nacional de Desestatização, em 1994, seu valor de
mercado era de R$14,3 bilhões. Em dezembro de
1995, caiu para R$10,4 bilhões. No dia 30 de setembro passado, a empresa já valia R$8,4 bilhões, indicando uma queda de 41,2%. No mesmo perfodo,
entre dezembro de 1994 e setembro de 1996, a valorização do ibovespa foi de 55,4%'.
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Agora, vem a Tribuna da Imprensa veicular
notícias do escamoteamento de informações sobre
jazidas de minérios, principalmente ouro, que teriam
sido descobertas pela CVRD, em perfodo recente,
após processo de avaliação já caminhando a passos
largos.
Não se pode conceber que um governo que
guilhotina direitos adquiridos do funcionalismo público possa abrir mão de recursos de tamanho vulto,
em nome'.de um discutível projeto de modernização
que prega a privatização a qualquer custo e por
qualquer preço.
O Senado Federal, que se viu tolhido de discutir o assunto, tem, pelo menos, a obrigação constitucional de examinar denúncia de tamanha importância e custo de oportunidade e cobrar informações ·
sobre possíveis mazelas que dilapidam os recursos
públicos que faltam nas escolas, nos hospitais e na
própria mesa de milhões de brasileiros.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1996. Senador Pedro Simon.

(A Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N2 1.045, DE 1996
Requeiro, nos termos do art. ~16, inciso I do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado
com a Resolução n• 46/93, art. 2", •g•, sejam solicitados, em caráter de urgência, ao Sr. Ministro dos
Transportes, sobre o Convênio MT-DNER-PG172/95-00- Processo n• 51100.01437/95-67, firmado em 20-12-1995, pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem e Secretaria de Estado de
Transportes do Pará, através de seus representantes legais, as seguintes informações:
1 - Cópia do texto integral do referido Convênio, e cópia das peças processuais administrativas
que o originaram;
2 - Cópia de todos os procedimentos realizados sob a fiscalização e supervisão do DNER, pela
Secretaria de Estado de Transportes, desde editais
de licttação de obras, contratos assinados com firmas vencedoras e cronograma de realização dos
serviços;
3 - Cronograma de desembolso dos valores
constantes do referido convênio, segundo cronograma de execução físicà das obras conveniadas;
4 - Relatórios trimestrais, parciais do DNER
sobre o acompanhamento e controle do fluxo dos recursos, avaliação dos resultados obtidos e demonstrações financeiras, das obras em pauta, e
5 - Prazo de execução do referido Convênio, e
datas das efetivas transferências de recursos.
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Sala das Sessões, 30 de outubro de 1996. Senador Jáder Barbalho.
.
· ·. ,, .
(A mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José SàiTie'y) - Os requerimentos Udos serão remetidos à Mesa pi!ra decisão,
na forma do art. 216, III, do Regimento Inferno; :
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Levy DiaS.
É ·lido o seguinte:
REQUERIMENTO N-1.046; DE 1996
&enhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea a, do Regimento Interno; para o Requerimento n• 1.036, de 1996, que cria uma Comissão Temporária Interna, composta por sete Senadores, para,
no prazo de sessenta dias, acompanhar, "in toco" os
atos, latos, 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, Estado de Roraima. ·
1
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1996. Jader Barbalho - Hugo Napoleão ::' Sérgio Machado.
· ·· · ·· '· ··
'

..

'

".

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Requerimento n• 1.036 está distribufdo .no plenário,
portanto, em condições de ser votado.
1·
Em votação o requerimento de urgência.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.) ·
·
Aprovado.
Aprovado o requerimento de urgência, passase à votação do Requerimento n• 1.036, de 1996.
Em votação.
os srs. senadores que ó aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.) . .. •.
Aprovado.
..
...
Fica criada a Comissão Temporária, destinada
a acompanhar os atos, fatos e· circunstâncias que
envolveram e provocaram a morte de dezenas de
crianças no berçário do Hospttal Matemo-Infantil
Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista, ~de
Roraima.
·
' ·
· · : ··
'''

O SR. PRESIDENTE (.JóSé SÍI.mey) - Sobre a
mesa, proposta de emenda à Co~stituição que será
lida pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador
Levy Dias.
·· ·
É lida a seguinte:
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 53, OE 1996

Destkla I'I!CUI'IlOS à infra.eslndtra viária.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda à Constituição:
Art. 1• O art. 153 da Constituição Federai passa a vigoràr acrescido do inciso VIII e dos § 62 e §
7", seguintes:
"Art.153...............................................
VIII - combustfveis e lubrificantes automotivos.

§ 6" O produto da arrecadação do imposto de que trata o inciso VIII será destinado, exclusivamente, à realização de obras
de recuperação, conservação e melhoria da
rede viária nacional.
§ 7" A definição das alfquotas do imposto de que trata o inciso VIII, a sua distribuição por modalidade de transporte e entre
a União, os estados, o Distrito Federal e os
municfpios, e a gestão dos reõursos do mesmo serão estabelecidos em lei. •
Art. 2" O art. 155 da Constituição Federal passa a vigorar com a aHeração do § 3", seguinte:
"Art.155..............................................

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

§ 3° À exceção dos impostos de que
tratam o inciso 11 do caput deste artigo e o

art. 153, I, 11 e VIII, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustfveis e minerais do
Pafs.•
Art. 3" O art. 167 da Constituição Federal passa a vigorar com a alteração do inciso IV e o acréscimo do § 5°, seguintes:

"Art. 167.............................................. ..
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a vinculação prevista no art. 153, § 6", a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159,
a destinação de recursos para manutenção
e desenvolvimento do ensino, corno determinado pelo art. 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação

de receita, previstas no art. 165, § 6", bem
assim o disposto nos §§ 4 2 e 5• desta artigo;
§ 5° Excetuam-se, também, da vedação estabelecida no inciso IV deste artigq a
vinculação pelos Estados, Distrito Federal e
Municfpios do produto da arrecadação resultante da cobrança de impostos, de sua corpetência, incidentes sobre combustfveis e
lubrificantes automotivos, sobre propriedade
de vefculos automotoras e sobre prestação
de serviços de transporte, assim como des
transferências que lhes são devidas desses
Impostos, para_4estinação exclusivamente à
realização de obras de recuperação, ·conservação e melhoria dos resp9ctivos sistemas
viários.•
Art. 4° O art. 212 da Constituição Federal passa a vigorar com o a~scimo do § 6", o ,seguinte:
"Art. 212. ..............................................:..........

§ 6° Não se inclui no montante da receita de impostos a que se refere este artigo, a resultante do imposto de que trata o
art. 153, VIII."
Justificação

•

A presente Proposta de Emenda à Constituição
objetiva destinar recursos à infra-estrutura viária, visando à regeneração de imenso patrimônio, construido sobretudo no deconrer dos últimos cinqüenta
anos e avaliado em cerca de trezentos bilhões de
reais, que se encontra ameaçado de perda total por
absoluta falta de condições para sua manutenção.
Na década de 40, foi criado o Fundo Rodoviário Nacional (FRN), com recursos vinculados, provenientes do Imposto Único sobre Lubrificantes e
Cornbustfveis Uquidos e Gasosos (IULCLG). Foi
essa a principal ferramenta para a implantação da
malha rodoviária brasileira. Tal medida, oriunda da
chamada Lei Joppert, em homenagem· a Mauricio
Joppert da Silva, erninEÍnte engenheiro civil e Deputado Federal, foi tão importante que, em menos de
um ano, todos os Estados que, em sua maioria, ainda não possufam um órgão de administração rodoviária, o criaram graças à redistribuição de recursos
doFRN.
Foi esse imposto vinculado que permitiu a rápida expansão das rodovias brasileiras, criando até
urna certa distorção na distribuição modal do nosso
transporte de cargas, devido ao denominado rodoviarismo, consistindo na grande supremacia dessa
modalidade em detrimento de outras. É importante
ressaltar, porém, que foram destinados recursos do
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referido imposto a outros tipos de transportes. Para
o setor ferroviário, desde 1957 até 1982, foram
transferidas parcelas variáveis de 11% a 4% do total. A partir de 1965, transferiram-se recursos para o
sistema aeronáutico, em proporções entre 2% e 5%
do montante arrecadado. Em 1976, foi instijufdo um
adicional de 12% sobre o imposto único incidente
sobre os produtos de petróleo em questão, destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano
(FNDU); do qual 75% para transporte urbano, a cargo da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos
(EBTU).
A Constituição de 1988 adotou o principio da
desvinculação de recursos oriundos de impostos.
Foram extintos todos os impostos especfficos ou seletivos e, por via de conseqüência, o F~do Rodeiviário Nacional.
A carga tributária, incidente sobre o usuário de
combustíveis e lubrificantes automotivos, não diminuiu. Pelo contrário, aumentou, pois foi criado, com
nível de taxação superior, o novo imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, de competência estadual. Foi institufdo, também, mais um
tributo sobre os combustrveis, de competência municipal, o imposto sobre vendas de combustíveis líquidos e gasosos a varejo. À União, coube o imposto
de importação sobre combustfveis.
Escassearam, entretanto, as aplicações de recursos governamentais no setor de transportes. Sequer os gastos imprescindíveis à manutenção e operação do sistema viário, inclusive os concernentes à
segurança do tráfego, têm sido atendidos. .
Logo após a promulgação, em 5 de outubro de
1988, do novo texto constitucional, o Congresso Nacional aprovou, por meio da Lei n• 7.112, de 22 de
outubro de 1988, a implantação do selo-pedágio que ·
consistia em uma tarifa destinada a ressarcir a conservação de rodovias. As ineficiências operacionais
ocorridas em sua aplicação, no entanto, determina"
ram sua extinção, ocorrida em 16 de agosto de
1990.
Posteriormente, em 28 de dezembrq de 1990,
este Congresso Nacipnal, em nova tentativa de solucionar o problema, aprovou a criação da Taxa de
Conservação Rodoviária, a ser cobrada · pelo uso
efetivo ou potencial das vias integrantes do Sistema
Rodoviário Federal. Como a cobrança da mencionada taxa seria efetuada por intermédio do preço dos
combustíveis automotivos, o Supremo Tribunal Federal a considerou inconstitucional.
/'
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Assim, é praticamente consensual o reconhecimento da necessidade de rever .o atual sistema tributário, no tocante à área de transportes. Não existe
outra opção operacionalmente factfvel para se cobrar qualquer taxa destinada ao custeio da manutenção de rodovias, que não seja por meio do consumo
de combustíveis, prática adotada pela maioria dos
pafses desenvolvidos. É uma variável que mede o
. uso das vias e se constitui em mecanismo de fácil
controle e de evasão quase nula,· pois seu recolhimento pode ser feito pelas distribuidoras dos produtos de petróleo.
·
·A única attemativa para corrigir desequilibrio
entre receitas e necessidades de recursos, garantindo a operação viária com um mínimo de segurança
e eficiência, é uma emenda constitucional que possibilite a vinculação tributária, pefTI!itindo a criação futura, por lei, do Fundo Nacional de Transportea'Apara
obras de recuperação, conservação, e melh&na da
infra-estrutura viária.
··· ·: ·. '· .: : · -~· · ·
I
Sala das Sessões; 30 de outubro de 1996. Ney Suassuna- Humberto Lucena..:. Henrique Loyola - Roberto Requião .;; · Osmar ·o ias - Emandes
Amorim - Lauro Campos - José Bianco - Artur da
Távola - Odacir Soares ·-'José Eduardo Outra - ·
Beni Veras - Pedro Simon _; Geraldo Melo -· Roberto Freire - Marina Silva - Joel de'· Hollanda - Bello
Parga - Lucfdio Portella- Valmir Campelo- Edison
Lobão- José lgnácio Ferreira -· Epitácio CafeteiraRamez Tebet - Lúcio Alcântara _;José Roberto Arruda - José Fogaça - Emma Fernandes - Sandra
Guidi.

o

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL.
·.... ..:
•

··. SEÇÂo ÍIJ'.'' ..
Dos Impostos da.U11ião
Ar!. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
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.
'
SEÇÃOIV .:.·
Dos Impostos dos Estados e ~o Dislrito Féderai
.

~ ~

:

'

Arl 155. Compete a,os .Esfl1.dos e ao pistrito
Federal instituir imposto sobre:
Arl 167. São vedados: .
...
1- o inicio de programas ou projetas não inclufdos na lei orçamentária anual; ·

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

662

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Art 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezo~o. e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a prtr
veniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

(A Comissão de Constituição, Jusfiç.t e
Cidadania)
O SR; PRESIDENTE (José Samey) - A matéria será enviada à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, na forma do art. 354 do Regimento lntemo, e terá tramitação específica, prevista pelo Regimento da Casa.
A Presidência solicita dos Líderes partidários a
indicação dos membros que, de acordo com a pnr
porcionalidade partidária, integrarão a referida Comissão.
O SR- PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência convoca sessão deliberativa extraordinária a
realizar-se amanhã, às 10h30min, destinada à apreciação das matérias constante da pauta da sessão
deliberativa ordinária de amanhã e mais o Requerimento n• 1019/96.
O SR. PRESIDENTE (José Sar:ney) - A Presidência esclarece ao Plenário que os avulsos do Requerimento n• 1.019/96, encontram-se nas bancadas
dos Srs. Senadores.
Esgotado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 1:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N°13, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,
§ 22 , da Constituição, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 13,
de 1996 (n• 148/95, na Câmara dos Deputados), 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, Estado do Maranhão.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
Nos termos regimentais, designo o nobre Senador Ep~acio Cafeteira para proferir o parecer, em
substituição à Comissão de Educação.
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR - MA.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores.
I - Relatório
Chega a esta Casa, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo n• 13, de 1996 (n• 148, de 1996,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a autorização da outorga deferida à Fundação Roquette Pinto, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade de São Luís, Estado do M;tranhão.
,
Por meio da Mensagem Presidencial n• 902,
de 1994, o então Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, nos termos do art 49, inciso
XII, combinado com o § 1° do artigo 223 da Constituição Federal, o ato constante do Decreto sln de 19
de outubro de 1994, que renova autorização da outorga deferida à Fundação Roquette Pinto para executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade de São Luís Estado do Maranhão.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
o presente projeto, examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu relator, Deputado Arolde de Oliveira, e
aprovação unânime daquela Comissão. Já na
missão de Const~ição e Justiça e de Redação ~~
quela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, COI')stitucional e vazado em boa técnica legislativa, coritra
os votos dos Deputados Milton Mendes e José Genoino.

G'*

11 - Voto do Relator .
/

Regulado pelo Decreto n• 52.795, de 31 ·de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n•
91.837, de 25 de outubro de 1965, o processo de
autorização, pelo Poder Executivo, para execução
de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se
ao cumprimento de exigências distintas daquelas
observadas nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e
televisão. A legislação c~da, em seu art 13, estabelece que a outorga para exploração deste tipo de
serviço não depende de edital. Também não se aplicam, à radiodifusão educativa, as exigências da Re-
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solução do Senado Federal n• 39/92 que "dispõe sobre fonnalidades e critérios para a apreciação dos
atas de outorga e renovação de concessão, permissão para o serviço de radiodifusão sonora de sons e
imagens•.
Note-se que, por sua especificidade, os canais
de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União, Estados e Municfpios, Universidades
e Fundações constitufdas no Brasil, com finalidade
educativà; conforme preceitua o art. 14 do Decreto
n• 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962 (Código Brasileiro e Telecomunicações).
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos
pela aprovação do ato de renovação em exame, na·
fonna do Projeto de Decreto Legislativo elaborado
pela Câmara dos Deputados.
O SR. EPrTACIO CAFETEIRA (PPR·MA. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
CQmpletada a instrução da matéria, passa-se a
sua apreciação.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação que, na forma regimental, será nominal e exige quorum qualificado.
Peço aos Srs. Senadores que ainda não digitaram suas presenças que o façam, uma vez que teremos que desligar o computador para proceder à votação.
Solicito aos Srs. Senadores, que se encontram
nos gabinetes ou em outra dependência da Casa,
que compareçam ao plenário para procedermos à
votação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL·PI) -Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto "sim".
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -Sr.
Presidente, o PPB recomenda o voto "sim".
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) • Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto "sim".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) ·Sr. Presidente, o PTB recomenda o voto "sim". ·
O SR. JOSÉ EDUARDO C~nA (PT-SE)'- Sr.
Presidente, o PT recomenda abstenção.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero
esclarecer ao Lfder do PT que a matéria trata de
uma fundação pública, a Fundação Roquette Pinto.
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A SR• JlJNIA MARISE (PDT-MG) - Sr. Presidente, o PDT recomenda o voto "sim".
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - Sr.
Presidente, o PSB recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço ao
nobre Senador Antonio Carlos Valadares que venha
até a mesa para nos honrar secretariando os traba·
lhos.
.'
Os Srs. Senadores já podem votar.

. (Procede-se à votação)

Projeto~ Decreto Legislativo n" 13 de 1996
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
Valadares - Ademir Andrade- Beni Veras- Bernardo Cabral - Carlos Patrocfnio - Coutinho Jorge Edison Lobão - Elcio Alvares - Em Dia FernandesEpitácio Cafeteira- Geraldo Melo- Gersdn Camata
- Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo
· Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho - Josaphat Marinho ...: José Agripino José Alves - José Eduardo - José Serra - Júnia
Marise - Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúdio Coelho
- Marluce Pinto - Nabor Júnior - Ney Suassuna Onofre Quinan - Osmar Dias- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Roberto Requião- Romero Jucá
- Sandra Guidi - Sebastião Rocha - Silva JúniorValmir Campelo - Vilson Kleinübiilg - Waldeck Ornelas.
ABST~M-Sé Oé VOTAR OS SRS. SENADORéS.
Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - Jefferson Péres -José Eduardo Outra- Laura Campos Marina Silva - Pedro Simon. · ·
· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 43 Srs. Senadores.
Houve 7 abstenções.
Total: 50 votos.
A matéria foi aprovada:
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ) -Sr.
Presidente, peço que conste o meu voto "sim" of"!
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Ml} iJ.. Sr.
Presidente, peço que conste o meu voto "sim".
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) - Sr. 'Pres~
dente, peço que conste o.meu voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Ata re-

gistrará ô voto de V. EÃ-!s~ •
....
o Projeto vai à Comissão Diretora para a reda·
çãofinal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre c
mesa, parecer oferecendo a redação final que ser<:
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lido pelo Sr.,. Secretário em exercfcio, Sr. Senador
Antonio Carlos Valadares.

É Údo o seguinte:
PARECER N° 570, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 13, de 1!196 (n• 148, de
1995, na Câmara dos Deputados). ·
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 13, de 1996 (n•
148, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a autorização da outorga deferida à Fundação Roquette Pinto para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com .
fins exclusivamente educatvos, na cidade de São
Luis, Estado do Maranhão.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de outubro
de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney Suassuna, Relator- Levy Dias- Ernandes Amorim.
ANEXO AO PARECER N° 570, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
·
DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1996
Aprova o ato que renova a autorização da outorga deferida à Fundação Roquette Pinto para explorar serviço de radiodHusão de sons e imagens (televisão),
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de São Luis, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Arl 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto sln•, de 19 de outubro de 1994, que autoriza a
renovação, por quinze anos, a partr de 18 de agosto
de 1986, da outorga deferida à Fundação Roquette
Pinto para explorar, sem dire~o de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade
de São Luis, Estado do Maranhão.
Art. 22 Este Decreto Legislativo 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.
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Em votação.
Os Srs. Senadqres .que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Hem 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVQ,
N°16, DE 1996
.
(Em regime de urgência, nos termos dÓ :
art. 64, § 22 , da Consttuição, combinado
com· o arl 375, VIII, doRegimenio Interno)

H

Projeto de Decreto Legislativo n• 16,
de 1996 (n2 195195;na Câmara dos Deputados), que aprova ci ato que renova a concessão da Rádio Educação Rural Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade d~ Campe Grande,
Estado de Mato Grosso do ·sul. :
(Dependendo de. parecei"da ComiSsão
de Educação)
· · .·
·
Nos termos regimentais:designei o nobre .Senador Ramez Tebet para proferir o parecer, 'em
substituição à Comissão de Educação•..

C' SR. REMEZ TEBET (PMDB-MS. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores
I - Relatório
Chega a esta Casa, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo n• 16, de 1996 {n2 195, de 1995,
na· Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova concessão à Rádio Educação Rural Ljda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Campo Grande, Estado de
I
Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 37, de
1995, o Senhor Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto sln
de 27 de dezembro de 1994, que renova concessão
pará exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o §
1
1• do art. 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Educação Rural Ltda:
Nome do Sócio Cotlsta

Colas de Pai 6cC ª!<Cão

• Angelo Jayme Venturelli

28.000

• Vitório Pavanello

42.000

Total de Cotas

70.000
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O presentEt proj(lto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Hélio Rosas, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa o Projeto foi considerado jurídico, constttucional e vazado em boa técnica legislativa, contra os votos dos Deputados José Genofno
e Milton:Mendes.

Bezerra - Carlos Patrocínio - Coutinho Jorge - Edison Lobão- Elcio Alvares- Emnia Fernandes- Epitácio Cafeteira- Raviano Melo- Geraldo Melo•Gerson Camata- Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - [ris Rezende - João Rocha - Joel de Hollanda - Josaphat Marinho - José
Agripino- José Bianco -José Eduardo - Levy Dias
- Lucfdio Portella - Lúdio Coelho - Nabor JúniorNey Suassuna- Onofre Quinan - Osmar Dias- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Roberto Requião
- Sandra Guidi - Valmir Campelo - Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas.
ABS~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO'i
RES:
Benedtta da Silva - Bernardo Cabral - Eduardo
Suplicy - Jefferson Peres - Pedro Simon. ·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Votaram
SIM 38 Srs. Senadores.
Houve 05 abstenções.
Total: 43 votos.
A matéria foi aprovada.
A SR 1 MARINA SILVA (PT-AC)- Sr. Presit
dente, peço que registre min~a abstenção.
O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR) - Sr. Presidente, peço. que registre o meu voto 'sim'.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Sr.
Presidente, peço que registre meu voto 'sim'.
A SR1 MARLUCE PINTO (PMDB-RR) - Sr.
Presidente, peço que registre o meu voto 'sim'.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF) - Sr. Presidente, peço que registre minha abstenção.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senadores Romero Jucá, Artur da Távol~ e Marluce Pinto
votaram 'sim'; Senadores Laura Campos e Marina
Silva 'abstenção'.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) Sr. Presidente, peço que registre meu voto 'sim'.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senador Humberto Lucena, na matéria anterior, votou

11 - Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos aios que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da. documentação
que acompanha o PDL n• 16, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa
Rádio Educação Rural Ltda atendeu a todos os requisttos técnicos e legais para habilttar-se à renovação da concessão e considerando os relevantes serviços que a mesma vem prestando a coletividade,
opinamos pela aprovação db ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se a
sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares. (Pausa)
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1996
VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES:
Antonio Ca~os Magalhães - Antonio Ca~os
"-'~dares- •.r'·-nir Andrade- P·. .'~ras- Ca~os

665

~

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP) - Sr. Presidente, solictto tarl)bém registrar o nieu .voto 'sim' na
votação anterior.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
José Serra vota'sim'.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG) Sr. Presidente, peço registrar o meu voto 'sim'.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Francelina Pereira vota 'sim'.
O SR. SILVA JÚNIOR (PMDB-PB)- Sr. Presidente, peço que registre o meu voto 'sim'.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Silva Júnior vota ·~im":-0 projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final, que será
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Antonio Carlos Valadares.
É lido o seguinte:

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.) ,
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O $R. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3:

·PARECER N" 571, DE 1996
(Da Comissão Diretora)

(Em regime de urgência, nos termos
do art. 64, § 2", da Constituição, combinado
COI!! o art. 375, VIII, do R~gimento_lntemo)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo no 16, de 1996 (n• 195, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Pmjeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1996 (n" 195, de 199õ,na Cãrrrara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Educação Rural Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de outubro
de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney Suassuna, Relator- Levy Dias- Ernandes Amorim.
ANEXO AO PARECER N° 571, DE 1996
Faço sabe que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•, DE 1996

PROJETO DE DECRETO LEGISLA11VO N" 18, DE 1996
'

· Projeto de Decreto Legislativo n• 18,
de.1996 (n°192195, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ·renova a concessão da Rádio Sociedade ·difusora a voz de
Bagé Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade ~e
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo dê parecer da Comissão
de Educação)
Nos termos regimentais, designo a nobre $enadara Emilia Fernandes para proferir .o parecer, em
substituição à Comissão de Educação.
A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB - RS.
Para emitir parecer.) - Sr. Pr:esidente, Sr"s e Srs.
Senadores
I -Relatório

Chega a esta Casa, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo n• 18, de 1996 (n• 192, de 1995,
na Câmara dos Deputado:>), que aprova o ato que
Aprova o ato que renova a concesrenova a concessão da Rádio Sociedade Difusora "A
são da Rádio Educação Rural Ltda., para
Voz de Bagé" Ltda., para explorar serviço de radiodiexplorar serviço de radiodHusão sonora
fusão sonora em onda ~ na cigade. de Bagé;
em onda média na ciclade de Campo
Estado do Rio Grande do Sul.-·
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
Por..meio da Mensagem P(esidencial n• 1.222,
O Congresso Nacional decreta:
de 1994, o então Presidente da Repúbliça submete
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Deao Congresso Nacional o ato constante do Decreto
s/n de 14 de dezembro de 1994, que renova concescreto stn•, de 27 de dezembro de 1994, que renova,
por dez anos, a partir de 1• de· novembro de 1993, a ·--· são para exploração de canal de radiodifusão sonoconcessão da Rádio Educação Rural Ltda., para exra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
piorar, sem direito de exclusividade, serviço de rao§ 1° do art. 223 da Constituição Federal.. .
diodifusão sonora em onda média na cidade de
É a seguinte a composição acionária do emCampo Grande, Estado do mato Grosso do Sul.
preendimento Rádio Sociedade Difusora •A Voz de
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
Bagé" Ltda.:
··
na data de sua publicação.
Nome do Sócio Cotls!a
Cotas de Partieipa'õiio
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado
• João Henrique Bianculli Gallo
288.597,60
o projeto e estando a matéria em regime de urgência,
• João Vicente Mosqueira Gallo
31 ~ 136,40
passa-se à imediata apreciação da redação final.
• Caio Poester
15.066,00
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Total de Cqtas
334.800
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O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Roberto
Santos, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão, de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
H -Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam
concessão, pennissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons ·
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às fonnalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa nonna interna el~nca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem corno pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n• 18, de 1996, evidencia o
cumprimento das fonnalidades estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa
Rádio Sociedade Difusora 'A Voz de Bagé' Ltda.
atendeu a todos os requisttos técnicos e legais para
habilttar-se à renovação da concessão, opinamos
pela aprovação do ato, na fonna do Projeto de Decreto Legislativo, originário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se a
sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
A Mesa solictta aos Srs. Senadores que ocu,
pem os seus lugares.
Solictto aos Srs. Senadores que verifiquem no
painel se os seus nomes estão registrados, para evitannos posteriores afinnações de voto.
Quero esclarecer ao Plenário que toda a nossa
Ordem do Dia vai exigir votação nominal.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação)
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f?ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°18, DE 1996

VOTAM "SIM' OS SR$. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães :.: Antonio Carlos
Valadares - Ademir Andrade - Artur' da Távola Bani Veras - Bernardo Cabral - Carlos Patrocínio Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares Emma Fernandes - Flaviano Melo .,. Francelina Pereira - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto
Miranda - Guilhenne Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena- lris Rezende -Jáder BarbalhoJoão J;:locha - Joel de Hollanda - Josaphat Marinho
- José Agripino - José Alves ~ José Bianco -:til,Wsé
Eduardo - José Serra - Júnia Marise .:.. Levy ur!!S Lucídio Portella - Lúdio Coelho .:.. Marluce Pir:rto Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Roberto Requião - Romero JucáSandra Guidi - Silva Júnior- Valmir Campelo -Vilsan Kleinubing- Waldeck Omelas.

ABST~M-8E DE VOTAR OS SRS. 'SENADO.
RES:
Benedtta da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo
Suplicy - Epitacio ·Cafeteira'.:..- Jefferson Peres José Eduardo Outra - Laura Campos .:.. Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Votaram
SIM 48 Srs. Senadores.
Houve 08 Abstenções.
Total: 56 votos.
A matéria foi aprovada ·
O projeto vai à Comissão Diretora pana a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer oferecendo a" rectação final que será
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte: ·
PAREC~

N° 572, DE 1996

(Da Comissão Diretora)

'

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 18, de 1996 (n• 192, de

1995, na Cânara dos Deputados).
A Comissão Diretona apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n" 18, de 1996 (n•
192, de 1995, na Câmara dos Deputados), qu~apro
va 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, Estado do Rio Grande do Sul.
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Sala de Reuniões da Comissão, 30 de outubro
de 1996. -José Sarney, Presidente - Ney Suassuna, Relator- Levy Dias- Emandes Amorim.
ANEXO AO PARECER N• 572, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•, DE 1996
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, Estado do Rio Grande do
Sul.
O Congrésso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto stn•, de 14 de dezembro de 1994, que renova,
por dez anos, a parti r de 1° de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Sociedade Difusora •A Voz de
Bagé" Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2° Este Decreto Legislativo 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 votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
A matéria vai à promulgação.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP) - Sr. Presidente, peço que consigne o meu voto 'sim'.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Ata registrará o voto do Senador José Serra. S. Ex" votou

·sim•.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 04:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 20, DE 1996
(Em regime de urgência, nos tennos
do art. 64, § 2•, da Constituição, combinado
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno)
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Projeto de Decreto Legislativo n• 20,
de 1996 (n• 177/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Barretes Ltda.para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Barretes, Estado de São
Paulo.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Nos tennos regimentais, designo o nobre Senador Osmar Dias para proferir o parecer, em substituição à Comissão de Educação.
O SR. OSMAR DIAS (PR. Para emitir parecer.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores
I - Relatório
Chega a esta Casa, para parecer, o ~rojeto de
Decreto Legislativo n• 20, de 1996, (n°177, de 1995,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova concessão à Rádio Barreto Lida., para explorar seiViÇO de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Barretes, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.212,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 14 de dezembro de 1994, que renova concessão
para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o §
12 do art. 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Barretes Ltda.
Notas do Sócio CoCotas de
tista
Partlçipac;ão
Luiz Antônio Montei- 180
ro Barros
Marcia Guarita San- 180
doval Monteiro
Total de Cotas

,..,

~~

360

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado U.Jiz Moreira, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra os votos dos Deputados José Genoíno
e Milton Mendes.
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ABS~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo
Suplicy - Jefferson Peres - Lauro Campos - Marina
Silva- Ney Suassuna- Pedro Simon - Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 45 Srs. Senadores.
Houve 09 abstenções.
Total: 54 votos.
A matéria foi aprovada.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final que será
lido pelo Sr. 1"-Secretário em exercfcio, Senador Antonio Carlos Valadares.

Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodffusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n•. 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n• 20, de 1996, evidencia o ·
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Barretes Ltda., atendeu a todos os requisttos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se a
sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)

É lido o seguinte:
PARECER N" 573, DE 1996
(Da Comissão Dire!ora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 20, de 1996 (n• 177, de
1995, na Câmara dos Deputados)A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1996 (n'
177, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Barretes
Uda., para explorar serviço de radiodffusão sonora
em onda média na cidade de Barretes, Estado de
São Paulo.
Sala de Reüniões da Comissão, 30 de outubrc
de 1996. -José Samey, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Levy Dias- Ernandes Amorim-

(Procede-se à votação)
Projeto de Decreto Leglslatlivo n• 20, de 1996
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
Valadares- Ademir Andrade- Artur da TávolaBeni Veras - Bernardo Gabral - Carlos Patrocfnio Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares EmOia Fernandes - Epttacio Cafeteira - Fiàviano
Melo - Francelina Pereira - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo NaPoleão - Humberto Lucena - Íris Rezende - Jader Barbalho - João Rocha - Joel de Hollanda- Josaphat
Marinho- José Agripino- José Álves- José Blanco
- José Eduardo - José lgnácio - Júnia Marise Levy Dias - Lucfdio Portella- Lúdio Coelho - Marluce Pinto - Nabor Júnior - Onofre Quinan - ·Ormar
Dias - Ramez Tebet- Regina Assumpção - Romero Jucá- Sandra Guldi -Silva Júnior- Valmir Campelo- Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas.
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ANEXO AO PARECER N° 573, DE 1996
Faço saber que o Congresso nacional aprovou
e eu, Presidente do Senado Federal, nos term~ de
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promutdb c
seguinte
.
.
DECRETO LEGISLATIVO N°, DE 1996
Aprovà

. .sãO

·o ato que renova a conces-

dâ Rádio Barretes Ltda,,

j)ara expio
rar serviço de radiodHusão sonOra: err
onda média na cidade de Barretos, Esta
do de São Paulo_

O Congresso Nacional decreta:. .. .
.
· Art. ..1° É aprovado o. ato a que se refere o De
.creto sln•,.cte.14 de dezembro de 1994, que renovar
. . por dez anos, a partir de H de. maiô de'.1994; a oon
cessão da Rádio Barietos Lida., para explo~r; sen
.

.
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direito de exclusividade, serviço de radiodHusão sonora em onda média na cidade de Barretes, Estado
de São Paulo.
Art. 2 2 Este Decreto Legislativo 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 c;liscussão a redação final. (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 promulgação.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP) • Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Ata registrará o voto "sim" do Senador José Serra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 5:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 23, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,
§ 22, da Constituição, combinado com o art. 375,
VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 23,
de 1996 (n• 193/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Túlio Fontoura & CIA.
LTDA.,atualmente denominada Empresa
Jornalística Diário da Manhã LTOA., para
explorar serviço de radiodHusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Nos termos regimentais, designo o nobre Senador José Fogaça para proferir o parecer; em substituição à Comissão de Educação .
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Senadores

I - Relatório
Chega a esta Casa, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo n• 23, de 1996 (n2 193, de 1995,
na Câmara dos Deputados);" que aproVa ó·ato que
renova permissão a Túlib Fontoura & Cia Lida.,
atualmente denominada Empresa Jornalística Diário
da Manhã Ltda., para explorar serviço de radiodHu-
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são sonora em freqüência modulada na cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.224,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante· da Portaria
n• 1.064, de 6 de dezembro. de 1994, que renova
permissão para exploração de canal de radiodHusão
sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1• do art. 223 da Constituição Federal.
·
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Túlio Fontoura & Cia Lida, atualmente
denominada ·Empresa Jornalística Diário da Manhã
Ltda: .,
·
Nome do Sócio Cot!sta
Cotas de participação
Dyogenes Martins Pinto
13.200.000
Péricles Martins Pinto
1.650.000
75.000
Clélia Fontoura Martins Pinto
Luciila Lima Fontoura
75.000
Total de Cotas
15.000.000
O presente projeto foi examinado pela COmissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Roberto
Santos, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição
Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica lêgislativa.

e.

,

....... ,.. ... -, .. 11, ..-

Voto do Relator

O processo de exame e apreciàção, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização· para que se
executem serviços de radiodHusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 3(!, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a· serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério I das
Comunicações, e que devem instruir o pr~o
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que· acompanha o PDL n• 23, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa
Túlio Fontoura & Cia Lidá;' àtualmehte deriomi'nada
Empresa Jomalfstica Diário da Manhã Lida. atendeu
a todos os requisitos técnicos e legais para habilitarse à renovação da permissão, opinamos pela apro-
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vação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se a
sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Paujl<l.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em'.votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação)
Projeto de Decreto Legislativo n" 23, de 1996

VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães- Ademir AndradeArtur da Távola - Beni Veras - Carlos Patrocfnio Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares Emma Fernandes - Raviano Melo - Francelina Pereira - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto
Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena- lris Rezende- Jader BarbalhoJoão Rocha - Josaphat Marinho - José Agripino José Alves -José Bianco - José Ed~ardo - José lgnácio - José Serra - Júnia Marise - Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúdio Ccelho - Nabcr Júnior - Ney
Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro
Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Roberto Requião - Romero Jucá - Sandra Guidi - Silva Júnior - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing Waldeck Omelas.
VOTA 'NÃO' A SRA. SENADORA:
Marina Silva
ABSTJ!:.M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo
Suplicy - Epitacio Cafeteira - Jefferson Péres José Eduardo Outra - Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram SIM 45 Srs. Senadores e NÃO 1.
Houve 7 abstenções.
Total: 53 votos.
A matéria foi aprovada.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr.
Presidente, peço que consigne o meu voto 'sim'.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata
consignará o voto de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final que será
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lido pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Antonio Carlos Valadares.
É lido o seguinte:
PARECER N°574, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 23, de 1996 (n• 193, de
1995, na Câmara dos Deputados).
'I
. A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1996 (n•
1
193, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Ttllio
Fontoura & Cia. Uda., atualmente denominada Empresa Jornalística Diário da Manhã Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
1
Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de outubro
de 1996.- José Samey, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Levy Dias- Ernandes ~orim.
ANEXO AO PARECER N• 574, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N°, DE 1996
Aprova o ato que renova a pennissão outorga à Túllo Fontoura & Cia. Uda.,
atualmente denominada Empresa Jornalística Diário da Manhã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 1.084, de 6 de dezembro de 1994, quer renova, por dez anos, a partir de 22 de setembro de
1990, a permissão outorgada à Túlio Fontoura &
Cia. Ltda., atualmente denominada Empresa Jomalfstica Diário da Manhã Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprovado o projeto e estando a matéria em regime· de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
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Em discussão a redação final. (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 promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - hem 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 54, DE 1996
Em regime de urgência, nos termos
do art. 64, § 2•, da Constituição, combinado
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 54,
de 1996 (n• 227/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Gaúcha
S.A. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Nos termos regimentais, designo a nobre Senadora Emília Fernandes para proferir o parecer, em
substituição à Comissão de Educação.
A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB - RS.
Para emitir parecer.) - Sr. Presi<;lE!n!e, Sr"s e Srs.
Senadores
I - Relatório
Chega a esta Casa, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo n• 54, de 1996, (n• 227, de 1995,
na Câmara dos Deputados), 'que aprova o ato que
renova concessão outorgada à Televisão Gaúcha
SA., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul'.
Por meio da Mensagem Presidencial n" 596,
de 1994, o então Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto s!n•, de 26 de julho de 1994, que renova
concessão para exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1• do art. 223 da
Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Televisão Gaúcha SA.:
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Nome do Sócio CotjsJa Cotas de ParticipaçãO
Iene Pacheco Sirotsky
9.738.723
Jayme Sirotsky
8.720.558
Otto Nilo Haselof
14.800
Harry Herbert Kley
9.250
Luiz Carvalho Bastos
5.550
Manoel Pedro Leão dos Reis
5.550
. 5.550
Asta Judith Hertz
Luiz Alberto Barrichello
8
Làuro Chirmer
8
Outros Sócios
3
18.500 DOO
Total de Cotas

O presente projeto foi examinado pela Comi!'são de Ciência e Tecnológia, Comunicação e lnfdrmática da Câmara dos Deputados; tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Paujo
Heslander, e aprovação unânime daquela Comissão.
'
'
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

11 - Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que. se
executem serviços de radiofusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documetnação
que acompanha o PDL n• 54, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa
Televisão Gaúcha SA. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação
da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo, originário
da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se a
sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa)

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação)

Projeto de Decreto Legislativo n• 54, de 1996

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Canos
Valadores - Ademir Andrade - Artur da Tavola Beni Veras - Bernardo Cabral - Canos Patrocínio Coutinho Jorge- Elcio Alvares- Emília FernandesEpitacio Cafeteira - Raviano Melo - Geraldo Melo Gerson Camata- Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lrls
Rezende - Jader Barbalho - João Rocha - Joel de
Hollanda - Josaphat Marinho - José Agripino - José
Alves - José Bianco -José Eduardo- José lgnacio
- José Serra - Junia Marise - Levy Dias - Lucidio
Portella - Lúdio Coelho - Martuce Pinto - Mauro Miranda- Nabor Junior- Ney SuasslJna- Onofre Quinan - Osmar Dias- Pedro Simon-- Regina Assumpção - Roberto Requião - Romero Jucá - Silva Junior- Valmir Campelo- Waldeck Oll)elas.

VOTA "NÃO" A SRA SENADORA:
Marina Silva
ABSTÊM-5E DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo
Suplicy - Jefferson Peres - José Eduardo Outra Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 46 Srs. Senadores e NÃO 1.
Houve 6 abstenções.
Total: 53 votos.
A matéria foi aprovada.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) Sr. Presidente, eu gostaria de registrar o meu voto
•sim.•
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata
consignará o voto de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final que será
lido pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte:
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PARECER N° 575, DE 1996
(Da Comissão- Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 54, de 1996 (n• 227, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 54, de 1996 (n•
227, de 1995, na Cãmara dos Deputados), que·!aprova o ato que renova a concessão autorgadaf~Tele
visão Gaúcha S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) ná cidade de
Porto Alegres, Estados do Rio Grande do Sul.
' Sala de Reuniões da Comissão, 30 de outubro
de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney Suassuna, Relator- Levy Dias- Emandes Amorln.
ANEXO AO PARECER N° 575, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, d~ Regimentp Interno, promulgo o seguinte . · ··
· ·
DECRETO LEGISLATIVO N•- , DE 1996

'
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Gaúcha S.A.
para explorar serviço de ràdiodlfusão de
sons e Imagens (televisão) na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul.
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto sin•, de 26 de julho de 1994, que renova, por
quinze anos, a partir de 5 de outubro de 1992, a
concessão outorgada à Televisão Gaúcha S.Pi- para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.!
Art. 2" Este Decreto LegislatiVo 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.) 1
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. e Sr"s Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 7:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 55, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 64, § 2", da Constituição, combinado
com o art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 55,
de 1996 (n• 228/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO Uberdade do Rio
Grànde do Sul Ltda. para explorar serviço
de radiodHusão sonora em freqüência mcdulada na cidade de Viarnão, Estado do Rio
Grande do Sul.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Nos termos regimentais, designo a nobre Senadora Emília Fernandes para proferir o parecer, em
substituição à Comissão de Educação.
A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.

I - Relatório
Chega a esta Casa, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo n• 055, de 1996 (n• 228, de
1995, na Câmara dos Deputados), qüe aprova o ato
que renova permissão à Rádio Uberdade do Rio
Grande do Sul Ltda, para explorar serviço de radiodHusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Viamão, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 844,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n• 657, de 5 de setembro de 1995, que renova permissão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1° do art. 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Uberdade do Rio Grande do
Sul Lida.:
Nome do Sócio Cotlsta
• Teime Jaime Tartarotti
• Romeu Martinelli
•Silverius Kist
•Júlio Brunem
• Rubens Ardenghi
Total de Cotall

Colas de partjçjpação
2.000
2.000

2.000
2.000
2.000
10.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
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parecer favorável de seu relator, Deputado Roberto
Campos, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

11 -Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n• 55, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa
Rádio Uberdade do Rio Grande do Sul Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da permissão, opinamcs pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo, originário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se a
sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
Projeto de Decreto Legislativo n" 55, de 1996

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:. . .,...;
Antonio Carlos Magalhães - Antonio C;f.f!ps
Valadares- Ademir Andrade- Artur da TávoláBeni Veras - Bernardo cabra! - Carlos Patrocínio Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Aivares Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Raviano
Melo - Francelino Pereira - Geraldo Melo -Gerson
Camata - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbal.ho João Rocha - Joel de Hollanda - Josaphat Marinho
- José Alves - José Bianco -José Eduardo - José
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lgnácio - José Serra - Junia Marise - Levy Dias Lucidio Portella - Ludio Coelho - Marluce Pinto Mauro Miranda - Nabor Junior - Ney Suassuna Onofre Quinan - Pedro Simon - Regina Assumpção
- Roberto Requião- Romero Juca- Sandra Guidi Silva Junior- Valmir Campelo - Waldeck Omelas.
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Jefferson
Peres- Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 46 Srs. Senadores.
Houve 4 abstenções.
Total: 50 votos.
A matéria foi aprovada
O SR. OSMAR DIAS ( -PR) - Sr. Presidente,
desejo consignar o meu voto "sim".
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O voto
de V. Ex" será consignado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda·
ção final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final que será
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte:

PARECER N• 576, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 55, de 1996 (n• 228, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1996 (n•
228, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Uberdade do Rio Grande do Sul Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Viamão, Estado do Rio Grande do
Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de outubro
de 1996. -José Samey, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Ernandes Amorim - Levy Dias.
ANEXO AO PARECER N• 576, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Uberdade do Rio
Grande do Sul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Viamão, Estado
do Rio Grande do Sul. ·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 657, de 5 de setembro de 1994, que renova,
por dez anos, a partir de 24 de outubro de 1993, a
permissão outorgada à Rádio Uberdade do Rio
Grande do Sul Lida., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão scinora em
freqüência modulada na cidade de Viamão, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
•
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Em discussão a redação final. (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 promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
f~
N° 56, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos · ~
do art. 64, § 2", da Constituição, combinado
com art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n•' 56,
de 1996 (n• 229195, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Uns Rádio Clube Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda. média na cidade de Uns, Estado de São Paulo.
Dependendo de parecer. da Comissão
·, ·
de Educação.
Nos termos regimentais, designo a nobre Senadora Emilia Fernandes para proferir o parecer em
substituição à Comissão de Educação~·
A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PTB - RS.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores.
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I - Relatório
Chega a esta Casa para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo n• 56, de 1996 (n• 229, de 1995,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova concessão à Lins Rádio Clube Uda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Lins, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.221,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto
sfn•, de 14 de dezembro de 1994, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1• do art. 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Lins Rádio Clube Uda:

Nome do Sócio Cotista

Cotas de partjclpa~ão
31.094.400
Marco Antonio Garavelo
Milena Aparecida Garavelo Taddei
23.320.800
Maria Ivone Garavelo da Silva
23.320.800
U.736.000
Total de Cotas
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados; tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Pedro
!rujo, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constttucional e vazado em boa técnica legislativa.

11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela enti·
dade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, que devem intruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n• 56, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39192, ficando caracterizado que a empresa
Lins Rádio Clube Uda. atendeu a todos os requisitos
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técnicos e legais para habilitar-se à renovação da
concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, originário da
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se a
sua apreciação.
Em discussão. (Pausa)
. Não havendo quem peça a palavra, encerro a
~iscussão.

Em votação.
Os
Senadores já podem votar. (Pausa)

s:s.

(Procede-se à votação)

Projeto de Decreto Legislativo n" 56, de 1996
VOTAM •stM• OS $RS. SENADORES:
Antonio Calos Magalhães - Antonio Çarlos Va;
ladares - Ademir Andrade - Artur da Távola - Be~i
Veras - Bernardo Cabral - Carlos Patrocínio - Cou·
linho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares - Emfiía
Fernandes - Epitacio Cafeteira - Raviano Mel_o Francelina Pereira- Geraldo Melo- Gerson Camata
- Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo
Napoleão - Humberto Lucena - fris Rezende - Ja·
der Barbalho - João Rocha - Joel de Hollanda José Alves - José Bianco - José Eduardo - José lg·
nácio - José Serra - Júnia Marise - Levy Dias - Lu·
cfdio Portella- Lúdio Coelho- Mar1uce Pinto- Mau·
ro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna- Onofre
Quinan - Ormar Dias- Regina Assumpção- Rober·
to Requião - Romero Jucá - Sandra Guidi - Silva
Júnior- Valmir Campelo- Waldeck Omelas.
.
'
ABSTE:M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES:
Benedtta da Silva - Canos Bezerra - Eduardc
Suplicy - Jefferson Peres - José Eduardo Outra Lauro Campos- Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Votararr
SIM 46 Srs. Senadores.
Houve 7 abstenções.

.

Total: 53 votos.
A matéria foi aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda·
_ção final. (Pausa.)
1
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final que será
lido pelo sr. 1• Secretário em exercício, Senador An·
tonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte:

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro 1996

PARECER N• 577, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 56, de 1996 (n• 229, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 56, de 1996 (n•
229, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Lins Rádio Clube Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Lins, Estado de São
Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de outubro
de 1996. -José Sarney, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Ernandes Amorim - Levy Dias.
ANEXO AO PARECER N° 577, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente
do Senado Federal, nos termos do art. 4<!, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
_DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão da Lins Rádio Clube l:.tda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Lins, Estado de
São Paulo.
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missão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1996, de autoria do Senador Gerson Cl!mata, que dispõe sobre a instituição do "Dia Nacional' do
Imigrante Italiano• e dá outras providências.
(Em virtude de adiamento.)
Em votação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO • Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra a
Ex".
·

v.

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. ~ara
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, li a fundamentação da proposição do nobre Senador Gerson Camata, mas me preocupa votarmos
proposição legislativa que cria o Dia do Imigrante
Italiano porque estaremos fazendo uma discriminação com relação a todos os outros imigrantes.
De maneira que tomo a iniciativa, com a devida
· vênia de S. Ex", de pedir que a matéria vá à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; para que
opine a respeito.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero
esclarecer ao Senador Josaphat Marinho que estamos votando o requerimento para o pedido de inclusão da matéria em pauta. Assim, não. é a matéria
que estamos discutindo, mas apenas o requerimento
para sua inclusão em pauta.
·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto stn•, de 14 de dezembro de 1994, que renova,
por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Lins Rádio Clube Lida., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Lins, Estado de
São Paulo.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em discussão a redação final. (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 promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -item 9:

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Então fica
apenas a observação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs.
Senadores e S~ Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria será inclufda em pauta.
E já está inscrito para discussão o Senador Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • As matérias constantes dos Itens 1O a 13 da Ordem do Dia
da presente sessão, nos termos do parágrafo úni('r·
do art. 383 do Regimento Interno, deverão ser apr..
ciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências
necessárias, a fim de que seja respeitado o di• 'ositivo regimental.
·

Votação, em turno único, do Requerimento n• 980, de 1996, do Senador Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Co-

(A sessão transfonna-se em secreta às
.1 >h23min e volta a ser. · pública às
J6h34min.)
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São os ·seguirite~f os itens apreciados em sessão secreta:
-10MENSAGEM N• 206, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, dQ Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesá Nacional
sobre a Mensagem n• 206, de 1996 (n• 716/96, na
origem), P!lla qual o Senhor Presidente da República
submete deliberação do Senado o nome do Senhor Luiz Brun de Almeida e Souza, Ministro de Segunda Classe, do Quadro Permanente, da carreira
de Diplomata, para, cumulativamente com a função
de Embaixador do Brasil junto à República da Cõte
d'lvoire, exercer a de Embaixador do Brasil junto à
República do Burkina Faso.

a

-11-

MENSAGEM N• 208, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n• 208, de 1996 (n• 769/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado nome do Senhor Virgflio Moretzsohn de Andrade, Ministro de
Primeira Classe, do Quadro Permanente, da carrei·
ra de Diplomata, para, cumulativamente com a fun"
ção de Embaixador do Brasil junto à República Ára·
be do Egito, exercer a de Embaixador do Brasil junto
à República Democrática do Sudão.

o

-12MENSAGEM N• 209, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n• 209, de 1996 (n• 770/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Jorge SaHarelli Júnior, Ministro de Segunda
Classe, do Quadro Permanente, da carreira de Di·
plomata, para, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República do Suriname.

-13MENSAGEM N°215, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n• 215, de 1996 (n• 821/96, na

Outubro 1996

origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Luiz Fernando do Coutto Nazareth, Ministro de
Primeira Classe, do Quadro Especial, da Carreira de
Diplomata, para, exercer a função de ·Embaixador, do
Brasil junto à República da Guiné-Bissau.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A sessão
voHa a ser pública a partir deste momento.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos.
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente,
cedo meu lugar para a Senadora Benedita da Silva
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra à Senadora Benedita da Silva, por cessão
do Senador Lauro Campos.
A SR1 BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronun·
ola o seguinte discurso. Sem revisão da oradorru) •
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou reior·
nando de uma viagem que empreendi a El Salvador,
convidada pela UNICEF, quando tive oportunidade
de tratar de assuntos relacionados à infância daquele pafs e do Brasil. Pretendo expor ao Plenário, no
dia de amanhã, os resuHados dessa viagem tãó proveitosa.
Todavia, o assunto, objeto de meu discurso
hoje, também se refere à criança brasileira. Em pri·
melro lugar, eu gostaria de fazer minhas as palabs
que li recentemente na imprensa brasileira: "Há três
soluções para o drama da infância perdida na rua:
escola, escola, escola•.
O sucesso da política social de tirar os menores das ruas oferecendo-lhes estudo com algum tipo
de remuneração - para que não se evadam na busca de trocados - é a prova que sustenta a ênfase
dada à afirmação. A fórmula não é complicada; é
simples. E muito mais econômica do que os custos
que a infância abandonada gera, direta e indireta·
mente, para toda a sociedade.
Não tirar as crianças das ruas significa expor o
futuro do nosso Pafs a toda sorte de sofrimentos,
humilhações e violência. É permitir que tão-somente
sobrevivam, sem qualquer perspectiva para o ama·
nhã, quando deveriam estar se preparando para ele.
Também os fndices, recentemente publicados,
relativos à diminuição da mortalidade infantil, nota·
damente na Região Nordeste é alento para todos
nós. Devemos congratular-nos com toda a socieda·
de - ONGs, associações de bairro, Igreja e administrações públicas- nesse verdadeiro mutirão que está
sendo empreendido para estancar o holocausto in·
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fantil brasileiro. Ainda que saibamos que são melhoras
tímidas, que não bastam para acabar com o verdadeiro
genocídio infantil brasileiro, ressatto a importãncia de definir e trilhar o caminho do bem e da solidariedade entre
as pessoas, pois as riquezas dos resultados são colhidas como verdadeiras bênçãos civinas.
Todavia, uma situação dramática ainda não foi revertida É a situação da saúde pública. Como se não
bastasse o caso das mortes dos idosos na Clínica Santa
Genoveva, no Rio de Janeiro, objeto de Comissão Especial riesta Casa, e da Clínica de Hemodiálise, em Caruaru, Pemambuco, quando várias dezenas de pessoas
perderam a vida por contaminação da água, estamos
assistindo à morte de 35 bebês por infeoção hospitalar
no Hospital Matemo-Infantil Nossa Senhora de Nazaré,
em Boa VISta, Roraima.
•
Como é possfvel concebermos que um berçário,
que abriga vidas recém-chegadas, e que deveria ser a
garantia da protação dessas frágeis criaturas, se constitua em uma verdadeira sentença de morte, em um lugar
onde o abandono, a falta de higiene e de condições materiais mínimas se pelpe!Uem sob os olhos incrédulos
de todos nós?
Paralelamente, o Governo Federal anuncia a intenção do Ministério da Saúde de transformar 13 hospitais da rede federal em organizações sociais. O modelo
proposto estipula que 85% dos leaos hospitalares escolhidos para teste do novo sistema continuarão destinados aos pacientes do SUS. Os outros 15% dos leitos
poderão ser destinados, pelos conselhos classes hospitais, a convênios com sináiCa!os de trabalhadores ou a
empresas de saúde privada
Podemos entender que, a partir desse sistema
que pretende associar formas privadas e públicas de
atuação, haverá um estímulo no sentido de que os hospaais assinem contratos privados, visando a lucros. Sendo assim, chegamos a algumas perguntas: Será que, ao
unir-se atendimento públioo e privado em um mesmo
hospital, não haveremos de contar, de um lado, com um
atencimento de primeiríssima qualidade - da rede privada- e, de outro, com a perpetuação do atendimento medíocre, de terceira e quarta categorias?
A proposta do Governo não soa, no mínimo, contracitória, já que o ci$:Urso do enxugamento da máquina está fundamentado do sentido de que se canalizem
maiores verbas para áreas sociais, como a da saúde,
justamente quando o Congresso Nacional aprovou a
criação da CPMF com esse fim?
Será que essa proposta do Governo irá considerar a situação dos profissionais da saúde pública, que,
com salários muao abaixo do mercado, são obrigados
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a trabalhar no limite de suas forças, em dois, três es-.
tabelecimentos de saúde, para que possam garantir um
salário cigno?
ExerllJIOS de sucesso como o Hospitai Sap;l/1 Kubitschek, em Brasfiia, devem, com certeza, set !leguidos. Mas o modelo que fez dessa instituição hOspitalar
um padrão em atencimento está calcado em salários de
mercado e decicação integral do seu corpo de funcionários. Aiérri cisso, o estabelecimento funciOna sem fins lucrativos, sendo uma instituição de utifidade pública. Seu
sistema de contrato de gestão petmae ao hospital trabalhar como se fosse privado, mas é financiado pela União,
supervisionado pelo Ministério da Saúde e pelo TCU.
· Como. se vê, o mecanismo de funcionamento do
Sarah não ser reduz, simplesmente, à abertura de uma
faixa do aléndimento na saúde pública à rede privada,
como quer a proposta governamental
Tenho a convicção de que não será entregando
uma parcela da saúde pública à iniciativa privada que lograremos a democratização e uma melhoria sensfvel da
qualidade do atendimento prestado. A exemplo de políticas públicas exilosas, adotadas na área de educação
por algumas administrações, é urgente uma ação 1ambém na área da saúde por parte dos di_rigentes.
Digo isso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
porque tenho acompanhado, não só no Estado do Rio de
Janeiro mas também no resto do Brasil, a problemática
da saúde e do atendimento especffico para a criança.
O Estatuto da Criança e do Adolescente ~
os cuidados com a saúde da criança. No entanto, ·o Bra-

silvive-sitlJações gravíssimas no que diz mspeiteà saúde da criança: além da desnutrição, há a preocupação
com o HIV. Não existe nenhuma mobilização oJ movimentação ou programa especl!ico urgente urgentissimo
para o atencirnentõ aos doentes de AIOS.
Preocupo-me verdadeiramente, porque o Governo
tem uma proposta que é contracitória sob o ponto de
vista do atendimento. Sendo eu urna profissional da
área de saúde, espero que um ãa o atenci~nto de
saúde seja igual para todos, independentemente de sua
dasse social. Devo confessar, no entanto, que não conheço um atendimento igual"rtário por parte dos hospaais
púbriOOS e privados. Vejo sim, o contrário, multa gente de
dinheiro ter um tratamento especial no hospital públioo.
O tratamento é tão especial que mobiliza, às vezes,
toda a administração. Ás vezes, transferem-se pacientes, a fim de deixar vaga a enfermaria em que está esse
paciente "especial" no hospital públioo, onde vai receber
um cuidado todo peculiar e submeter-5e a cirurgias, algumas vezes, as mais sofisticadas. Enquanto isso, alguns outros são despachados para suas casas e aguardam eternamente em filas e nas portas dos hospaais.
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Não entendo que, ao associar o atendimento público ao privado, garantiremos às pessoas pobres, necessitadas, o mesmo atendimento de qualidade. A garantia da saúde do povo, bem como a sua segurança e
educação, é ITlOial e constitucionalm dever e responsabilidade do Estado em qualquer pais decente do mundo.
Por isso, faço hoje, desta tribuna, um apelo. Devemos não só prestar atenção nessa medida do Governo Federal como também considerar a necessidade
de garantir a saúde ao povo brasileiro em todas as
suas etapas de vida, ou seja, infãncia, adolescência,
idade adulta e terceira idade.
É importante que o bem-estar e a segurança para
a população sejam garantidas com medidas eficazes.
Não sou absolutamente contra a idéia de a iniciativa privada prestar um atendimento melhor e mais sofisticado à população. Mas é preciso assegurar que to- •
das as pessoas sejam igualmente atendidas.
Era o que eu tinha a áiZer, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Benedita da
Silva, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jonas Pinheiro.
A SR' MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE {Jonas Pinheiro)- Concedo
a palavra à nobre Senadora Marina Silva, para uma
comunicação inadiável, pelo prazo de 5 minutos, nos
temtos do art. 14, inciso VII, do Regimento Interno.
A SR1 MARINA SILVA (PT-AC. Para uma comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, ontem, o Jornal Nacional exibiu uma ampla reportagem sobre a remoção do assassino de Chico Mendes do Presídio da Papuda, para
cumprir a sua pena no Estado do Acre.
Foi mutto feliz aquela reportagem, porque mostrou para o Brasil as péssimas condições de funcionamento do Presídio do Estado do Acre. A que ponto
chegou a nossa segurança pública? O cidadão di!;11Q,
que espera que os contraventores da lei paguem sua
pena na penilenciária, para que diminuam os riscos que
corre, está agora obrigado a vê-los transitando normalmente no meio das famffias e dos jovens.
Lamentavelmente, aquele presídio não tem sequer as mínimas condições de manter os prisioneiros
que lá estão, quanto mais um criminoso internacionalmente conhecido pelo assassinato, que teve grande
repercussão, do líder sináJCal e ecologista Chico Mendes. Por isso, há um apelo muito grande para que ele
cumpra sua pena Mas ele vai voltar para o Estado do
Acre depois de um grande esforço da Polícia Federal
que, embora não tenha conseguido prender o seu filho
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Darcy, conseguiu pelo menos prender o mandante,
o Sr. Darii Alves. E isso demandou recursos, como o
próprio Diretor da Polícia Federal, o Sr; VICente Chelotli, afirmou.
Temos quase certeza de que, naquelas condições
mostradas pela Rede Globo , .que é a realidade do
presídio do Estado do. Acre ,, o Darii só ficará preso o
tempo que quiser. Até porque sabemos que existem
impficações muito sérias e interesses no sentido de
que ele não cumpra a pena
Reptto nesta Casa: foi com o apoio de algumas
pessoas, que Da~i. mesmo doente, com problemas de
saúde muito graves, obteve êxito na sua fuga. .,.1
Por uma questão de justiça, quero registrar.
forço por parte do Ministério da Justiça e do Secretário
de Segurança do GDF, para que Darli permaneça
cumprindo aqui a sua pena .Lamentavelmente, a Câmara Criminal do Estado do Acre, decidiu, por três votos a um, pelo retorno de Da~i àquele Estado. Nem o
Ministério, nem a Secretaria de Segurança Pública do
GDF podem descumprir o que foi determinado.
Ainda solicitamos ao. Ministério Púbfico do Estado do Paraná que recorresse da decisão, uma vez que
Da~i também pagará por um crime cometido no Município de Umuararna. Mas, infelizmente, a decisãp da
Justiça é a de que o criminoso deve cumprir a pena no
local onde foi condenado. .
'
'

'

::

'

·I

Quero responsabilizar as autoridades do Estado
do Acre, seja do Poder Executivo, seja do Poder Judiciário, e todos os envoMdos na decisão de que Darii
deve ser removido para o Estado do Acre pelo que poderá acontecer. Não posso admitir que, sob o pretexto,
de conseguir recursos para a segurança do Acre, se,
tenha que levar um preso para aquele Estado. Se esse
preso fugir, será criado um escândalo internacional, e
a Justiça brasileira estará exposta a uma sttuação de
completo vexame. Além do mais, isso significará um
grande prejuízo para os Direttos Humanos e macu,lará
o exemplo de, pela primeira vez, um mandante! de.
um crime ter sido confilenado a cumprir uma pena.
o Sr. Ademir Andmde - Senadora Marina 1Silva, V. Ex" me permite um aparte?
A SR1 MARINA SILVA - Lamentavelmente;
Senador Ademir Andrade, não posso conceder aparte a V. Ex" porque estou fazendo usó da palavra
para uma comunicação inadiável.
.
Sr. Presidente, lerei as palavras do próprio Diretor da Polícia Federal, que disse: •se o fazenci!Jiro
Da~i Alves da Silva for transferido da Penitenciária
da Papuda, em Brasma, de segurança máxima, para
a Penitenciária de Rio Branco, ele vai fugir novamente•. O temor é muito grande porque todos os es-.
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forças desencadeados para a sua recaptura podem
ir por água abaixo. Ele conclui dizendo: 'Tenho certeza disso porque Da ri i não tem mais o que perder'.
E, como não tem mais o que perder, ele vai tentar
novamente uma fuga para se livrar da pena e também porque existem interesses políticos, interesses
de grupos que têm medo de que, ele sendo novamente ouvido pela Justiça, possa delatar aqueles
que, junto com ele, foram os mentores do assassinato do sindicalista Chico Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Com a
palavra o Senador Romero Jucá, por 50 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, antes de tratar do
tema específico a que vou me referir nesta tarde, •
gostaria de registrar também a minha preocupação
com relação ao assunto abordado pela Senadora
Marina Silva, a quem não aparteei por estar fazendo
uma comunicação inadiável.
Mas desejo registrar que, no meu entender,
trata-se de um absurdo levar o fazendeiro Darli Alves para cumprir pena no Estado do Acre. Sem dúvida alguma, não há isenção de ânimos, não há condições, não há equilibrio hoje naquele Estado para
que o mandante do assassinato d~ Chico Mendes
cumpra lá a sua pena. O aparelho policial do Estado
do Acre é conhecido, bem como os problemas de
sua penitenciária, de onde já houve fugas, inclusive
a do próprio fazendeiro. Assim, vai repetir-se o que
já vem se repetindo em muitos Estados da Amazônia: a impunidade. Essa missa, sem dúvida, já está
encomendada: ou vai fugir ou vão matá-lo. Entretanto, a situação do cumprimento da pena - e não quero
estar fazendo as vezes de profeta do apocalipse ~.
por certo, não se efetivará.
Sr. Presidente, como se fizesse agora o aparte
que não fiz à Senadora Marina Silva, devo dizer~lhe
que, de nessa parte, como Senador da região da
Amazônia, aplaudo suas colocações e lhe dou todo
o apoio. Presto-lhe toda a solidariedade, porque,
sem dúvida alguma, o que se coloca neste plenário
é a verdade dos fatos.
Sr. Presidente, gostaria também de falar, nesta
tarde, sobre a recém-aprovada Comissão Temporária Interna de Investigação, criada através de requerimento de minha autoria e cuja finalidade é elucidar
os fatos que levaram à morte dezenas de crianças
no nosso Estado de Roraima.
Como já disse aqui outras vezes, infelizmente
o Estado de Roraima, bem como· os demais Estados
da Amazônia ficam conhecidos nacionalmente não
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pelo seu desenvolvimento auto-sustentado, pela força do seu povo ou pela capacidade de trabalho da
nossa sociedade, mas por fatos e tragédias lamentáveis como a morte do sindicalista Chico Mendes e
como o assassinato de maiS de 100 crianças na Maternidade Estadual de Boa Vista.
Os fatos, Sr. Presidente, começam a aparecer,
estarrecendo a população de Roraima. Não foram só
33 crianças que morreram naquela Maternidade, esse
número refere-se apenas ao mês de outubro. Pelo levantamento que a imprensa está fazendo, desde
agosto, havia lá um surto de infecção hospitalar.
E por que isso não foi denunciado? Porque estávamOs em perfodo de campanha eleitoral, e a Direlera Administrativa da Maternidade era candidata
à vereadora. Isso seria prejudicial para as forças politicas do Governo. Por conta disso, mais de 100
crianças morreram- e não apenàS.33 -, e,ainda não
se chegou ao término dessa investigação. Port(rN:o.
essa Comissão de Sindicància e de Investigação,
aprovada pelo Senado mi tarde de· hoje, tem .uma
enorme importância, porque acompanharemos o trabalho do Ministério Público, 'que tem esSa obrigação.
Hoje, o Ministro Adib Jatene me. é;flsse que tinha
solicitado ao Ministério Público que acompanhasse as
investigações e que está ínandando também para a
Roraima uma auditoria especflica do Ministério, oJ;lj~
vando levantar as responsabilidades por esse massacre de crianças indefesas que procuraram a vida e encontraram a morte na Maternidade de Roraima.
Este é um assunto muito sério! Essas crianças,
suas mães e suas tammas estavam sob a proteção
do Estado, estavam sob os auspicies da Constituição Federal, que garante saúde para todos, mas' essas crianças foram assassinadas. · ·
Tenho em mãos dezenas de recortes 'que registraram esses fatos. Falarei apenas em um deles,
porque é estarrecedor e demonstra o· clima da saúde
'
- · '- ··
no Estado d_e Roraima.
· A Folha de S.Paulo 'ontem· publicou, na sua
primeira página, a fotografia de um coveiro enterran_do uma crianÇa ~m-nascida, e ao lado dele, várias covas abertas. A notfcia é a seguinte:
'

'

'

' '

,.

• . ' ·• -.'

3':•.'- ~ :' ..

. .·o coveiro Jairo da Silva,.•18, enterra o
bebé Gesica Diane, no cemitério, Campo da
Saudade, em Boa Vista (RR), ao lado de dezenas de covas de crianças já feitas. . 1
Diz o coveiro: ·
••

'

•••.,

''

,;. • • • •

. .::.

-·· '1..1;:

1""

· •A geÍlte deixa tudo cavado, senão fica
de última hora e ar não dá. Teité dia que en, ·" , · · •: - terrei sete bebês. •
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As covas já ficam abertas, esperando as vítimas da saúde do Governo do Estado de Roraima,
enquanto o Governador passeia .de helicóptero,
caça tamanduá no lavrado e constrói obras superfaturadas, inclusive na área da saúde. Temos provas e notas fiscais que demonstram o pagamento
superfaturado de reajustes de obras do hospital
público estadual em Alto Alegre, enquanto tudo
isso acontece.
Enquanto se desviam recursos públicos,' a saúde de Roraima está à míngua, e os coveiros antecipam o trabalho, abrindo covas para enterrar dezenas de crianças recém-nascidas.

A Srt Marina Silva - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ - Com prazer, ouço V.

Ex".
A Srt Marina Silva - O pronunciamento de V.

Ex" é muito forte. A Senadora Benedita da Silva já
havia enfocado inúmeros problemas referentes à
situação da saúde no Brasil. Apresenta V. Ex• a situação diffcil em que se encontra o Estado de Roraima, fazendo uma denúncia muito grave: que o
número é bem maior, aproximadamente 100 crianças; que as pessoas responsáveis sabiam que já
havia o surto de infecção hospitalar e silenciaram,
porque o fato poderia trazer prejuízos eleitorais. É
uma denúncia muito grave porque, se acontece
por problemas da saúde, mas não de forma premeditada, deliberada, com a conivência das autori·
dades responsáveis, é diferente. Mas, se for nas
circunstâncias que V. Ex" está denunciando, o Ministério Público, a Comissão de Sindicância do Senado Federal devem envidar todos os esforços
para que fique provada essa tese de V. Ex" para
que os responsáveis sejam punidos com a cadeia.
Antecipar a morte de quem está nascendo só mas•
mo numa situação, num ritual quase que louco, in·
femal. Quando a famnia inteira se prepara para a
vida, para receber um pequeno ente querido que
está chegando, os coveiros já estão aguardando
com uma cova porque sabem que o número de
crianças que morre na maternidade é muito grande. Sou inteiramente solidária com o pronunciamento de V. Ex•. Creio que é uma questão de honra e de defesa da vida neste País o esclarecimento desse episódio. Que os responsáveis sejam rigorosamente punidos, para que sirva de exemplo,
pois, em primeiro lugar, está o respeito à vida, e
não os interesses polflicos. O que adianta ganhar
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uma eleição manchada, maculada pela morte de
mais de 100 bebês? Meu Deus, que serviço público
prestaria essa criatura que tem uma eleição já carimbada com a morte de inocentes, que poderiam
ser bem cuidados se o alerta tivesse ocorrido na
época em que se teve conheçimento de que havia
um surto de infecção hospitalar?! Muito obrigada

O SR. ROMERO JUCÁ- Agradeço as palavras
de V. Ex", Senadora Marina Silva.
Nas matérias dos jornais, mães e familiares
dos bebês mortos já diziam· que internamente tomaram conhecimento de que esse surto de infecção já
ocorria antes. Algumas mães, desesperadas, aimda
disseram aos jornais: "Por que eles não nos avisaram? Teríamos levado as crianças para nascerem
em outros locais. • A morte de mais de 100 bebê~ já
está comprovada e já estamos com a· relação dos
bebés mortos e enterrados nos cemitérios municipais de Boa Vista. Portanto, entendo que a comissão do Senado como o Ministério Público devem ir a
fundo nessa questão.
Encimo o meu pronunciamento registra~do,
com muita satisfação, o que me disse o Líder do PT:
que V. Ex", Senadora, já foi designada como representante do PT nestà Comissão. Solicito, então, às
Lideranças dos partidos que indiquem rapidamente
seus representantes, para que já amanhã possamos
ter uma primeira reunião e definir algumas questões.
Os problemas não estão resolvidos. Atualmente ainda existem 5 crianças com infecção hospitalar no
Hospital Matemo-Infantil Nossa Senhora de Nazaré,
em Boa Vista; outras foram trazidas para cá. As fammas têm muito a dizer; da mesma forma, os médicos daquela maternidade. Sem dúvida, temos muito
o que investigar para que as sociedades de Roraima
e do Brasil possam, punindo os culpados, discordar
desse tipo de crime praticado em nosso Estado.
Não gostaria de falar tema como este, mas
como representante de Roraima, da Região Amazónica e como Senador da República, tenho a responsabilidade de ir a fundo nesta questão, trabalhando
com meus Pares para, nessa Comissão, indicarmos
as providências a serem tornadas e, mais ainda,
com o auxmo de Deus, os caminhos que impedirão
novas tragédias como esta no cenário nacional.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
DISCURSO:
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bebês." Até
ontem,33
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,

Materno~lnfantil

Nossa Senhora
de Nazaré, em
Boa Vista. Pág. 3-9

CORREIO BRAZILIENSE
ViSITA AO BERÇÁRIO DO HORROR
Mães e recém-nascidos convivem com baratas e ppnos sujos de sangue.

Boa Visca-Du ladodc•dcnlro,um pequeno ~anoma·
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Luta pela sobrevivência à beira do ~sgoto
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sltw••Jiu C<iiÍtica da ho.>;ii!i!l itt/imtii de
Hotr ~t.,fu .:'Vu i.üt..iiilr.l~
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oa Vista · · :\u (ado dt: uma
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'""J:nlu. nf•)o fnndolÕ do ii o'> pi
fõll ~lô'!lt•mu·l nl~mtil NuS5a Senhora
dt· N<JLal(;, um Jlt:queno cai:tiio não
era wliidtt pur ninr;uem. Ficou ali

B

ontem ,. t:Uard:t\'3 o corpo de uma
::!t'mna ~Pm nmnt:. filha de ouna
mt>nina. a t·~tudame f'rancinilda
Pertira. dt• ap!'na:. 15 anos. Ao con·
trâz io dn-;. ou:w:> J2 bebes que enrre
osdi.a l"c :!:! de outubro morreram

ahúnu
de inf~çãCI hu~pitalar no be'rçârio
da matf'rnid:ede. o dP fra:ncinilda
pl"rtlt.••: a \'ido~ JlO! t·outa de "anõxia
inttll·mrro" ... umiitahespiratório
f)rovoca,ju RC' feto pela aspiraçâõ>
de mecênio tfezes do próprio bebê)
durante o n:ascimemo.
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dos n:1 entrada do lw::-pital ao gri·
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sem roupa. Faz como da outr:a
ve;:··, ~rita\';1., revoh:1d01 pnrque não
·· ha,·ía uniformes para os mCdicos
no centro dnírgicn. "l-,sui íaltando
de tudo aqui dentro. Temo~ as ba·
~as cirUrgicas. mas não lt'mO~ fJ:'
unifot mt-s para coluc;u por baixo.
Ontem fsextal ;a noi1e perdi-a cahe·
ça e sai gritando". ;u~tifknu-se a

obstetra

ESHRANÇA
Ou_tro que cansou dt• h(..J.t c:aladn

foi o m,rdico obsuma l.ui1 t:uilht>r
me. "Há 15 diast'stou :o.('m úmmi1
Falt:! Ju; todl~ dia. nin~;.1~m aWiema
IX'f:3r r_w ~ono ~l!m VPnt1lador. ,\qm
no hospit:d, comc1 \-ou far.t•r minha~
cirurWas 5(', no mt"io da npt·ração. a
lu1 aeaba, o gerador falha e o <u
condici(mado qm.•ima. (h mêdico$ ,

estão muito insa1bft•110:.. mas pelo
menoo; h;í esperan(;a de qu<-agora
dcpoil> dt•toda cs.o;a lmgt~da as coí·
sa:. muclrm", di:r.ia o ob~terra qur
das 7h fls 10h da manh;i alt•ndt•ua
mais d(• dt"J" p:~cientes.
A t.':.pt"lança dt' GuUiwrmt• não
cht~Ciu ;~o:. rmr~lon.•:> ti:~ pt'Cii.;uria .
no pn:ldio t"m l're!Ut' au lwrç::irio. .-\li.
p.:la ~radt· mf•t·~ ~ri1;1vam t·um fl~ fi
llw.: n~t • ·•I•· 'I "h' ho~pual t'SI<i
m:u.m.J,. n•:···•~ oJ.lnçm•. :\qui. n••
~wdi.••••·• "' ••wumu~ s:iu mab ,.,.
1!111.... m.,. :'""'•'lll du nw:.mu jt"llll

REQUERIMENTO N2 1.036, DE 1996

Requeiro, nos termos dos artigos 71 e 74, a, do Regimento
Jntemo, seja criada uma ·comissão Temporãria lrltema•, composta por sete
Senadores, para, no prazo da sessenta dias, acompanhar, ln loco, os atos,
fatos
circunstâncias que envolveram e provocaram a morte de dezenas de
crianÇas no berçário do Hospital Matemo-Infantil Nossa Senhora de Nazaré,
em Boa Vista, Estado de Roraima.

e

JUSTlFICAÇÃO

A sociedade brasileira. ainda nAo refeita das tragédias de
Caruaru e do Rio de Janeiro, onde dezenas de pacientes de hemodiálise e
idosos pereceram pela incUria dos que deveriam cuidar da sua saúde,
estarrecida recebe agora .a notfcia de que mais de trinta recém-nascidos foram
vitimados por Igual tratamento desumano, em hospital público estadual de
Roraima.

As declarações da medica Odete Irene Oominguez.
diretora exonerada do ho,spltal, ratificam que o infausto acontecimento teve por
causas principais a situação deplorável de higiene e a inexlstêncía da
Comissão do Controle de Infecção Hospitalar prescrita pela Organização
Mundial de Saúde.

rodu 1'11W :... 1qni t'..,1ii ('Unl p!WTI
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Assim. considerando a gravidadllt que envolve a questão, o
Sanado Federal não pode ficar indiferente ao clamor da sociedad9 brasileira,
que a:cige medidas sérias e l,lt'Qentes, visando à apuração de todas as
irregularidades que ocorreram antes .ela tragédia, e a punição dos
responsáveis.
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Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Jonas Pinheiro deixa a cadeira
da presidéncla, que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda.
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson
Péres. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio
Cafeteira. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Eduardo Outra. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez
Tebet. (Pausa)
Os Srs. Senadores Emandes Amorim, Odacir
Soares e Joel de Hollanda enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forrÍla do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho com freqüência assomado a tribuna desta Casa para denunciar irregularidades administrativas do Governo
do meu Estado. Tenho fetto inúmeras denúncias de
superfaturamento de obras públicas ao Ministério
Público e a opinião pública. Não o faço por mero espírito denuncista. Gostaria de poder estar fazendo
elogios ao Governo do meu Estado. Porém, lamentavelmente isso não tem sido possível em razão da
comprovação das irregularidades denunciadas.

A renúncia do Secretario de Estado da Saúde,
médico e deputado Estadual Mauro Nazif, depois de
exercer o cargo por apenas 29 dias, é mais uma prova de que minhas denúncias são absolutamente procedentes. O [llédico Mauro NazH deixa o cargo fazendo graves acusações ao Governo Valdir Raupp.
As acusações tomam-se mais graves ainda por serem feitas por um aliado· do próprio Governo, tido
como uma das pessoas mais prudentes e moderadas da política rondonien5e, que assumiu a Secretaria representando o seu partido, o PSDB, depois da
exoneração do médico e vice-Govemador Aparício
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Carvaiho, que igualmente fazia acusações de c;orrupção do Governo Raupp, na Secretaria de Saúde.
Ao deixar a Secretaria de Estado da Saúde no
dia 11 do corrente, o médico e deputado estadual
Mauro Nazif, apesar de sua notória prudência, em
entrevista a imprensa de Rondônia, denunciou várias irregularidades administrativas constatadas nos
29 dias em que esteve a testa da Secretaria de Saúde, o que corrobora as acusações fettas pelo seu
antecessor e vice-govemador-govemador do Estado, dr. Aparício de Carvalho.
o ex-secretário denunciou que de uma amostragem .~e apenas 15 produtos que deveriam existir
no almoxarifado do Hospttal de Base, 12 deles não
existiam. Isto é, o Governo pagou por tais produlj>S,
mas nunca os recebeu. O .dinheiro foi parar na mão
de algum espertalhão do Governo Raupp, como
aconteceu com o desvio da merenda escolar que
denunciei desta tribuna.
Senhor Presidente, é algo muíto grave a denúncia que faz o médico Mauro NazH. Um Estado
pobre como Rondônia vem sendo saqueado. E o saque se dá exatamente na área de Saúde. Um Estado cuja população sofre as maiores carências, especialmente por ser uma região endêmica de malária
É de se ressaltar a integridade moral do ex-Secretário Mauro Nazif, que constatando as irregularidades, para não se dizer o roubo, imediatamente encaminhou notitia crlminis ao Ministério Público do
Estado, para apurar o que encontrou de irregular:
Em apenas 29 dias no exercício do cargo de
Secretário, Mauro Nazif, conforme disse em sua entrevista após deixar o cargo, detectou em vários procedimentos licitatórios superfaturamentos de preços,
tendo inclusive deixado de efetuar os pagamentos
daquilo que julgava irregular.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores! é vergonhoso o que o médico Mauro Nazif denuncia com relação a convênios do Governo do Estado celebrados
com o Governo Federal. Toma-se ainda mais vergonhoso a medida que sabemos dos esforços do Governo Federal para debelar a crise da Saúde Pública
no pafs. Todos desconfiávamos do verdadeiro destino que seria dado as contribuições da IPMF. O povo
quando opinava contrariamente a contnbuição da
IPMF, não era porque não quisesse participar do esforço coletivo para superar a crise. O povo temia o
desvio do dinheiro dessa contribuição, exatamente
por falta de seriedade dos administradores como
Valdir Raup.
Mauro NazH, não ficou seduzido pelo cargo de
Secretário de Estado, e numa demonstração de co-
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ragem moral, denuncia que um convênio para aquisição de ambulâncias no importe de R$ 7 milhões de
reais), sendo que 5 dos quais já se encontram em
caixa, estão sendo roubados. Detectou que os preços dos vefculos adquiridos e outros itens mais do
convênio, estão superfaturados em até duas vezes e
meia a maior dos preços praticados no mercado.
Porém, Sr. Presidente, o que levou o brioso
médico Mauro Nazi! a renunciar ao cargo de Secretário de Estado da Saúde, foi o vergonhoso· superfaturameilto dos preços da obra de construção do indispensável Hospital de Cacoal, que tem como objetivo atender a demanda do interior do Estado. Segundo o deputado Mauro Nazif os preços da unidade estão elevadfssimos, o que motivou seu pedido
de renúncia. Denuncia Mauro Nazi! que desde o pri"
melro momento em que tomou posse no cargo de
Secretário, recebeu inúmeras pressões para liberar
recursos para a construção do Hospital de Cacoal,
quando ele sabia que os preços estavam acima do
valor de mercado. Não resistiu as pressões e teve
que renunciar para não compactuar com a corrupção que permeia o Governo de Rondônia. A obra de
construção do Hospital de Cacoal, segundo informações do próprio Secretário do Governo Raupp, está
superfaturado em mais de 400%.
Gostaria, finalizando, de prestar aqui uma homenagem ao dr. Mauro Nazi!, pela coragem moral
de denunciar o roubo que existe na Secretária de
Estado da Saúde de Rondônia, e colocar-me a sua
disposição para as denúncias que pretende fazer ao
Ministério Público Federal e ao Ministério da Saúde.
O Governo Federal, através do Ministério da Saúde,
precisa tomar conhecimento de tão graves irregularidades cometidas contra o povo do meu Estado, praticadas pelo Senhor Valdir Raupp de Matos.
Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na qualidade de Presidente da Comissão Mista da Medida Provisória n•
1511, de 25 de julho do corrente e em seguida instalada no dia 28 de agosto, não posso deixar de trazer
a essa Casa informações que atualizam os avanços
alcançados, durante as sucessivas reedições da MP
n• 1511, nos meses de agosto, setembro e outubro.
A Instalação da Comissão Mista foi efetivada
em 14 de agosto de 1996, sob minha Presidência,
tendo o Senador Lúdio Coelho, como Vice Presidente e o Deputado Elton Rohnelt, como Relator. Participavam, ainda, como membros titulares: os Senadores José Abreu Bianco, Marina Silva, Emandes
. Amorim, Bernardo Cabral, Valmir Campelo e os De-
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pulados Federais Osmir Uma, Rogério Silva, Gylnei
Viana, Silvemani Santos, Celso Russomano e Bosco
França.
..
Na reunião dos dias 14 e 15 de agosto, foram
ouvidos os depoimentos do Dr•. Marcos Correia Lins,
em substituição ao Ministro Extraordinário de Política Fundiária, Dr.Raul Balem Jungmann Pinto; do Dr.
Assuero Doca Veronez, Presiden~ da Federação da
Agricultura do Estado do Acre, que representava o
· Presiden~ da Confederação Nacional da Agricultu. ra-CNA, Dr. Antonio Salvo; do S~. Francisco Uribano,
Presiden~ da Confederação Nacional dos Trabalhador~ da Agricultura-contag; do Dr. Márcio Nogueira
Barbosa, Diretor do Instituto .Nacional de Pesquisas
Espaciais-INPE; do. Dr.Roberto Paranhos do Rio
Branco, Presidente da Assoc.i~o dos Empresários
da Amazônia.
Foram ouvidos os Senhores Govem~ores
Valdir Raupp, do E$do de .Ronctônla e Jõão{Jlí.Rodrigues Cspiberibe, ; do Amapá. . Fizeram-se .representar os Governadores . de . Roraima, Dr.Neudo
Campos, na pessoa do Dr. Erci de ~oraes, Secretário de Agricultura e o Governador. do Acre, Sr. Orleir
Camelli, foi representado pelo Secretário de Planejamento, Dr.Luis Carlos Nalim. . ,
.
Não compareceram ante a Comissão Mista da
MP 1511, nessa primeira oportunidade, os Ministros
do Meio Ambiente,Recursos Hfdripos e da Amazônia
Legal, Dr. Gustal!<' Krause Gonçalves Sobrinho; o
Ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Palmeira Lampreia; o .Embaixador Ronaldo Mota Sardenberger, da Secretaria de Assuntos Estratégicos e
o Presidente do lbama, Dr.Eduaroo Martins.
Deixaram também de atender .ao convite da
Presidência da Comissão Mista da MP n• 1511, os
Governadores do Amazonas, Sr. Amazonino Mendes; do Pará Dr. Almir Gabriel; do Maranhão, Ora.
Roseane Samey; de Tocantins, Dr. José Wilson Siqueira Campos e do l\llato Grosso, Sr. Dante de Oliveira.
·
Os Srs. Ministros e Governadores de Estado
que· não atenderam· ao convite para as reuniões dos
dias 14 e 15 de agosto, foram convidados para.pma
nova reunião marcada para o dia 1O de setembro
que,_de resto não aconteceu; por falta de comparecimento dos ilustres convidados.
1
A Comissão Mista da Medida Provisória manteve audiência com ·o Excelentfssimo Senhor Piesidente da Repúblicà, Dr.Femando Henrique Cardoso,
no dia 20 de agosto, manifestando na ocasião sua
discordância relativa aos termos da Medida Provisória Na oportunidade, foi entregue ao Presidente, Fer-
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nando Henqrique Cardoso, documento que vai anexado (Anexo N• 01 ).
Podemos dizer que o ponto alto da atuação da
Comissão Mista da Medida Provisória n• 1511, foram as duas audiências públicas celebradas em Por·
to Velho,Rondônia, no dia 5 de setembro,e, em Rio
Branco, Acre, no dia 6 de setembro.
As audiências foram realizadas nas Assembléias Legislativas, dos Estados de Rondônia e
Acre, com a presença de Senadores é Deputados
Federais, das bancadas federais dos dois Estados,
Presidência das Assembléias Legislativas, com imímeros Deputados Estaduais, sociedade civil organizada, Organizações Não-Governamentais. Ressaltese uma presença maciça e muito participativa nas
•
exposições e discussões realizadas.
Às duas audiências públicas compareceram o
Presidente do lbama, Dr.Eduardo Martins; Secretá·
rio de Desenvolvimento Integrado do Ministério do
Meio Ambiente, Dr.Raimundo Deus- Dará; Diretor de
Recursos Naturais do lbama, Dr. Paulo Benicar.
Nas duas audiências públicas, Senhor Presi·
dente, foram entregues à Presidência da Comissão
Mista da MP n" 1511 , inúmeros documentos que expressavam a vontade regional. Pode-se dizer também que ocorreu uma marcada convérgência de opiniões, em tomo dos seguintes itens:
a) • a edição da MP 1511 , sem uma consulta
prévia aos senhores Governadores e às lideranças
polfticas regionais foi considerada um ato de força,
uma postura imperial, uma medida antidemocrática;
b) -as manifestações reconheoeram os grandes prejuizos que resultarão da aplicação da MP n•
1511, tolhendo a expansão das atividades agropecuárias. Isso tanto do lado dos pequenos prbdutores, que em lotes de 30 a 50 hectares somente poderão lavrar as terras em uma área de 6 a 1O hectares, considerada insuliciente, quanto aos grandes
proprietários que, para as atividades pecuárias, precisarão deter áreas enormes. Por exemplo, um pecuarista para apascentar um rebanho de mil bois
precisará possuir uns 5 mil hectares de terras, e nela
ter implantada uma área de pastagens de 1.000 hectares;
c)· a edição da MP 1511 abre uma oportunidade reconhecida nas sucessivas reuniões, depoimentos e manifestações populares, de forma a que possa vir o Governo Federal traçar uma politica de desenvolvimento regional, considerada inexistente
para a Amazônia
Durante o mês de setembro e outubro, antecedendo às reedições da MP 1511·2 e 1511·3, reuni-
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me com o Presidente do lbama, Dr.Eduardo Martins
e sua Diretoria, com o Secretário de Desenvolvimento Integrado, do Ministério do Meio Ambiente, Dr.Roberto Deus Dará, no Ministério do Meio Ambiente,
lbama e em meu Gabinete, no Senado Federal, o
que está permitindo avanços para uma reedição da
MP 1511, que venha a ser menos prejudicial para a
Amazônia
.
É preciso esclarecer, Sr. Presidente, que não
apenas a questão relativa à reedição da Medida Provisória está sendo posta em discussão, mas também
a exploração madeireira. O Ministério do Meio Ambiente e o lbama, como executor, estão pondo em
prática a chamada ~Operação Amazônia" quf~stá
inviabilizando a indústria madeireira, tanto das grandes empresas laminadoras, e da industria de. compensados, voltadas para a exportação, quanto as
médias e pequenas serrarias.
A opinião pública em Rondônia está em estado
de tensão devido as tenlativas de fechamento da
BR-364, em Ji Paraná, e na BR-421. Os jornais de
Porto Velho estampam manchetes como esta : "IBA·
MA fecha Rondônia". Fala-se até em uma operação
de guerra contra a principal atividade econômica de
Rondônia, desencadeada pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-Jbama.
A Amazônia, e, em particular, o meu Esta·
do,Rondônla, não podem prescindir do aporté, da
contribuição financeira e da geração de empregos
que a industria madeireira representa .para a região
Amazônica.
Em Rondônia, Sr. Presidente, é profundamente
questionável que o Plano Agropecuário e Rorestal
de Rondônia-Pianafloro, que vem aplicando recursos da ordem de US$ 228,9 milhões desde junho de
1993, tenha deixado de lado, sem definição e apoio, a
questão florestal de uso econômico imediato, ou seja,
a atlvidade madeireira.
•I
Numa análise da aplicação de recursos dO Planafloro, Com as informações de que disponho datadas
dezefTibro de 1995, dos recursos totais previstOSj(US$
228,9 milhões) haviam sido aplicados apenas US$
90,8 milhões, ou seja 39,6"/o do total dos componentes
do Programa Deste total, o componente ag~orestal
que estava contemplado com uma alocação de US$
81,4 milhões só havia aplicado US$ 26,0 milhões, o
.
que corresponde a 31.9% do subtotal. , .
Na área de Manejo Rorestal, seriam implanta·
dos dois projetas-piloto nas Rorestas Estaduais de
Rendimento Sustentado de São Domingos e Macha·
dinho, que totalizam 330 mil hectares:. ·.
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Também, ficou definido que seriam operacionalizadas as Rorestas Nacionais do Jamari e Bom
Futuro. Realizar-se-iam, ademais, estudos no setor
florestal no âmbito da Zona I e implementadas seis
(06) ReseiVas Extrativistas, envolvendo uma área de
3.382.000 hectares
É importante, Sr. Presidente, aduzir que essas
programações ainda não introduziram no compor'lmental dos industriais madeireiros, dos donos de pequenas ~rrarias e das pessoas ligadas à exploração dos recursos florestais a imperiosa necessidade
de começar a por em prática o manejo sustentado
das florestas.
O termo manejo florestal sustentável, de acordo com o Decreto n• 1.282, de 19 de outubro de
1995, é definido como •••• a administração da flores- .
ta para a obtenção de benefícios econômicos e sociais, respeitando-se os mecanismos de sustentação
do ecossistema•. Essa definição deixa claro que
para ser sustentável, o manejo deve ser economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente
justo.
Com o crescimento da importância dada à
questão ambiental, colocando a possibilidade de esgotamento real dos recursos naturais do planeta,
principalmente a partir da declaração da Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972, surgiram grandes pressões
para que os sistemas de produção predominantes
fossem substituídos por outros que atendessem o
novo paradigma da sustentabilidade.
Posteriormente, a posição de 1972 foi reforçada com o evento da ECO 92 ou RIO 92, quando foi
celebrada no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e foi elaborada a Agenda 21: Desafio Global,
Novo Paradigma e Visão do Futuro.
Com a aproximação de um novo evento ambientalista agendado para o Rio de Janeiro, no inicio
de 1997, a já denominada RIO 92+5, que seiVirá
para avaliar os resultados das polfticas ambientalistas definidas na RIO 92, mais e mais difícil se tomará para o Brasil continuar a por em prática atividades
predatórias.
Muito embora reconheçamos que existem em
Rondônia e na Amazônia, madeireiros que estão fazendo uma exploração da floresta dentro dos moldes do desenvolvimento sustentável, com planos de
manejo aprovados e fiscalizados pelo lbama, é preciso que o Governo do Estado de Rondônia, em particular, passe a utilizar do instrumento e dos recursos do Planafloro para apoiar forte e decididamente,
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o setor madeireiro. É pr~so q~e a atividade madeireira deixe de ser encarada, como uma atividade
'"\· . · .... ~ .. ·
predatória
.:
Tenho Informações que ·o Planafloro dispõe de·
US$ 13 milhões para essa finalidade. De outro lado,
é preciso que os industriais, ·os madeireiros, os donos de pequenas serrarias; os ~oreiros", os trabalhadores envolvidos na atividade tenham consCiência da necessidade da busca de •..•uma sarda inteligente, séria e competente para assegurar as atividades ~uras das empresas madeireiras do Estado de
Rondônia de forma sustentada"...
' .· · ·
Rondônia,· Sr. presidente, não' pode preseindir
da geração de riquezas para a qual que o setor madeireiro contribui, podendo até incrementá-las. O setor madeireiro tem que trabalhar é::oin os olhos. postos no futuro, praticando e apeÍfeiçeando o manejo
florest_?J susten~do; para o· bem~ estar das M~ras
geraçoes rondomenses e amazômdas,, .. - · · · .
No que diz respeito à'questão. da· reedição da
Medida Provisória n" 1511-3, o Presi.dente Edu<lrdo
Martins admite uma flexibilização da Medida, Essa
flexibilização consistirá em considerar os esforços
dos Estados com polfticas ·de zoneamento sócioeconômico-ecológico, como as que têm os Estados
do Mato Grosso e Rondônia, mediante o Prodeagro
e o Planafloro. Será feito um esforça para que o~ demais Estados da Amazônia sejam estimulados e
atraídos para a implementação de seu 'zonearnento.
O Governo Federal apoiará os Estados 'na obtenção
• de recursos de financiamento junto ao Banco Mun·
· ··
dial, por exemplo.
Talvez seja dado um tratamento diferenciado
entre os vários tamanhos de propriedades: as pe':juenas (até 50 hectares); as médias (até 500 hectares) e as grandes propriedades (maiores do que os
500 hectares). Essas peculiaridades ainda estão em
etapas de estudo e a Presidência do lbama tem o
compromisso de na próxima reedição, introduzir modificações no texto da MP n2 1511-3.
· No que diz respeito, Sr. Presidente, a questão
da exploração madeireira, a Presidência do lbama
está aberta à utilização do estoque de madeiras
existente nos pátios das indústrias, das laminadoras,
das serrarias. Esse estoque teria que pagar a taxa
-de .reposição florestal (para cada m , seria cobrado o
plantio de seis áiVores e isso convertido em termos
monetários).
O valor da taxa de repOsição deverá ser negociado entre o lbama; o Estado de Rondônia e os empresários. As arrecadações resultantes irão. para um
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·'fundão' que deverá ser utilizado para a implementação do manejo em urna Roresta Nacional (FLONA).
A operacionalização da Rona, no caso de Ron:dõnia, exemplifica-se com a Roresta Nacional do Jamari. É preciso fazer o inventário florestal, implantar
a infra-estrutura de estradas principais e ramais car.. ·readores; proporcionar a capacitação de mãCHieobra do setor madeireiro, efetivar a coleta de semen- tes e a produção de mudas de essências flore~tais.
Essa Flona , uma vez ativada, poderá vir a su.'pnr a indústria madeireira de Rondônia, que está
sendo tomada como exemplo. Para aumentar os re. cursos arrecadados com a cobrança da taxa de re. posição, que deverá ser pequena, haverá a necessi-dade de o Governo do Estado e o Planafloro, contri.'buírem com recursos para a efetivação de urna polf-. tíca florestal sustentada que assegure um futuro promissor à industria madeireira de Rondônia.
Tenho esperança. e mais do que esperança, a
· convicção de que o Excelentrssimo Senhor Ministro
- do Meio Ambiente, dos Recursos Hfdricos e da
· Amazônia Legal, Dr.Gustavo Krause Gonçalves So., brinho, e o Presidente do lbama, Dr.Eduardo Martins, térão a sensibilidade e o empenho já demonstrados em repetidas e exaustivas reuniões, de redi. recionar da atuação do lbama, na Amazônia e em
Rondônia. Tal redirecionamento implica algo muito
mais positivo do que simplesmente autuar, apreen. der, lavrar autos de infração, interditar e embargar a
atividade madeireira com a finalidade llnica de arrecadar recursos para o órgão. É preciso atuar de for- ma ·preventiva, de sorte a educar os industriais madeireiros.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

SR. OOACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
ANEXO

DOCUMENTO ENTREGUE PELO SENADOR
ODACIR SOARES, PRESIDENTE DA cOMISSÃO
MISTA DA MP N• 1.511, AO EXCELENTfSsiMO-SENHOR PRESIDENTE DA REP/JBLICA DR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.

1) - Uma medida 1ão drástica, como a Medida Provisória n"
1.511, obviamente não poda ser generalizada para uma ruglão da
dimensões tão gigantescas, onda se sabe que oxistem.acentuadas diferenças regionais, não apenas com ralação à sua. flora a
fauna. mas, sobretudo, ao potencial da utilização da suas tanas,
às suas caractarfslicas ffslcas e qufmlcas, às suas condi~ da _
relevo, de acesso, e à dlsponibHidade de mão-d&-Obra ate..
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2) - Tanto Rondonla como Mato Grosso, Já vêm de algum
tempo, se preocupando com poiCticas qua dêem ao ordenamento
florestal de suas terras rurais:
2.1)- Em Rondônia, o PLANAFLORO- Plano Agropecuárfo e Floraslal da Rondonla Iam o objetivo geral de •_ propiciar o
adequado manejo e a conservação dos recursos naturais e o desanvoMmanto do Estado de Rondllola'. O DBCI9to n" 3.782, da
14 do junho de 1988, com uma clara preocupação ambiental, fi·
xou uma polfUca de ordenamento para a ocupação das terras runifs do Estado, segundo o Zonaamenio S6c:!o EconOmlco Ecológico. Tal_ medida foi raforçada pala Lei Estadual Complementar n•
52, da20dadezembro de 1991 •
2.2) - O dlsdpllnamanto do uso das terras de Rondônia
está baseado na 11 Aproldmação do Zoneamento S6clo-econom~
co ecológico. com a dlsc:rimlnação da seis Zonas Ecológlcas-EconOmlcas. Nesta ano, Iniciou-se a 2" Aprol<imação do Zoneamento.
que a1ualizar.i as mudanças ocontdas deste 1988 (data da execução da 11 Aproximação).
2.3) - Os recursos do Planalloro são da ordem de US$
228,9 milhões, com a participação da União, tlnanciedos pelo
BIRD (US$ 167,0 mllh&>s), Recursos de contmpar11da de União
(US$ 31,0 mllh!!es) e recursos do Estado de Rondônia (US$ 30,9
milhões). O maior Impacto esperado do Planaltoro será o alcance
da slgnHicatl)'ll Rldução na_ taxa de destruição de llon!sta tropical
iamanescenti. em Rondônia, além das obras de Infra-estrutura no
melo rural (saúde, abastac:lmento de água. es!Jadas a aducaçlio.).
2.4) -As Áreas lndfganas (22%), as Unidades de ConserWção de Uso DU..to '(22%) e as Unidades de ConServação da
U5o lndlruto {12%), Indicam· umá nãO-Uullzação Conv9ncional das
torrai rurais (corta RISO) de 56% dos 238.S12 km2 do Estado de
Rondonla. Os 44% rumanesCer&tes, de área do Estado da Rondõ·nfa, ou seja 10,1 milhões de hoctaras seriam utilizados confonne
o disposto no Código Floresta~ Lei n' 1.771 de 15do setambro de
1965, que. na região AmazOnlca, datennlna ao proprfebirfo manter Intactos e não aHarados; so% de áRia 1ota1 de sua proprt-de. oar rusulta que Rondonla só podaria dispor da melada dos
10,1 milhões de hoelares, ou soja clnoo milhões da hoctaras, se
.•
.
.•
pruvaleoar a MP n' 1.511. .

p~grafo

~P

2.5) - Com a apllcaliAo do
2', do Art. 44,
n•1.511, os proprfatárfos de RondOnla podarão utilizar corri~·
.RISO, apanas 20%, ou seja, dois milhões de heclarus. Estâ MP,
acal'!lltará a Inviabilidade dos projatos de Assentamento do Incra.
uma vez ·que do ·lotas do hectares. soinenie podariam ser utilizados 6 hectares, tomando Inviável a agrfcUiturafcrfação, em
áRias tAÓ diminutaS. Os projlltetárfos da malor!IS áRias seriio InduZidoS a urna ampliação <ÍeScabldli da suas pici>rfa<Íades, já que
paru uma paaJárfa de 1.000 cabeças de gado de corta, o IJ9CU!l·
rtsta proclsará de. 5.000 hectares•.•" , .

3ó

o

área

3J - éstãciO do M'aio Grosso poSsui Ílma
tarrttonal
da 906.806 tcm2, dá m.smà fànna que o Estado de Rondônia, e
slinuttaneamente. concébeli a contratou corri o BIRD ·o PROOEA·
GRO- Progruma da DesenwMmÍ!ntO Agroainblental. · ·· '
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3.1) -O Prt>deagro.conta com 285,7 milhões, de valor global, dos quais US$ 205 milhões serão financiados pelo BIRD;
contrapartida ficou definida em US$ 34,2 mDhões para a União, e
US$ 46,5 milhões para o Estado de Mato Grosso.
3.2) -o Prodeagro pretendo artiaJiar dois macro-objativos:
a) - o desenvoMmento, a melhoria da qualidade de vida atmvés
da produção e renda; b) - objatiVa manter a utilização auto-sus-

tentada dos ecossistemas onde se reaflzam tais a1ivldalles. Como
o projeto visa o eoo-desenvolvimento, o Prodeagro busca a tmnsformação ~o meio, Impedindo o desperdfcio, oom ajooa de táal~
cas criativaS e ecologicamente prudentes. concebidas em fUnção
das potencialidades do meio.
3.3) -A Lei Estadual do ZOneamento n• 5.993, de 3 de junho de 1992, rosullou das informações do ZOneamento Agro-eoológioo, Iniciado na etapa final do Polonoroeste. Foram selecionadas sete grandes zonas agro--ecológicas. O Prodeagro dMde--se
em dois blocos, compreendendo as ações a sarem ampreencldas
pelo blooo ambiental, que abarcam 117 munlcfplos do Estado e
as ações de bloco de apoio à produção agrfoola e de infla-estrutura sóckraconomic:a. que sarão desenvolvidas em 80 municfplos.

3.4)- Da mesma forma que a MP n• 1.511 prejudicará a
agricultura dos pequenos proprialárlos de RondOnia, atingirá também os produtores de Mato Grosso. Inúmeros municípios do •nor·
tão do Mato Grosso' resultam da ação da oolonlzação partiaJiar,
através da Codemat e emprases privadas, ou do próprio lnaa,
com lotes de 50 e 100 hectares. Com o advento da MP n"" 1.511,
um lote de 50 hactares somente poderá ser trabalhado em 10
hectares. uma área agricultável lnsígnlftcante. Já ocorrem manJ..
foslações do diversos prefeitos e polllioos solicitando a revisão da
MPn' 1.511.

3.5) - Do lado da grande propriedade, a tendência ao lallfundismo é clara, ainda mals em 1.111a região que tem uma voca·
ção sabldarnonto voltada para a pocuéria de oorie. Qualquer pequeno pecuarista de uns 1.000 bois demandará uma área nunca
inferior aos 5.000 hectares.
Considerando ao situações expostas solicita-se:
a)- que o Governo Federal,

eni 1990, 8.dotou o 'MScn;; Zo--

noamonto Eoológloo EconOmlco, para lodo o Brasil, Sendo dada
prioridade à Região AmazOnlca, e que os Eslados de Mato Grosso o Rondclnla, até já se anteciparam e estão oX.CUtanc!O, raspeotivarriente, o Zonflameilto' Agro-ecológico e ·o· Zon8arhànto 'sóCio
EconOniréo EcolÓgico~ sugeni-se que:· • · • : • :

ma'n~
a vl~.;d,; do éódr~
~~(~ai n•' 4.771,
..:_soja
'.
.'' -'.'..
. •- . '
...
do 15 pe setembro de 1965) pelo p.eriodo de três anos, prazo no
qual os demaisesla.dos Amazônlcos lmplemàotârão 'suas ~rtiCa.
de Zoneamento, realizando estudos
e levantamentoSy
. '
' : . '... a-.S:dOtem
politicas do ordenamento do uso de suas tonas rurais;

..

.' .

..

.

...

....

..

: ..
. . .·. : .·. ---·~ ;'.
expf,Uf<\"1' da l\1~cja. Provlsóda ~ 1.511, os
Estados do Mato Grosso~ .Rond0f1'!· ~r já oslare\'l.r~aJizando
polllicas espocmcas do ZOn~ento. em seus. territórios..

. -:-que

~Jal:n

Outubro 1996

B) - que os Projetos de Colonização e de Assentament<
Implantados ou em fase do Implantação paio Incra, na Amazônia
sejam exclufdos das medidas restritivas da Medida Provlsjlria n
1.511. Em caso oontrário, amplas áreas Já.do domfnlo do lnCill
na Amazônia, ficarão fora das ações de Reforma Agrária pela in
vlabOidado do novo módulo agrfcola para a regli!Q;
C) -que a Medida Provisória n' 1.511, não vanha a preju
dlcar os projetos agropecuárlos ou agrolnduslriais, apoiados n;
Região AmazOnlca pela Sudam e Banco da Amazônia, assln
oomo Pro]etos de Manejo Florestal SUstentável, já aprovados pai<
lbama;
· D) - que o direito adquirido o o ato jurfdloo perfeito e oon
solldacf<? rapresentado por oompromlssos oonbatualmonte ajUsla
dos por empresérios da AmazOnla, sejam raspellados.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL- PE)- Sr
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ninguém duvid<
de que o segredo do desenvolvimento está na edu
cação. Há exemplos. Os pafses da Ásiá que hoje
nos despertam tanta admiração aplicaram duas re
ceitas para dar o salto qualitativo que os coloca en
tre as nações mais prósperas deste final de século
Ar> controle da inflação, eles somaram o ensino uni
versai de boa qualidade.
Aqui, Senhor Presidente, controlamos a dispa
rada· dos preços. Mas a educação continua a nOl
envergonhar. O ensino básico, que em qualque
pafs preocupado com a geração futura constitui prio
riqade nacional, só apresenta qualidade em alguma~
escolas privadas, inacessfveis à maior parte da pc>
pulação.
.,
Neste pafs que abriga dezoito milhões de anal·
fabetos, poucos têm salda Das crianças que ingres
sam no primeiro grau só metade conclui a oitava sé
rie. Delas, grande parte é incapaz de resolver pro
· .blemas elementares de matemática, de entender c
que ·leu e de escrever uma redação com começo
meio e fim.
São condenados à eterna exclusão. A precariedade da escola, hoje, tira do pobre a única chanCE
de progresso individual e t;ocial.
·
·. · ·..: ·~o;lnhor Presidente, : .' .
.. · . · ·Senhoras e Senhores Senado~·
··. · Há exceções. Felizmente existem escolas que
se destacam pelo ideal de fornecer a:os jovens edu·
cação integral. Não lhes transmitem só conhecirnen·
tos. · Preocupam-se · c:Om
desenvolvimento ff.sico
· sOCial e espiritual do eduCando. . .. · · ·
~
delas, ~nhor'.pfesi!l!!~i~. ·~ P coléQic
Sarítà. Maria, de Re?ife, q1,1~ ·em 1991;l,co.inP,Iétj. ,qua·
· renta.' anos. A história d~ prestigiada ca~ do sa·
ber é ' sinOnimo de:.comprpmisso
. . .
..com o ensino de

o

· · ···úma.
•,

f

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

qualidade e o desenvolvimento da consciência cristã.
Por seus bancos passaram três geraçÕes de
pemambucanos. Graças à confiança que soube oonquistar ao longo das quatro décadas de existência, o
Colégio Santa Maria hoje ostenta o extraordinário
número de seis mil alunos, que ali se matriculam na
busca do preparo capaz de lhes dar aoesso ao futuro sem medos ou atropelos.
Para marcar data tão significativa para riós, cidadãos p~mambucanos, o deputado André de Paulo
proferiu discurso na sessão plenária do, dia 15 de
agosto. Por traduzir meu sentimento em relação ao
fato, tomo minhas suas palavras. Ao mesmo tempo,
peço seja o inteiro teor do texto transcrito nos anais

desta Casa.
Diz ele:
'Ocupa a Tribuna desta Casa para falar de gratidão, dedicação, iluminação e esperança. Venho falar do Colégio onde passei os mais importantes anos de minha vida,
e que hoje à noite dá infcio às comemorações oficiais pela passagem de seus quarenta
anos de fundação - esta tradicional casa de
ensino e convívio pemambuçana, o Colégio
Santa Maria
A decisão de realizar uma missa ·solene, com a primeira comunhão de duzentos e
sessenta alunos no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães não poderia configurar
melhor escolha, dando o tom e o significado
dessa comemoração. Como já foi dito, a escolà é uma instituição de ensino para a vida,
e isso inclui, de maneira indispensável, a
formação religiosa.
É dos antigos Mosteiros e Conventos
que sopra o vento leve de pioneiro cultivo do
intelecto humano. A educação e a fé se cruzam e se apartam em diferentes perfodos
histórioos, trazendo os Maria que hoje oelebra solenemente quarenta anos de iluminação em nossa cidade.
Foi também oom uma missa, em 1956,
que o então arcebispo de Olinda e Recife, d.
Antônio de Almeida Moraes Júnior, inaugurava o Instituto Santa Maria, em Boa Viagem. Dois anos depois, assim como hoje,
num dia 15 de agosto, era lançada a pedra
fundamental do prédio do próprio, onde o
Colégio funciona desde então.
Em 1962, o MEC autorizava a transferência do Ginásio Santa Maria, que ainda

691

era na Rua dos Navegantes, para a sede
nova, que já contava com os laboratórios e
quadras de esportes. Dois anos depois formava-se a primeira turma dQ Curso Pedagógico.
Os cursos profissionalizàntes de Ffsica, Qufmica, Ciênci,a.S Biológicas, Fundações e Eletricidade foram implantados no ano
de 1973, revelando preocupação do Colégio com a' qualificação profissional e cor .O
atendimento do mercado de trabalho, , em
mais um pioneiro serviço prestado ao cida,, dão recifense.
,· ·
,
1
Em 1990, o Santa Maria pôde dar uma
dimensão ffsica de sua importância para o
Recife, com a finalização de moderno prédio
com quatro blocos de sete andares. Mas a
história do Santa Maria uHrapassa as paredes de suas amplas instalações, 'e, apesar
de o Centro de Educação e CuHura ser! um
filho caçula do Colégio, com cinoo anos de
idade, o tratamento dado à cuHura geral no
Santa Maria sempre teve destaque, É af que
entra aquela preocupação do educador com
a formação mais elevada, moral e intelectual
,
dos estudantes. . , , , , ,
Através do esporte, dos festivais de
música, dos reoentes festivais de setembro,
dos consagrados concursos de redação, fotografia, declamação, das gincanas de sofidariedade, das festas folclóricas, das feiras
de ciências e de informática, o Colégio Santa Maria exprimiu ao longo dessas quatro
décadas uma incansável dedicação ao enriquecimento do espfrito de seus alunos.
A dedicação da instituição se completa
com a dedicação dos seus professores e
funcionários, profissionais ciosos de suas
responsabilidades para com os destinos de
milhares de jovens que sentaram nas carteiras do Santa Maria nesses anos todos.

a

Nós, ex-alunos do Colégio Santa Maria, somos privilegiados. Fomos iluminados
pela dedicação desses profissionais, e sobretudo pela dedicação incansável de uma
mulher, a quem cabe fazer uma homenagem simplesmente justa: a professora Maria
das Dores Muniz de Melo, diretora do Colégio. Ela é o sfmbolo de tudo aquilo o que falei aqui, e nela se deposita a gratidão de milhares de jovens e suas famOias, porque ela
acreditou no seu ideal de vida e em frente, e
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hoje pode olhar para trás e ver tudo que o
Santa Maria representa para nós e para o
Recife. Se Alguém merece receber os parabéns no dia de hoje, esse alguém é dona
Maria das Dores.
Num momento em que o nosso País
passa por uma profunda reflexão e reformulação na área de educação, depois que a
Unicef nos classificou, no ano passado,
como uma das nações que possui péssimo
nfliel educacional básico, e o IBGE constatou, também em 1995, que cerca de 15% da
população economicamente ativa das seis
maiores regiões metropolitanas no Brasil
não tem instrução, ou chegou até a terceira
série do primeiro grau, um dia como hoje,
em que comemoramos o aniversário de quarenta anos de uma das mais respenadas e
sérias instituições do Norte/Nordeste, vem
nos encher de orgulho e esperança.
Sim, pois, olhamos para frente, para o
futuro do Brasil, somos obrigados a nos curvar diante da evidência de que educar nossas crianças e jovens é a nossa única safda.
O mundo inteiro sabe que o. progresso econOmico está intrinsecamente ligado ao progresso educacional. Não se desenvolve um
povo com baixos fndices de escolaridade.
Investir em educação trata-se, portanto, do
primeiro requisito para atingirmos um grau
sustentável de desenvolvimento económico
· e social. Precisamos redescobrir a escola no
Brasil.
Redescobrir ·a escola e investir em
educação como o fez dona Maria das Graças há quarenta anos atrás. Seu exemplo
bem-sucedido, nesta data festiva, é uma
nota a mais em nossa esperança.
Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) -A Srl
Senadora Júnia Marise enviou à Mesa proposição
cuja tramitação, de acordo com o disposto no art.
235, inciso III, letra a, n• 3, do Regimento Interno,
deve ter infcio na Hora do Expediente.

A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade)- Nada
mais havendo a tratar a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão extraordinária
de amanhã às 1Gh30min, a seguinte
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ORDEM DO DIA
-1-

REQUERIMENTO N2 988, DE 1996
Votação, em turno único,· do Requerimento n
988, de 1996, do Senador Roberto Requião, na qua
lidade de Presidente da ComisSão de Educação, so
licitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regi
menta Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei do Senado n• 109, de 1995, de autoria de
Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a outorga E
renovação_ de concessão ou permissão para expio
ração de serviço de radiodifusão sonora e de sons E
imagens, e do Projeto de Lei da Câmara n• 20, dE
1993 (n•1.439/88, na Casa de origem), que dá prio
ridade à concessão de canais de emissoras às enti·
dades educacionais, que tramitam em conjunto.

-2.:. -·.

REQUERIMENTO N2 989, DE 1996
Votação, em turno único,' do Requerimento n'
989, de 1996, do Senador R_oberto Requião, na 'iJI!a·
lidade de Presidente da Comissão de Educaçãoj llolicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regi·
mente Interno, a inclusão em Ordem do Dia do'Projeto de Lei do Senado n• 304, de .1995, de autoria de
Senador Emandes Amorim, que dispõe sobre o regi·
me da bolsa de estudo em estabeleCimento públicc
de ensino superior e dá outras providências.
'

.-3..:.

,_ -...

REQUERIMENTO N2 990, DE 1996
Votação, em turno único, çlo Requerimento n'
990, de 1996, do Senador Roberto Requião, na qua·
lidade de Presidente da ComisSão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Reg~
mento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n• 44, de 1996 (n• 4.622/94,
na Casa de origem), .que dispõe sobre a veiculação
de mensagem voltada à educação para o trânsno.

-4REQUERIMENTO N2 991, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
991 , de 1996, do Senador Roberto Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do f'rojeto de Lei da Câmara n2 107, de' 1994 (n2 1.807/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação do
Programa Empresarial de Alfabetização de Adultos,
e dá outras providências.
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-5REQUERIMENTO N° 992, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
992, de 1996, do Senador Júlio Campos, solicitando,
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado n• 97, de 1996, de sua autoria, que toma
obrigatório o depósito da multa de 40% sobre o valor
do saldo do FGTS na conta vinculada do trabalhador, no momento da rescisão do contrato de traba·
lho.

-&REQUERIMENTO N• 993, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n"
993, de 1996, do Senador Roberto Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n•102, de 1995 (n" 1.323191,
na casa de origem), que inslitui a Residência Odontológica, cria a Comissão Nacional de Residência
Odontológica e determina outras providências.

-7REQUERIMENTO N• 1.004, DE 1996
Votação, em tumo único, do Requerimento n•
1.004, de 1996, da Senadora Regina Assumpção,
solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do Senado n• 194, de
1996, de sua autoria, que altera a Lei n• 8.031, de
12 de abril de 1990, e dá outras providências, cujo
prazo encontra-se esgotado.

-a-
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Lei do Senado n• 209, de 1996-Comp!ementar, de
sua autoria, que attera os arts. 205, 206 e 207 do
Código Tributário Nacional (Lei n• 5.172, de 25 de
outubro de 1996) e da denominação do capftulo em
que constam esses dispositivos.· ·

-to ..... ··

,.

\

REQUERIMENTO N" 1.019, DE 1996
:

• :..- .~.,

• ·- 1 --'-

Votação, em turno único, .do Requerimentq-1il•
1.019, de 1996, do Senador Jader Barbalho e outrds
Senadores, solicitando, nos termos , r~imentais, .a
convocação do Senhor Ministro da Justiça. para, perante o l?lenário do Senado federal, Presta( informações sobre a atuação do Govemo ..Fedel<!l no despejo de garimpeiros e desobstrução da área denomi':la·
da Serra Leste, no Municfpio de ~CuriQnópolis- Esta·
do do Pará; como mediador das nega<;la9Õf!S entre a
Companhia Vale do Rio Doce e,garimpeirçs sobre a
área em litfgio e possfvels direitosJninerais; e qual o
embasamento legal para o eovolvimento.da Polfcia
Federal e tropas do Exército intervirem na área l'!m

questão.

' ·:.: .···: .. l;_.:; ~;-,·... _

.,-11-: ·' ·'. ~·· ·--·~
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N-:127, DE 199S
Discussão, em turno cún~; 'do Priljeio de Lei
da Câmara n• 127, de 1995 (n•, 7?0195,·!J!!Casa de
origem), de iniciativa do Ministé~o PúbJiço, da União,
que attera para 285% o limi~ máximo ~ Gratificação Extraordinária devida aos servidores. da categoria funcional de Técnico d~ ~inist~rioJ;)úblico da
União, tendo
, , ,. . .
Parecer sob n• 537, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto, com emenda cju13 ap.~llta de n•·~-

CCJ.

... ,.. .

REQUERIMENTO N" 1.005, DE 1996

-12-

Votação, em turno único, do Requerimento n•
1.005, de 1996, do Senador José Fogaça, solicitan·
do, nos termos regimentais, a tramitação conjunta
do Projeio de Lei do Senado n" 71, de 1996-Complementar, com o Projeto de Lei do Senado n• 25, de
1996-Complementar, que já tramita concomitantemente com o Projeto de Lei do Senado n• 21, de 1996Complementar, por versarem o mesmo assunto.

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 68, DE 1996.
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento .n• 783, de 1996)
. . . ' . : . ..
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n• 68, de 1996, de autoria do Senador
Bernardo Cabral, que denomina a Refinaria de fv1anaus - REMAN como Refinaria Isaac Benayon Sabbá- RIBEN, tendo
.
PareceJes favoráveis,\proferid~ e111 Plenário,
em subslituição às Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Edison Lobão; e
- de Educação, Relator: Senado~ Jefferson
Péres.

-9. REQUERIMENTO N• 1.011, DE 1996
Votação, em tumo único, do Requerimento n•
1.011, de 1996, do Senador Geraldo Melo, solicitando, nos termos regimentais, a retirada do Projeto de

'
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-13PROJETO DE LEI DO SENADO N° 293, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do
Requerimento n• 964, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 293, de 1995, de
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre as contas hospitalares no Sistema Único de
Saúde e dá outras providências.
(Dep!3ndendo de parecer da Comissão de Assuntos SoCiais)

-14PROJETO DE LEI DO SENADO N• 92, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 983, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1996, de
autoria da Senadora Marina Silva, que institui a
meia-entrada para estudantes e idosos em espetácuJos artísticos, culturais e esportivos, e dá outras
providências. (Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão àp 17h06min).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. ELCIO ALVARES NA SESSÃO DE
29110196, QUE SE REPUBUCA A PEDIDO
DO PARLAMENTAR.
G SR. ~lGIO-AI.NAREs-(PFL-ES.Pa:a !1R1a
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, eminentes Colegas, sou um homem
público e entendo que todos os nossos atos têm que
ser atos claros, cristalinos e transparentes.
A revista Veja, na sua última edição, sob o titulo 'Epcpéia na Mata', publicou uma matéria em que
apareço numa fotografia ao lado do ex-Governador
Adhemar de Barros, com o subtítulo •Adhemar de
Barros e Elcio Alvares: na mira do autor como vilões', e transcreve, num determinado trecho dessa
matéria, o seguinte:
•Ao chegar à segunda metade do século XX, porém, Warren Dean toma-se impiedoso com os políticos e empresários que
julga terem agido de forma desonesta ou interesseira com relação à Mata Atlântica. Sua
metralhadora vira-se principalmente para o
ex-governador de São Paulo Adhemar de
Barros e para o Senador Elcio Alvares, do
PFL do Espírito Santo. Adhemar, a quem
Oean chama de 'pirata•, teria loteado frau-
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dulentamente uma parte da reserva florestal
na região do Pontal do Paranapanema, em
São Paulo, para agradar a correligionários."
A minha parte:
"Alvares, durante seu mandato de. governador do Espírito Santo, teria tentado desapropriar a reserva · de Nova Lombardia
para que seus amigos a derrubassem e
plantassem palmitos'. É 1udo mentira e a reser·
va continua lá até hoje', defende-se Alvares:•
Sr. Presidente, fui instado pela repcrtagem da
Veja no dia 25 e, como tenho minha vida organizlida,
lancei ri1ão de alguns documentos e os remeti à revista,
provando que era inteiramente falsa a afirmativa contida

no livro "A Ferro e Fogo". Infelizmente, oom esse destaque - que não é muito lisonjeiro em matéria de colocação -, a Veja apenas deu-me um pequeno espaço, e assim mesmo dentro de uma linguagem que não costume
usar: "É tudo mentira e a reserva continua lá até hoje".
Evidentemente, a noticia repcrtada transcreve
um trecho de livro, mas, se não falarmos, aqueles
que estudam a Mata Atlântica vão pensar exatall)En·
te que o Governador Elcio Alvares foi um vilão e
que, para agradar amigos, queria destruir uma reser·
va altamente importante e lá plantar palmitos.
1
Sr. Presidente, quando assumi o Governo, um~
meus primeiros atos foi criar o Instituto EstaciJal de Aorestas, que tinha como primeira missão cuidar exalamente da Mata Allântica. Sou homem que tenho inteirt
cuidado com o meio ambiente e com a preservação das
nossas reservas~mls. ea MalaAI!âRtica-vinha sendo devastada gradativamente no Espírito
A 1;-ei n'
2.992, que incorporo a este discursO i:lesie momento
assinada exatamente no da 23 de jUho de 1975, nO!
primeiros ã~as do meu Governo, âiZ bem a minha preocupação em criar o Instituto Estadual de Aorestas.
Logo em seguida, Sr. Presidente, fiZ di~emi·
nar pelo Estado vários postos florestais, princi·
palmente na Reserva de Comboios, que é uma
das maiores reservas que temos no Espíritc
Santo. Detenninei imediatamente o levantamen·
to aerofotogramétrico da cobertura· florestal de
Espírito Santo existente naquela ocasião, fazen·
do com que sanções pesadíssimas atingisserr
sobre todos aqueles que, de uma forma ou de
outra, diminuíssem a nossa reserva da Mata
Atlântica no Espírito Santo.
Logo em seguida também, Sr. Presidente, den·
tro desse contexto, criei a Polícia Florestal, já no dia
02 de junho de 1977, para fazer com que o lnstitutc
Estadual de Roresta não permitisse agressão ac
nosso patrimõnio natural.

Santo.
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Mas, no caso específico, quero alongar-me, Sr.
Presidente, e faço juntada desse documento também para ser incorporado aos Anais desta Casa,
tendo em vista que a Reserva de Santa Lúcia é uma
das reservas mais preciosas da Mata Atlântica. Lutei
denodadamente contra particulares que queriam adquirir a reserva, que era terra devoluta. E, como terra devoluta, o Governador não poderia desapropriar
urna terra que pertencia ao Estado.
Por. ar já sentimos que a informação do Sr.
Warren Dean, no livro "A Ferro e Fogo•, não tem
fundamento em termos de verdade.
Sr. Presidente e eminentes Colegas, tive um
gesto que, penso, devem ter todos os governantes:
quando percebi que a Reserva de Santa Lúcia, que
é apontada como Reserva de Nova Lombardia, tinha ·
possibilidade de sofrer qualquer agressão por parte
de pessoas que não amam a natureza e não preservam o meio ambiente, convoquei a Universidade Federal do Rio do Janeiro e a Universidade do Espfrito
Santo e celebramos, no palácio, no dia 21 de outubro de 1977, um convênio, entregando às duas universidades a responsabilidade de manter sob guarda a Reserva de Santa Lúcia - ou seja, a Reserva de
Nova Lombardia - para que os alunos e todos os
amantes da natureza pudessem ali estudar, tranqüilamente, e produzir trabalhos que se incorporariam
naturalmente à história da Mata Atlântica.
Mais além: a Universidade do Rio de Janeiro e a
Universidade do Espfrito Santo celebraram também
um convênio, juntamente com o Estado, pera fazer
com que todos esses estudos tivessem amparo oficial.
Portanto, Sr. Presidente, vê-se assim que a minha posição como Governador de Estado foi de
preocupação inteira com a Mata Atlântica, tomando
medidas que até então não existiam: criação do Instituto Estadual de Aoresta, criação da Polícia Aorestal,
proteção à Reserva de Comboios e, mais ainda, fazendo um convênio valioso
proteção da Natureza.
Hoje é um convênio que ajuda milhares de brasileiros,
não só no estudo da natureza, mas principalmente
aqueles alunos que, nas áreas do meio ambiente, tanto na Universidade do Espírito Santo como na Universidade do Rio de Janeiro, têm oportunidade de examinar a natureza como um bem precioso.

para

Estou encaminhando, neste momento, à revista Veja um fax explicando isso detalhadamente, já
que os documentos que tive oportunidade de enviar,
talvez pelo adiantado do tempo, não foram mencionados - tive o, cuidado de mandar todos os convênios, todas as publicações a respeito.
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Neste instante, Sr. Presidente, com a tranqüili·
dade do homem público que tem a noção exata do
cumprimento do seu mandato, quero proclamar altc
e em bom som que é inteiramente inverfdica e falsa
a afirmativa contida no livro de Warren Dean, "A Fer·
ro e Fogo•, que me atribui a possibilidade de ter urr
dia tentado contra a riqueza imensurável que é a
Reserva de Nova Lombardia.
Faço este pronunciamento, fugindo um pouco de
.
meu comportamento nesta Casa, porque entendo, mai~
do que ninguém, que o homem público tem de dar satisfações dos Seus atos, principalmente neste Senado
onde temos as figuras mais honradas da Repúbr~ca
Quero dizer que estarei aqui permanentemente, Sr. Presidente, eminentes Colegas, pera responder a qualquer
tipo de acusação, mesmo que seja leviana, pera que
não haja dúvida a respeito do comportamento de um homem que, no exercfc:io do mandato de QO'Je!redor, outra coisa não teve senão a preocupação maior com c
exercício de uma vida pública marcada pela retidão
pela honestidade e por atos que não premiariam, de
maneira alguma, amigos em detrimento da coisa públi·

ca.
Trve urna atuação vertical, OI'!Jllho-me dela e se

que, nessa questão da Mata Atfãntica, alguns governadores podem ter se igualado a mim. na luta ingente que
tive nos quatro anos de Governo, mas poucos hão de
me superar, porque, além de tudo, não perdi a 6tica, urr
momento sequer, daquela imensa riqueza que De~
nos concedeu, prindpalmente no Municfpio de Santa
Tereza, que fiCOU famoso pela história dos seus colibris.
É o registro que taço,lamEintando que, infelizrnen.
te, de vez em quando o homem púb[JCO, que tem a e,xação do seu dever como meta permanente e conslâMe,
seja compelido a pronundamento deste tipo. Mas é
satisfação que dou a todos os meus Colegas, na certeza
de que, ao longo dessa convivência que muito me digüfica, me ilustra e me enaltece, eles não terão, em tempc
algum, qualquer motivo pera não ter pelo Senador Elcic
Alvares o apreço que sempre tive aqui, ao longo~
c:inco anos. Assim farei enquanto homem público, assirr
farei enquanto Senador: qualquer noticia que desluStre a
atividade no exercíc:io dos meus mandatos, principalmente no de Governador do Estado, estarei presente
para retificá~a e, até certo ponto, como faço neste momento, dizer, com todo o respeito que nos merece 6 autor de "A Ferro e Fogo", que, desta vez, a inforrnaçãc
que ele passou através de seu livro é inteiramente falsa
e inteiramente inverfdica
·
··
'

úma

DOCUMENTO A QUE SE REFERE G
SR. ELC/0 ALVARES EM SEU DISCURSO
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"' • Feto imo;ina que

aeu autor

p1$$0U

uma

viclx inteira estudando
seolos!a c botlnlca. Na

..rdode. o b~ilianista
Wanen Dean só se intercuou por esses temas

quando resolveu """"'"
ver um livro sobre c ci·
elo clx ~na Ama·
zónla. Pa;Í$011 dOis IDOS
..Wclando' !14' escola do
Jardim BoUIIico de
N""' York c em 1987

tiln;lln.S..• m'i-

~'"1 de<en\'Oivnn~••n do....,..,.....
'"' C'bepr .; ~~urk.W mcrOKk· du ,

tooeeuk• XX. p<.etr.. Wmen l)(o;m tun .....

.

de:loOneM.t uu mtm:-'C'IrJ r.:um tt:l~·;l·
Matu AllânUC'.a.. Sua mdrnlhadur;. \'lr.t•"<
pnnc1palmc:"nti! p;n u ~·~wemadu!'
i
St&u Pauiv ~ de Sam""" t' p.t:"'.l "t

Brasilianista com humor
poblicou O Bl'd.SU • t1 Llsta
~la Borracha, em que
ccn!l'lp& 1 todu as teorias
ccon6micu e polílic:as um
único motivo pora a dertOcada do lAteX amazonecse
- um run10 nativo que
panou a inviabiUzar sua
produçlo em lar;a escala.

De111. mono riltistra.

mente em 1994 -

foi asfi.

xiado por vazamento de
~ no qUIU'tO do bole! onde
xe hospeclovo. no Chile-.
era um hiuoriador cctajo·

so. que condenou o aJ'?io
do• E$Uiclos Unidos ao ...
lime militar brasileito. Foi

nári:Q.\ Al\-:tn'.... dUroJnl"' M:U m.md.tr,, ck·
pm~ dr< F.s-rinll' ~ru. tcn:t tC'ntK
d<> do...lpmpw • """""" de S•"~ll
hõstdu.·-p:ua que ~u" .uni~nc. .u demJba._.
>em c plonw.,.m !'llnutm." -r, !Ud<•
ntc:nhnac a ~~cnnrinua 1:í ::ue ~i~-.
dc:fende.s;e Ál\-an:.~No final du li\ord.
W~~tm~ f:ot uma ""~· Ele p:tl!unla

·se o moriual do hmóna d<> MJni>1M<t a.

EducBÇ5o não devena começar

a.

forma: .-criança.,. YQC!, v1~m
cm um d=i:enu. V'.snKb ~ c;ontar (."Omu
r.e~uinle

foi q""

.oce. fomm cle=d;ido>",

•

um lllllista llfZU· .

das questOo$
nacio!IIÚS. Seu li·
\'tO Ã lndlutrla·
liztt~4o de S4D
Prza/o, de 1967,
era uma aula brl·
10

lhanle sobre as

origens qrícolas
do capital indu.<·

Iria! paulista. Worrcn Ce111 tinha

taml>!m 11t11 senso
de .bllJT10I" afiado.

Certa voz. numa
confer!nc:ia no Rio de
JIUieiro, quando falava ; ...
tamcn1e sobre a Mau<Ailln·
tica. disparou aos colegos: ·
"Vocé< acham que é difícil

pesquisar

as classes ope-

zárias, que nlo deixam

roJ!stros escritos? :Expc·
rimenlem só pesquisar
ÚVOI'C$fl,

De olho no banh()
Eletr.obrás oferece desconto na conta de quem
deixar o chuveiro desligado no horário de pico
;,

P

tlu&:os costume:. d•fercnci:lm
tanto c'S

brJ!oodCI~ d~

de·
mozi,. pon1!' quanl'" o de tomar Nnhu diari01mentc: um hábuo que: u SOCiólogo
Gilbeno Fn:yn: mr:ncsuna t!m -.eu h\·to

Cfl.\ll Cirandt' & Srn:ulu com,)
qm .:xcmpú.t de inlluência J'U"iliv-..1 00.~~;.
1nduk ""'hn: 'tS purtU!-"U~. Pc:la pn·

c:f~,.~~

~r.t. \"C1. c:m t:ltM:O sc:c:ul~ de tustórut.
,, ~u\flltel fc.Jc:r.al ro.ui\"C:U. nz ~nôl
p;c,.~

cnrcrfcrir no 'iu:r.;ado h:mho dC'

'

~;ub d~. O q~ ~ C'm \1~-du não é ;
hta:tcnc. mot' o "'-onwrm.' etc enety~a eJé

1~ j;i CIU!'· de ""-ordo -'llll ;tS J'!''QUI·
q,.. oa m:liuna ®-t." hra.~õ~kltu' pn:(c~ u

;o ~hu:\nm no n.esmo hcmirio.~..
cando "'bn:c:ug:~ no fcJfnC'-im~t'. ~
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elecnc&dadt:. ·A Eicuobr.is está ofere-

mq!OW:Ill• di~M.

t.•cnc.kl um ÚC!'\c.:ontu de! W<'i a 2.5% na:.
cunt:t:o. de: lu.t. 1.!11!0 usUOUJos que dcixn·

eMI'Ill• •Uticiente
P""' obo>t~c~r uma
· dclade como Cam·

rem ÜL~ U!W' U d1U\"C'JfU CfllR: :&s: C) da
t.u't~ c: Xda noilc &!<..,.,.dia.-. utcr:s.. hor.iriu
de! ru."ll nu ~dru.uma de: CJIC:ft!:l:l clc:tnca

l"tn oJr.ttc:Jhinhc.• ,, hrmt:l.dor .se: ,:on
..utn''- .s- '<t in!otõll.:J.d\, c.lc:ntm dôp casà...
run1c1 ck" n:h1~u,.. !o1c: lut - uoi ""~
~ ,, .:hu\.c.'"tr'~' "'"la u~mn ~li~. O
UMI J,, JroJ.rclhc\ é ·
'ulum.Jrm. Quem ·
n.:i<' ~ur:r-C:r ahrtr' -·

pillas ou Peno Ale·
gre. Se n pm&nm&
·
n6a functaftar. u cs.tatal tc:r.i de in'IC"Cir
: bilhõo:< de dó!.,.. na c:o..UUÇ:.O de
uma nov:. U5l!lll. oob pena de enftel!W.
""" próximos anos. um CC~~ J!O

l.:sntb.

obo•~-imento. C<tudol. do Mifti>IÚÍO
da.< Mina.< e Enc:;l4 .......,loram que o
chuveiro eltuico t! te<p<>llllli""l por
25~+ dll demandll de CDCII!Íll '!" hcr.lno
de plC<I. quando • maioria dos br.llolel·
n)!li, ~nqum:t c:hqar em CISA. Da \'Uka do
trobolho. O tmpa<:to n u - DO lia:ll

-~ Cl~:u·,1hr:i.'i t$·

do '""'· t dcsprczi•'Cl. Numa casa '"""·
~""'"' po:.oooo que tlqutm na ao!diu

I}l:JU de "oe!'U h:.mho
<'c.ft.u:'"i'l', n,, imc:ao
J.a nchtc: .·,munua.

a ~t:ozr
rwnt'"'l·

r.t

.:1

lt1!\t.S.Iõlr 1 mi[hf'll;'"'o d" o~parelhtlS

n~ dtlt~~o

pnmcim1;
õ&Pii~J,,

olólri<:"" da cuzin!Ul.''Todos CO!ilum;m
tomar baabo aà horo de moiot deltWI·
da~.llfili'na Pelcr Cin:icc:r.. SCC1C!linO de
Enc:fl,oiu do millistório.
.
Um exemplo do~ICCI de cumo n
dintwiro pode:

foi nu m~ p:~Sikl·
do de 10.1 n:oi>.
tl:l ,.,..,.,..,. tiw:r
um

r<ll

~com

r«eh•or~ $0<.:1 d•
~A,nr•

diferença.

ela liA<>' pode ,,.,
um bio:u de hll

=o que wi do>-

e>liw li~ na GICSIIIA hQna ..- U

lipr.., comenc;:~;
Madno. certa de
que fez um bom

me'""" em que u lâmpadas "" ocendem e 'iÕO ...:ionudo• Ylltios aparelho<

nccócio.

preço da uz
Uma &mma dt clasN lllédla
brnilel,_ COIII quatro ptUOU
psta cerca tfe 100 reais por mis
com • conta cl•luz. Abaixo, 01
Itens que cnals poum (.m l'laisl

~. Ar-dldoNdO 32,00

_,m

CD

lmdm

depra!H

fr11ur

{i)

Umpadl$

1('\

Chuveiro
efétrico

'11

~

12,00

9,501
8,001

6,00.

a

filha Sh41•m. de I~
....,.. Se .. f'I'Ó"i·
""" .-onltl< ibrem
mea.orc~ a ·tilh01

me""-11 médio de 6 reais l•vJa qiMIIlmr.
o problema é quundo todo< uo clw•..i·

c:

4"0n't0f co~i·

tu cm Ora5ilia. '{ue:

•ilum10 pcrm:~~~ecm bJl&do me- de
liiCGI bor.l por dia. ,erwln um p.'lto

ÚCI J1N1~!r:mlõL A C"•
~c:catn·oa ~ um:
economlõt ~ I 000

usado

gr

mulu ii «CJnomia de: ck:&ncicf;:sdc Cn "-"'
>c:n:odur" Marina Sil,... du PT du Ao,...,,
lntc~ cm dimiauir • c:t'lllta de lut
dc...,~n

noçion:d de ...,. minutos por ha1lho. o

pc=rJ

anu:.. de:

697

IJ

I
I

Qeladtlra

t)éj!il Microolldas

g

•

5,001
I

4,00:

;

Telnist:

3,201

~4~

2,50!

(!·~
""\.•.-:..

e

Ftrro tlitrfcl
~lamtlo

íi-

lf) =:

1,00
~00
-· .

0,601

I'O*: ........~ . . . . . êriHIU

'
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rittnnm,,m

Epopéia. na mata
Um livro relata a aventura da ocupação da
Floresta Atlântica e. sua atroz destruição ·

A

t.l>h<'l"'Ú"' que "'"'"' • do.
da n:&tw'Cl.:l pelo ~~
m:ru. qur J:i cbn:l p:r:a c:n
cbc:r ""'" M>hnloc.s. =1>:1 <lo:
"'"""" um "~"""' fabndn
e:.pcciti&:ounct11~ \kl Br.~.,.aJ f.. um '\"t11U•
me tn5tt. 1m' indt<tõ~n--:h-el C<Jm ele.
pela ~ tk~~-t :a au~ritican\'.a
d:l i~1;a d" ('!:~'~" quand~·. rk•
WiÇiil•

~t.c C: JKI

hUU1"· ,.._ N';.!101leiRK db

trUírem mai.. c: m;u-.., r...un:a e 01 flora de:•
J'&Ú.. O li\"R'"'~"" 1\ frrw r fu.tc' c:
feri esc:nct, JIC'h' art~k' \\mcn b:.:m.

montt cm 1~. OKI!t. (,~ .me.~ Elruilia

n1sm. ele: er.~ profcs.Mif d:r t:~i\·eniicfade
de NO\·a YOI"l ~ Ufll h1<tnriador hrilhante h'~}a qlladm,rufJÜ.I!· I Jol~
Com o !'UNítulu A Ht!iltina r
a IN>wtard<• da Mlllu Arkln
ric11 Brasil~im. u b\'m t um
n:bllo delldh:ldo da a.~
da florcsul. que ~p;utl= ri"
litand bra>ileu\• __... do<

Sl!eulo.. E tlmbém de cnmo a
c:xpiii2Soiio dn ""'"bdi<mn.,...
bou por todu:i·la • - d e
IO'of de ocu ~:~nt~nh<> oriP.
·na!. Eiud11:1. bctn pe..quNda
e de: lcitur..t a"Q!J\TJ:..ã ~ petCOrrt a.
Hi!il6ria do 11""'11 e:uniuçandu a lk-\..~
l:lçic> éa "'""" ~ Janç:ndo QUCS!OC. p:u;i
o debale omblentah<to
A Fcrm r fi'l:<• """' do =bl~;K· e
bn!VUI'Il à WSia do d:pn:dal,-õu de:.en·
r,.,..s.. c1os .....,,..,. liOtu:ai> ~m>iieir<»
:Dcosdc: o JDÍCkl do h\1'\1. O.:om ~ éttx.:.
dúvi~ ~ iu• l'<"'i;i<>- • ehmu1açlo
qua."" tOiill du Mato Atlônti•-. foi Ulll3
f.:ualicb:k: que cmu1.e cl;uw,. 1~\·er.Q.
~ ao ~~cmoJ c ;w cb:m. BasUf.
citar que a caann{!'a nardcst1n;s jli "'i um
II'O<:IK> vi~jontc do Mlllll Atl5ntica. M..
o d.iscwso ck Dean e~t:i mui"> Jc,nf~ du
histeria_ ca>I6Si<4 ou do lcn.plen~a
dmunc:t!WL Ele calca u...- COisa...; cm
seus lu~ A floresta foi sendo tratra•
ela não pelwi mà~ de :uquiinimigas"'c:W

w:rde. mat.'i relo!'
eeunomiu

~tJc:a:!ôi'"""'

br~leiro1.

que

'

ciclos aa

preci~""Km

w., árvore> dll Oonosta ou do e<poça que
c:b." <w:upa,oan. CaCIO<-

que~ en~endn.

"'"' • p;lrtir cl<» pai~ metrOp<>lu:IM'.

~i1.im:lmm .., ~<!"" melll<at..,..

h<ran> \1\"Cf ..m der.tnllr • Maoa Atl5n·
tic:a.

05. I~

laindil que tõ1.n1heft1 k•·

""'"''

nborn dc:olru1d<>
.aJeumw.de~'<'"'""'
amnicounentc
ch:amud"'
..,;eh·a!!C11'-.
q~ndo • .. ,,..:em destruü;~o do OoR-t:l n::t.ti\-a fur tcxla c:W arquitt'tad:t c ~·
J'Cil"IMI;&. num primcuu m<>mc:nh~ p<l;a
""-=~ ftnm:ôl cumpc:r1;d.;a. ·
.
· SM.- - ~u.m ~undo mctmc:'nlt.l.
IJc;m dc:i.a obro. a do.uuiç:K> fUI l<llil
J""l"" br:L<ilcim< ......,.,. c o.mi Er.illd<
entuoiu.<mn. Ele cboer\-. que. 1'"1"' os
bruile1rM. a mata foi sempre um sfm.
hnlo do a~n~;o. do ouhdc<Cn•
\'ah·iJncrun. lu~:tr de s.ch.-a·
11"'1' cu de ~.,., de '"'SUnde
cate:ana. !'!Ao é • u... ele
PhliCt\-a. que a~ t~ c:upe..
ra e 'c:üporu. onJ'inalmente
p:jorativCJ,.. ~m MJafo. r;sin:s
~ia.< cm filia\...,. que

de"iJ::n&\"'m h:lh•ran•e.., da

flc:>re,w. Es>a cone~:.., r(·

""""" at~ o de...-obnmentn
rnnupuc~

par;!

r

...

~~.~

<>-

CC>IORiladure•

dcl;ccndenc~ lmt"-

d'Q'Cbo,. u mata cru apc:JUD. unu1 b:un:tr.a
aa procura do ouro ou aa coça """ in-

dio< para • e=\idiO.
e..... de:opn:•o arrai[!lldc> pc:la n........
ta. ""~'"""" apcnlil u autor. po:rpc1uou.,...
&lê- M poucu tempo na cunsciéncia
=•anal. EmbuTa cleldc ••Império .al~u
~ vozet- tiYCSMm~ alertack'. pi1r.1 o
risco de d<:sm:dar indi5Cl'iminad=cme
a Flon:sta Adàntica. só n"' """• 80 "
MSSUnto começou a ICT' difõeutido p:la
:suctc:dllde. Al.é entAu. atrav01. dn' 5écul<h.. m:tla c:r.tlixo a ser remavídn ~mpre
Q1k' algum inter5se a.'Udm o r:xiJis!ioe.
~"tas

como

~lln

dn meio

umbicnK au rcllat'e!Wlmenta er.~m e\
«ntricidades para n4a lev:~r 3 tôl!f'1o.
O n:lato de Deon ~ bem ante
du de>c:obrimcmo. Num ~buk> che;
de~ filnlá.<IÓ:'O>. eled«.::n!\.. a f<W
maç11<> du Mata All5ntica por ~tn: ._, . ,
~la<:iai' e a~ da!; placa.• •c:olót:i

"""do América. du 1\mca e éa AÜsm!Ík
Mil"""" IIIIICS do ehepcla. da!; c="CI~t
pariU~ ""'ll•m enllio os primeiro
~ do lloreolo - <>< indius tuph
N"".... rOida <k> .wtor•vlo<..... ,ndi~ ..
'\ltu:lc;~l •"=' .i&.~ P..ua D.=1.. tu

vw.. '"'-ad!rt~.~a... de: que coles. t-om \UõU
illdc1"" de NXl P"'"'"''" c ouo. """"""' i
ba:<: llc """'"""""'· <<IUlt'llll"Jm unn!u....,.
rwc.-u cJe l'k~ na p=--u: ~.~&~
...,.,ao: .,. ClllOpo:IIS tinham pouCo a
wzer ~a lk>r<sullog;, que che&lr.un.
Explonláon:s c ~ do século
XVI~"'!= 'I"'
.de .:dfll"'l (C<ml

• a-...

~~omidodo

que b ....... inclu/11ln pcoco

- =- de QUil<imctn»
"""' adenrlo. Camc a """'

""Pie:~~

•irll=n e ..1mn0.

"'"""' dco.o. conolui..e que

a ~ i~Quel;l•ltur:L

J•

"'CI1Canll-oMJ bu:lnte modifialdo. "" longo do eos<a.

"Pirata" -A Mai:IAdànli·
. ca começo re:ilmenie •
muc!orde pcrl"d .:om o inloio
da <Xtroç4o do pau-t>ro."l
pelos ponugu=e, dut;nle
um cuno ..poço de tempo.
pelos francesa im"UOrc~.
Ambos dependiam dos in·
dics par.~== :os üvores no meio dO mato. detru·
b4-l= • ~.... p:u;i os
ancorodnuros 1 lx:1ra.....,r.
O~iodepuu·br:ÚiJl Cu
deSapon:cer 6 000 quilim<·
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de ftorata.

deir.L. De 'luehr.a. '">tlm ._,,.

mz colocou ex tupis n: ida·
de do r~rro. P:!r.J que: o~
índios dem.tb:L,..,IIõem a~ õÍr\'tr
rcs ~s r.t.pidounl!ntc. o~
pcmupacscs os p.:z.pwm

machado~. O" 1upi,; n~o
ltU.I~ ptet"IS3\1Un :ttnM!:lr·~

ele>

"""' I=> e m:chodo< de

mente

t~ qu~!X

No .._'<:ulo XVUL a cx:u·
~· 'd• Mm Atlilnúo• "''"'""""" dc

~1er1!JA:i=- "~po:iuis...U d~vber·
r~ de num e~ p~io5a" no Br.L:uf
lorntlr.Un•SC a,t; m:i.'\ impon;uucs tld~

:.ubincio em olrvore,; p:r:

proc:unlt 1.,.....,

o mel -

P""""""" • >tmpJ.,..

:-lo--n Mundo colonial. C:ú<ula·"' qck.~
ao lon;o daqueles 100 """"· se Sllri~

cJc:mJ= ou- õir\.C'II'C~

Veio a ~uir u cic:l('l t.b
=-dc·11<,"1i<"Jr. Na õpo<.-..
linfm•k: a noçtio - -s~m
fund:uncnto <icntiú<v -<!e
que :a. cana '--"111 ~.:"uhh;oÍ\el
apenu:~ em <aios de llun:sta.

~~Ç<>.

Além dis...a ex pn:<en•
le:l";un ~om .mzóis di! me·
ui.. \"Cnb!c:rm m::r.:z.vilh:L'i
l«nulógL~OU:
p:lr.l qu~m
~a\-a c:pm ;lt'p.~ de: m:1
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pmm 2 milhOe• ele quilos de OUtO

110

pois. e cerca ele l.4 milhões de quilotc$

de dmnantc foram ""ua!clo• das

Gow:mo ES assina convênio com
UFRJ sabre Reserva de s. Lúcia

.:

'

·:

..

'

,

.•..
. ·:,,.

,Em solenidade rea~~aõ.a. lloje, às
1

1; horas,

''·-·· .... ·. ,i·''··

no Palácio A.'tch1e

foi assinado convê.'lio e."ltre o Governo do Es,P!rito SantO e a. U

versidade :Federal do B.io. d.e J"aneiro(Huseu Naoiooal), · criando con
!

:

..

ições para a utilização d.a. área de J..5'60.000 !:!etros qued,ra.dos 1 n
J.u&ar denominado "Vel.ha · Valsuzana", no muniCÍpio de

San~

i'eresa(

P.ese.rva de Santa LÚcià), cediante cJ.át,tSlllas espeo.!ficas.
I

o Governeldor ~leio .<lvares assinou o convinio pelo Esp!rito
S
. ".

uto e o Reitor Luiz

B~"lato

Caldas, pela

U~versid~de·Federal

do

&

io de Janeiro, sendo a soJ.enid&.de prestigiada pela pres~'lça· de t
S\to-rei to.!.'e
do o Secretariado e, especialmente convidados, pelos~.-a~-~~
aUF?.r

Chaf1k :EaclclacJ.c, :õ-eol'ge Doyle i.:a.ia, :r• ·- · '

V' e Kelo .L.eitio,

represen ta:'lclo o Ins ti t't:tto de Biolo_zj.a. da '!Jll'P..T 1 alé!!t de Jos~ Cê.!1 •
<lo de !!.ello Car!a.lho, :presià.e."lte d2: Aclldemn. ~idbionaJ. de Ciência.

e :::er.1bro õ.o Conselho :Federal de Cultura.; Leda Da.u, vice-:l:iretora
do Nuseu ·•acional e o :.'rocur::.dol' Ad:llll:yr ?. de 5ar!•os 1 da YJY?..T.

.
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:i~

::wsma. o.:;ortu."lidaõ.e, el:!

noel Ceciliano Abel de

Outubro 1996

assi:l::l.do pelos~ r e! tQ.res ~7.
...~d"ra.,
.-lo.
't- , .. .1' ......
àe ~niversid&de ,?
.. v
.,;;;;
....
.-.o.,~ ..

doct<:::.!e:~to

~~~eida,

to 3a.. :to e t\dz l1.el'l.a to Ca:l.das, rei to r

r.

~

!.:FE.cT, ficOu u.certadél a.

u.tili:~açE:o, t~~bÓ.t.!, da mesx~a .:!rea., pel?. trniversiàao.i:;· ..~.,~~~ral· do
I

Esp:Lr::n .Sa..~to pa.l"a seus estudos
e pesquis-as sobre e. . rat.:.."l~ ~ :flor·
.

convênio

ApÓs· a. ide~tifioação das a~tidades conve=entes~- C~ver.no do~
;p!rito Se..'l~ e t;niversidade Federal d.o' P.:!.o de .Ta.neiro - e os con'
ide~~dos

de praxe, foram eretivamente fixadas no convênio, as o,

áusulas e

o~~dições

seBuintes:
PRINEIP.A - o ESTACO. 00 ESPfRITO SANTO sempre · rec:o J
nheceu e reconhece a posse permanente éa UliiVERSIDADE FEDERAL DO RIÕ CE
JAI\EIP.a sobre a ã~ea de cerca de 1.560.000,00 m2, no lugar der.cm~nado /
ftVelha Valsugana", Nunicfpio de Santa Teren, com os limites e confr:m i
tações indjcados na." planta elaborada por~seu agrimensor,
1~39, · ···
fica fazendo parte integrante de~te·convenio;
1
.
'
SEGUNO~ -.A UNIVERSIDADE fEDERAL DO RIO O~ JAi~E!R~ 1
obriga-se a utilizar o imõvel exclusivamente para as finalidades ée · ~
si~o e pesquisa do f·lUSEU. NACIONAL. preservando a flora e faur.a nativas,
vedada qualquer outra disposição, reve1•tendo a posse da ãrea ao Estado
do Espírito Santo, caso lhe seja dada destinação diversa;

em

qu;J;

TERCEIRA- O presente Convênio e celebrado_ e~ carã
ter irrevogável e irretratãvel, obrigatõrio assim para o~ convenentes e
seus sucessores, constituindo tftulo hábil .para transcrição;
QUARTA - As questões em torno a este instrumento s~
rão rosolvidas aclmfnistrativamente, elegendo as partes como ãrbitro a
pessoa do 11inistro de Estado da Educação e Cultura;
QUINTA - A decisão da _autorida~e administrativa não
impedirã ao interessado a via judiciária, para· a defesa de seus legíti
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mos inter~sses, c~upetindo ã Justiça Feúeral no Estado do
Santo processar e j_uln::.!"' a causa g"ue for proposta;
" ". .
de

Espl'rito
. " ..
.

SEXTA- O presente convênió entra eQ vigor na
õ~ta,
sua assinatura e seri submetido ao referendo da Asse~blei~·Legislativa~

E por terem assim livremente ajustado, firmam
Convênio na presença

das

o

testemunhas abaixo.

VitÕ~ia, em o/'Jdld~40/97.:;(.
c:Qt.V...,\.1....\.~
ESTADO DO

ESP!~R~IT~.O~S~Alli!ii:====-

TESTEHUNHAS:

-éf'*""'~-cd-;;~:.~......

!..

e. a· t':liversÚ.a.dr1~
W~ protocol~-~~ ~rmit~

..

Zntre a Universidade Federal.. do .Rio de Janeiro
Fedora.I-ão .::SpÍrito ó:la:1to !oi ltss1naó.o

-i e

fol~alizaçéo de um

convênio

~~tre as duas ~~iversidades ~~e

"<l.rá o);.-ort>.llli:~ad.e aos e.>t-udalltes da. 'J!'es d.e uti:'..:!.za1•e:. a. .Resar•-a.
~e Janta. LÚcia. A se:,;-uir,

os

terr.~os do protocoJ.o!
••

'

~

': J

•••

•'

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO· RIO DE JANEIRO e.a

I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP!R!TO SANTO.representadas por
seus respectivos Reitores, na oportunidade em que e ce1~
brado o Convinio entre o Estado do Espfrito Santo

e·~·u-

nlversfdade Federal do Rio de Janeiro,· .. sobre a - utiliza.
-r
ção da ãrea. florestal, no lugar deno.minado •velha Vals~j"

gana•, Municipio de Santa Teresa, do ·E~Údo do

Espirito:
1
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Sento, onde se encontra a Estação
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Biol~gica-

do Museu

cional, e, tendo em vista o objetivo comum de ambas
Instituições de Ensino Sup,erfor de des·envolver suas
vidades ·prÕprfu de ensino e pesquiu nessa irea,
VE~I

firmar o presente .PROTOCOLO, visando ã

ati

RESO.b,

formalização

de um CONVENIO tendente a:
I
a) Subsidiar·a açio dq Estado do
Espirito
Santo, no que tange i adoção de normas r~
1atfvas i pr.eservação da fauna e flora do
lugar~ bem como; de outras reservas biol!
g1cas do Estado;
b) desenvolver e divulgar estudos

ecológicos
conscienc:ia
com vistas i formação de uma
do
nacional identificada com
a defesa
me-io-ambiente;

n'fvel
c) desenvolver estudos acadêmicos, .em
de Põs-Graduação, de acordo com a program~
çio que ficar definida, apõs a audiência
do Museu Nacfona·l da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e do Departamento de GeE__
Ciências da Universidade Federal do Esp'fri
to Santo.
-·As .Universidades Federais do Rio de Janeiro e
do Esp)rito Santo promoverão os entendimentos necessãrios
ã. impl ementaçio do CONVENIO obj e to deste_ PROTOCOLO,
de.!!,
Vftõr!a, 21 de outubro de. 1977.--

~-

)·.

('.('

...

/;...../
j-

PROF. DR. LUIZ RENATO CALDAS
Magnfffco Reftor da
Universfdacle F.tdtral do IUG do JanelrG

~ •. MAROEL

P;rof,
/

•

CECILIÂHO SALLES DE ALMEIDA

Mognlffco ~oftor da
Unfversiclld~ ftclarol .do Espírito Santo
1

/

•
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O!SCURSO PRONUNCJACO PELO SENADOR HUGO NAPOLEÃO
NA SESSÃO DE 29NDI96, QUE, ENTREGUE À REVISÃO CO ORADOR SERIA

PUBUCAOO POSTERIORMEtn'E.

'

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Come UdGr. Sem ravisão do
orador.) - Sr. Pmsidente, SM e Srs. Senadores, au, como cada um de nós tenho
uma atenção especial para com o meu partido, o Partido da Frente liberal, u~a vez
que ele n~u, como todos sabem, de um gesto marcanta, até, mesmo, digamO$,
da rubeld1a, com a preocupaçlo da transição do autoritarismo para a democracia.
quando, no bojo do movimonto, as can.didaruras de Tanctedo Neves e José Samey
rQC&baram apoio naquele momento histórico.

Digo que tenho cuidado com o mau Partido. Pela ordem, foram, desda
a sua fundação, &m 1985, $GtiS Presidentas: Jorge Bomhausan. OuandQ nomeado
Ministro da Educaç.lo, assumiu o primeiro vioe, hoje nosso colega, Senador
~uilherme Palme~ ~m segyida. o atual vic.Prnsidante, Marco MaciQI, Depois,
two a honra da presidll' o Partido em duas ocasi*, em dois mandatos. SIJC8S$ivoe.
Quando fui nomeado, pelo Pr'Gsldente llamar Franco, para o Ministério cfu
ComunicaçOes, fui :ubstiturdo pelo 1g vice, Dsputado Federal do Pernambuco, José
Múcio Monteiro. O Partido entendeu que eu da'IG$H pennaneoor licenciado.
Depois foi novamente eleilo o primeiro Pmsld&nte, Jorge Konder Bomhau:Mn.
Eu gostaria de c!inlr que. durante todo esao pecfodo, houve uma
ptGOCUpaç.lo constante em exarcitar a cidadania. em adotar o pluralismo da idéias
- uma das carac:terl.stlcu essenciais do pensamento liberal - o em respeitar
opinil~es !'utru, d'IVergentos da nossa, pua que do debate avuJtg, então, a
democraCia, o os seus pontos de vista possam anor.r.
Fazendo mferência b eleiç.!Seo munlcipail: do 1996, nlo posso deixar,
d& maneira alguma, do dizer que oonsldera qua o mau Partido foi muito bem
sucedido. Já no primeiro turno, em Macapá. em Recife o om Salvador,
mspadfva:monta, Aníbal Bart:elos. Robetto. MagalhlM • Antonio Embassahy
safram Vencodat&L No Rio do JaMito, no pnrrntilo turno, com v.urtagern, venoau o
candidato Lulz Condo. Em Slo Paulo, o vlce do candidato V$'IOI!Idor 6 do meu
partido. No meu Estado, o meu querido Piau!, fez o maior número de prefeitos.
Quero curnpdmllntar u Uderançu regional~ éc PFl. &, nesta
opo~. também levar os meus a.rmprimGntos ao Presld&nta am exerclcio da
Comissio ~ Nac:ft:'inal, Deputado JoM Jorge. o ao Presldonte Jotgo
Bomhausert. ..·
Eu gostaria. tamWm, do regbtrar uma sltuaçio slngulw: ao término
do mandal:o maia rvc:ento do Preaidente Jg~ Bcmhauson, ainda nestes idas de
1996, houve uma retl'1iio. da qual ffHram parte o IJico.Presidente da República,
Marco Madel, o Pf'8Sidentao da Clmara doa Otlputadl», Deputado l.Lifs Eduardo
Ma~ o Oepulaclo lnoc4nc:ío Oliveira. Uder do Parlldo naqual& Casa, eu
mesmo, o Pmsldente Jorge Bomhauaen, evidentemente, • o Pnlsldente hoje Gm
exen:rcio, Deputaclo Jotó Jorge. Naquela l6poca. o Presidente Jaroa Bomhausen
comunlccu que sou nome utava am c:ogitat;i.o para ser Indicado Embaixador do
Brasil em Portugal - como acabou MI'IÓO - pelo PI'8Sidente Fomando Henriqutl
Cardoao. A mspoctiva mensagem, como IOda sabem, 1' tramitou pela Comisaio
do Relaç&ta ~riarM o Defesa Nacional • pelo Plenário desta Casa, atando S.
e.:- no uorcrao do poslo em 1.i:boa.
Quando o Presidente Jorge Bomhausan fez o comunicado, colocou o
seu cargo à disposição e disse que, embora seu mandato estivesse encerrat'ldO, em
faca da possibilidade do assumir a Embaixada, que acabou se tomando concteta.
cederia ou apoiaria aquele que o Partido entendesse, por meio dg sua cúpula o do
suas bases, naturalmente. Todos nós, l unanimidade, conslde1'81110S que devesse
permanooer, mesmo diante da perspectiva de, mais à fnmte, licenciar-se, como de
fato licenciado estt. Essa afastamento, que teve a nossa plena conc:ordAncia "
contra a qual jamais ninguém se Insurgiu, tev111 como conseqüência a aprovação do
nome do Presidente Jorge Bomhausen junto à Convenção Nacional do PFI... A
Convenção, já sabedora da eventualldade, rinalmanto comprovada, de S. Ex- ser
designado Embaixador em Lisboa, houVe por bom lavá-lo à rttCOnduçio e, em
seguida, pouco tempo depois, o Deputado José Jorge assumiu.
É bom dizer que S. ex- jamais se afastou dos problemas do Partido,
até mesmo porque vem ao Brasil uma vez por mlts, sem Onus algum para o
Tesouro Nacional, pedindo licença com r&núncia dos seus próprios vencimentos no
parfodo ço~pondoote 1:10 SGU õtfuWnontO, Aqui, S. Ex- participa das rouniOO;; da
Executiva Nacional, debato., discute, suga~. orienta, tudo dentre do espírito
democrático que mova a aua atuaçio.
Jorge Bomhauson é ex-Governador do Estado de Santa Catarina, exSenador, ex-Ministro de Estado duas vezes, com uma vida o um currfculo
Impecáveis, tanto no autor pCiblico como no privado. Ela pBJtlclpa. dos eventos do
Partido, inclusive das elelçóu no seu Estado, tendo certarneclteo penxurido as
cidades de Santa Catarina, como polffico brilhante que é. S. Ex' tom muitos mó ritos.
Sr. Presidente, dito isso. quero abordar u açõu do PFt.. Tenho em
minhas mãos duas du gnmdea. roaliz.aç6es do Prusldan«t Jorpe Bomhausen: a
"C&ttllha do PFL 2000", lançada sob a coordenação do Deputado paulista João
Mellão Neto; e o livro sobfll "Educaçio • Emprego", que slo duas metas
fundamentais, no nosso entondlmento.
No primeiro cuo, a "Cartiha do Ano 2000•, surgiu d& Wrlos debates

proporcionados por~ ancontros. Está pl'ltVIIIndo pam os últknos três anos
e dois masos dGSte mil6nio e para o lnfcio do outro u medidas pntCQnlzadu nos
campos da. irrfra..estrutura. educaçio. saúct. • em dível:8os setores, que de'lenlo ser
lnWldos com mocfidas concretas. Nlo ctWe agora analiaá-lu em detalhea, todavia
serão utilfaimu pua que poaamoa adentrar o taroairo miênio em melhores
condiçõe.L-_
· No livrO "Edueaçio e Emprego", coordenado pelo nouo companhailo
e corrertglonário, publicit4rio Mauro Sa:IM, constam essa dois importantrsslmoe:
itena: Educaç!o e Empntgo. Por qu6? Será qu11 saúde, hatlitaçio • lnfra-oatnrtunt.
urbana nlo têm import:Ancia? Evidenl:emente que sim, mas chegamoa à condusAo
de..9_U0. com . _ dois prtncfpios, taremos ccncllçaGS da, mail fael/mente, chegar
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ao que pcvtendemo:s: um deanvotvlmento twrnenico, em que hafa lguaklade de
?POrtunidadas. Nlo htarnos dlzMclo qu& dafendernoe a igualdade, mas, sim, a
igualdado do oportunidadM pana todos, pela edueeçio e pelo emprago. Penso qtMI
IOOIOS COfldi9i5el: do at!njp a todos os campos.
·
Ouanto l Educaçio, citaria aqui doia ou trêa exernpbs., apenas a

guisa do curiosidade. A Alemanha começou o século XX em plena rtquoza. como c
pafs mais forte da Europa; depois foi quuo "aotermfa" por duas gu&n'U- Inclusive
mundiais·, dll!lstrufda, dividida, e já se encontra, no final do mesmo aéc:ulo, como c
pafs mais rico da Europa novamente. Por qui? Educ:açiol
Outro exemplo: a Cotéia. Nos 'idos dos anos 50. Srls e Srs
Senadores, 80% da população da Coréia viviam à margem do desenvolvimento. ft
Coréia era um pais que não tinha Indústrias, a área agricultável era a meno1
possível e, hoje, é um dos chamados llgres Asiáticos, com padrões de emprego t
PIB equiparáveis a países europeus. Isso ocorreu porque aquele país tinha urr
plano de educação que foi colocado om prálk:a..
Por outro lado, a "Aliança pana o Progresso• gastou muito, fazendc
remessas de recursos que so esvairam no tampo. Mas não havia um plano d~
educ:açAo. não foi adiante!
·
Por último, eu citaria os parses át"abe3, que na década de 7C
promoveram um aumento significativo nos preços do petróleo - 70 vezes mais de
que pmvia·, o Plano Marshall ., mas não conseguiram convettar os lucros.
convenientemente, am educação e empregos.
VIVemos num país em que, da cada cem estudantes que iniciam c
primeiro grau, apenQ quarenta o tenninam, sendo que, desses quarenta:. alguns
repetem duas, três ou até quatro Vaz&$ a mesma série, lamerrtavelmente. Os
lndice.s de evasão e do repetência osco1at continuam elevados: apenas um ou dois
chegam ao terceiro grau.
'
Para enfrantar esse grave probl8ma, o PFI.. apresenta. o diagnóstico~
u propostas de remodelaçlo do ensino brasileiro. lnfal!zmente, ~estabeleça
a Conslitulção qua 18% dos reeursoe originário& elo Jmpostoa sejam destinados à
educação. apenas 50% dasaa . volta chega .t. sala do aula, por causa de
buroeraciu, da pla:nos que ficam em mesas. ISIO pn:tc:lsa ser ordenado. Estamos
lançando o chaque-educaçio, que 6 Ul'rnl revoluç.lo já oncorrtrada. nos Estados
Unidos para dar autonomia financeira às escola, para dar-lhas autonomia de
gerência, de godo.
·
.. ·
· ·
Precisamoa. além disso, lnctemantar o Indico do emprego no Brasil •
isso tudo está contido na nossa "Cartilha do Ano 2000": prvc:isamos dar roupagerr
legal 1\quelos se~ o lndústriu da ~ia Informal, sem colocar em risco 1
sua exist6nc!a. fundamental para remediar os problemas sociais.. Paulatinamente,
precisamos promover a aua entrada no plano de legalizaçt.o, para não competlrerr
futuramente em grau de desigualdade com u demals. Todos aabem qu~
pre!endoo"loa um Estado MXUto, quo cuide bem da 8ducaçlo. da saúda, d2
segurança p(ítltlca. Prec:isamoa da um Estado que entmgue .t. sociedade tudo aquilc

que seja ~o nas ativldadtle. do comércio, do ifldústrfa e at6 do serviços. Oa
as omendu ainda em exame nesta Casa e .u cinco Emendas Constituciona~
aprovadas no ano passado, encaminhadas pelo Presidente Fernando Henriqu€
Cardoso i.l'l08U. consldaraçio.
O Sr. EleJo Atvww- Permite-mo V. Exl um çartD?
O SR. HUGO NAPOI.EAO • Com prazer, ouço o Uder do Governo
Senadof Seio Alvanla.
.
'
O Sr. Eldo Alvv. - V. Ex' DSt6 ruJizando um cfl:sc:uf$)
ltc
agradável a todos nós do Partido da Fr.nto Uberal. Agradiv.f, porque
multa profici4ncia a açõo dos llOSIOI dlrigontM, prinelpalmante do Em
Jorge Bomhausen.. Alonga uma vtslo de Uder aJtament•ln~~'~-•: ~~"""~·~
sua posiçio eaa estratégia de comportamento do Partido às ár8u tio sansfv&i$

õ""ai.5om

do pensamento humano, u área que constituam, evldettEemente., PftiOCUPAÇio do

Governo. O PFL. inegavelmente, tem um papel hist6tico no momen1o polftfco que
ostamoa vivendo. Tem sido, em rwlaçlo ao Governo do Prwsidente Fernando
Henrique Cardoso, um aliado da mais alta valia.. O PFl. tem dado uma solidariedad10
inquestionável e permanentt• quase unânime, porque infelizmente a unanimidade
seria algo inatinçivel. Temos de fazer este registro, porque tivemos grandes
dirigentes, e V. Ex', para orgúlho nosso, é um deles, como Presidente.
:
O SR. HUGCYiJAPOLEÃO- Generosidade de V. Exl.
O Sr. EJclo Atvare. - O Partido da Frente l.iberaf tem de prestar ao
Embaixador Jorge Bomhausen essa homenagem, porque, na vetd!Hfe,
sua
dedicação é muito grande em relação ao nosso partido. J<Jrge Bomhau$90, mesmo
encontrando-se investido na Embaixada do BtasR em Portugal, não tam faltado
jamais aos companheiros, mantendo uma presença cada. vez mais constante n.lo
só nos debates dos problemas qu& sio pertinentes ao nosso partido, mas dando a
cada um a solidariedade do companheiro excepcional que é. O PFL emetg& dessa
eleição de uma maneira muito afirmativa, nlo só am relaçlo à polf!lea nacionaf.
quando temos orgulho ele ter o V"ce-Presidente MlltCO Mac:iel da$empenhando um
papo! da mais alta importlnc!a na mocAnlca do Governo do Presidenta Femando
Henrique cardoso, mas também afirmando lide~ noláveb. Se V. Exl me
permitir, Senador Hugo Napo!eio, ao lado de tantos nomas jA citados,. inclusive no
88U pronunciamento, eu gostaria de prestar homenagem a todos os companheiros
que tivflram realmente uma atuaçio fmpar nessa alelçlo I"GIC&ntemente raalizad.a.
na figura do nobre Senador Antonio carias Magalhies, onde, na Bahia. o PFL
cumpriu realmente uma trajetória altamente luminosa. O PFL • um Partido que
busca aoluç6es. O PFL 6 um partido que busca encontrar o denominador comum
de Governo que evite os radicalism011. V. ex- tem razio ao dizer quo o Embaixador
Jorge Bomhausen tem aldo, em tQdoa. Oll momentos, o hábil condutor das várias
tendências parti encontrar esse denominac$or comum. Às vozes, comentirios
atribuem ao nosso partido uma grande flaxibilidede • mobilidade nos eventos

:a

políticos, mas sem qualquer catáter diminutivo 13 atuaç!o do nosso partido. Tratase do uma demostração do acerto dos seus dirigentes e doa; seus Integrantes, que
colocam MmPI'lt. ac:ima de tudo, o lntares:se nacional acima
de posições

at'
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pessoais. Portanto, nesse momento em que V. Ex- faz esse pronunciamento, com a
msponsabilldade attarMnlt honrosa da UcSIIr do nosso Partido, quero mo associar
a suas palavras não somente na homan.a.gGm prestada ao Embaixador Jorge
Bomhausen, mas ao nosso attW Presidente, Deputado José Jorge. o a todos
aquelas qua da uma fonna ou do outra, mals intonaamonto citaria o nouo do VicoPrasidente Marco Maelel qu~~lem dado ao Partido essa afinnaçlo constante de
pa:ticipar dO governos: com grandeza t com alto espirita públiCo. Neste instante, se
v. ex- mo penntte, endosso totalmente u auu palallfU.estimando que o 1"10$$0
Partido cadl vez mais tenha eua consci6ncia nacional que nos faz presente dentro
dos governo. com o espirita de partíclpaçAo que dirla, até certo ponto, lnexcadlval
O SR. HUGO NAPOLEAó • Agradeço a V. Ex' o aparta, eminente
Uder EJcio A!varu, o goswia do dizer qut justamenta o ambasarnento do meu
prcmx1Ciamenlo foi HM, ou seja. o de tnll.M meus eumprimentoa U llderançu
regionail· t V. Ex' citou bom o norM do Senador Antonio Carloe: Magalhies • t,
ac:rnscentaria o elo Governador Paulo Souto, da Bahia;" o cr. Govomadom R0$84tl&
Samey, do Maranhlo; aduziria " Sonadoca. a. 22 que compOàm a nossa
Bancada. a~ maior Bancada cem uunr:o nesta Casa, • mala. oe dos 100
Oeputadol: Fêdoraf:s que constituem a maior bancada na CAmara dos Ooputadoll,
os dos 1.000 Prefeitos, dos quau 20.000 Vtrudaru, dos 3.200.000 mil filiados.
Snflm, de um Partido que .. tomou pujante no CW10 de aponu onze anos. estando
no décimo ssgundo ano de sua existência. De fo:ma que .agradeço o seu aparte,
que é importantisslmo 'Como correligionário e como Lider,
O sr. Francelina Perell'll. Permite-me V. Ex• um aparta?
O 6R. HUGO NAPOLEÃO· Ouço V. Exl com prazer.
O Sr, Fr~~ncellno Pereira • Meu caro Senador Hugo Napoleão, o
testemunho <::IUO V. Ex' está of&mcendo ao Senado sobnt o dBSempantlo de nosso.
Partido, há de ser rOSM!tado no SGU cenário em todo o território brasileiro, como
também em cada região ou unidado da Fedaraçlo. Claro que o Estado de Minas
Gerais nio pode ser esquscido, porque, S!llndo uma unidade da Federação da
importància histórica. cultural ttniAJ os outros do nosso Bras~l, Minas vem
apresenUtndo, nesses últimos anos, um desempenho da mais alta significação no
con!elrto do Partido da Frwrta LiberaL Na p(lnúttima eleição. dobramos nossa
Saneada na C1mara Federal, dobran'IO$ n0$$a Bancada na Assembléia Legislativa
e dobr.tmOiõ nossa representaçlo atrav6!J dos prefeitos municipais. Nesta eleição,
elegemos QUase quo 200 prefeitos e QU&S8 que 200 víco-prefeitos, slo 850 em três
municlplos, o ainda ~ disputando as elelçõu no segundo tumo na grande
cidade de Juiz de Fora o, em coligação, em outra grande cidade, Uberlânclia, no
Trl<\ngulo Minairo. Ao mesmo rompo, sem nenhuma aJIJSAo a minha pessoa, qu&lO
dimr quo Minas Ganlis talveZ tenha surpreendido a Naçio quando elegeu um
senador da República para estar pruonte aqui n8$ta Casa. Ao mesmo tempo quero
testemunhar que um dos presidenlos que maia contribuiu. para o fortalocimento do
Partido, para a sua organizaçio,. para a sua estrutura. lndusive no seu crescim&nto
no C8ntro-St.ll do País, tem sido exatamante o hoje Senador lk:onc:iad'o, que
continua o PresJdant. do Partido, Jorge Bomhauaon, que é uma das figuras de
homem público mais completa e, ao mesmo tGITipCI, mai3 respeitada na Naçio. O
simples fato, Importante Mm dúvida, da sua nomeaçio para Embaixador do Brasl
em Portugal, representa a importAncia • a Cignifica:çio que seu nom~t ofaroce na
polltk:a brasileira. Quaro, po!Unto, nesta hora manifestar a V.
o testam unho de
que o Partido cteiCltU • se fort&J.c.u. é a primeira Bancada na Cl.ma111. Federa/o a
segunda no Senado da Ropllbllea. Eagornos mais do 20 mil vereadores, mais de
mil prefeitos 111 lllfetfvamonto estamos continuando para ocupar noYO$ cargos no
plano facle!alo nos planos estaduaiiJ. Obrigado a V.
O SR. HUGO NAPOI.EAo ~ Ouarn agraclec:e sou .u, nobre Senador
Francelina Pereira. dizGndo qUe obvlamonte a vida do nouo Partido no gJorio3o
Estado de !o1inas G•ralt. está umbiliCalmlllnto ligada à atuaçlo brilhante de V. Ex',
quer como presidente ragional quer como exímio Senador da República com
assento nesta casa, demonstrando sempre o sou sentido da denodado trabalho.
Meus cumprimentos tambóm, ~ agora, à nossa regional em Minas

ex-

r:x-.

-

Gerais.

O St. Jaàr Barbalho ·Senador Hugo Napolelo, V. E:ll me ccncede

um..-?

O SR. HU.GO NAPOLEÃO • Com pmzer. ouço o noiQ Lfdet Jader

a.rt>alho.

O Sr....... s.t.lho • Senador Hugo Napolelo.

Gm

que pese o

discurao de V. Ex' objotlvar homenagear o Pmidonte do &eu Partido, o Embaixador
Jorge BornhauHn. • futejar 00; resultados da última oleiçlo. a mim cabe, como
Uder do PMOB no Senado, nio participar, elliderrtemonta, das alegrias que o
moveram a ir à tribuna do Senado, ma c:umprlmontar" o Partido da Frem. Libentl
por GSSM dct: anca do ativldade polldc:a no Blasll. Todos nós deverflll11081utar para
que a vida partidária no Brasil fosse efeti\lamente· sedlmentada, PQiq!J8 todos
iiabemos que não existe democracia sem PartidO$. E tamo.s reclamado, ao longo do
tempo, da pouca durabilidade da existência COs Partidos no Brasil. Pot issO, o meu
aparte, neste moml!lnto, mio 6 para fazer absolutamente nenhum julgamento do
mérito a respeito das observações que V. Exl faz do dG$emponho do Pfl, que
merece, por certo. o meu maior acatamento. O meu aparte é no sentido de
cumprimentar v. Exl, ao festejar a~ d8SS81 dR anOlJ do Partido da Fronte

Llbenol.
O SR. HUGO NAPOLEÃO • Eminente Uder J,ader BartlaJho, nem eu
exigiria que V. Cxl se somasse aos enc6mlos • e!og!os qUa teço ao meu Partido,
em nome até do nosso respeito ao pluralismo d& idéias. Cevo, ·entllo, compraendor
e respeitar os pontos da vi:ta de V. Exl. Mas agradoç:o a aua vinda ao meu
discurso para enaltecer os mais de dez anos do Partido nesta fase da vida
republicana.
O Sr. Antcnkl Cartoa MagalhiM • V. E:cl m• eoncodli um aparte,
Senador Hugo Napole.io?
O SR. HUGO NAPOLEÃO • Ouço com prazer o nobre Senador
Antonio Carlos Magalhloa.
O Sr. Antonkl Cartoa ~ • S«<ador Hugo thpolel.o, quGtO
aRradi!ICGr-lhe o elogio qua faz às sooç6os r.gionais do Partido, U lide~
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eStaduais, a IOdos, enfim, que fizeram a grandeza do Partido, sobretudo~~últlmc
pleito eleitoral. O Sonador Ek:io Alvares teve a gentileza de citar o meu nome come
um destaque, coisa que é tão comum ao nosso Lide r em relaçlo à minha pessoa
Conto sempre com o wu apo!o; dai não cabe maior admiraçio, mas cabG um fustt
agradecimento. Quero dizer quo V. Ex-, como Uder, $0 porta tio bem quanta Sf
po11ou corno Presidente do Partida:
O SR. HUGO NAPOLEÃO· Multo obrigado.
O Sr. Antonio carl'o. Magalhln ·Em todos os Estados, o Partido Sli
saiu bem. SaJientamo3 aqui as vitórias quo obtivarnos. OI!Miremos cumprimerrtw
tamb4im aquelas que, so n!o conseguiram vaneor os pleitos nos seus munlcCpios
lutaram pelo Partido e angrandecemm o Partido. Esses também meraeem o nossc
aplauso, o nosso apRIÇO, porque a poUtica nio 6 feita apenas das vitórias. A polftia
é feita de doia caminhos que levam sempre, de alguma maneira, ao êxito: .a danou
e a vitória. Quero dizer que temos sido muito felizes com os Presidentes do no$$(
Partido. Em toda a história do PFL, houve oxceltJntaa ~. 1111 v. E:cl foi UI'!
·deres. Lamento bastante que Jorge Bornhauaen lenha se afastado da posição df
Presidente~ do Partido. Ee faz multa falta. pela sua compet6ncla., pela sua açãc
S8r!'lpreJ eflcfunto na Pre31d6neia do Partido. De quaJquer maneira, ele acompanha
embora distante, o nosso rrabalho, u nossas realizaç6M. oa nossos êxitos. Hoje, c
8mail nlo Pf8$Cinde da unilo com aqueles que, mGSmO em Partidos dlferontes
pensam do mesmo modo, para que possamos vencer oa grandes obstáculos que l
Nação ail:avessa. C4I por que quaro saJi8ntM que o dlscunlo de V. Exl é multe
p~ Vencemos não apenas para engrandoc:er o nosso Partido mu tambórr
para f«zer um trabalho que o Brasil multo espora dll n6t; • da cxrtrol' Partidos aqu
1

~

•

•

I

·
o SR. Huqo NAPOlEÁO • Senador Antonio carios MagaNes. v
E:cl pincelou com maestria a rMfldacle atual do nosso· Partido com todas as s~
letra. V. Ex- fez o retrato do momento ocn que estamoa vivendo e do qual no~
:sentimoa regozijados. EstotHhO muito grato.
··
O Sr. Artur da TAvo!a. V. Exl me permite um aparte?.
O SR. HUGO NAPOLEÃO • Sr. Presidente. eu não gostar,~& que c
PSOB deixasse dê sa manifestar. Concedo o apal1e a V. Ex', com muito prazer.
O Sr. Artur da Tá veJa • Nobre Senador Hugo Napoleão, os membrct
aqui presentes do PSOB pedem que eu fale em nome do Partido. Evidentemente
solidarizamo-aos com os daz: anO$ de existência do PR. na qualidade de urr
Partido Importante e fundamental para a vida brasileira. Gostaria de estender c
alcance do discurso de V. Ext, que 6 um discurso de análise das formas pela$ quall
o Partido cresceu e evoluiu neSS~t pleito, para dizer quo nesse crescimento estãc
presentes não apenas o mérito de seus dirigentes, de SOO$ quadros, mas tambérT
uma forma de aee11o polftlco que neste momento une o PSOB com o PFL Semprf
que ou um partido, ou uma corrunto partidária, ou um candidato acerta na politica
!ne'litavelments acerta no elaitoral. A expmssão "acGrta na politica" 6 um tantc
vaga, mas pode ser definida como a existência de um veio. de um oam!ntto qu~
muitas vazas nio é pen:eptfvel, que ó o caminho pelo qual uma unidade pàrtldári~
deva pll$$af. Isso é •acertar na politica", ó acertar no caminho a ser trilhado. Mail
por méritos do PFL até do que do PSOB, sagramos uma aliança PFL e PSOB na:
últirrwi e!eiç6es. Es$a aliança depois fcí a~Mnentada aqui no Congnmo, quando <
Presidente Femando Henrique, eleito, ampliou esse an:o de alianças comJ~UI~
Partidos, como o PMOB.' Essa aliança nunca foi bom entendida no Brasil. Err
primeiro lugar. o Pafs n!o ~ende bom ali~ Aliança ó algo feito entn
desiguais que sio capazn de perceber um objetivo comum em um detentllnadc
mom~ e perseguHo. Em segundo lugar, essa &rlllnÇ& é absclutamanto ~
~!1&: na vida. po!rtica bmsileira. porq1.10 ela uno os liberais com ~
iciciaisd8lmocr Como houve, a meu juízo, uma falta da vi:slo clara por parte d1
•ex.querda• brasileira. que 09tá llgacia a processos polr&os ultrapassados pel1
realidade, há eS$8. aliança curloA. da esqu&l'da brasileira, que a meu juízo está err
setorua do PMOB e em utorea do PSOB, com os liberais. E para quê? Para que<
Para possa avançar pelo centro, para que possa haver uma condição do avançc
social o polflic:o pelo centro. indispensivel à consolida~ da domocmcia a i
reaJlzação de um procedlmonto de transformação nacional.~ dentro d~JSSe ~dro ·
que infelizmente o tempo não mo pomite aprofundar •, provocado pelo lúcido E
Importamo discurso de V. Exl, que a aliança entnt o PSOB o o PFL se ostabeiOICeU
ou seja. pala pert:GpÇio de que tal era neceuário haver na vida poUtlca brasileira. /o
mau julzo•. mJ$8 processo ainda demorari. &lgL.m tempo. Podo aor que lá adiantE
astej!UTIOS" em campos opostor, pode :ser até qLM na c1i6cusaio tópica de corto!:
aspoctos fiquemos em campos opostos. Todavta. a consolidaç:lo de$te moment<
profundo do nnstormaçio da vida bmsilflira, da economJ& brasileira. da sockJdadf
brasileira. Jmpõe que ao faça essa~ porquo nenhum pank:So Isoladamente 1
faria. Por isso, entando que existem motivos mais profundo~; para saudar V. Ex- E
para a comprHnSio de que 6 o ltCOfto dasaa dança, o acarto dossa politica qtK
corresponde tanto ao acerto eleitoral do Partido de v. Ex- como ao acerto eleitora
do noao Partido, que também muito eruceu nas reconta~. Muito obrigack
peta atençlo o muito obrigado à Mesa pela tolertncia.
O SR. HUG01 NAPOLEÃO • Quem agradeoe aou •u. notn Senado!
Artur da Távota. Eu diria que V. Ex" trouxe, como 03 brit4nlcol costumam atírm&r-:!

touch or ctau. um toque do classe. do distinçio ao moa modesto pronunciamento.
Citaria. concluindo a rasposta ao seu aparto, que o nos:so doutrinado!
melhor, o ex.s.nador e hoje Vlco-Ptesldente, Marco Maclel. QUit é uma espécie dt
Ideólogo do Pal1ido, escreveu, uma vez, um magnffico artigo, f!a lmpre~
brasileira, mostrando justamente os pontos de convergência aos quws V. Ex' S€
refere agora. Um deles. por exemplo, ~ o dlt que, enquanto defendemos ~
economia de mercado, \l.
defendem economia social de mercado. E as duas
ótlcas se uniram para trazermos, então, as reformas, que o Presidente Femandc:
Henrique Cardoso encaminhou 8o Congresso, inclusive mediante sug~
enviadas pela Executiva Nacional do Partido. Muito obrigado a V. Ex'.
O Sr. P.ctr<{Simon ·V.
me permite um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO· Com muito prazer, Senador Pedro Simon.

ex-s

ex-

ANAIS DO SENADO FEDERAL

706

O Sr. Pedro Simon· Senador Hugo Napo!e!o, desejo também tmzer
meu aparto ao pronunciamento do V. Ex-, que esta na tribuna saudando os dez
anos de aniversário do Partido da Frente Liberal - o que faz muito bém.. Nós todoa
acompanhamos o seu nascimento - e jus~ç.a seja feita - numa hora Importante,
numa hor.r. dificil em que os Integrantes do entlo PDS, tendo à fmnte o Presidente
José Samey, Insurgiram-se, criando a Aliança Domoerática. um movimento que deu
certe, porquo elagemos o Presidente da. República. E. na verdade, quando o
movimento se Iniciou, ora multo provãv$1 que nio dosso corto. Mas hotMi um ato
da coragem per pane daquelas que o lnstlllJ(ram, poís safram do poder, do partido
oficial que tinha tudo para so oleger, o foram truta na dafesa de um outro caminho.

que era o da resistência. da renovação, que ruprM«~tava l época o Dr. Tanerodo
Neves o o Sr. José Samey. É lamentável e dramático que estejamos aqui
ecrnemarando dez ano. de um Partido clõl importAncia do PFL OulRI dia dizia mU
ou menos as lTIMm&S coisas quando o MOS festejava 30 anos - três VGZO& rnai$
que o Partido do V. ex-- mas que tambóm n!o significa multo na vida de um partido
politico. Não precisamos Ir à Inglaterra. nem aos Estados Unidoa', ~
petrnaneeer aqui na América do Sul, no Uruguai, para percobermos como aio
antigos os partidos noa outras paíseL Por exemplo. os Partidos Blanc:o o Colotado
sio do século passado. Na Argantina. em pouco tempo, o Partido da Uniio Cívica
Radical sani tido como do Ncuto retraaado, Infelizmente, no BruJI, temos ~
trmfiÇio do partido polrtlco. Oramaticarnonte,' trlsl:e a hlstórta doa pattidos pollticos
brasiloiroa. Nlo a tivemos na monan:ruJa po~ 011 partidos oram ~utamonte

considerados de "mentlrlnha". Na 11 Flepclblíca nio üvornoa. sequer, partidos
nacionais; eram ntaduais: o Partido Flopubllcano Paulista,. o Partido Ropubllcano
Mineiro, do, Alo Grande do SuL Na verdade, o que t1vemoc na t• AepúbUca rol a
polftica doa,~. oa quais d«<diam e praticament. nc:olhlam e elegiam
os Presidente:~. Quando da dtmoctacla. 11m 1945, t1v.-not um grandll momento do •
flrmaçio partidária: PSD, UDN, PTB, ~ J*o POC e outro& Partidos. Um
dos momontos md: bonitos do Brull ac:crn.ceu na Conltituinte dll 1946 com a
organlzaçlo da vida patlídárta daquela ~ l.amflntavolmento. a vida partid4rla
n~~~JCC~u onaGa. porque nio na-.. em Cir'na Oo ldólu, mu em c;lma da flgl.illl do
Dr. Getúlio Vargas. Quem era centra o Dr. Getúlio la pma a UDN: a ravor, ia para o
PiE, para o PSD. Entlo, a divergência nlo tinha outra c:ontelldo que nio fosse a
tlgu;.a do Dr. Getóllo. Moneu o Dr. GDttJIIo em 1954. Em 1964, época da revdoçlo,

CX5 Partidos já c:ocneçavam a Wr COI 1:Sd·çio. A UON ji eatava pu:undo a ser o

PaJtido da intaledualldade da cidade; o PSD ji estava sendo o Partido da
burguasla runll; o PTB eatava sendo o Ptilido do uma musa de nbalhadotM que·
começava a apllAICel'. O grande crime <M 1966 foi terminar com aquo1M Partidos.
S. isso nio tJvosM ocorrido, V.
nio estaria falando agora dos dez ano~; de sou
Partido, mas, sim, de wn panido nascido em 1946 • quo Já teria, nata altura. 50
anos, o clnqúentenário de um partido. Foram criados dois Partidos: a Arena e o
MOS, um do sim e oulro do $im sanhor. Com o tempo. aquele MOS nosso começou
a se consolidar. Ele nasceu de mentira; nasceu com uns cassados e outros
expurgados, no meio do medo; nasceu para dizer sim. Contam até que faltou um .
senador e o PrtaSidente Castelo Branco disse a alguém: "Voo6 tem que ii' para lli.

ex-

porque são sete Senadores e precisa haver um Partido da Oposlçio". Com o
tempo, o MOS com8ÇCU a se consolidar, a ser Partido. Lamenta.volmenU, mais uma
V82: V8IO o Governo e extinguiu a Arena o o MCB. O MOB se transfotmou no PMCB,
que hoje está ai tentando ser. Na verdade, nobre Udor, temos de 1«rtar fazer
alguma coisa para darmos consislência séria aos partidos pollticoe:. Eles não podem
vir ao acaso das circunstancias que ai estão. Estou apresentando um projeto de
raforma da Constltuiçlo. Na minha opinião, é o maís importante quo já apresentei.
Nele, proponho que u duu Casas ·eleitas para a próxkna LegiGiatura. tenham o
poder de Congresso Revisor. Os Constituir1tes tiveram a visio d8 n= dar, após
cinco anos. essa oportunidade. Apenas não dls.soram cinca anos • um dia.
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Ata da 18411 Sessão Deliberativa Extraordinária
em 31 de outubro de 1996
211 Sessão Legislativa Ordinária, da 5()!! Legislatura
Presidência dos Srs.: Jósé Samey, Emandes Amorim, Eduardo Sup/icy e Henrique Loyola
As 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
O Set!i\do Feder.U resolve:.
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade_ Antonio Carlos Magalhães_
Art. t•. Para que o Senaào possa exercer, nos termos do inciso X
do art. 49 da Constiruição Federal. a fiscalização e o controle dos atos do
Antonio Carlos Valadares _Artur da Távola _ BaneCoDSelho Nacional de Desestatizaç!o, órgão diretunente subordinado ao
dita da Silva_ Beni Varas_ Bernardo Cabral _ CarPresidente da República, nos tennos do art. S" da Lei n° 8.031, de 12 de àbrii
los Bezerra _ Carlos Patrocfnio _ C?rlos Wilson _
de 1990. na redaç!o que lhe foi dada pela Medida Provisôria n~ 1.48142,. de
24 de outubro de 1996, deverão a ele ser eacamichados, com trinta dfas de
Edison Lobão _ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _
antecedência de sua publicação ao Diário Oficial da União, os elementos que
Emffia Fernandes _ Epitácio Caleteira _ Emandes
irão coastat do edital, previsto ao· are. 11 da lei em referência. especificamente
ao caso da alieaação da Companhia Vale do Rio Doce. suas subsidiárias,
Amorim _ Flaviano Melo _ Francelina Pereira _ Gecontroladora e coligadas.
··
raldo Melo _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _
§ 1•. -0 Senado Federal deverá se, manif~ sobre a mattria no
Guilherme Palmeira _ Henrique Loyola _ Hugo Naprazo de trinta dias contado do seu recebimento.
poleão_ Humberto Lucena_ [ris Rezende _ Jader,
§ r. O Conselho Nacional de Descstatizaç:lo somente dará
Barbalho _ Jefferson Peres _ ~ão França _ João
continuidade ao processo de a!ie:1ação caso o Senado Federal ratiftquc, ou
Rocha _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José
nlio se manifeste .u6 o témtino do pruo estabelecido no parágrafo anterior.
sendo, nesse caso. os atOS considerados ratificados.
Agripino _ José Alves _ José Eduardo _ José Eduar§ :)O. O Conselho Nacional de Desestatização promoverá a
do Outra _ José lgnáoio Ferreira _ José Roberto Aravaliação das ressalvas indicadas pelo Senado Federal.
ruda_ José Samey _José Serra_ Lauro Campos_
Art. 2:. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaç!o.
Leomar Quintanilha _ Lucfdio Portella _ Lúdio, Coelho _ Marina Silva _ Marluce Pinto _ Mauro Miranda
_ Nabor Júnior_ Ney Suassuna _ Odacir Soares _
Justificação
Onofre Quinan _ Osmar Dias _ Pedro Simon _ Ra·
A Companhla Vale do Rio DOce- CVRD- foi criada há mais de
mez Tebet _ Regina Assumpção _ Roberto Requião
SO anos. com o objetivo de abasteee!' de min&io de ferro os aliados durante a
Segunda Grande Guerra. Sua atuação hoje, no entinto. não se limita apenas
_ Romero Jucá _ Sebastião Rocha_ Sérgio Machaao setor de mineração. sendo suas atividades processadas por um sistema de
do_ Valmir Campelo.
minas. ferrovias e portos ex.istentes em diversos estados da Federação, como o
Pará, Matanhão. Minas Gerais e Espírito Santo, constituindo um exemplo de
O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim) - A
eficiCncia e desenvolvimento de um enorme patrimõnio.
:
lista de presença acusa o comparecimento de 60
O an. 49, X. .Qa Constituição Federal estabelece como
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla- competCncia exclusiva do Congresso Nacional. por meio de aç!o d.iretã, ou
através de qualqr«r tk suas Casas, a fiscalização c o controle dos atos do
ro aberta a sessão.
Poder Executivo. incluídos os da administração indireta.
A ação fiscalizadora e controladora do Senado Federal será
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trafortalecida pela implementação de wna completa transparência. por meio do
balhos.
envio de informayões ponnenorizadas sobre a privatização da. Companhia
Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr.
Vale do Rio Doce. , suas subsidiárias. controladora e coligadas. tendo em
vista sua complexidade e envolvimento na economia e no desenvolvimento de
1• Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.
Unidades da Federaçllo, cuja representação, no lmbito federnl, está afeta ao
São lidos os seguintes:

Projeto de Resolução
N" 104, de 1996
Dispõe sobre a fiscalização e o controle
dos &tos do Poder Executivo relativos à privatização da
Com~ Vale do Rio Doce, e dá outras providén_:ias

Senado da República.
Estas as razões que nos levam a apresentar o presente Projeto de
Resolução.
Sala das Sessões. em -;! "} de outubro de 1996

Júnia Marise
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Legislação Citada
(•) LEI N. 8.031 -

DE 12 DE ABRIL DE 1990

Cria o Programa Nacional de Desestatização,
e dá outras providências

Att; t.- O Prognma NaclorW de ~stati:açio terá um& Comisslo 'otre~ora.
d.iretameCW suboid::wia ao Pre:lltlen.to cll. Rel)llblle&, cujos membros, titulares
e suplentes, seri.o por ele nomesd.os, depois c:1e aprovada. a sua inclicaç1o peio
Co~

N.adonal.

; 1.- (Vet&doJ,

§ 2.• O Prest.cl.entc cli. CotniSSlo Dlretora terá 'I'Oto dc,qWLlJ.cl&c1e.
§ 3: Part1dparlo ciu reucl.Oea 41. Com:ls:lio Dil'eton, sem direito a TOto.

quaisquer outru pcuou cuja preseaça, a critério clll seus membros. seja con.
s1d.erad& ceeeuãrta pua a ap~ dos processos.
:i 4.• <Vatado),

do Trabalho- CLT. entretanto, ainda mantém cm seu contc;údo minúcias c
normas bastante espcçificas ~ se âv=tam a sua utilidade nos momentos de
elevada inger<ncia do Estado no Direito do .TlObalho. boje já _nlo se
revestem dO meSmO sentido. Na realidade, o dctalhameato execu~vo tem
gerado exigências burocráticas, aumentado os cuStos de produç4o c
reduzido o número de empregos.

Nilo faz sentido. por exeniplo. que tenhamOll na
C!.T algumas regras rlgidas que c!ispllem" sobre perfodos de c1es<anso (art.
71). horirio notumo (art. 73), jornada de trabalho (arts. 58, S9. 61 e 63).
concessão e época de férias (arts. 135. 136 e 138) e férias ccleti11U (art. 138

a 141).
Na análise das Dormas que aos .propomos a
flexibilizar, consideramos a existência de inúmeras variáveis que a lei n1o
consegue avaliar com precisão, no que diz respeito ao descaso efetivamcnte
aec:essário. Além disso, os processos produtivos vivem em eoastante
mudança. alterando as exigC1lcias f!sicas. Ohorário 110111m0. por exeniplo, ~
variável e há trabalhos notumos cm qUe a pessoa pode donnir. A lei, entlo,
·em sua abrangõncia. acaba gerando mais~ do que dircitos.
A regulamentaç;lo da ccncesslo de fóriu cc!Câws
clareza que certos ..benejlclos., lepis nlo favorecem
efetivameate os empregados. Neste momento de desc:mprego cresccate,. com
tantas clcmissõcs ocorrendo, ~ o o _ _ , . oolocor qualquer obstáculo
à coocessilo de férias coletiws (melho< para o empregado é o gozo de fóriu
do que a demisslo). A melho< soluçio para 1 ctisciplina do é1
negociação coletiva. é a realizaçilo de a<:c>rdos. ou COI1\'CIIçCes que tenham
bem preseotes as condiçCes da_.... e as necessidades dos emprepdoo.

nos mostra
MEDIDA PROVISÓRIA Nt! 1.411-42.. DE

24 DE

Ahcn a Lei rf 8.031, de
outras providencias.

~2

Ot1TlfB'ItO

DE 1t96.

de abril de 1990, e di

Outubro 1996

çom

Também consideramos ~
2J!Ario que • lei
"emprqadol nos serviços de telefonia. de
telegrafia submarina e subjlllvial. de l'tldiotekgrtrfta e radiotelefonia ",
..operadt'Jre:~ ciMmatogr(rflccs ", ..serviço fort'0'1i6rio ". "equiJKZ8M$ tkzs
m

(Ás Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
e de Fiscalização e Controle)

:

traga normas C5peCificas para

embarcaç4es da Marinha Men:ont• Naclonol. tk navegaçilo fluvial •
/ocustn.;"ifD tr((ego ""' ponos e da pesc4" (arts. 2T/a :m da CLT).

Projeto de Lei do Senado
N° 240, de 1996
Dispõe sobre a negociação coletiva de direitos
previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. e
di outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. t• As negociações entre empregados e
empregadores. mediante acordo ou convenção eoleriva,. podem regu]ar o
exereicio dos direitos de que tratam os arts. 58, 59, 61, 63, 71, 73. !JS e
136, 138 a 141 e 227 a. 252 da. Consolidaç!o das Leis do Trabalho ~
Decreto--Lei n° S.4S2, de 1° de maio de 1943 -,na fonna c condições que
melhor atendam aos interesses dos contratantes.
Art.

2• Esta Lei entra em vigor na. data de sua

publiçaç<o.

Esses empregados coaseguinm. qullldo eram
fortes os siDdicatos que os represelltllm, impor privilésioi legais pano si
próprioo. O exercício dessas profissões, entretmto. tem ooffido o impaoto
das covas tccDologias em CODlllllicaçees e transportes. ' · , :, .•· ' ·
·~ •

• •J

•

o avanço das nOvas tecnologias. almt de
representar um fator de desajuste entre as ~c. a realidade, serve C(WDO
argumento irrefu!ável quaDdo se traia de defender 1 oeaociaçip_éoleti.,-fo.
lei n1o pode mudar todos os dias. ao sabor das DOYU tóaú<as, euquantf
acordos e convenções podem ser ajustados s:ieriociicamente. EmntiJK1o.

#'

unla

participação cada vez maior dos trabalhad~~ 'aios bên'dt~i~s '(k; ~~tô.da
produção. bem como a flelCibilidade que os empregadores~ precisam para
acompanhar a evolução do mercado.

PoÍ' outro lado. o aumento do desemprego e da
informalidade nas relações de trabalho nos, faz co~. que, .se todas' as
categorias profissionais citadas tive~ %se~-~ ~lo . menos,. os
direitos trabalhistas comuns aos demais trabalhadores, a inscsizrança seria
bem menor do que aquela. que hoje se abate sobre eles. NJo vemos razões
para coneeder..lhcs ilusórios privilégios, quC só diminuea{ os pÓstos de
trabalho e empurram as rclaçOes trabalhistas "para a ~. isto é,. a
incxist!ncia de um 'Vinculo fonnal e permanente no tempo, entre empregado
e empregador.

JUSTIFICAÇÃO
A modemizaç;lo das relações de trabalho exige
flcaõilidadc e ajustes negociados para que possam ser enfrentadas as
variações nos fluxos de produç;lo c de demanda. A Consolidaç;lo das Leis

Ademais, se. o Estàdo aem sequer tem Om~
de fiscalizar dignameate o excrçicio das profissOes ·fimd3mefttais i saúde.
segurança e educação, porque manter, em nosso ordenamento juridi(:o,
minúcias que mais servem à burocratizaç3o do que beneficiam efetivamcntc

os destinatários da norma.
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De qualquer fonna. DCSt& iniciativa. nlo estamos
pretendendo a rewpçio~ pura c simpl~ dos artigos citados, estamos
apenas propondo que as negcei- coletivas possam dispor de fonna
diferente a respeito do excrdcio profissional dos trabalhadores pertencentes
b categorias ~ bem eomo a respeito de férias, jornadas de trabalho,
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A:t. 63 - Nlo hneri distlaçlo entre empreaadoi e interessados. e a panici•
paçlo cm lueros ou comiSI6cs. saJI'O cm IIICftl$ de c&rila- social. alo exdui o
panicipantc do relirae deste Caplt~.

_
An. 71 - Em qualquer u&balho ~'\lntinuu, cuja duiaçlo exCedi. de ~i~ horu.
éobriJatória a cancesdo de um intCI'\'alo para. repouso ou aJimcnt~lo. o qual w:~á.
no mínim1,, d~: uma hora c, sah·o ac'(ltd<t e'i'-TIIO nu contrato eoletiYO em eantráno,
nlo pndcli Cl~'eclc:r de duas hur.as.

perlodos de descamo e horário notumo.

Esses do os .argumentos que, cm nosso
entendimento. justificam a ~ deste projero de lei, para cqja
apro~ contamos com o apoio dos meus ilustres Pares.

!i 1." - N!o~l~'l:demlu de wh hura• lllrllhalbo. 1oer.i, cnucuanto. Pbn~l6rio
um internlo ck quinu minutas quando a dun.çlo ultrapassar qu..w horas.
1
Os iatenakll de cl~·ama nlo saio computados na duf&ç~ do
trabalha.
f 3. • - O limite minimo de uma hora para repouso ou rcfeida poderá ser
~t:i®pur ;nu dll Mini~trudu Trahallm. !lu.an&t, uu\ld1•u Dtp:ananlt:nllt Nôl~.;unal
de SqW'anr;a c Hi1iene do Trabalho (0NSHT), se: .mlicar ~~~ o estlbdCI.'imento
atmde intearalmcntc b ni1êndu concernentes • or,anluçlo duto n:leitóriu• c
quandoCll rnpccli~emprqaduto nllo nti"cn:m 110t h'&imf' de rrabalhu jlNftuMIW
a horas Np!e~~~-•rcs.. c~))

Sala das Sessões, em 31 de outubro del996

z.• -

~IV-O.Tdb... NcM.,.

Att. 73 - Sai\'O nos n~' de revezamento semanal ou quinunal. o tnbalbo
notumo ter i. rcmunençlo superior i. do diurno e. par• esst eleito. tua n:muner.1r;lo
tcri um acrêscimo de 20•\, Cvinte por eentol. pelo menos. sabre • han diuma. (.fU
§ 1.• - Ahara do trabalho notumo scricamputada como de .$2 minutos e JO
~eaundos.
.
.;
§
Consickra·K naturna. para os deitas deste anilO. o trabalho ~uta•
du entre u :Z:Z horas de um dia eu S horu do dia SCJUinte.
i J, • - O ll«'éscima. a que se rtferr o pre10entco aniao. em se tratando de
empresu que nio ma~têm, pela natureu ele SitU atividades. trabalha natumo
habitual. Kri feito. tendo em vista os quantitativos p&IQI por trabalhas diyr'RO$ de
natureza semelhante. Em rclaçlo .is empresas cujo trabalha notumo d«orra da
naturcu: de suu athidadcs. o aum~nto scri calculado sobre o sali.rla•minimo acr&l
l'iiCIIlC na rq:iia. nia senda Oevido quando cseeder desse limite, já açmieldo dll
percentasem •
§ .f.~' - Nos horários mistos, usira cntauiicbs as que abraniCm pcriodas
diumos c notumas. aplica•sc às boru eSc trabalbo natumo o disposto neste anilO e
seus par.íp-alos.
§ $." - Ás pn:nTolaQ5es do trabalho natumo apllca·w o 'Ciispcmo neste e a·
pitulo.C.f2)

:z.• -

Legislação Citada
DECRETO.UI N.• 5.45% -

DI: 1.• DE M.A.IO D& lJO (t)

• APROVA ACONSOLIDAÇAO DASLEI$DOTRAitALRO"r
~n-o.-.....~

----------------------- __ ,_ __ _

Art. 5S - A dutaçlo nannal do trabalho. para os crnprq:ado5 cm qualquer
adridadc priYada. alo «XCeCSeri de oito boru diiriu. dnds que llio teja fixadr:»
eçmwnmte outro limite.
An. 59 - A duraçlo normal do tnbalhoJIC)dctá ser ICI"eedda de boru s~.~ple
mentan:s. em número nlo acedente de duu, mediarue acordo eserito enttt emprc-

""· IJ~ - A concenio das férias. sei:i panlci'P&do. por nerito. ;~o
emprejt&do, eom anteccdl!nd3 de. nn minimo. 10 (d~zl di3S. ç.;abendu :a
~t• assinar a rnp«tiva notirlc.açin. ctm
§ 1." - O ~mprc~~:ado nio poderá entrar no "om dn feria~ sem que
apresente ao empre~tador sua C'TPS. para que nela seia :~not3da 3 respec•
tiva eoneeuio.
§ 2... - A. c:om:ess.in d;~~ fllr1a~ ~otrã. ~~~~almentr_, oo~notada no hvro uu
nas fichas de re,:istro do~ eml'te~tndM. (t>lll
·
An. tJ6 - A época da conceuilo dms fhias \~A a Qtlc m~lhar ctm·
suite os lntCI'CliSCI do cmprC$!ndor. (IW)
1 I,"- Os membros de uma familla. que trabalhoueom no mesmo e,tll•
beleclmento ou emp~a. ter1lo "lrcito a lU)l:lr. férias nn m~mo. pcrlodet. se
assim o degJarcm c se- disto ;o-\;..:, rc~ultar PtcJufzn p;ara o ~tY.ço.
.
f :." - () empf"t'll:Ulll cstmlante. men~u de I~ (de.Wttul :l0\1~. tera d'•
rcito. a !~~r c:oincidir s.u:as rénos .:om ;as !Crias ess:ularcs.

Ja4ot e empreaado, ou mediante contrato ~letivo dlrlrabalbo.
I 1." - Do ac:ordoou da contratocoletivo de tr11balho deverá constu, o brita•
toriamente. a impon:inda da remancraçlo da hora luplementar. que ará. pelo
menos, 20'1. (vinte por cento) superior à da hora ftOrmal. (34)
§ 2.• - Poderi ser dispeasacb o~ de Sl1úio se. por (orça de acordD
ou CDntnto coletiYo. o exccuo de haru cm um dia lor compeaudo pda corrnpoa·
dente dimima~lo em outro dia. de maneira que nla exm:fa o horária normal da
sem!.~!.-':1~1!U~.i!.ul_tt!p!s~~~ mb:lmo de ck::z.~!.~i~s: --.-. _

--------

--~--~----------

---------

- Art. 61 - OcormuSo neccuidadc i.;.~ Põderi a duraç-lo do uabalho
exceder do limite Jealll ou COIU'Cftcionado. seja para fazer' face 11-moti,-o de força
mliar. seja p&ra atender il reaJiz&çio ou conelu.slo de RI'YI.;oos iftadii\'eis ou cuja
innecuçlo p:~ssa acanuar prejulzo manift5to.
I J.• - Ocxr:eqo, DOI easos deste aniao. poderi ser cxiaido independcntemem~ de acordo ou C'CiftUato colcti.a c deftri Kr camun.ielda. dentro de dez cliu, à
a1nondaclc campctt!lk cm matéria de trabaJbo.ou Mtn cks. prua. juallk:ado no
momauo da fiscaliuçlo tem pn:julzo desA cornunieaçlo.
f 2.•- Noscuosdcnceuodcboririopormolitodcforçamaior,arenu~r~..
raçlo da hora e~ôcsne alo wri inferior i da hora aonnal. Not demais casos de
neeuo pmolao neste artilo. a nnnu'm&C"Io seri. pdo mcaos,
hiate e cinco
por cento) superior il da hora notmal, c o rral)alha ftlo poder& nccder de doze horu.
dcs6t que a lei do fixe czprcssammtc outro limite.
i J.• - Sempre que occmr illttrTUpçlo do trabalho. rnultmtc de causa
acidmtais. ou de Sarça maior. que dctmnlnem a impossibilidade de sua realiuçio, a
dW'açlo do lrabaJho poderi ser pnmo1ada pcb lempo necnsirio até o máximn de
duu. horu. d~~tut• o nümcfo clc dias iadispmsbcis à recupcnçlo da tempo
perdicb. ~ qtae.nio IXC'!da de.~ horu diári~ cm pcriocla aio superior a
~la e anco dias por ano.. SU}tlta IHia ncuper~lo à prhia autoriu;lo da
auton6ade compctmt1.. •

An:. IJIJ - Dunnte- AS f!!rias. ti ~mprear;ado n~o poderá prc,tu. $Ct·
viços a outro empre;;ador, ~IVCI se "'ivcr obri~do a f;szê·lo em VIrtude
de contrato de trabalha reMularmcnte muntido .:om aquele'.

He('io III

zs,._

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

*

.

--o••

F~rla.o; C:o~tiYU

11lJ

Are. I.W - PIX!crio ~er con.:ediiB&. h!tiu" culeuvas a lud~ '"' cntpre•
a.adot. de uma empre~a ,,u de detcrmin.:a~ C'-tahclr-eimcnto~ ''" setore~ da
empres.:a.
!i I,"-""' reria• PCid~rlu )er ~c)Udas cm"""'is perioduo; :~.nuais. dc.-:.deo
que nenhum dei" ~e1a infericlr :1 lU (del) d1a~ t:tlrtii.IOll.
~ :." - Para ns fins l'lfC"'isttt:lõ neste :~rti110 o e"'Grejl::uh~r '''mun1car.fa
.1(' órltlo ICICal do Mini~tr!rio do Trnbalhll. ~111n .a ant~~~nci:~: minim:1 tJc
1.5 (quin.r.el diAs, as d.at:u de inicio c fim tJas férill"· preeil3ndll 'qu;ais o!
estabelecimentM ou setnre~ abranp.idu:. pelll medida. •
·
J." - Em i~:ulll pra.to o empresador enYiarli cópia da al~ida .:umu·
nicaç.lo aos sindicatos representativos da retP«tiv;~. çateMOria prolission:al.
e pro_vJdcncillrá a ariuç.lo de aviso nos locais de: trllbalho.
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Jtn, J.(l) - o, empre~tados "ontr.:ua()oi há menos de 12 (d~Jze) ~eses
,a.rario. na OtK'Irtunidade. _ fériiill propc~n:ion:lis. iniciando-~e. então. ~"o.vo
Art. 141 - Quando a nümero de emprc~tnd~l~ .:oncemplõldos com :::11
colc:Hvas for su~icr D 300 (trcl~to5), n empresa J)Odcr6 pmmuvcr,
mtelantc carimtm, :1.~ :tnotnçõcll de que uatn o 1u1. l.l!"'. ~ 1.".

f~rlas

§ t.•• -· O c::~.rimhtl. cujC'I madelo ~r:i 3~nw;uh"l pelo Mini'lotériu ll\l
Trabalho, dispen!>ad a. referência ao pcriod~l :u~uisnivo a que .;:urresp\ln•
dem. p:r.ra ç;adn cmpreaado, 1U férias concedidas.
§ 2." ·- AdoutdC'I 11 pmc:rdamC"ntn indiendll nc~te nnislt'• cahcrá à cm•
prcu fMncerr nn ctnprcsuu.kl cópia l'i5ndll dn rrcilm c~~rrc~p\l!Ulr:IUC' ?I
quitaçio mcnclon:u1a nn pará~trafo único do D.rl. 145.
·

l J." - Quando '.da ecssaçlo do contr:~to de tnbalho, o empresador
anotu4 na CTPS a• datn doa períodos ,1iuisitivo• correspondentes às
r~rl&l eoletivas 1o:mdu pelo cmprepda.

Outubro 1996

Pali1rafo úniro - Mcdianteremuneraçloa4iciou! de25% (\linte ecillcopor
~'HitO} sobre O sa(irio d.a hora tiOrnlai C' observado um intc"aJo de 1uas horas p&r&
fulf!&, t'ntre o periodo a que se relere .a alínea b deste aniaoeo trabalhc.l tom cabina de
que tr•ta a t~linca 111, poderio trabalho dos operadora ciaem&tol\-iflcos e seus
.ajudantes ter a duraçio prorroaada por duas horu diiriu, pua es.iblçbtl. e:~~:tta•
ordiniriu.
·
• · '

a

. ~. -~ " . '·

Art. 2JS - Nos ntabelecimentos cujo funcionamento normal sej\• aohlmo.
serà facult.ado aos operadores cinematolfálicos e seus ajuda aleS. mediante acordo ou
~-untrato coll!'tivo de tr.abalho e ('Om um acrésl:imo de 2S'l• ('l'inte e ciDCo p<H' cento)
sobre o salirio da bera normal, n.ecutar o trabaltso eM leU6EI diuma.l:Utra·
ordinirias e, asmulatiYamente. nas notu.mas, desde que isso se verifique \Ui: tJfs
vem por semana e entre as seUOes diurnas •as notumu haja o Ultervalo d.-t uma
,hor~~. no ~lnimo, de descansa.
§ 1.0 - A durl('lo de tt'abalhocumulativo a que alude o pn:seutt:
podeli.eucdcr ~ dez horu.
. .
:·

~-~

f

§ 2.a - Em squida a cada pcriodo de trabalho haftrt um "m&crtalo
repouso no mlnimo de doze 1\oru.

~

da~

'

Art. 227 - Nu empresas que e1plorem o serviço de lelefonia, telegrafia
lubmarina ou subnuvUI, de nd1otclegrafia ou de radiotclcfonU. fica ~tabelecida
para os respectivos operadores 1 duraçlo mb:ima de seis horu eontinuas de trabalho
por dia ou tnnta c seis haras semanais. 15)
§ 1.0 --Quando. em ca.so de Útdedintvc:l neccuid&dc, forem os operadores
abrisados a permanceer cm scrriço al~m do perlodo normal findo neste artiJo, a
eml)ma pa~ar·lhes·i extraordinariamente o tempo ncedentc com acrl:scimo de
~'\ !C"in~o~oenta p<1r CCftto) 'uhre n seu salirio·hnn. nntntal.
feriados. c dias santos de suarda ~eri
~'Onsidcrackl cxtraar<hntrio e obcde~rá, quanto á sua ctecuçio c remuneraçio, ao
que dispuserem ef!!PreJiadores c empresados em arordo. ou os respectivos :Undieatos
em contrato coleuYo de trabalho. (b)

5 2. 0

-

O trabalha ao1

domin~~:os.

Art. 228 - Os operadores nlo poderio_ trabalhar, de modo inintei'T'Upto, na
transm1nla manual. tlem como na reccpçlo VIsual. ;~udith·•· com eKrit• manu•l ou
datilosrdic.a. quando a welnc1dadc for 'uperior a v1nte e cmco palavras por minuto.
Art. 229 - Para os. empn!gados sujeitos .1 horános v&nbc~t, fica estabclcctda
a duraçlo máx1n11 de sete horas d1&nu de trabalhtl c dezessete horas de falga.
ded.uunt.lo·se dew tempo VInte m1nuttn para des~:an:KI. de cada um dos emprej~adus.
sem,re que u verificar um esforço r:ontinuo de mais de três horas.

§ 1.0

Slo considerados empregados SU)Cttos a hor,nos vari!Yeis, ah!m dos
e•ii.1m das~lficatal' (h~tmla. o~ I.JUC perten,.~om a scçt'lu
de tknica. telefones. revisto, c;~~:pediçlo. entres• e baleio.

toper.ad<lft", ..:uJ.l~ lunci''<'~

§ 2." - Ou.1ntn ,;, C''et"udu c remuncn~lo .111~ cltlminllos. feriados e din
santos de «U&rda c ts proi'TogiçOes de e:~~:pedientc, o trabalho dos cmpresados 1 que
se refere o parigrafo antenor seri resido JttlO que se contém no§ 1.0 do artiso 227
desta Sc..-lo. (7)

Art. 2.30 - A. dkedo das empresas devcri organiU.t u turmas de empregados, para a exccuclo dos seus serviços, de maneira que prevaleça, sempre, o
revcumento entre os que cxen:em a mesma fundo, quer em escalas diumu, quer
cm notumas.

§ 1." - Aos empregados que exerçam a mesma tunçlo será permitido. entre
a troe: a de turmas. desde que ISSO nio importe em pre:julzo dos senW;os, cujo chefe
ou encarregado resolverá sobre a oportunidade ou possibilidade dessa medida,
dcnttcl du pres..-riçbes desta Seçlo.
~i.

§ 2." --As empresas nlo poderio organiz.ar hortrios que obriruem 01
cmprcsados a fazer a n:feiçlo do almoço antes das 10 e depois du. 13 horu e a de
j&ntar antes du 16 e depois das 19:30 horas.
An. 231 - As di5postÇOes desta Seçlo nlo abranscm o ttabalbo dos opera·
dores de radtotelegrafi& embarcados em navtos ou aeronaves.

5otl;id 111 Seda IV -
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An. n.. - A dura.;lo normal do trabalho dos Ol)eradores ~incmatoaráfieos e
KUS .ajudantes nlo crccdcr& de seis horas diirias . .II.SSim dmribuidas: (9)
a) cinco horas t:cnse~-utivas de trabalhe cm cat11n1. durante o fundonamcnto
dnematosrifieo:
b) um periodo suplementar. at~ o mi.xUno de uma hora. para limpeza, lubri·
fietÇlo dos aparelhos de projcr;lo, ou revido de filmes. (tO)

Art. 23& - No Sct'fic;o fe~iirio - considerado cate o de transporw cm
estradas de feiTO abertas •o tfife10 públko. comprundendo a admiDiltr&Çio,
conmuçlo, conservaçlo e remoçlo cUs .,iu ff:m:as e seus ediftclol. obru de arte.
materilll rodante, instat.açocs complemernares e acas6rias, bem como o xniço 4o
trifcso. de tclearafía. telefonia c fur~cior~amento de todas .a inst~ (errot"iiriU
- aplicam-se os pn:ceitos especiais conSif.ntcs dc:s~ Seçlo~ ·
, :'~
~:.

Art. 237 - O pessoal a que se n:fen: o
. MIJI,IintcJ catc10riu:

.utiao Mta.,'lldeDte fica dhidklo
' .

.

us

'

a) funcionários de alta adminisua;lo, chefes • -Judeta de departamentos •
scçets. cncenbeiros residerues, cbefes de depósitos, inspetorcs c demais empn:pdol
que exercem funç!les administrativas ou físcaliudor.u:·, · · ·
· '
b) pessoal que uabalhe em lupres 011 uccbos detuminadol • cuju tud'u
requeiram atcnçlo constaftte: pessoal de escrit6rio. · tunnu de ccmsenaçlo •
construçlo da via permanente, oficinu c cst.açees prilw:ipais. idclusivt' !)I mpccti.YOS'
telelr&(istu: pessoal de uaçlo, lutro c reristad~

..-)

das cquipa,.:ns de trens em ICfa_l;

J)n5011 cujo se!"''iço ~ de natureza intermitente 01.1 de pouc1 illleasldade,
embora com perm&Mncla prolontada aos locais de trabalbo; \i~tía~ e pcuoal das
d)

est.açOes do interior. inclusive

os n:spec:tiw01 telc1rafisw.

Art. l38 - Scti computado como de lr&balbo eletiYOtodoo tempo em que o
cmpreaado esti,-er à disposiçlo da estrada.
·

§ 1•., - Nos serviços efctuados pelo peuo.al da catqON c. do scrt conti•
derado como de: trabalho dctivo o tempo psto em 'l'iqenS do 1oc:al ou pan. o local de
tcrm~lo e ialcio doi mesmos scrviç~ .

§ 2.• - Ao pes:aoa1 mno'l'idoou comllllonado (ora da Kde stri C'Cintado como
de trabr.lho normal e ,:lctivo o tempo psto em Yia;ena, sem ciin:ito • perccpçto de
horas elCtraoróinirias.
· • '·

~aso

conscrv~l~

~i• ~rmancn~e. tem~·~

i J.<> - Nt1
d.ts turmas de
da
"o
cfetivo do trabalho será contado desde a bora da salda da e-asa da turma •té a bora
cm que cessar o seniço cm qualquer ponto comprccndido dentro dos limites da
respectiva turma. Quando o empn:g•do trabalhar fora dos limites da sua turma,
scr·lhe·á tamWm computado como de trabalhoefetivo o tempo auto no per..-uno d•l
volta a epn limites.
·
. ·

§ 4.a - Pan o pessoal da equipa~ 4c t~M •. só será ~siderado esse\
trabalho efctivo. depois de che;ado ao destino. o tempo em: que o fCI"t''Yiirio esti...:r
oaapado ou retido i disposiçlo da estrada. Ou• ado, entre dois pcriodos de trabalho..
nlo mediar intervalo superior a uma hora. scli CSM intervalo comPUtado como de
trabalho detivo.
· ·

§ S." - O tempo concedido para rcfeiçlo nlo 1C computa como de trabalho
cfelivo, senlo para o pessoal da cateaorta c, quando as refeW;6es forem tomadas em
viaaem ou n&sesta~ durante "as pu adas. Esse tempo nlo seri inferior a uma horal
erecto para o pessoal da referida cateaori& em seniço de trens. ·. .
·
·r
§ b. 0 - No 1nbalho das turmas encarreaad&s da conKrvaçto de obru de
anc.linhas tclc;rific:as 01;1telcfõnicu c cdifir:ios. nlo scri contado C"Omo de trabalho
cfctivo o tempo de via ;cm para o local do SC\f'içO. sempre que nlo c1ceder de uma
hora, seja para ida ou para 'I'Oita. e a estrada fornecer os meios de: lo:omoçio.
computa ado-se sempre o tempo ucedentc a el$t.: limite. ( 12)
An.

Z39' -

Para o pessoal da cateaoria e a prorropçlo do trabalho independc

de aC'Qrdo ou contratocolctivo, nlopodendo. cntretan~. exceder de do:u: horu, pelo
que as empresas orpnizarlo. sempre que poss1vel. Cll serviços de equipapns de trens
com dest•camentos -nos trechos da1 linhas de modo a ser obscrYada a dtuaçlo
normal de oito horas de tr•balho.
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§ 1.• - P'ara o peiso&l sujeito ao regime do presente aniao. depois de cada
jornada de tnbalho ba~ um rcpou~ de dez horas contlru&as, no núnimo, abser•

•ando-se, outrrJSsim, o clesca!llso semanal.
§ 2.0 Pata o pessoal da equipaat:m ele rRns, a que se refere o pn:scnce
.utiJO, qu.&ntJo a empresa nlo lomeccr alimentaçolo, em via;em, e hospedarem. no
destino. con ~deri. \1m& ajuda de custo para atender a 1ail dcspaas..
§ J,,o - A.s escalas do peuoal abran1ido pelo prnence anilo serlo orrani·
udas de r,t~odo que nlo caiba a qualquer emprcl&~. quinzenalmente, um total de

horas •.ie sc:ITW:o notumo superior is de serviçO diurno.

'i <t.• - Os perlodos de uabalho do pessoal a que alude o pmente arri10 wrlo
rea~nr:ados cm cadcmetuespeciais. que ficarlo vmpre em poder do cmprepdo. de
acorc'Jo COnJ,o modelo aproYado pelo Ministro do Trabalho c Prevld!nl:ia Social. ( IJ)
NOJ casO$ de ur;ência ou de acidente, capa7.es de afecar a sesu·
t'olf~& ou reaulariclldc do serviço, poderi a d~lo do trabalho ser ex~pcional·
'lt".ente elevada a qualquer número de horas, ina~mlrinclo l estrada zelar pela in~lu•
Art. 240 -
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1\rt. lo47 - As ntaç6es prin~:tpais. estaçba de trile110 intensu e estaç~ du
inlerior serlo classificadas para ~:ada empraa pelo Departamento Nacional' ele
Estradas de Ferro.

·- Daa Equlpapa~~ du Emb.lreaoiSn da M•rtnh• Mereantt Nacional, de
• N&YCPIOIG.fluriale LactUIN,c$o Trít'qoltOI Po"01 tela faca (16a)

Stçio VI

/ An. 243 - Entre as horas O e 24 de cada dia civil. o tripulante pod~i ser
conservado em seu posto durante oito horas, quer de modo continuo. quer de modo
intermitente.
§ 1.0 - A exi1ê:ncia do servtço continuo ou intermitente ficará a criterio do
comandante e. neste último caso. nunca por perlodo menor que yma hora.
§ 2.0 - Os scnàlj:os de quan.o nas miquinas, pasudiço. viBtlincia c ouu·os
que. consoante parecer mEdico. possam prejudicar a uúde do tripulante. serillo
executados pOr pcriodos nlo maiores e com intenalos nlo menores de quatro hor:u.

rnidade dos seus cmpn:1ados e pela possibilidade de re\'C'Uimtnto de turmas,
ane~~o~randct ao pessoal um repouso cononponelente e comunicando a ocontncia ao
Minist~rio do Trabalho dentro de da tlias da sua verificaçlo.

An., ;w~ - Todo o tempo de serviço cfetivo. excedente de oito horas. oçupaelo
na forma do aniso anterior. seri considerado de trahalho extraordinário. suJeito i
compensaçlo a que se refere o an. 250. exceto se se ti'atar de troa.balho executado:

Paria:rafo únieo - Nos casos pn:ristos neste aniiQ, a recuA, sem cauSII
justificada. por parw de qualquer empre1ado, l execUoÇ"lo de seniço catraordin.irio.
será considerada falta lfa'I'W·
· ·
_

hu~·bes de dif'CI;'in, sendo consideradas como tais toda:s aquelas que & bordo ~
·~·hiL'm Clolll.5htllidn cm um único indtvlduoçom responsabilidade exclusiva e pessoal:

a)

em yjn,ude de mpon:.abilidade pessoal do tripulante c no desempenho ele

b) noa. im1nSncia de ~ri~, p;ara ~aln,uarda ou dcfe.u da emban:~lO:. doi
An. 241 - As horas excedeatn du do horirio aormal de oito horu scrlo
pii.\'Utlleiros. ou da car11•• a juiz.o exdumo do c:omanda.ate ou do n:sponsavel Jl('la
p:aaca:\ ~o-umu ~rtiço extraordinirio na sew;uinte base: as duas primeir;u «1m o
~vuranr;:a
a bord~
acréscimo de 2S'f (vinte e cinco por cento) sobre o salário-hora normal: as duas
subseqO.entes com um adicional de SO,. (cinqknta porceato) e .u restarues con. um
c) pnr mptiYo de manobras ou fainas rerais que reclamem a preK"nça. etn seus
adiàoaal de 75'1. (RteDta e cinco po~ cento}.
... postos; de todo o peuoal de bordo;

Parianfo único - Para o pessoal da catciOJ'ia c. a primeira hon seri majorada de lS%. a scpnda hora scri PAI• c:om o acréscimo de SO'le c as duas
subscQik:ntes com o de 60,.., salvo caso de ne;li~Enci.a comproYada.
An. 242 - As fraç6cS de meia hora superiora a clez minutos ser&o compu·
tadu como meia. horL
_
Art. l<f:J - Par. 01 emprc~dos de ntaçl:les do Interior, cujo scniço for de
naaareu irttmnitmtc ou de pouca inttMicilde. nlo se apijcam 01 pm:citos aerais
sobre dunçlodo trabalha. sendo-lhes. entretanto. useiUrado o rqKtUSO caminuo de
dc7. b~tras, nn mlnimo. entn: dois period01 de trabalho, e descan"' wmanal. ( 14)

An. 244 - As ntradas de ferro poderio ter emprepdos extranumeririos. de
sobreaviso e de prontidlc, para ueeutarem 5el'\'iç01 imprtYillot ou pua substi·
tuM;6es de outro~ empre1~ .~':'!.!aJ;e_m ~.~~~·.•~~da.

§ 1.• - Considera·se "atranumeririo" o emprepdo nlo dt1ivo, candidato l
efctivac;lo, que se apresentar nonnalmente ao sel"''àço, embota só trabr.lhc quanclo
ror necessário. O extranumeririo só receberá os diaf. ck trabalho detivo.
§ 2.• - Considera·se de •·iobreavi10" a emprep&,; ei~~ que penn&neeer
em sua própria casa, aauardandQ.a qualquer momento o chamado para o HrYiço.
CG escala de "sobreavi10" sc'ri. no mb:im~ de vinte c quatrv horas. As horas de
"sobreaviso", para todos as efeitos, serlo contada$ l ruJo de J/3 (um aervo) do
salário normal. (lS) ·

§ 3.• -

Conslckta•st de "prontidlo" oemprepdoque Hcar nu dependlncias
da estrada. asuardando ordens. A acala de pronridlo Kti. no mhimo. de doze
horas. As horas de prontidlo seriO para toclol os dcitol, ecuuactu l rado ck: 2/J
(dois terços) do salirio-hora normal.
§ 4.0 - Quando, no estabelecimento ou dcpendf;ncia cm que se achar o
empre1ado. houver lacilldade de alimtntac;lo, u doze horas de pronlidlo. a que' 'St
refere o paráJRfo anterior, poderia ser condnuu. Quando alo e~tistir essa faci·
Iidade. depois de seis horas de prontidlo, haveri wmpre um intenalo de uma hora
pJr& cada n:feiçlo. que nlo será, neue caso. c:omputada como de scrv)ço. ( 16)

An. 2-iS - O boririo nonnal de trabalho dOI cabineiros nas estaçOcs de
trile lO intm10 nlo excederi de oito horas o deverá ser dividido em. dois tu mOI com
intenalo nlo inferior a uma hora clc repouso, nlo podcnda nenhum turno ter
duraçlo superior a cinco horu. com um pf:riodo de clncanso cn~ du~os jornadas de
trabalho de quatone horas c:onsecuttvas.
·
An: '246 - Q boririo de trabalho dos operadom ..,leiZ'•fisw nas cstaç6cs de
mfcao iatemo lllo cl~Cederi dt 6 (seis) horu dii.riu.

d) na navcJ&Çlo lacuslte c fluvial, quando se destina ao abas1efl'IJ;ten1o do
nario 1o1U emban:aç1o de combustível ~ rancho. ou per efeito elas contit~ei:u da
nalum.a da na~ca:ac;to. na transposi.clo de panas ou pontos difiecís .. inclusiYe
operaçbes de alivio ou transbordo de carp, para oblençlc de calado menor para essa
traMposi.clo.
.''

§ 1.0 - O trabalho executado ao$ dominaos c feriados será considerado
.e11traordiniriu. sahoo 5C se destinar:
a) ao5erviço de quartos c vi1ilincia, movimentaclo das m.íquinas e aparelho!.
de bordo. limpeZa c hi&:iene da cmban::lÇlo, preparo de ;~limcrn~lo da equipagem e
dos passa!Jeiros. 5C'rYiço pcsso.l destes c. bem assim. aos socorros de uraencia ao
111vkt ou ao pessoal:
b)

ao fim da l'IIVepçlo ou das manobras para a entrada ou said:a de ponos.

atracat;~o,.

de.atracaçlo. emtt.lirque: ou desembarque de caraa c

panaseiro~o.

§ l.'' - Nlo e:~~:cederi de .lo I trinta) horas semanais o serviço cw•
pmtadu J•anL o trt!cliO nos pon01.

An. ZSO - As horas de trabalho extraordinirio 5erlo compenud.as. KlfUndo
a eonvcniSncia do ~erviço. por dneanso em periodo cquiYalentc, no dia -5eiU•nte ou
no ~UbscqQ.cnu:. dentro das do trabalho normal, ou no fim da vi&i.Cm. ou pelo
·
paaamento de salário c:orn:spondente.
ParijraJo ün.K:o -

As botas cxlraordin4rias de trabalho

wmputan~o-i.e a fraçlo de hura ~ovmo tlora inteira,

sjo

mdiYi:t.i~els,
1

Art. 251 - Em cada cmb4n:açlo havcri um livro cm que serln anotadu u
ln•r.a,. l.'lltraurdinõiri:a~ de trahalhu dt: ~·ild:a tripulante. e outro, tk1 ~u:al 1.'1•n~1:atán.
ck•idameate circunstanciadas. as tranSJ~SIOcs dos mesmos tripulantes.
Part1rafo (mico - Os livros clc que trata este aniao obedeccrlo a modele~
ol)anizados pelo Ministerio .do Trabalho, seria escriturados em dia pelo ccman·
dantc da emban:açlo e f~eam sujeit01 is formalidades imtituidas para os liTro~ 'lfe
rea:istro de empre11ados em 11eral.
An. 2S2 - Qualquer inpu)antc que 1t ju)Jue prejudkado por or1km em~·
nada de superior" hãcriTQuico poderi interpor reeurw, em terma~, perante 1 Pele·
J&cia da Trabalho Maritimo, por intcnmdio do respectivo. comandante. o qtal

devert cncamtnhiÍ·Io com a mpc!Ctiva infonnaçlo dentro de.canco dias. c:ont&<l.ct dr

sua cheaada ao pono.
..;:;.

_______ ------------------

(A

Co~issio

de Assuntos Sociais- dec:isio terminativa)
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o

SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Os
projetas lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
.
Sobre a mesa, comunicação que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que reassumo,
a partir destà data, as funções de Senador da República.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1996. Senador Leomar Quintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
comunicação flda vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Aequião. S. Ex" dispõe de 20 mi!Jutos.
O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero apenas alguns minutos para registrar o fato de que ontem, na minha ausência - eu era o Relator da matéria -, a Comissão de Assuntos Ecónômicos aprovou
uma autorização para que a União, o Erário Nacional, receba as dívidas da energia elétrica fornecida
por ltaipu para a Ande, companhia estetel paraguaia, em títulos da dívida pública brasileira comprados no mercado secundário de New York.
É um subsidio direto - sequer podemos dizer
que é indireto - a uma estatel paraguaia, um subsidio attamente suspeito. Se fosse intenção do Governo brasileiro, por algum motivo diplomático ou da política entre os dois paises, conceder um abatimento
para o consumo de energia elétrica feito pelo Paraguai, podia fazê-lo de forma simples, limpa, clara e
direta: autorizando ltaipu a dar o desconto. Por
exemplo, pagaria não 100% da dívida, mas 75% em
dinheiro, em dólar, como estabelecem as relações
entre os dois países, em moeda forte.
No entanto, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma mensagem do Governo estebelecendo uma estranha negociação, que envolve bancos, corretoras e comissões, e um custo financeiro
de 4%. Eu vinha tentando resistir a essa possibilidade há muito tempo. Lamentavelmente, a reunião da
Comissão de Assuntos Económicos começou com
uma hora de atraso, e eu a abandonei para atender
a um compromisso previamente estabelecido com a
Rede Manchete, para participar do programa •Jogo
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do Poder", com o jornalista Carlos Chagas. A pauta
foi invertida, a votação antecipada. e· a proposta
aprovada: subsídio direto a uma empresa estatel paraguaia ao tempo em que o Presidente da República
pretende vender a Vale do Aio Doce; aõlempo·em
que a Eletrobrás pede aos brasileiros que não tomem banho das 18h às 20h para economizar energia; ao tempo em que se fala em enxugar o funcionalismo público, demitindo 55.000 ·trabalhadores da
União; ao tempo em que são fechadas. e privatiza~ empresas estaleis, nece~rias ou desn~nas.
·
.,.. _··· · • ·· · ·
·
No caso em tela, o julgamento de valor não é
sequer oportuno. Neste momento, estamos dandp
subsídio direto, através de uma operação estranha
· que envolve bancos e comissõeS, a uma estetel páraguaia. Por que a filigrana, a enrolação? Por ,que
não o simples abatimento, puro e claro, na tarifa,
dando uma demonstração inequfvoca de que o Brasil, por circunstâncias diplomáticas e polfticas, desejaria, neste momento, privilegiar uma esteta! pa!llguaia? Por que não fazê-lo sem corretoras, bancos,
comissões e títulos da dívida externa brasileira?
O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um

aparte?

·. _

. ·.

O SR. ROBERTO REQUIAO - Concedo. o
aparte a V. Ex".
O Sr. Ney Suassuna- V. Ex'! se refere à reunião de ontem da Comissão de Assuntos Ee<>nômicos. Aproveito o gancho para deixar no plenário um
protesto contra o fato de se ter, simultaneamente,
três, quatro reuniões, quando não são as tradicionais. Por exemplo: tentemos ter a reunião da Comissão de Economia na data normal, e não houve. Ontem, houve uma reunião extraordinária fila mesma
hora estavam sendo realizadas reuniões. da Comis-:
são de Saúde e da CCJC, que é tradicional. Os. s;enadores que pertencem a duas comissões terminam
não podendo comparecer a uma delas~ Ao chegar
ao plenário, já tinham resolvido esse e mui!OS outros
problemas importantes. Por quê? Porque não somos
onipresentes. Então, devemos · manter sempre a
date correte da reunião de cada comissão. Não se
pode .ter duas ou três comiSSÕEl$ ao mesmo ternp(),
porque acaba acontecendo isso ·que V.'.Ex" está citendo, ou seja, assuiltos importantes não têm a participação dos parlamenteres nas discussões, ou, então, as reuniões são realizadas em data não usual,
ou, ainda, invertem a paute. · ··' · ·
·: ··' ·

.

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Não só a inversão de pauta, Senador, mas também a pauta extr-a..
Se temos interesse em acompanhar determina<dra

Outubro I 996

ÁNAIS DO SENADO FEDERAL

matéria, em votação nas comissões, verificamos a
pauta que recebemos em nosso gabinete e vemos
que a matéria não está incluída; entretanto, repenti·
namente, por uma proposta de algum Senador e decisão da comissão, a matéria surge em pauta extra e
não se tem oportunidade de discuti-la. O contraditório não se estabelece.
Mas quero deixar claro que esse subsídio à
companhia ANDE é absolutamente inaceitável, prin·
cipalmente pela forma como está sendo feito. Não é
direto, não é claro. O Paraguai aparenta estar fazen·
do um favor ao Brasil comprando trtulos da dívida
externa quando o abatimento poderia ser feito de
forma clara, direta e absolutamente tranqüila do ponto de vista de sua licitude.
Atrás desse processo existam algumas coisa$ ·
realmente inconfessáveis, um processo de abati·
mento de subsídio claro, cheio de filigranas, no momento em qué o Governo fecha estatais brasileiras e
não concede o mesmo privilégio às empresas estaduais que distribuem ou geram energia elétrica.
Mas o Governo não discute, a Bancada do Governo não aprofunda as coisas, o voto é disciplinado
e irracional e, nesta momento, os brasileiros, que
pagam energia elétrica a preços corrigidos, estarão
subsidiando a energia elétrica de uma estatal paraguaia, para a qual o Governo não pede o enxugamento de funcionários e as demissões.
Tudo isso acontece num contexto terrível, em
que nos encontramos na iminência de ver o subsolo
brasileiro alienado, com a venda da Vale do Rio
Doce, o maior complexo de mineração do Planeta, o
que dará ao grupo que o adquirir um poder político
extraordinário no Brasil. Um grupo australiano propõe US$22 bilhões se a compra ou a venda for feita
globalmente; não sendo globalmente, o preço cai
para US$13 ou 14 bilhões.
Enquanto isso, uma província mineral é descoberta com um milhão de toneladas de ouro, avaliada
numa prospecção inicial em US$12 bilhões, mais do
que o preço parcelado da Vale do Rio Doce. É mais
ou menos a mesma coisa, no meu entendimento, de
vendermos o espaço aéreo brasileiro e, daqui para a
frente, ou daf em diante, os bem-te-vis e colibris terem que pagar pedágio para voar.

É uma situação rigorosa e absolutamente inexplicável. Não tivesse a Vale do Rio Doce a importân·
cia e o tamanho que tem, a privatização de uma jazida aqui e outra ali não seria atentatória à soberania
.nacional. Mas a insistência da venda e a ocultação
c.l<9 informações no momento em que o próprio con&9,1ho de administração da Companhia Vale do Rio
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Doce nem sequer tem notícia ou informa~ sobre
avaliações fettas por empresas privadas configuramse, definitivamente, em atentado à soberania nacional. Vender a Vale do Rio Doce é vender também o
Palácio do Planatto. Uma empresa desse porte, com
essa influência, domina o Pafs e influencia eleições
de forma definitiva É um atentado ao processo democrático, aos conceitos claros de Nação, de Pátria
e de soberania que devem presidir a postura de todos os brasileiros e, fundamentalmente, dos Paria·
mentares.
Estamos vivendo, na República, o 'Samba do
Crioulo Doido'. O Brasil subsidia empresas estatais
estrangeiras ao tempo em que quer demitir funcionários públicos, ao tempo em que pretende vender estatais. O País está sem Governo.
Denunciei, neste Plenário, sem uma resposta
ou uma providência oficial, até este momento, a sonegação do IPI e do ICMS por parte das fábricas de
cigarros. Exportam-se cigarros para o Chile, para o
Paraguai, para o Uruguai e para a Argentina. Para o
Paraguai, só. uma dessas empresas exporta cerca
de 150 mil caixas de cigarros por mês. A US$200 a
caixa, temos o valor de US$300 milhões mensais de
exportação. Sendo o IPI e o ICMS responsáveis por
uma tributação de 74%, teríamos um imposto, que
deixou de ser recolhido no Brasil pela exoneração
fiscal na exportação, da ordem de US$211 milhões.
Esses cigarros não Podem ser fumados pelos
paraguaios. Para isso, essa população de 4,5 milhões de habitantes deveria fumar, durante 24 horas
por dia, um cigarro a cada 1O segundos. Os cigarros
voltam como contrabando, Sr. Presidente, ou nem
sequer atravessam a fronteira, porque apenas a
·
·
nota fiscal é carimbada
Duzentos e onze milhões· de dólares! Essa
quantia significa exatamente quatro vezes o salário
dos 55 mil funcionários públicos. federais que o Presidente da República pensa que tl)m que demitir
para equilibrar as finanças brasileiras. É. dinheiro demais. Não é corrupção de f,iscal de fronteira, é responsabilidade do presidente. da Repúbliça, do Minis-,
tro da Fazenda e do Governo Federal.
A denúncia está sendo retterada mais · essa
vez, e espero o mesmo comportamento: o !itrtncio
por parte das fábricas, que não respondem pàra que
não repercuta a denúncia; e o silêncio absoluto por
parte do Governo Federal. Duzentos e onze milhões
de dólares de sonegação por parte, talvez, de uma
. . ,
única fábrica
Entrei com requerimento pedindo à Fazenda
que me detalhe as exportações de cada fábrica, Phi·
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lip Morris, Souza Cruz - que não é do Sr. Souza nem
do Sr. C.ruz. é da British American Tabacco Company e da Sudam -. mês a mês, para cada pafs. Vamos ver se· esses pafses podem fumar o que compram ou vamos constatar definitivamente a evidência não do contrabando, mas do descaminho, a evidência do carimbo de notas na fronteira.
Até agora, por parte do Governo Federal, apenas o silêncio.
.
.Reitero .a denúncia em homenagem aos funcionários públicos federais que devem ser, segundo a
vontade do Governo, demitidos. A sonegação do cigarro paga, a cada mês, quatro vezes o salário dos
55 mil funcionários que o Governo pretende demitir.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o ãtSCUrso do Sr. Roberto Requião, o Sr. Emandes Amorim, 4R Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy, suplanta
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -Tem
a palavra, como Lfder do PSDB, o Senador Geraldo
Melo, por 5 minutos.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Como Lfder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estava ouvindo, com a
atenção habitual e o respeito que merece, o pronunciamento do Senador Requião. Confesso que, se
não fosse o conhecimento que tenho de S. Ex" e a
conViCção de sua seriedade, em alguns momentos,
senti-me quase no direito de entender que sua indignação resvalou um pouco pelo terreno da demagogia.
Não vou discutir a qúestão dos funcionários públicos, nem dos cigarros, porque não são o motivo
que me obriga a fazer esta intervenção.
O Senador Requião falou que, na Comissão de

Assuntos EecnOmicos-, no dia da ontem, os Senadores dos Partidos ligados ao Governo proferiram votos disciplinados e irracionais. Sou um desses Senadores, e afirmo que meu voto não foi disciplinado,
porque ninguém o solicitou, nem ordenou ou ousaria
ordenar-me coisa alguma, e nem foi irracional.
A questão em relação a ltaipu, se tirarmos os
adjetivos, reduz-se ao seguinte: o Governo tem urna
conta a receber; se existisse a alternativa de receber
essa conta integralmente, se a empresa paraguaia
devedora pudesse reunir urna porção de dólares e
pagar essa oonta à vista, essa seria, sem dúvida nenhuma, a alternativa ideal para o Pafs. Mas, repito o
que disse ontem na Comissão, aprendi que quando
não temos alternativas, ou quando só se tem um ca-
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minha, a questão já está resolvida. No caso, temos
aHemativa: manter a questão como está, ·porque a.
única possibilidade de se·. receber é aquela ·que está
sendo discutida acolhida pelo Senado Federal. ·
O que está acontecendo? Urna empresa paraguaia deve ao Brasil e quer pagar com. tftulos emitidos pelo Governo brasileiro. Srs. Senadores, perdoem-me, mas vou ter que repetir a história que
contei ontem na Comissão de Assuntos EconOmicos: que se deseja? Deseja-se que o Governo
brasileiro considere que são podres, que não valem
nada os tftulos que emite.
É a história daquele meu ·conterrâneo, descui~
dado com o saldo de sua conta bancária, que pagava seus débitos de jogo com cheques sem fundos•
• Certa feita, ganhou muito no jogo foi logo avisando
aos companheiros: "Cheque meu eu não recebo!! ·· ·
que se deseja? Que o Governo brasileiro
faça a mesma coisa: o Governo não recebe os cheques que emite porque são podres? Que· o Governo
brasileiro diga ao Governo do Paraguai, ou aos cida•
dãos brasileiros, ou àqueles tomadores· de tftulo no
mercado externo que não quer os· tftulos do Brasil
porque eles são podres? E se alguém detém tftulos
do Brasil e quer se utilizar deles para pagar ·o que
deve ao Pais, devemos dizer: esse tftulo eu não ré. cebo porque ele não presta? No caso, o Governo·
brasileiro está recebendo seus própios tftulos· eni pa~·
gamento de urna dfvida.
. ..
·
Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que· ·o
que se pode discutir é o deságio que tais tftulos· podem sofrer, em virtude de seu prazo de vencimento,
que pode ser para daqui a 20 anos, por exemplo.
Evidentemente, por conta do prazo, ele sofre deságio. Daf a se dizer que um tftulo a ser resgatado hoje
deve ser comprado pela metade do preço, e o Governo brasileiro só o recilberá sé for" pela metade .do
preço, acredito queJssoAJJm cacoetaa~Çorião
sei de que interesses,· mas a serviço da desmorali".
zação do nosso Pafs perante .nós mesmos .e 1'!3~
o resto do mundo.
. ! .. ·•.. ··. ·.- ... ·''·· .. "'"-!
Se ficamos nós, nesta Casa, no Congresso Na•
ciona!, se ficamos nós, a5 ·autoridades brasileiras,·· a
falar dos nossos próprios tftulo5 como .tftulos po:.
_dres...
-"r,·-·-:.,,.. 10l:~ '"''· · · ·,}'.
Essa tem sido urna afirmativa graciosa que se
tem feito, em muitos casos para desacreditar o programa de desestatização, o programa de privatiza-.
ção. Essa também é urna afirmativa graciosa. que
impede, por exemplo, que flua como delleria fluir·um.
programa como o da reforma agrária, a ser feito com;
o pagamento das terras particulares. desapropriadlis

e

o

e

o
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em títulos públicos. A reforma agrária não prospera
se dizemos aos proprietários que o Governo Federal
vai indenizá-los com títulos podres que nem mesmo
o Governo Federal quer.
Então, eu simplesmente não compreendo essa
postura. E não vejo onde é que se está lesando o interesse nacional uma vez que o Governo brasileiro,
em vez de deixar aberta uma conta que não se paga
nunca, resolve recebê-la mediante o acolhimento
dos seu,s próprios tftulos, que não são tftulos podres,
são títulos assinados pelo Tesouro Nacional, e que,
por isso mesmo, deveriam ter o respeito inclusive de

~~~e:i~o

REQUIÃO - Sr. Presidente,
todos
tendo sido citado, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con~
cedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião,
para explicação pessoal, por 5 minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, realmente a minha ausência da Comissão de Assuntos Econômicos ·pode e deve ter
confundido o ilustre Senador Geraldo Melo. S. Ex"
abordou a questão de uma forma absolutamente
equivocada.
Em primeiro lugar, não se trata de uma dívida
impagável, tanto que o Paraguai comprará tftulos
brasileiros no mercado secundário para nos dar em
pagamento; em segundo lugar, não se trata do Brasil honrar ou não os seus títulos, porque o Senador
sabe que o Brasil não tem título vencido e que o Senado, no ano passado, autorizou a antecipação do
pagamento de títulos exatamente para que o Governo pudesse comprá-los diretamente no mercado secundário quando não vencidos.
O Senador Geraldo Melo desfocou de forma
absoluta a questão. O Brasil não está desonrando a
compra dos seus títulos, porque os títulos só serão
honrados na data do vencimento e o nosso País não
tem títulos vencidos. Em segundo lugar, a dívida não
é impagável, porque se o desconto deve ser concedido - e ele se aproximará do tamanho do deságio
dos títulos no mercado secundário -, que nos paguem em dinheiro e nós compraremos os títulos,
sem corretora, sem negócios ocultos, sem comissões e sem manobras sofisticadas.
Apesar da tentativa do ilustre Líder do PSDB
de me esclarecer, quero assegurar a S. Ex" que repudio a acusação de que há demagogia no meu discurso e declarar ao Senador Geraldo Melo e ao Plenário que o meu discurso é o discurso responsável
de quem se aprofundou na matéria e foi o Relator do
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processo; de quem, há vários meses, estuda o caso
do subsídio ao Paraguai. e propôs, no Relatório, a
sua rejeição, porque ele não.se justifica.
O Brasil honra os seus compromissos, o Brasil
paga royaHies ao .Paraguai, em. dólares, não os
paga em títulos da dívida externa paraguaia,' comprados no mercado secundário ... Receber o dinheiro
com que o Paraguai compraria esses títulos - sem
. corretoras, sem comissões e situações suspeitas pÕderia significar dar ao Paraguai, ao qual o nOsso
País muito deve desde o genocídio da Guerra do
Paraguai, a compensação, de forma.clara e indiscutível;·.
:: .• ... , ""··
Essa manobra. estranha .e cheia .de filigranas
econômicas, a compra de tftulos da dívida externa, é
vendida no Paraguai como um favor paraguaio ao
Brasil. E, em determinado· mom~nto:' Banool Central e as autoridades goverriaméritais tiveram a petulância de apresentá-la ao COogre~o: Nacional como
uma grande vantagem para a· Pa(s,'!,!ma grandd vantagem obtida pelo Brasil e um lavor' incrível que o

o

Paraguai nos faria;

·~ ·,,

' ··~ ··· '.~~~ ·,

Na primeira versão, que foi enviada ao Congresso por medida provisória, estabelecia-se o pagamento de despesas financeiras e· corretagens de
10%. Protestei no plenário, mas a C~ra e o ~na
do, em uma reunião do Congresso, acabaram pagando, acabaram autorizando uma comissão de
1O% para financiamento da obtenção dos recursos e
pagamento das comissões das corretoras.
Não existem, Senador Geraldo Melo, no planeta Terra, despesas de 10% na compra de títuios da
dfvida externa. Se nessas despesas estão embutidos juros de financiamento, esses juros são do devedor e não de quem os recebe.
A operação é estranha e - eu insisto - foi aprovada, como demonstra o Senador Geraldo Melo,
com uma falta absoluta de informações, pela Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. GERALDO MELO -·sr. Presidente, eu
gostaria de ter a oportunidade de dizer duas palavras sobre esse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra a V. Ex" para uma explicação pessoal.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN •. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do. orador.)Sr. Presidente, em primeiro. lugar, pela estima. que
tenho pelo Senador Roberto Requião, eu queria deixar bastante claro que não afirmei que S. Ex" é de. magogo, porque eu não o considero um demagogo.
Mas, algumas vezes, prestando-se atenção ao teor
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do discurso que S. Ex" proferiu, seguramente sem a
intenção de ser demagogo, que parece, parece.
Em segundo lugar, eu desejava dizer que em
nenhum momento eu entrei na discussão da existência ou não de corretagem, se isso deve ou não ser
fetlo. Limtlei a minha intervenção a um único ponto,
a protestar contra a atitude de desmoralizar os títulos públicos brasileiros. Os demais esclarecimentos
do Senador Roberto Requião eu acolho respeitosamente, mas quanto a isto devo dizer que as minhas
palavras se referem especificamente a alguma coisa
escrita pelo próprio Senador Roberto Requião.
Ontem, coube a mim, Senador, na ausência de
V. Ex", ler o seu parecer na Comissão de Assuntos
Econômicos. É o seu parecer que se refere aos títulos brasileiros expressa e textualmente como títulos
podres. Foi em relação exclusivamente a esse concetlo e à atitude que alguns defendem, de que o Governo brasileiro deve considerar podres os títulos
que ele próprio emite, que fiz a minha intervenção.
Os demais aspectos eu realmente considero
que não são relevantes para a decisão. Como julgo
essencial que o Governo brasileiro se disponha a
honrar os seus próprios títulos, a partir daí considerei que tinha as informações necessárias para dar
um voto de consciência e não um voto disciplinado e
irracional, como disse V. Ex", referindo-se aos votos
dos que aprovaram a proposição.
Eram esses os esclarecimentos, e insisto que a
minha intervenção limitou-se a discutir que o Governo brasileiro não deve considerar podres os seus
próprios títulos.
O SR~ ROBERTO REQUIÃO- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Pela
ordem, concedo a palavra a V. Ex".
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pedi a palavra pela ordem apenas para dizer à Mesa
que não pretendo pedir a palavra para mais uma réplica ou explicação pessoal.
As declarações do Senador Geraldo Melo me
mostraram - ou, pelo menos, assim me parece - que
ele realmente não entendeu o que estava votando.
O Sr. Geraldo Melo - Apelo à inteligência de
V. Ex", Senador Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao Senador Jefferson Peres, por 5
minutos.
Senador Pedro Simon, como há oradores inscritos, também inscrevi V. Ex". Até que haja quorum, poderão os Srs. Senadores usar áa palavra por 5 minutos.
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O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sinceramente, nem sei como teria vqtado ontem, na Comissão de Assuntos Económicos, a respeHo da operação que beneficiou a empresa estatal de energia
elétrica do Paraguai, concernente à autorização para
que fosse amortizada a sua dfvida com tftulos da dí..
vida pública brasileira.
Creio que os Senadores que votaram favoravelmente tiveram bons motivos para fazê-lo, bem
como os que se opuseram. Porém, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, as minhas dúvidas consistem principalmente no modo pelo qual. essa matéria tramitou
r',i
no Senado.
Na reunião da CCJ, em que votamos a co~Sti
tucionalidade do projeto, ficou estabelecido, explicitamente declarado, como nãq poderia deixar de ·ser,
que o mérito seria apreciado na Comissão de Assuntos Econõmicos. 0\laf !)áo joi a. mil)ha surpresa
quando, anteontem, na sessão vespertina deste plenário, verificamos que havia um requerimento de urgência, assinado por Lfderes de Partido, para que
esse projeto fosse apreciado. eín plenáriq. Não foSse
a reação do Senador Roberto Requião, o requerimento de urgência teria sido aprc;>vado. Em boa
hora, foi retirado pelos Lfdere~ •.
No dia seguinte, a matéria foi apreciada na Comissão de Assuntos Econômicos, estranhamente
com a ausência do Senador Roberto Requião, que
não poderia deixar de ser ouvido, Sr. Presidente!
Foi, no mínimo, deselegante, por parte daquela Comissão, ter votado uma matéria controvertida sem
ter esperado o comparecimento de S. Ex". Pareceme que houve um estranho açodamento na votação
desse requerimento.
Por isso, Senador Roberto Requião, receba a
minha adesão ao seu protesto, quanto· à forma como
tramitou essa matéria "'.Senado. Matéria de tal importância e tão nebulosa não poderia ter sido aPTOvada daquela forma. ·.. · ·
·
·
·
·I
Fora eu Presidente daquela Comissão, Senador Roberto Requião, teria suspendido a reuniã<1 e
mandado pedir o seu comparecimento. Foi, rep~o.
deselegante e estranha a forma corno se votou a
matéria. Por isso, fica também o meu protesto.
Sr. Presidente, creio que são fatos como esse
que levam o Congresso Nacional a decalr na estima
da população. Fatos como esse e muitos outros.
Preocupo-me ao ver pesquisa recente, realizada em vários países latino-americanos. Constatar
que o apreço da população pela democracia é muito
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menor do que se pensa. Uma considerável parcela
da população, cerca de metade, não a encara como
um valor a ser preservado.
A meu ver, contribui muito para isso a atuação
de muitos integrantes do Congresso Nacional, ao
protagonizarem episódios como esse e muitos outros.
Agora mesmo· para dar apenas um exemplo ·,
a reforma administrativa que tramita na Câmara Federal contém um dispositivo • para dar apenas um
exemplo -, como todos sabem, que limita a remuneração de todos os servidores públ)cos, lato sensu,
em R$1 0.800 mil, não permitindo, portanto, que
mesmo o acúmulo de vencimentos, subsidios ou
proventos ultrapasse esse teto.
Existe um grupo numeroso de Deputados apo-·
sentados, cerca de 140, que já se mobiliza para que
os Parlamentares sejam isentos desse teto. Se esses Deputados alcançarem êxito no que pretendem,
o Congresso Nacional estará desmoralizado. Como
se pode estabelecer um teto para o vencimento de
todos os servidores públicos e nós nos isentarmos,
legislando em causa própria?
Faço esta referência com toda a autoridade do
mundo, Sr. Presidente, porque sou aposéntado do
Estado do Amazonas. Meus subsidios, somados aos
meus proventos, ultrapassam esse teto.
Apesar disso, não vou apenas votar contra,
mas me empenhar neste plenário no sentido de que
essa imoralidade não seja aprovada! O Congresso
Nacional estará, repito, inteiramente desmoralizado
se isso acontecer.
Antecipo a discussão da matéria. Se essa proposta passar na Câmara, o Senado tem que opor
uma barreira ao que se constituirá num dos grandes
escândalos da República.
Enfim, Sr. Presidente, para concluir, eu diria
apenas isto: é lamentável que uma parcela considerável de Senadores e Deputados não torne consciência dos novos tempos que o Pafs vive e não percebam que a sociedade brasileira já não consegue
tolerar fatos dessa natureza.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta semana, vim à tribuna para falar sobre turismo e para lamentar que, na conta turismo, o Brasil tenha tido um
déficit de R$2 bilhões; ou seja, os brasileiros que to-
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ram ao exterior gastaram R$2 bilhões a mais do que
os turistas que vieram do exterior para o Brasil.
Lamentei que um Pais como o Brasil, de tantas
belezas, que tem o Pantanal, 'que tem a Roresta
Amazónica, que tem o encontrO das águas, o fenômeno da pororoca, que ocorre na Amazônia, que
tem uma cidade como o. Rio de Janeiro como porta
de entrada do nosso turismo, lanha recebido menos
turistas do que o Uruguai.
O Brasil, neste ano, deverá receber 1 milhão e
800 mil turistas, o mesmo número que tivemos em
1986, que perdemos e do qual só agora, depois de
dez anos, nos reaproximamos.
•
Solicitei ao Governo Federal que fizesse uma
polftlca de turismo mais eficiente, mais atuante, que
destinasse mais recursos ao turismo. Essa in~~
não tem chaminés, deixa aqui os recursos e in~nti
va a criação de hotéis, de ~urantes, de mais empregos para motoristas; incentiva a criação na área
do folclore, com a feitura de lembranças;· enfim, tantos e tantos empregos. Num momento como esse,
em que buscamos aumentar o emprego,: o turismo
·
poderia ser uma solução maravilhosa: .
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fiz toda: uma
digressão e não vou repetir o discurso que fiz, mas é
muito diffcil incrementar-se o turismo num Pais onde
não existe garantia de segurança ao turista
Hoje, os jornais trazem o problema das balas
perdidas no Rio de Janeiro, nossa vitrina principal,
· ·· .
que reflete todo o turismo nacional. .
Diz o Jornal do Brasil na primeira página:'

·casos

de balas perdidas batem reoorde em outubro.
·
O mês de outubro .foi recordista em casos de balas. perdidas no Rio. Nos .últimos
30 dias, pelo menos 18 pessoas foram atingidas em toda a cidade contra três casos registrados em setembro e dois !lm agosto.
Ontem, houve mais dois casos. À tarde, um tiroteio entre assaltantes e seguranças de uma casa de câmbio no Centro ·!IPa·
vorou quem passava pela Rua Primeiro de
Março. Helena Lopes de Souza, 41 anos, e
o estudante Andersen Brochado Ribeiro\ 19,
que estavam em um ônibus, foram baleados
e estão em estado grave no Hospital Souza
Aguiar. Pela manhã, foi enterrado no Cerni·
tério de lrajá o jovem Alessandro Júlio de
Oliveira, de 18 anos, baleado na barriga na .
noite de segunda-feira, quando comemorava
com amigos o primeiro emprego, nun\ bar
próximo de sua casa. Na .madrugada de on-
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tem, dois policias do 192 Batalhão foram baleados em Ipanema, na Zona Sul, onde moradores convivem desde terça-feira com a
guerra entre traficantes do Morro do Cantagalo".
Pergunto-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
será que o Estado não tem poder, não tem condições de inibir essa guerra? Balas perdidas atingem circo, onde, por duas vezes, pessoas foram feridas. No
total, quantas balas foram extraviadas? Centenas.
Se o Governo quiser, faz. Se a guerra em um
morro próximo à área turfstica permanece, é porque
o Governo consente. Se o Governo quiser, retira até
a favela do morro, acabando com o tiroteio entre
bandidos. Não estou pregando que se deve retirar a
favela; estou mostrando que, quando se quer, até
medidas extremas são encontradas. Falta vontade
politica no que se refere ao problema da violência no
Rio de Janeiro e em todo o Brasil.
Se quisermos que o turismo, essa atividade
que é enorme fonte de riqueza em inúmeros países,
se desenvolva no Brasil, temos que dar prosseguimento a ações que inibam situações como essa. Eu,
na situação de turista, não visitaria um pafs onde se
pode ser atingido por uma bala perdida a· qualquer
'....... momento.
Se o Governo Estadual não tem condições de
tomar providências nesse sentido, é preciso que o
Governo Federal o faça. É necessário acabar com
essa situação anômala. Não podemos, não devemos, não temos como conviver com esse clima de
guerra que se instalou entre grupos de traficantes.
Estão sendo atingidos os turistas, os cidadãos, enfim, todos os que moram no Rio de Janeiro. Sabese, no entanto, que essa não é a única cidade onde
está havendo esse tipo de problema. É dif!cil conseguir progresso para a área do turismo numa hora em
que encontramos na imprensa notrcias como essa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar a indicação dos Senadores João
França e Mar1uce Pinto, na qualidade de membros
titulares, para comporem a "Comissão Temporária
Interna", criada através do Requerimento 'n•
1.036196, destinada a acompanhar ln loco, os atas,
fatos, 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, Estado de Roraima.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideraão. - Senador Jader Barbalho, Uder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência designa os Senadores João França e Mar1uce Pinto para integrarem a referida Comissão.
'I
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-seà
1

Durante o discurso do Sr. Ney Suassuan, o Sr. Eduardo Suplicy, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente.

s:-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
exerofcio, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
OF. GLPMDB N2 647196
Brasfiia, 30 de outubro de 1996
Senhor Presidente,

ORDEM DO DIA
Item 01:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 988, de 1998, do Senador Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Gomissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n" 109, de 1995, da autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe
sobre a outorga e renovação de concessão
ou permissão para exploração de serviço da
radiodifUsão sonora e de sons e imagens, e
do Projeto de Lei da Câmara n• 20, de 1993
(n• 1.439/88, na Casa de origem), que dá
prioridade à concessão de canais de emissoras às entidades educacionais, que tramitam em conjunto.
Votação do requerimento, em turno único.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro
mon, para encaminhar a votação.
·
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, todos entendemos a
diffcil situação por que passa o Senador Roberto Requião. É lastimável, Sr. Presidente, mas a Comissão
de Educação não vem se reunindo. E S. Ex", não
conseguindo reunir a Comissão de Educação, solicita, mediante o requerimento ora em votação, que a
matéria venha direto ao plenário. Em relação a isso,
creio que S. Ex" está certo, porque não se deve ficar
com a responsabilidade de ter os projetas perrna-
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nentemente na gaveta, já que a Comissão não se
reúne.
Sr. Presidente, o projeto que o Senador Roberto Requião quer que venha ao plenário sem o parecer da Comissão é de minha autoria. Apresentei a
proposta para que se pudesse começar um grande
debate sobre a matéria. Inclusive, foi criada uma comissão especial para esse fim, ou seja, para discutir
a questão da concessão de emissoras de televisão,
a fórmula 'pela qual se deve fazer essa distribuição,
mais ou menos seguindo o que já se faz nos Estados Unidos. V. Ex" mesmo afirmou, num determinado momento em seu gabinete, que lá, nos Estados
Unidos, quem tem televisão tem televisão, quem tem
rádio tam rádio, quem tem jornal tem jornal.
Apresentei um projeto de lei para que tivesse
início o debate. Agora, o que se está pedindo é que
o projeto venha diretamente ao Plenário para votação. Com toda sinceridade, falo a V. Ex' que a matéria merece um estudo, um debate mais aprofundado;
merece emendas, merece uma discussão.
Repito: entendo o posicionamento do Senador
Roberto Requião, creio que S. Ex' está certo - eu faria o mesmo: como a Comissão não se reúne, como
os projetos estão parados, S. Ex' sOlicita· que venham ao Plenário para decisão. Peço encarecidamente a orientação de V. Ex" : o que se pode fazer?
Se V. Ex' responder: 'Está no Regimento, o Senador pode pedir que a proposta seja submetida ao
Plenário sem parecer', tudo bem! Aceitarei. Mas há
de convir V. Ex" que não é uma boa solução. V. Ex",
como Presidente, pode, quem sabe, ajudar no sentido de que se encontre uma solução para que essa
matéria seja analisada, seja debatida.
Eu poderia dizer: 'Sou autor da matéria. Para
mim, é muito bom que ela seja votada sem nenhuma
emenda'. Se eu pensasse no âmbito do interesse
pessoal, tudo bem! Mas não é esse o meu interesse.
Trata-se de matéria séria e profunda demais para
que se possa transformá-la em vitória ou derrota
pessoal. O que acho é que devemos debatê-la.
Apelo e pergunto a V. Ex": o que se pode fazer
em relação a essa matéria? Vamos aprovar o requerimento, ela vai ser incluída em Ordem do Dia e, depois, será votada sem o debate que requer. Se pudéssemos, ouvindo o Senador Requião, determinar
que ela voltasse ao exame da Comissão •. ou que
fosse encaminhada à Mesa, seria melhor.
Aproveito a oportunidade - eu estava inscrito
para falar, mas quando V. Ex" assumiu a Presidência o horário já tinha passado - para tecer comentários sobre o pronunciamento do Senador Roberto
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Requião, que abordou a votação, na Comissão de
Assuntos Económicos, da questão de ltaipu. Lamento profundamente o que aconteceu na Comissão de
Assuntos Económicos, Sr. Presidente. Disse muito
bem o nobre Representante do Amazonas, Senador
Jefferson Peres: nós, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, quando votamos a matéria, deixamos que o mérito fosse discutido pela Comissão
de Assuntos Económicos. Primeiramente, os Lfderes
tentaram votar em regime de urgência. Foi o Senador Roberto Requião, como disse o Senador Jefferson Peres, que levantou a polêmica em tomo do fato
de que' havia problemas sérios a serem debatidos.
S. Ex' apresentou o seu parecer. Mas aproveitaram
que o Senador Requião não estava presente - sabíamos a que hora S. Ex' estaria no plenário do Senado; S. Ex" estava na Casa, todos sabíamos disso
- e votaram. A Comissão de Assuntos Económicos
foi muito além no tempo e aproveitou que o Senador
Requião, que era o Relator, · não estava presente
para votar matéria dessa natureza. Essa não foi uma
atitude correta. Perdoem-me, mas não ficou bem. A
exemplo do que fez o Senador Jefferson, trago a minha solidariedade ao Senador Requião e manifesto
que lamento. profundamente e5sa atitude da Comissão.
Voltando ao encaminhamento da. votação do
requerimento objeto da pauta, apelo a V. Ex", que,
com sua competência e inteligência, poderá nos ajudar no sentido de que possamos debater a proposição.
V. Ex' colocou o requerimento em votação.
Sendo aprovado, o projeto será incluído na Ordem
do Dia. V. Ex', então, marcará uma· outra data,
quando será votado sem o parecer. Parece-me; no
entanto, que essa atitude; em se tratando de um
projeto desse conteúdo e dessa seriedade, não ficaria bem. Aprovar ou rejeitar o· projeto sem parecer,
enviá-lo à Câmara para depois recebermos crfticas
no sentido de que matéria dessa natureza não foi
analisada e debatida pelo Senado não ficaria
Por isso, com muita humildade, .solicito a V. Ex" que
nos oriente com relação ao rumo .que devemos 'tomar.
Muito obrigado, $r. Presid_!!ntet. , . ,
O SR. PRESIDENTE {José Samey)- Uma vez
votado o requerimento, a matéria será incluídà na
Ordem do Dia para que a Casa possa apreciá-la, recebendo parecer em plenário I[) ten,cto os Srs. Senadores a oportunidade de debater a matéria. Qualquer dos Srs. Senadores pode pedir, quando o projeto estiver incluído na Ordem do Dia, adianlEinto,
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para que possa. ser i!liciarla uma discussão com um
prazo limitàdo.
O SR. PEDRO SIP40N - E pode solicitar, Sr.
Presidente, a volta à Comissão, se tiver emenda?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"
pode pedir o reexame '.:la Comissão, quando a matéria constar da Ordem <Jo Dia.
O SR. PEDRO SIMON - Muito qbrigado, Sr.
Presidente.
d. SR. PRESU'l:>ENTE (José Samey) -Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento de inclusão na, Ordem do Dia do projeto de autoria
do Senador Pec'lro Simon queiram permanecer sentados. (Pausa.) ·
Aprovado•.
Aprovad'O o requerimento, os projetas serão inclufdos em Ofrdem do Dia oportunamente.
O SR. F•RESIDENTE (José Samey) -Item 2:

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto será incluido em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4:

Votação, em turno único, do Requerimento n° 989, de 1996, do Senador Roberto
R<•quião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento lntemo, a ir~lusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 304, de 1995, de autoria do Senador Emandes Amorim, que dispõe sobre o regime da bolsa de estudo em
estabelecimento público de ensino. superior
e dá outras providências.

Os Srs. Senadores· que o aprovam queiram

O requerimento foi do Senador Roberto Requifio, na qualidade de Presidente da Comissão de
Ed•Jcação, solicitando a indusão desse projeto de lei
ern Ordem do Dia.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Pf:rmanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto será incluicio em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3:
Votação, em turno únil::o, do Requerimento n• 990, de 1996, do Senador Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do .Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Cãmara n• 44, de 1996 (n•
4.622194, na Casa de origem), que dispõe
sobre a veiculação de mensagem voltada à
educação para o trânsito.

'

Votação, em turno único, do Requerimento n• 991, de 1996, do Senador Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação; solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n• 107, de 1994 (n•
1 .807191, na Casa de origem), que dispõe
sobre a criação do Programa Empresarial de
Alfabetização de Adultos, e dá outras providências. ·

Em votação o requerimento.
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto será incluido em Ordem do Dia oportunamente. ·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 5:

.

-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 992, de 1996, do Senador Júlio
Campos, solicitando, nos termos do art. 172,
inciso I, do Regimento Interno, a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n" 97, de 1996, de sua autoria, que torna obrigatório o depósito da multa de 40%
sobre o valor do saldo do FGTS na conta
vinculada do trabalhador, no momento da
rescisão do contrato de trabalho.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais ·que será· lido pelo Sr.
1• Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
OFICIO N• 44/96-CAS
Brasnia, 30 de_ outubro de 'lf6.
Senhor Presidente · · · ·
' · "··
•·
Em atenção ao offcio n• 1.485 referente f!.O. requerimento n° 992, de 1996, de inclusão em pauta
do Projeto de Lei do Senado n• 97 de .1996, informo
a V. Ex.• que nada tenho a obstar sobre a providência solicitada
Atenciosamente, - Senador Benl Veras, presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Em vota·

ção

o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto será inciluf·
do em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 6:
-,Votação, em turno únioo, do Requeri·
mento n• 993, de 1996, do Senador Roberto
Requião, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n• 102, de 1995 (n•
1.323191, na Casa de origem), que institui a
Residência Odontológica, cria a Comissão
Nacional de Residência Odontológica e determina outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto será incluido em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 7:
Votação, em turno únioo, do Requerimento n• 1.004, de 1996, da Senadora Regi·
na Assumpção, solicitando, nos termos reoi·
mentais, a dispensa do parecer da Comls·
são de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do Senado n• 194, de
1996, de sua autoria, que altera a Lei n•
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras
providências, cujo prazo enoontra-se esgotado.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai às Comissões de Serviços de ln·
Ira-Estrutura e de Assuntos Econômioos, cabendo a
esta última a decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 8:
Votação, em turno únioo, do Requeri·
mento n• 1.005, de 1996, do Senador José
Fogaça, solicitando, nos termos regimentais,
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado n• 71, de 1996-Complementar, oom
o Projeto de Lei do Senado n• 25, de 1996Complementar, que já tramita ooncomitante-
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mente oom o Proj'eto. de Lei do Senado n~>
21, de 1996-Compl'ementar, por versarem o
mesmo assunto •.
Em votação o requerimlmto.

Os Srs. · Senadores qu.e ·o aprovam queiram
· ··
permanecer sentados. (Pausa.) ·
Aprovado.
. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Hem 9:
Votação, em turno únioo, do Requerimento n• 1.011, de 1996, do Senador Gerald9 Melo, solicitando, nos. termos regimerltals, a retirada do Projeto o'e Lei. do Senado
n• 209, de 1996-Complerrni,ntar, de sua au.toria, que altera os arts 205.. 206 e 207 db
Código Tributário Nacional (Lei
5.172, de
25 de outubro de 1996) .e a de,nominaçãq do
capflulo em que oonstam eSS&> dispositivos.

n•

Em· votação o requerimento.· ·· ,. •

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
t
permanecer sentados. (Pausa.) · ·
Aprovado.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -ltll'lll 1O:
Votação, em turno únioo, do Requerimento n• '1.019, de 1996, do Senador Jader
Barbalho ·~ outros Senadores, solicitando,
nos termos regimentais, a oonvocaçüo do
Senhor Ministro da Justiça, para, pera.,te o
Plenário d•J Senado Federal, prestar i nformações sobre a atuação do Governo F~1de
ral no despejo de garimpeiros e desobl)trução da área denominada Serra Leste, no
Município de Curionópolis - Estado do Pa1rá;
oomo mediador das negociações entre a
Companhia Vale do Rio Doce e garimpein'lS
sobre a área em litígio e possfveis direitc:>s
minerais; e qual o embasamento legal para
o envoMmento da Polícia Federal e tropas
do Exército intervirem na área em questão.
Em votação o requerimento•.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tomará as providências necessárias para cumprir a decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Hem 11:
Discussão, em turno únioo, do Projeto
de Lei da Câmara n• 127, de 1995 (n•
720/95, na Casa de origem), de iniciativa do
Ministério Públioo da União, que altera para
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285% o limite máximo da Gratificação Extraordinária devida aos servidores da categoria funcional de Técnico do Ministério Público da União, tendo
Parecer sob n• 537, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto, com emenda que apresenta de n•
1-CCJ.
Sobre. a mesa, requerimento que será lido· pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.047, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei da Câmara n• 127/95, a fim de ser feita na
sessão de 12 de dezembro de 1996.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1996. Ney Suassuna - Francelina Pereira.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o requerimento de adiamento.
O SR. JEFFERSON Peres - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra a V. Ex".
O SR. JEFFERSON Peres (PSDB-AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - O
requerimento tem justificativa, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requerimento não tem justificativa e o Regimento Interno,
nesses casos, não a exige.
O SR. JEFFERSON Peres - É uma pena, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs.
Senadores que aprovam o requerimento de adiamento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será adiada e inclufda em pauta no
dia 12 de dezembro.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 12:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 68, DE 1996
{lnclufdo em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento n• 783, de 1996)
Discussão, em turno único, do 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, tendo
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Pareceres favoráveis, proferidos em
Plenário, em substituição às Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Edison Lobão; e
- de Educação, Relator: Senador Jef·
ferson Peres.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão. (Pausa.) ·
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os, Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) .,.Item 13:

PROJ~~~~L~~~~~~ ...

n

{lnciufdo em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento n• 964, de 1996) ·
Projeto de Lei do. Senado n• 293, de
1995, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre as ccintas ·hospitalares
no Sistema Único de Sa.:íde e dá outras providências.
·
' · '· · ' '· · ·
'
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Sociais) ·
Nos termos do art. 140, b, do Regimento interno, designo a nobre Senadora Benedita da Silva
para proferir parecer em substituição à Comissão de
Assuntos Sociais.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PTIRJ, para
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:
1- Relatório
Trata-se de Proieto de Lei do Senado, de autoria do ilustre Senadv; 1.1Jclo Alcântara instituindo, no
âmbito do Sistema Único de Sa.:íde, a obrigatoriedade de emissão, no ato da alta. hospitalar; por todas
as unidades hospitalares próprias, .conveniadas e
contratadas, de um demonstrativo discriminando$
despesas de todas as naturezas realizadas com ·a
assistência prestada.
·
. . ..
O Projeto tramita com decisão terminativa neSta Comissão.
Além da discriminação dos pagamentos segundo sua natureza (serviços profissionais; serviços de
apoio, diagnóstico e terapêutica; órteses, próteses,
materiais,· procedimentos especiais e demais servi-
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ços hospitalares), o projeto prevê que o demonstrativo informe também o nome do hospital, a localidade,
o motivo da internação, o tempo de permanência e o
número da AIH- Autorização de Internação Hospitalar. O formulário deverá conter, também, a inscrição,
em destaque, "esta conta foi paga com seu imposto
- Saúde: um direito de todos, um devre do Estado".
Os demostrativos deverão ser emitidos em
duas vias, uma das quais será entregue ao paciente
ou seu responsável, contra recibo, e a outra deverá
ficar arquivada na unidade hospitalar, à disposição
do Sistema Único de Saúde, pelo prazo de dois
anos.
O paciente ou seu representante poderá impugnar itens do demonstrativo, diretamente ao hospital ou a órgão representativo do Sistema Único de
Saúde, no prazo de dez dias.
O Projeto prevê ainda a sanção de multa pelo
descumprimento e a possibilidade de cancelamento
de convênio, no caso de reincidência, sem prejufzo
de outras penalidades porventura cabfveis.

li-Parecer
É de grande relevância esta iniciativa. Sem dúvida a prestação de contas sobre o serviço prestado
é uma obrigação primária do hospital, tanto que,
quando o paciente é particular, este .Procedimento é
adotado de rotina. Como diz o autor, na justificação
de seu Projeto, é lamentável que se tenha que aprovar uma lei fedenal para que assim também se proceda relativamente às internações que correm por
conta do Estado.
Independentemente dos aspectos ético e de direito do consumidor, o Projeto em análise poderá
representar um mecanismo importante de controle
das contas hospitalares pagas com dinheiro público
e de combate à fraude e á corrupção.
Com inclusão da frase - "esta conta foi paga
com seu imposto- Saúde: um direito de todos, um
dever do Estado"- adquire um caráter educativo, ao
lembrar ao cidadão que são os seus impostos que
estão pagando pelo serviço que ele está recebendo
e ao atribuir-lhe o papel de primeiro fiscal do dinheiro público. Entretanto, sugerimos o desmembramento da frase, cujo objetivo é dar o devido valor a cada
mensagem, ou seja, o imposto a ser pago por algum
beneffcio oferecido pelo Estado, especialmente com
dinheiro público, constitui-se em um direito do beneficiado.
Por outro lado, em qualquer local onde possa
ser veiculada a mensagem que divulgue, junto à população, quais são os direitos e deveres inerentes à
saúde, é uma iniciativa pertinente e necessária. As
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duas mensagens não devem ser confundir em uma
mesma sentença, para que não se minimize mutuamente o valor de cada uma.
Em vista do exposto somos de parecer pela
Aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 293, de
1995, com a apresentação da seguinte emenda:
EMENDA N• 01:
.
Ao parágrafo único, do Arl 1• do Projeto de Lei
do Senado n• 293, de 1995, dê-se a seguinte redação:
"Art.1•- ••.••••.••.•••.••• ,..••, ••••••••••••••••••• .(~

,.

Parágrafo único. Cada demonstrativo
deverá conter, em destaque, . inscrição:
Esta conta foi paga com o seu imposto. Saúde: um direito de todos, um dever do Estado".

a

O SR- PRESIDENTE (JOSé Samey) - O parecer conclui favoravelmente ao projeto com apresi!ntação de uma emenda de Relator.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco
dias, a fim de receber emendas, nos termos do art
235, 11, "d", do RE~~Jimento Interno.
O SR. JOSE ROBERTO ARRUDA - Sr. Presidente, se V. Ex" me permite, e o Regimento também, eu gostaria de fazer um registro como Relator
do mesmo projeto na Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Passaremos ao próximo item, que é o último da Ordem do Dia,
e logo em seguida concederei a palavra a V. Ex" •
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 14:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 92, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do ·
Requerimento n• 983, de 1996)

I

Projeto de Lei do Senado n• 92, de
1996, de autoria da Senadora Marina Silva,
que institui a meia-entrada para estudantes
e idosos em espetáculos artfsticos, culturais
e esportivos, e dá outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
Nos termos do art. 140, letra b, do Regimento
Interno, designo o nobre Senador José Roberto 'Arruda para proferir parecer, em substituição à Comissão de Educação.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, o Projeto de Lei n• 92, de 1996, assegura aos estudantes dos níveis fundamental, médio e
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superior, que estejam regularmente matriculados em
estabelecimentos de ensino público ou particular, e
aos idosos, com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, desconto de 50% para o ingresso em casas de diversão e espetáculo, casas de cultura, museus, praças esportivas e similares de todo
o País.
O§ 2" do art. 1• estipula, também, que o referido desconto não deverá incidir sobre preços promocionais temporários, cujos valores forem iguais ou
superiores aos 50% previstos na proposta de instrumento legal em exame.
O Projeto determina, ainda, que a redução do
valor do ingresso somente será concedida mediante
a respectiva apresentação de documento de prova
de identificação por parte do beneficiário. Para os
estudantes, o documento aludido é a carteira de estudante expedida pela Associação correspondente
ou pelo estabelecimento de ensino, conforme as regras estabelecidas pelos governos dos Estados e do
Distrito Federal. Para os idosos, a emissão do documento de identidade padrão cabe aos órgãos competentes.
A regulamentação, bem como o estabelecimento das respectivas formas de fiscalizaÇão e de
aplicação de sanções quando do descumprimento
do estipulado pelo Projeto de Lei em tela, ficarão a
cargo dos órgãos setoriais das administrações estaduais e municipais.
Segundo o Projeto, ficam isentos do cumprimento do disposto no art. 1• os estabelecimentos
que estiverem concedendo descontos maiores do
que os 50% previstos.
Em exame na Comissão de Educação do Senado Federal para decisão terminativa, o Projeto de
Lei não recebeu emendas no prazo regimental.

li-ANÁLISE
O Projeto em tela pretende suprir a evidente lacuna verificada no acesso de estudantes e idosos às
oportunidades de agregação de conhecimento oferecidas pelos eventos culturais e de ampliação da
oferta dos espaços de lazer facuttados pelos espetácu los artísticos, culturais e esportivos.
Inspirado na conhecida "meia-entrada", tradicionalmente concedida aos estudantes. o Projeto
pretende ampliar a concessão para todo o território
nacional, incluindo uma nova faixa etária como beneficiária e ampliando a oferta de opções - normalmente restrita a cinemas e teatros, possibilitando o
acesso, tanto a estabelecimentos de diversão e espetáculo, quanto a casas de cultura, museus, praças
esportivas, entre outros.
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Considerando o panorama social do· Pais e o
descaso quase crónico em relação à oferta de oportunidades de aprimoramento do cidadão, o Projeto
em tela redime, em parte, essa ausência do Poder
Público ao tomar possível a obtenção do beneficio
· ·
'
em questão, por via legislativa.
A Constituição Federal é 'clara ao definir, como
dever do Estado, a garantia de acesso às fontes da
cultura nacional (art. 215) e ao estatuir, como direito
social, o acesso à educação e ao lazer (art. 6").
Nos dias de hoje, é pacifico o entendimento do
processo educacional enquanto interação entre os
procedimentos educacionais formais e a participação e o acesso às manifestações culturais, eficaz
espelho da dinâmica social. A possibilidade de acesso dos estudantes às diversas formas de manifestação da cuHura viria contribuir, de modo inquestiónável, para a ampliação de seu repertório de conhecimentos e para a incorporação, às suas práticas, ·l:fe
novas modalidades de lazer, fatores fundamentais
no processo de formação.
Quanto à ampliação desse beneffcio, alcançdndo o cidadão com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, é nosso entendimento que o diploma legal, ao contemplar a presente iniciativa, promove um autêntico avanço em relação às práticas
de proteção ao idoso, em nosso Pais.
Episódios recentemente veiculados pela mi~ia
dão uma pálida idéia do descalabro em que se converteu o amparo ao idoso entre nós. Propiciar ao cidadão, em geral já aposentado, e, muito freqüentemente, assolado pelas mais adversas condições
económicas, uma real possibilidade de amenizar seú
cotidiano, melhorando a sua qualidade de vida; é
uma iniciativa merecedora de todo incentivo.
Como vantagem correlata, é mister citar o fomento indireto que estaria sendo promovido em relação aos setores cultural e esportivo, por intermédio
do aumento de público e. conseqüente faturamento,
que redundariam em indiscutrvel incentivo para essas áreas, normalmente carentes de promoção e estímulo.
Por fim, é importante salientar que, do ponto de
vista Constitucional, o Projeto em tela não se eximiu
de fixar, da forma mais abrangente possivel; as principais diretrizes relacionadas ao processo de expedição dos documentos de prova exigidos para a concessão do desconto estipulado. Sem exorbitar da
competência conferida à União para estabelecer as
normas gerais nas matérias de competência concorrente, regulamenta a questão com a minúcia constitucionalmente cabivel.
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III· VOTO
Pelo exposto, tendo examinado o Projeto de
Lei do Senado n• 92, de 1996, sob o ângulo do mérito, da constitucionalidade, da juridicidade t! da técnica legislativa, pronunciamo-nos favoravelmente a
sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
O SR. ARlUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Perdão,
nobre Senador, mas o projeto ainda não está em
discussão. Ele será incluído, oportunamente, na Ordem do Dia. No entanto, a Mesa concede a palavra _

a V. Ex".
O SR. ARlUR DA TÁVOLA- Obrigado, Sr.
mas discutirei o projeto na ocasião opor-

Presiden~.

tuna.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -.A matéria
ticará sobre a mesa durante cinco dias úteis, a fim
de receber emendas, nos tennos do art 235, 11, d,
do Regimento Interno.
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redação final de proposição
aprovada na Ordem do Dia de hoje que, nos tennos
do art 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1° Secretário em
exercício, Senador Ney Suassuna.
É lida a seguinte:
PARECER N• 578, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado n• 68, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado n• 68, de 1996, que denomina a Refinaria de Manaus- REMAN como Refinaria Isaac Benayon Sabbá- RIBEN
Sala de Reuniões da Comissão, 31 de outubro
de 1996.- José Sarney, Presidente- Ney suassuna.
Relator- Eduardo Supllcy- Em Ola F'emllndes.
ANEXO AO PARECER N" 578, DE 1996
Denomina a Refinaria de Manaus REMAN como Refinaria Isaac Benayon
Sabbá- RIBEN,
O Congresso Nacional decreta:
Art 1• A Refinaria de Manaus- REMAN, localizada em Manaus·AM, passa a ser denominada Refinaria Isaac Benayon Sabbá- RIBEN.
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Art 2° Esta Lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação.
Art 3" Revogam-se as disposições em centrário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer vai à publicação.
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 1.048, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos tennos do art 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imeqiata
discussão e votação, da redação final do 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.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1996. Jefferson Peres.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação o requerimento.
. ..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final. .
.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprov~
queiram pennanecer sentados. (Pausa)
t ~
Aprovada.
·
·
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Há oradores inscritos.
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa)
'
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a
.
palavra para uma comunicação inadiável. .
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V.
Ex" a palavra.
. ..
SR. OSMAR DIAS ( -PR. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, hoje de manhã, recebi uma
carta vinda de Capanema, no Estado do Paraná,, e
entendo oportuna a divulgação ·do seu conteúdo,
pela gravidade nela contida. Diz a carta: ·

o
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•sou Odeti, filha de t.•m suinocultor,
sem-saber o que fazer.
Venho através desta lhe ~1edir ajuda ou
orientação.
Tfnhamos 300 matrizes de ·sufnos, distribufdas entre 30 pequenos agrit ,_ultores, em
sistema de parceria, que criavam • os leitões
e nós comprávamos para engorda~. uma "'lêdia de 1.800 sufnos na granja.
Havia neste sistema de pareei ia a engorda de gado, com o reaproveitam< ~nto do
esterco do porco, mas tudo isso est i morrendo, e o senhor, como suinocultor, deve
saber por quê.
Meu pai fez um financiamento, er n julho de 1995, de R$187 mil, no Bancc • dÕ
Brasil, para sustentar a parceria, na es:perança de que como projeto feito na época de
pagar com a produção. Mas nada disno
ocorreu; nem a prestação do trator, financii~ I·
do pelo seu Programa da Panela Chei.a ,
conseguimos pagar. O que fazer? Como 11·
lha de um agricultor que investiu 50 anos de
sua vida na terra, estou preocupada qu•a
meu pai poderá ser um sem-terra. Todos O!S
seus bens estão penhorados nos Bancos H
não sabemos o que fazer.
Não podemos vender, e mais: quem
vai hoje comprar uma granja de suínos? O
que fazer?
-Abandonar a granja?
- Continuar produzindo e ver corno fica?
- Ir para o Paraguai e tentar vida nova lá?
- Nos suicidar para apagar a humilhação? Não sei mais o que fazer.
Não sou sensacionalista, nem dramática,"mas simplesmente realista.
De repente, o senhor pode estar pensando o que tem a ver com isto. Mas, como
o conheço quando foi secretário da agricultura, sei que o senhor pode me orientar.
Enviei correspondência contando a mesma história ao Ministro da Agricultura, ao Presidente da República e aos superintendentes dos
Bancos. Não sei se chega a eles, mas tenho
esperança que o senhor irá me responder.
Obrigada.
Odeti F. Ravache. •
Sr. Presidente, sei que se esta correspondência tivesse sido assinada pelo dono de um banco
chegaria ao destinatário e o dono do banco receberia a
resposta e o dinheiro para cobrir o rombo do seu ban-
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co. Como aconteceu, aliás, com o Proer, que atendeu a bancos privados e até a bancos estaduais.
Como esta carta foi escrita por uma agricuttora,
com certeza, pode até chegar na.S ante-salas, mas
não chegará ao seu destino; não chegará ao Presidente da República, nem ao Ministro da Agricultura.
E, mesmo que chegue, são tantos os agricuttores
que estão na mesma situação que, certamente, esta
" .· ·-. não vai receber resposta.
Responderei a Odeti. Ela não deve ir para o
Paraguai; nem se suicidar, porque isso seria, evidentemente, um drama, um caos total; mas deve insistir,' junto com os seus colegas agricuttores do Brasil inteiro, em enviar cartas ao Presidente da República, ao Ministro, ao presidente do banco, até que,
um dia, essa gente sensibilize-se com o problema
daqueles que, antes dos bancos, quebraram. · _
Continuo insistindo: os bancos quebraram poique
os seus depositantes quebraram antes.
BraSil está
destruindo o modelo de peqtJ?na propriedade, que é o
sustentáculo da economia rural e, com certeza, o sustentáculo de milhares de empregos neste Pafs.
No meu Estado, soltam fogos .e fazem _.ú!stas
quando se conquista uma indústria automol:\11!\>tica
pagando um preço muito caro. O Governo do EStado
do Paraná está pagando l)S$300 milhões para a
instalação da Renault. Paràce-me que Chrysler re·. ceberá um pagamento ainda mais generoso. Um ar.. tigo de Celso Ming, escrito ·ontem nos jornais, diz
'que o Governo do Paraná ·er\trar<í com US$600 mi' 1hões de investimentos e a Chrysle~ ·recebe!)!. isso
~ >ara investir US$285 milhões no Estado.
Um negócio desses qualquer um aceitaria Mas
e.\ >sa generosidade com o~ grandes não ocorre· com
OH' pequenos, talvez porqu~ apoiando-se os pequenc>:s não sobre nada para as Campanhas eleitor'ais.
Sr. Presidente, faÇo aqui um ~elo dramático
ao I "residente da República, no sentido de qu~ olhe
par. a' os agricultores brasileiros, porque, salvando os
agri CUi!Ores, estaremos salvandO também OS pobres
banql reiros deste Pafs.
1'!luíto obrigado, Sr. Presidente. ·
SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidento, 1?aço a palavra como Lfder.
O .SR. PRESIDENTE (José Samey)- Está inscrito, <COI -no primeiro orador após a Ordem do Dia, o
Senaclor 'Eduardo Suplicy. De maneira que consulto
S. Ex" se cede seu tempo ao Senador José Eduardo
Outra, qu~ 1. corno Uder, tem preferência regimi!mtal.
(Assen tim6 \l1tO do Senador)
ConCE. 1_do a palavra ·ao nobre Senador José
1
Eduanio Ou \llL
·
·

o

a
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedilia
a paciên.cia de V. Ex" por mais alguns instantes, porque, no final da minha fala, farei um apelo a V. Ex".
Pode ter passado despercebido pelos Srs. Lfderes a votação de um requelimento - o item n• 7 da
pauta -, da Senadora Regina Assumpção, que pede
dispensa de parecer da Comissão de Constituição,
Jusfiça e Cidadania para um projeto de sua autolia.
Quero ressaltar a situação surrealista que, por
vezes, vive esta Casa. O Projeto da Senadora modifica a Lei n• 8.031 sobre plivatizações, especificamente no que se refere à Companhia Vale do Rio
Doce. O PlenáJio, como todos lembram, aprovou no
ano passado um requelimento para que fosse ouvida a CCJC sobre um projeto de minha autolia, que
também modifica essa lei sobre a CVRD.
Existe um outro projeto meu, que está para ser
votado na CAE e sobre o qual, tenho certeza, quando vier a plenálio, será aprovado requerimento para
que seja ouvida a CCJC. E este Plenálio acabou de
aprovar um requerimento que dispensa o parecer da
CCJC sobre matéria bastante semelhante.
Gostaria de fazer um apelo ao Presidente da
Casa e aos Srs. Uderes, até em respeito à Instituição e à iniciativa de válios Senadores, pois existem
quatro projetes em tramitação nesta Casa, de iniciativa .
de Senadores de diversos Partidos, que tratam da i
questão da Vale: o da Senadora Regina Assumpçãc 1.
que estabelece regras para a aplicação dos recurso
outro, do Senador Coutinho Jorge, com o mesmo ob' jetivo; outro, de minha autoria, que já tem parecer !a• ~a
rável na Comissão de Assuntos Econõmicos, ai1.1da
não foi votado e estabelece a possibilidade de o C;, mgresso Nacional, até 60 dias após a publicação no Elditai, retirar a empresa da plivatização, ou estabe .lEJCer
conõrcionantes que possam implicar a rnodificaçi.ão do
edital; e um outro projeto de resolução, apresE rn ,tado
pela Senadora Júnia Malise, que estabelece ta irr rbém
obligações do Conselho Nacional de Estatizaçã .o.
Creio que vai ficar muito feio para o Ser ra• do se
todos esses projetes ficarem prejudicados.; d.epois
da venda da Vale. Todos sabemos que a 1quJestão
da privatização da Vale do Rio Doce é urr .J aBsunto
que interessa à Nação. Até consultei a ME!sa se
existe, regimentalmente, possibilidade df ~ o Presidente - parece que não -, antes do enr ierramento
desta Sessão Legislativa, incluir esses q· uatr·o projetes na Ordem do Dia para que o Ser rado decida
qual deles aprovar, rejettar os quatro, c )u fa:zer uma
mesclagem de todos. Enfim, que o f 3enar1o tome
uma posição sobre a matéria.
·

s;
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O Brasil ,é um país tão surrealista que o Diário
Oficial não é ·pficial. Recentemente, dentro do pacote
do Govemoj' foi apresentada uma justificação sobre
o projeto dr desestatização, afirmando 'os recursos
arrecadad~ k com a privatização de todas - estas palavras gra ~adas em negrito - serão aplicados pa~
abater a rMvida pública'. Está no Diálio. Oficial e Qeí1
velia ser ·':oficial. Mas, depois da publicação, um ftirJ;.
•cionálio /elo segundo escalão dq Governo, o Presidente dei BNDES, disse que não era bem assim e ·
que o /acordo seria cumplido e o dinheiro decorrente
da v• enda aplicado na dMsão com os Estado. Alguér está enganando alguém!
. .
i Assim, em nome do respeito que deva mereqer
a Ir istituição, entendo que o Senado deve se posicio. na } , mesmo que seja para rejeitai: todos os projetes. O
8f 3nado não quer se meter na questão da Vale de! Rio
C' i<JCe, mas, com os artifícios regimentais existentes e
qiJe podem ser aplicados pela maiolia, _não dá para
evitar a votação desse projeto e, assim, no ano que
vem, todos serão considerados prejudicados.
,
·
Não ficará bem para esta Casa. É uma falta de
•consideração com as iniciativas - de visões dHerentes - de pelo menos quatro Senadores, que têm demonstrado a preocupação, através de iniciativas legislativas, de que o Senado se manHeste de alguma
forma, tenha alguma influência nesse processo - o
Senado ou o Congresso, porque os projetes abordam questões pertinentes às duas Casas.
A idéia do Governo é publicar o ecitai com o preço em dezembro e plivatizar em·fevereiro - coincidentemente, Natal e carnaval. Não sei se a intenção <lo
Governo é meramente se aprovettar dessas épocas.
É o apelo que faço. Não sei se regimentalmente o Presidente teria esse poder. Mas, consideran~o
até que o Presidente tem manHestado a sua preocupação em relação ao assunto, proponho que seja
feito um acordo com os Uderes, para que essas
quatro matélias sejam inclufdas na Ordem do Dia
até o dia 15 de dezembro. E aí o Plenário do Senado deliberaria sobre o assunto. O Governo, junt9 a
sua maiolia, rejeitaria a todos ou aprovalia o que
quisesse. Mas, sinceramente, o que não é possível
é o Senado da República continuar empurrando com
a barliga uma questão tão importante como esta.
Esse é o apelo que faço à Presidência da Casa
e aos Srs. Lfderes, no sentido de que, até o dia 15
de dezembro, se resolva o assunto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José San1ey) - Quero
esclarecer a V. Ex• que o Requelimento n• 7 da pauta, da Senadora Regina Assumpção, foi inclufdo na

fn
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Ordem do Dia, uma vez que o prazo na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania já havia se esgõiãaõ;
conforme permfte o Regimento. Assim, o Plenário atendeu regimentalmente e os Srs. Lfderes concorda!am.
A Nação conhece perfeitamente a minha posição, que nada tem a ver com a de Presidente da
Casa, a respefto desse assunto. Mas quero dizer a V.
Ex", que evidentemente tem uma boa assessoria;· que
V. Ex" dispõe de instrumentos regimenteis que· podem
ser usados para atingir os objetivos que deseja e
que são até mesmo do agrado da Presidência.
V. Ex" pode utilizar-se do inciso I do art. 172,
pedindo a inclusão na Ordem do Dia e, mais ainda,
a tramitação conjunte dos projetos que estão em andamento nesta Casa a respeito desse assunto.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
gosteria de informar que o fotógrafo Sebastião Salgado autorizou que a sua foto, publicada na revista Paris
Match, em 19AJ6196 - doada ao Movimento dos SemTerra-, fosse utilizada neste car!az que anuncia o debate sobre •A Estrutura Fundiária e a Reforma Agrária", que se realizará no plenário do Senadó Federal,
no dia 19 de novembro de 1996, às 1O horas.
Será extremamente importante a presença dos 81
Senadores, pois aqui estaJão debatendo o tema: Francisco Urbano, Presidente da Contag; Antonio Ernesto
Wemer de Salvo, Presidente da Confederação Nacional
da Agricultura; João Pedro Stedle e G~mar Mauro, da
Coordenação do Movimento dos Sem-Terra; Francisco
DaiChiavon, Presidente da Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil; Luiz Marcos Suplicy
Hafers, Presidente da Sociedade Rural Br,JS~leira; Raul
Jungmann, Ministro Extraordinário da Reforma Agrária;
e Artindo Porto, Ministro da Agricultura.
Sr. Presidente, é da maior importância a Proposta
de Emenda à Constituição que foi apresentada ontem
pelos Deputados José !3enoíno e Milton Temer, com o
apoio do Partido dos Trabalhadores e da Bancada do PT
no Senado que, relativamente à proposta de emenda do
Deputado Mendonça Filho sobre o direito de reeleição do
Presidente, acrescenta a proposta de referendo.
Diz essa emenda aditiva:
•Acrescente-se à Proposta de Emenda
Constitucional em epígrafe o seguinte artigo:
A presente Emenda Constitucional
apenas entrará em vigor após ser referendada em consulta popular (art. 14, 11).
§ 1• - No referendo, o eleitorado manifestar-se-á positiva ou negativamente pela

-------------
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manutenção do texto original da ConStituição Federal de 1988.
§ 2• - Caberá ao Presidente do Congresso Nacional convocar· o referendo de
que trata este artigo, dentro de 30 (trinta)
dias da aprovação dá presente Emenda, nos
termos do art. 60 § 2". ·
§ 3" - Competirá à Justiça Eleitoral proceder à realização do referendo convocado
nos termos do parágrafo anterior, bem corno:
a) lixar a date da consulta popular, raspeilado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máxi' mo de 60 (sessente) dias da sua convocação;
b) tomar pública a cédula respectiva;
c) expedir instruções para realização
da consulta;
d) assegurar gratuidade aos partidos
polfticos, através dos meios de comunicação
de massa, concessionários ou permissionários de serviço público, para a divulgação de
suas posições referentes à matéria objeto
de consulte, assegurada a· igualdade de
tempo e paridade de horários entre os que
desejam a manutenção do texto constib.fional original e os que queiram alterá-lo.
§ 4" - Deverão votar na consulta todos
os cidadãos regularmente inscmos como
eleitores até a data da sua convocação.• O
voto será facultativo ·para os ·analfabeios,
para os maiores de setenta anos e para os
menores de dezofto anos de idade.
§ s• - O resultado do referendo será tomado por maioria de votos e terá efeito vinculante pelo prazo de 2 (dois) anos."
t
Assim, Sr. Presidente, utiliza-se o instrumento de
referendo popular para conferir, aprovar ou não aquela
que será a decisão dos repreSentantes do povo, sobre
questão tão importante como este Proposta de Emenda à Constituição que ~revê o direito de reeleição.
.
Em vários Estaaos norte-americanos, na França. na Itália, na Suíça, e tantos outros países, é utilizado o mecanismo do plebisCito ou referendo. Na
Direção Nacional do PT pensamos e refletimos mui- ·
to sobre qual seria o mais adequado e avaliamos
que, como a Constituição estabelece o não-direito
de reeleição, seria importante consultar todos os
eleitores brasileiros sobre o assunto, antes de o
Congresso Nacional promover a alteração.
Lembramos que a possibilidade de reeleiÇão
para os cargos do Executivo significa alterar tradição
secular de nossa polftica, que vigora desde a criação da República do Brasil, em 1889.
·
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Jamais foi permitida em nosso ordenamento
republicano-democrático a reeleição dos Chefes dos
Poderes Executivos. Trata-se de matéria que está
intimamente ligada à tradição pclftica do povo brasileiro, razão pela qual eventual alteração constftucional per meio do Poder Constituinte Derivado há de
ser submetida à vontade popular, que assim pcderá
contrapor-se ou não aos seus representantes.
Trata-se de ampliar o espectro decisório, salvaguardando o Congresso Nacional de eventuais pressões dos aluais mandatários dos Executivos, uma
vez que a idéia da reeleição terá.que obter não só a
maioria dos Congressistas, mas também deverá
convencer a maioria dos cidadãos brasileiros.
Assim, se porventura for notada qualquer pres-:
são indevida por parte do Poder Executivo junto a
membros do Congresso Nacional, estará o pcvo
atento e poderá examinar o procedimento dos Pariamentares com respeito a questão tão importante.
Será importante que venhamos a colocar todos
os argumentos a favor da tese da reeleição versus
todos os argumentos que recomendam que não haja
o direito de reeleição. Certamente, com o referendo
popular, iremos aperfeiçoar e legitimar aquilo que o
povo brasileiro considerar o melhor.
·
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidencia, que é ocupada pelo
Sr. Henrique Loyo/a.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez
Tebet (Pausa)
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva.
A SR1 BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, primeiramente, quero lamentar o acidente ocorrido com a Aeronave Fokker-100 daTAM, em que 89 passageiros e
5 tripulantes perderam suas vidas, já que, segundo
notícias, não há sobreviventes e os feridos são moradores das casas atingidas.
Falo também em nome do Senador Bernardo
Cabral, que se associa a esta manifestação.
O número de pessoas atingidas e a causa do
trágico acidente ainda não foram divulgados, mas
sentimo-nos profundamente abalados.
Expressamos nossos voteis de pesar aos familiares, nossos sentimentos e a intenção de cooperar
""quilo que for nossível.
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o Sr. Eduardo Supllcy - Permite V. Ex" um
aparte?
A SR• BENEDITA DA SILVA· Pois não.
O Sr. Eduardo Supllcy - Permita-me solidarizar com este sentimento de pesar, que V. Ex" aqui
muito bem expressa, pelo trágico acidente ocorrido
hoje com o avião daTAM que ia de São Paulo para
o Rio de Janeiro. É possfvel que, dentre os 89 mor·tos neste trágico acidente, haja pessoas do nosso
convívio e que, certamente, são da comunidade brasileira, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. É.. importante também ressaltar que tem havido
um esforço grande, por parte da Companhia TAM,
em melhorar os seus serviços. · Isso ·é notado por
parte de muitos que acompanham os esforços do
Comandante Rolim. Essa, obviamente, é uma tragédia que pede ocorrer com qualquer companh~ de
aviação. Há muito não ocorria · qualquer . acidente
.com aTAM. Queremos extemar, também, os votos
de pesar a todos os familiares que perderam seus
entes queridos na manhã de hoje.
A SR• BENEDITA DA SILVA- Fica, então, registrado o nosso voto de peSar, Juntamente com os
Senadores Bernardo Cabral e Eduardo Suplicy.
O outro comunicado que gostaria de fazer
deve-se à manifestação feita neste plenário pelo Senador Ney Suassuna sobre a questão da violência
no Rio de Janeiro, em que balas perdidas estão matando pessoas inocentes. Sou uma das defensoras
de que é necessário ter um projeto estratégico para
a questão d~ segura"9'1 no Pafs, em parti01f"r• no
Estado do R1o de Janeiro. · · · · .
· . . ltr
Como cidadã daquele EStado, eu não poderia
deixar de registrar o que acontece no Estado do Rio de
Janeiro. Não é querer colocar debaixo dos tapetes as
nossas mazelas, as nossas contradições ou violência.
O mesmo está acontecendo em vários Estados do
Brasil e no exterior. A minha preocupação é no Sentido
de que o Rio de Janeiro, constantemente, tem sido
alvo de campanhas divulgando a violência naquele Estado. Isso já lhe custou um esvaziamento econônico
enorme, que, sem dúvida, é responsável pelo número
de desempregados e famintos lá existentes•.
Com relação a outros países, vemos que o Estado do Rio de Janeiro, pela sua população e pelas
suas condições sociais, não chega a ter um fndice
de violência tão elevado como o de cidades corno
Nova Iorque e outras. ·
Isso não justifica a violência; tampcuco, a falta
de segurança. Mas o que me preocupa, ·realmente, é
a freqüência com que se fala do Rio de Janeiro. A
sua imagem projetada no exterior é a de uma cidade
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inabitável, é a de um Estado em que não se pode investir por causa da violência.
Acredito que se tem hoje todas as iniciativas
para fazer o Rio de Janeiro voltar ao status que
sempre teve em termos de politica econõmica nacional. É preeiso informar à população sobre os nossos
leitos, sobre os nossos pontos posttivos. Sei perfei·
lamente que, quando começam a divulgar com insistência essas violências que têm ocorrido no Rio de
Janeiro e, também em outros Estados, passa a ocor·
rer, evidentemente, a radicalização do processo de
intervenção nas favelas do Estado do Rio de Janei·
ro, porque lá moram, também, cidadãos que precisam de segurança e proteção. Eles não estão compactuando com o crime organizado, muito menos
estão tendo a prestação de serviços do Poder Públi· ·
co suficientemente para garantir-lhes segurança.
Mais uma vez, vemos a Polícia invadindo as
comunidades; vemos trabalhadores, donas de casa
e crianças sendo assassinadas, coletivamente, pelas chamadas balas perdidas que, segundo registram os jornais, são decorrência do confronto de
quadrilhas e não uma intervenção inadequada e irregular numa comunidade carente.
.
Essa é a minha grande preocupação. Oxalá,
possamos chegar a um denominador comum, independentemente das siglas partidárias e da politica
que hoje está em falta no Rio de Janeiro, no que diz
respetto à segurança. Devemos reunir todas as for·
ças existentes, sejam elas políticas, policiais e milita·
res, para estabelecermos uma estratégia, um plano
de ação, para que possamos dar segurança ao cidadão. Não faz parte apenas o aparato militar; fazem
parte, sobretudo, as ações sociais.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) • Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
• Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero trazer
· a minha palavra de luto pelo acontecimento de hoje,
com o acidente do avião daTAM, que traz para a
aviação comercial brasileira um baque, de certa for·
ma, imerecido, porque a aviação comercial brasileira
. é uma afirmação posttiva, neste Pafs, pela sua ex. pansão, em geral, pela qualidade de seus vOos, pela
segurança; é uma das principais do mundo a cobrir
um País Continente.
Ao mesmo tempo, fico a pensar na imposição
do progresso que faz com que os aeroportos, principalmente os menores, já estejam dentro das cidades. Cada vez que desço em São Paulo, no Aero-
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porto de Congonhas, me vem à mente a possibilidade de um acidente, justamente nas horas mais lperigosas, que são a subida e a descida, sobre a população ou diretamente incidindo na pOpulação.
E tal ocorreu hoje: o avião caiu sobre casas.
Esse fenômeno não se dá apenas em São Paulo; no
caso do Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont
está na linha direta da Ponte Rio-NHerói, o que,jnum
dia de nevoeiro, eletivamente, gera as suas dificuldades. No caso de uma necessidade imediata de
aterrissagem, o avião está sobre o mar. Essas são
condições que, de alguma maneira, tomam precários os aeroportos. Sabemos o quanto é diffcii e dispendiosa a construção de um aeroporto, mas, por
outro lado, o quanto é prático um aeroporto perto da
cidade, tendo em vfsta as facilidades de locomoção
para quem viaja e a economia de tempo para muitos
passageiros que dela necessitam.
Portanto, é um problema de alta complexidade.

É uma pena que tal tenha ocorrido com a TAM,
uma empresa que vem se afirmando pela busca da
qualidade dos vOos. O próprio Fokker-100 é um avião
extremamente confortável, silencioso, de vOo agradável, usado nas empresas de todo o mundo. E não foi o
pedido de concordata de.sua fábrica o motivo de interrupção no fornecimento de peças, porque estas vinham e vêm de uma outra subsidiária da Fokker, o
que permtte a todos os Fokkers que voam no mundo
inteiro um reaparelhamento constante e permanente.
Estamos, portanto, de luto. Creio que o Senado
tem que se associar a esse luto pela perda de quase
cem vidas nesse trágico acidente na manhã de hoje.
Deixo, portanto, a minha palavra nessa direção, contristado, solidarizando-me com as !amOlas das vítimas e esperando que todas as lições desse trágico
acidente possam ser retiradas para a plena segurança de vOo, indispensável, hoje, à vida deste País.
Quero concluir a minha breve fala com algo citado, com muita oportunidade, pela Senadora Banedita da Silva, que comigo e com o Senador Darcy Ri·
beiro compõem a representação do Rio de Janeiro.
Esse episódio das balas perdidas, que está no
noticiário, tem sido uma maroa dolorosà, terrível, injusta, brutal, perversa, cruel e covarde que atinge
crianças inocentes, passantes, pessoas que nada
têm com a vida do crime, e revelam o descontrole
existente no Rio de Janeiro.
Quero ser, porque é do meu dever, bastante
claro e franco. Assisto, nesse momento, a uma briga
pública das autoridades por razões de segurança - e
nesse particular não poupo o próprio Govema?!lr,
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que é do meu Partido. Nessa briga pública do mais
baixo nfvel entre as autoridades, em que o Prefetto e o
Chefe da Polícia Civil Se acusam mutuamente, em que
um processa o outro, há, em suma, essa é a verdade,
um destilar de narcisismos pela imprensa. Essa é uma
discussão que tem a ver com a eleição para Preletto.
Tudo isso, contrário ao interesses público.
Está faltando compostura às autoridades públicas do Rio de Janeiro, compostura que o cargo exige para trabalhar em colaboração, particularmente
em matéria de segurança. Essa falta de compostura a
que a população assiste é tomada com gargalhadas,
sobretudo pelos setores marginais da mesma sociedade que, ao verem as autoridades deflagrarem entre si
balas perdidas de ofensas, pressentem estar diante de •
um quadro de caos que lhes é favorável e aumentam a
intensidade da ação criminosa Quando as autoridades
não dão, elas, o exemplo da discrição, da compostura,
do trabalho ém harmonia, o que acontece é o que está
ocorrendo no Rio de Janeiro.
Fez muito bem a Senadora Benedtta em propor
um entendimento por cima das questões partidárias.

É lamentável que o Rio de Janeiro esteja, por
causa de eleição municipal, a assistir a essa dilaceração mútua entre autoridades na área da segurança, envolvendo o Prefetto, o Governador, o Chefe da
Polícia Civil, em suma, autoridades que deveriam
estar irmanadas, porque a questão é grave, é séria e
está muito acima, na dificuldade de resolvê-la, das
exacerbações de natureza pessoal nos desfiles nar·
císicos, na vaidade dos noticiários.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) • Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's Senadoras e Srs. Senadores,
e:Jstem pessoas que, por sua formação espiritual,
se sentem gratificadas e credoras nossas quando citadas por uma boa ação praticada, pelo trabalho
bem realizado ou pelo exercício humanttário de seu
intelecto. Modestas, geralmente avessas a badalações, consideram supérfluas e acima do merecimento as manifestações de entusiasmo por suas atitudes e atividades, esquecendo-se, afinal, que, em vá~os casos, não são elas que devem se sentir honra~2 _, ou homenageadas, porque, na verdade, a honra
: oaqueles que as homenageiam.

: i• · oneu caso, por exemplo, é indisfarçável o
sentimento de orgulho quando assomo a esta tribuna para talar da obra de Genival Rabelo, jornalista,
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poeta, homem de letras, que fez de sua pena o temi- ·
vel adversário dos opressores e sempre colocou o
seu talento de humanista a serviço dos oprimidos~
.

.

'

Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, em
1920, Genival Rabelo formou-se em Diretto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, aos 24 a~os,
mas, cinco anos depois, em 1939; encontraria sua verdadeira vocação: o jomillismo. Repóiter valente, foi crftico mordaz da Revolução de 30; e a implacável perseguição à verdade muitas vezes lhe custou desconfortos e seguidas passagens pelos cáiceres polfticos.
A'o longo da sua atribulada presenÇa no jdmalismo brasileiro, e por isso mesmo profícua, produziu
18 livros. São os conceitos de um ..humanista, as
idéias de um democrata lutando contra os extremos
da ditadura, os pensamentos de. um repórter que jamais olvidou sua condição ~e poeta.
'
Em sua derradeira obra, Denúncias, Episódios
e Personagens - Co/etânea de um repórter, Genival
Rabelo analisa, com perfeição e com notável sensibilidade crítica, acontecimentos que marcaram com
cores fortes os últimos 30 anos desta jovem Nação.
Omar Khayar,. célebre poeta árabe, cujos versos
resgataram-no do aronimato do deserto para transformá-lo em figura universal, disse certa vez que o homem tinha muitas coisas para se lamentar ao longo de
sua vida, mas não poderia lamentar mais do que a
oportunidade perdida Com notável lucidez, premomória até, Genival Rabelo nos apresenta um mosaico estonteante des oportunidades perdidas por este País ao
longo das três úttimas décadas.
Com efeito, antes mesmo de que o assunto
viesse a se transformar em razão de confltto -ético
entre pensadores e figuras do clero, ele já apontava
a explosão demogr<ífica do País como .lator de desequilíbrio social e defendia ô eontrole da natalidade
como única solução para se ewar o surgimento de
enormes bolsões de pobreza no territóiio ·nacional.
O Sr. Ramez Tebet - V. Ex"
perrntte um
·
.·:, ·
.:
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL.-.Com prazer,
ouço V. Ex".
O Sr. Ramez Tebet - Percebo que V. Ex" já
está ao final do seu discurso de justa homenagem a
um homem nacionalmente conhecido,. ;1. um potiguar
que, no jomalismo, nas letras, enfim, como poeta,
como estudioso das coisas da nossa Pátria, merece
essa homenagem que V. Ex" ll:le presta. Sou daqueles que conhecem um pouco da obra desse grande
brasileiro, mui justamente homenageado por V. Ex".
Peço permissão para associar-me a V. Ex" nessa

rne
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justa homenagem que presta a esse grande brasileiro. É o pedido que faço a V. Ex" que, da tribuna do
Senado, sempre que pode, reverencia, presta o seu
tribute àqueles que, de uma forma ou de outra, têm
contribuído para a discussão, para a luz dos problemas do nosso País. Parabenizo V. Ex" e reitero que
aceite a incorporação deste meu aparte a seu pronunciamento que é uma forma que tenho de também me associar a essa homenágem que, tão justamente,' V. -\=x" presta a esse grande brasileiro.
O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Ramez Tebet, V. Ex" pode estar certo de que o pedido de
V. Ex" é uma ordem. Ele consubstancia o que V. Ex"
tem feito ao longo da vida. Como advogado, como
Presidente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso
do Sul, como Governador de Estado, como Senador
atuante não lhe escapou a visão panorâmica que Genival Rabelo tem feito ao longo de sua vida. Em que
pese ser jornalista, é nosso colega de profissão.
Lembro-me que, na época terrível da ditadura
militar, logo após ter sido cassado, perdido o mandato de Deputado Federal e os 1O anos de direito político, Genival Rabelo publicou obra sobre a Amazônia, sobre a compra de terras que eu havia denunciado na tribuna da Câmara dos Deputados, e foi incluído um capitulo inteiro da minha atuação nessa
sua manifestação literária.
Chamávamos a atenção, naquela altura - eu,
na tribuna da Câmara, e ele, por meio de seus artigos na imprensa - do perigo que representava a forma de ocupação mediante compra de terras. E estávamos certos, porque verificamos - ele, V. Ex" e eu
também - que a cada dia há uma marcha para a
Amazônia. A ocupação agora se faz através da compra de madeireiras, o que denunciei da tribuna do
Senado, já com repercussões na Câmara. Ontem,
numa conversa pessoal com o Ministro Gustavo
Krause, S. Ex" disse-me que o seu Ministério vai, de
forma dura, combater esse tipo de derrocada que se
quer fazer na Amazônia.
A Srl Marina Silva - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita
honra, Senadora.
A Srl Marina Silva - No que se refere a essa
parte do pronunciamento de V. Ex", eu gostaria de
dizer que foi criada na Câmara dos Deputados uma
comissão especial, numa iniciativa do Deputado Gilney Viana, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara
dos Deputados, para acompanhar a problemática da
presença das madeireiras asiáticas, que estão to-
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mando conta da Amazônia, entrando pelo Estado de
V. Ex". Recebi, inclusive, um ofício dessa comissão
convidando-me para participante especial, já que
não é uma comissão mista, e incumbindo-me de encontrar um outro Senador que desejasse participar.
Solicitaram que eu encaminhasse o . Senador até
eles para que efetivassem a condição de participante especial. Se V. Ex" poJVentura desejar participar,
nos sentiremos muito. honrádos El reforçados, porque, em sendo um Senador da Amazônia, do Estado
do Amazonas, onde o problema está acontecendo, a
sua presença daria uma força muito grande para o
nosso trabalho. Tenho certeza de que V. Ex" tem
muitas contribuições a oferecer. Ouero solidarizarme com as preocupações de V. Ex" e dizer que também tenho buscado informações, tenho denunciado,
tenho dito para as autoridades compeientes, prirlcipalmente as ligadas ao Ministério do Meio Ambiente,
que precisamos ter úma ação. que emroiÍia os mais
diferentes setores da sociedade, sendo um deles as
populações locais. Se ·dermOs alternativaS de sobrevivência a elas, elas não serão 'rrniis parceiras dãqueles que fazem a polftica do lucro fácil dentro da
nossa Região. Parabenizo V. Ex". Embora não seja titular da Comissão Especial; fiquei éom a incumbêilcia
de fazer um auscultamento, junto à Bancada da Ama·zõnia, daqueles Parlamentares que, po1Ventura, cJese..
jem participar dela, que já tem uma viagem lllalll8.da
para o Estado do Amazonas, onde faremos um l!iWntamento ln loco das denúncias que temos em mãos.
O SR. BERNARDO CÁBRAL- Senadora Marina Silva, não só agradeço "a· gentileza .do convite
como a ele dou a minha <lflUênçia, sentindo que
essa é uma boa companhia.Y,,.Ex", que é uma liderança confirmada- não mais emergente, mas confirmada- no Partido dos Trabalhadores, tem a mesma
preocupação que eu quanto l!quela.nossa lirea
Eu falava em Genival Rabelo e. ele exatamente
defende em sua obra a ocupação dos espaços vazios do País, como forma de se contrapor ao inehaço das regiões metropolitanas, fulcro .de .mazelas,
desemprego, doenças e fome, que compõem um retrato trágico do nosso País.
Genival Rabelo considera inadmissível que .os
governantes se mostrem débéis e ·evasivos quando
se debruçam sobre uma política agrária equivoCada
de terras produtivas. Devo ressaltar qúe gostaria
que Genival Rabelo estivesSe aqui,' no Senado, para
ver que o seu trabalho ecoa· ..· ,.
· : .·
·
Com relação ao futuro dO Brasil, ele diz, com
muita propriedade, que fatalmente estaremos nos
aproximando do novo milênio dominados pela .onda
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neoliberal soprada de Washington, tendência politica
que promete combater com as armas que sempre
manipulou - sua máquina de escrever e sua inteli. gência -, plenamente convencido de que tal movimento será profundamente nocivo à soberania nacional. Mais uma vez, o repórter consagra a sua capacidade investigativa e de análise dos fatos, projetando-se além da imaginação para uma realidade
desconfortável que já começamos a viver.
Concluo, Sr. Presidente. Ao saudar o lançamento ·do novo livro de Genival Rabelo faço-o plenamente convencido de que se trata de uma obra indispensável àqueles que, como o autor, se preocu. pam com os destinos deste Pais, a par da preocupação que é a de tantos Senadores aqui presentes.
Por essa razão, peço a V. Ex" que dê conhecimento deste pronunciamento e dos apartes que o
enriqueceram ao jornalista Genival Rabelo, com a
remessa· do exemplar do Jornal do Senado, para
que esse brasileiro tenha a certeza de que não ficou
apenas no silêncio do seu trabalho literário, mas que
aqui houve um eco, com muito clamor, aprovando-o.
Sr. Presidente, este é o requerimento sobre o
qual peço a V. Ex" que decida agora.
· · O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) - Deli.ro a solicitação do Senador Bernardo Cabral, nos
tel'!llos regimentais.
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.
A SR1 MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Revista Veja,
de 30 do conente, traz uma matéria de capa que é
um alerta e um chamamento para todos os homens
e mulheres de bem deste Pais.
E o titulo da matéria é bem sugestivo para a
mobilização desses homens e mulheres de bem,
pois diz o seguinte: Um milagre chamado comida. E
exibe a fotografia de uma criança que se encontrava
em pele e osso, em 1994, e que hoje, três anos depois, é uma criança bonita, fofinha, daquelas cujas bocheChas gostamos de apertar, exibindo 15 quilos.
Sei que várias outras pessoas já se referiram à
problemática da fome, da mortalidade infantil. A
fome não é uma mazela que aflige apenas a vida
das 'nossas crianças, porque os pais, os familiares,
os milhões de excluldos deste Pais também são assolados por ela. Porém, ela tem a sua face mais perversa quando manifestada nas nossas crianças in. defesas, que sequer podem contar, nesta terra "tão
generosa• - entre aspas, porque não pode ser considerada generosa uma terra que assassina as suas
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crianças -, com o essencial para a sua vida, que é a
alimentação coneta para poderem sobreviver. ,.-1 ·
Eu estava lendo a matéria, e· quero parabenit&r
a Revista Veja pelo trabalho que lei; mas tenho discordância em um ponto, que diz:
.. ..
·'
"Vitória sem dono ~ nib' notável quanto
os números é a formapela qual 5e.chegou a
eles.•
,, .
Ou seja, os números que. dão conta da diminuição da mortalidade infantil•. ·. ·. _,,,,· .. ,. :...
•A queda na mortandadé irifantll'é ltna vi, tória sem um dono único. Não é produto exclusivo de nenhum goveino - ledér'al,· ÉlSiadual ou
· municipàl -, nem de uma dàterminada entidade
religiosa ou civil. Ela reSUlta de lJTl'dos maiores
e mais bem-sucedidos inutirõeS·já feitos n0 Brasil, envolvendo os trêS nrveis de QdveniO e dezenas de organiZações. entie ·as quais se incluem o Unioel - o Ftrix) cm· NaçõéS Unidas
para a Infância ~ ~ e'as órQanizaç6es nãogovemamenlais, ONGs. É 1arrbém lJTl8 prova de
que, neste caso, salvar Vidas não requer planos
mirabolantes, nem grandes cfespesas •

a

A minha discordância é no fato de se âiZer que
não há um nome, não há um "dono• pela queda da
mortalidade infantil. Pod~ até não' hayer um dq.no,
mas há um nome: parcena.
·
· ·· · 'I ·
A partir do momento que aSsumimos a· responsabilidade de fazer, através de uma ação horizoqta~,
aquilo que precisa ser feito para resolvermos os problemas que estamos enfrentando, é liquido e certo
que teremos os resultados, digamos assim, necessários. A parceria, envolvendo os mais diferentes setores da sociedade brasileira, numa verdadeira crUzada de combate à fome e à mortalidade infantil,
teve esse resultado. De fonna muHo feliz, a re\;sta
diz que não há um dono, nem há essa necessidade,
basta que o problema seja resolvido.
Precisamos aprender a trabalhar sem a obrigação de nos considerarmos o •pai da criança". Basta
sermos parceiros e fazermos o possfvel para 111inorar a dor e o sofrimento das pessoas, que nem sequer é material, mas espiritual. Ver as nossas crianças monerem de fome, ver uma sociedade com milhões de excluldos, que não tem sequer um prato de
comida, é uma dor que extrapola o plano material;
ela fere aquilo que há de mais sagrado: a nossa
alma É essa a chaga que precisamos curar.
A revista Veja está de parabéns, mas está de parabéns a parceria que se criou neste Pafs, que se formou para combater a fome e a mortaRdade infantil.
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Homenageio, portanto, esses milhares de brasileiros que, segundo a matéria, formaram um mulirão que

envolveu mais de cem mil pessoas no Brasil inteiro. FICO
feliz porque a Prefeitura do PT, no Estado do k.re, a administração do Prefeito Jorge V~ana, deu uma grande
contnbuição, juntamente com as Igrejas e assooiações
de bairro, no combate à desnutrição infantil e à mortalidade no Estado do k.re e na Capital, Rio Branco.
Em homenagem a todas essas pessoas. do Poder Exectllivo, do Poder Legislativo, da sociedade civil e das Organizações Não- Governamentais, concluo
o meu pronunciamento com uma frase de Fernando
Pessoa, citada no livro do Frei Leonardo Boi!. Ele diz
que o poeta consegue definir São Francisco e que nos
encontramos na pré-história do eslorço que ainda precisa ser envidado. Mas, segundo Fernando Pessoa, ·
"Tudo vale a pena se a alma não é pequena•.
Essa homenagem é para os homens e mulheres
de bem que assu[Tiimm a responsabirldade de curar as
chagas da nossa alma, da alma da sociedade brasileira.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) - Os
Srs. Senadores Mauro Miranda e Odacir Soares enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, do Regimentp Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nem bem saiu da
dramática crise de inadimplência do ano passado, a
agricultura brasileira começa a mergulhar novamente na área cinzenta das incertezas. Com um calendário amarrado às leis da natureza e com a histórica
dependência dos financiamentos, o setor agrfcola
está vivendo aquele momento cr~ico do plantio em
que as tenras estão preparadas mas falta o principal,
que é o chorado dinheiro do crédito oficial. Esse fenômeno cfclico vem a confirmar aquela fatalidade do
destino que penaliza os mais fracos: a cordas anrebenta sempre do lado mais fraco. A agricultura não
tem poder politico, não tem incentivos e não faz greve.
Os fatos estão ar para mostrar o tamanho das
aluais dificuldades do setor rural. Após levantamento
realizado em todos os Estados, a Confederação Nacional da Agricultura chegou à conclusão de que dos
5,2 bilhões que estavam co111Jrometidos para o plantio
da safra, apenas 2,1 bilhões foram liberados até agora.
No meu Estado de Goiás, s6 foram liberados 150 milhões de reais, para uma expectativa já ajustada para
menos, no valor de 600 milhões de reais.
O presidente da Federação da Agricultura do
Estado, João Bosco Umbelino dos Santos, estava
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trabalhando com um<;~ previsão de plantio de 2,5 milhões de hectares, incorporando 220. mil .heptares
adicionais à área que foi plantada no .ano p<!SI!\tdo.
As previsões de crédito eram de.SOQ,milh~~um
bilhão, foram reduzidas para 600 mil!).~, e agp!<l o
Banco do Brasil já estima em apellélll ®O a.400 milhões as disponibilidades .para estE!. anq, e .ainda assim os recursos não estão chegan<;Jo às agências,
çon!orme tem mostrado a imprensa do meu Estado.
Não quero centrar na figura do Presidente Fernando Henrique Cardoso a responsabilidade·, pelo
que está acontecendo; Há exatos 21 dias, numa cerimônia pública, ele criticou a morosidade do Banco
do Brasil na distribuição dos financiamentos, e ordenou agilidade nas ações figadas à agricultura. Mas o
que está ocorrendo é um notório descompasso entre
as intenções do comando do g()vemo e as decisões
dos escalões inferigres. Sobre. isso,.. é. ilustratiVa a
.entrevista do chefe do Departamento."Téc(lico çta
Confederação Nacional da Agricultura, Antonio Donizete Beraldo, publicada hoje pela.~ "'erc:antn.
Ele afirma que "os principais problemas são a
escassez de recursos oficiais e as rigorosas exigências do Banco do Brasil. O Banco vem exigindo .novas garantias, até mesmo dos agricultures,que já securitizaram as suas dfvidas. A nossa idéia é ~e que
o Banco do Brasil fleXIbilize essas exigências,· aceitando as garantias dadas no processo de secunpzação". Outro problema apontado pela CNA é o aumento dos preços de sementes e fertilizantes, o que
agrava ainda mais os efeitos da descapitalizaçãp. A
entidade está reunida hoje em BrasOia pera cobrar
providências das áreas econômicas do governo,
buscando impedir que o Brasil caminhe. pera uma
perigosa redução da próxima safra.
Senhoras e Senhores Senadores, a revista
Veja desta semana publicou repor1agem de capa
mostrando as dimensões do drama da desnuttição
nas regiões mais pobres deste pefs. O fantasma da
fome não é um mito ·'1ado por movimentos ideológicos. É um fenômeno real que caminha em linha paralela com o desemprego, com o crescimento vegetativo da população e com a exclusão crescente no
conjunto da sociedade. Aumentar a safra, pera que
não fatte alimento ou não aumente a dependência
de mercados externos, tem que ser uma vocação latal das nossas políticas oficiais.
Com a moderação que é do seu estilo, o eminente senador lris Resende aler1ava recentemente,
desta tribuna, para os gastos de 5 bilhões de dólares
anuais em dfvisas, com a impor1ação de allmer:rtos.
Ele considerava esse fato um paradoxo incompreen-

Outubro 1996

.. ANAil:fúó SENADO FEDERAL

735

·-

sível num país de território tão vasto e de tantas terras agricuttáveis, sugerindo que, em vez de importar,
o Brasil deve investir na produção. É mais barato, dá
emprego e fortalece a posição do país nos mercados internacionais. Para mim, outro paradoxo que é
difícil de compreender é a fábula de dinheiro que é
desperdiçada com os juros sobre a dívida interna, na
sua progressão assustadora. Apenas uma parte
desses encargos financiariam toda a demanda pelo
crédtto agrícola, com resultados reprodutivos sobre o
conjunto da economia e do equilfbrio social. Estou ven- .
do com desolação que a expectativa de supersafra no
próximo ano não vai passar de sonho de verão, e que
seremos obrigados a ver repetir-se o aumento das exportações para equiUbrar o men::ado interno e desequi:
librar ainda mais as nossas contas externas.
Com a experiência do estancieiro que nunca
cedeu no arr~or à terra, e com a autoridade do jurista
e do homem pllblico que tem seu nome gravado na
História deste Senado e do país, o ex-Ministro Paulo
Brossard vem emprestando a credibilidade de sua
voz em defesa da agricultura. Em artigo recente, ele
sentenciou: "Ninguém mais duvida que a agricultura
atravessa a sua crise mais grave, mais ~xtensa e
mais profunda. O empobrecimento do meio rural é
alarmante e não há segmento que dele se possa dizer inatingido". E apontava para a gravidade da falta
de financiamento, quando "tudo está ordenado para
o início da faina'. A grave conclusão do ex-ministro
da Justiça, ex-líder do PMDB nesta Casa e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, é um chamamento
urgente para a reflexão dos ministros da área econõmica: •A situação é muito mais grave do que se imagina O desespero domina o meio rural. E o desespero é mau conselheiro'.
Ao reproduzir a sabedoria e a densidade dessa
advertência, trago de volta a ésta Tribuna, como se
ainda estivesse entre nós, a palavra plena de verdade desse ilustre homem pllblico que honrou e valorizou esta Casa por tantos e tão saudosos anos de
brilho, coragem e patriotismo. E espero que o senador Brossard seja ouvido, não só como das reservas
mais respeitáveis da melhor elite de nossos homens
públicos, mas também como um dos patronos mais
importantes da causa de sobrevivência da agricultura brasileira.
São as minhas palavras, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é sumamente
gratificante registrar, ainda que com algum retardo, o
convite com que me honrou o Magnífico Reitor da

Fundação Universidade de Rondônia - UNIR, para
comparecer à abertura do VI 11 Encontro de Pesquisadores da Amazônia, realizado em Porto Velho/AO,
no período de 14 a 17 de outubro de 1996.
Ressatte-.se que esse importante evento foi
programado pelo PIUAL - Protocolo de Integração
das Universidades da Amazônia Legal - sob a responsabilidade de execução da Fundação Universi.dade Federal de Rondônia.
·
Não menos digno de destaque é o fato de que tal
promoção, repetida anualment!'l, há quase uma década, é.o fórum privilegiado que se concebeu para a permuta de experiência e a ãNUigação dos achados e
dêscobertas dos pesquisadores da Amazônia ·
Devo lamentar, Senhor Presidente, que alguns
compromissos impostergáveis hajam-me retido em
Brasma, inviabilizando, conseqüentemente, . mínha
ida a Porto Velho, naquele períQdo.. ·· ·
Todavia, esse contratempo. ·não me tolhe a satisfação de, ao registrar a realização do VIII Encontro de Pesquisadores da Amazônia, tecer alguns comentários sobre sua alta relevância e seu indiscutível alcance, congratulando-me, paralelamente, como
· Reitor e com a equipe de pesquisadores da Unir
pela posição de liderança que essa universid~de
vem assumindo no celebrado Fórum dos Pesquisadores da Amazônia:
· ·''· ·· ·: '· '· ·''' :·...
Não há universidade digna desse nome, gnde
a pesquisa não se manifeste tão. intensa e (J!Pfícua
quantooensino.
·
·'···'·'·'··· .. ,.
· ··
Bom docente, em universidade que se preze, é
aquele que pesquisa, enquanto. ensina, e en~ina o
fruto de suas pesquisas. · · · --· ' • ·
... ·
Também, não prosperalá·nem atingirá os desejáveis padrões de excelência, a IJniversidade·que,
isolada nos Íimites restritos de seu camPUS, encerrase nessa Torre de Marfim, ignorando ·a comunidade
que a circunda.
·
·
... · .. ·
· .
·
De duas formas uma universidade devolve à
comunidade em que se acha inserida os investimentos nela efetuados pelos contribuintes que vivem· no
seu entorno econômico e cultural,··
.,
Pelo ensino, formando os prolissioriais e ampliando
os quadros reclamados para a sustentação e desenvolvimento de suas atividades s6cio-econôrnic e cutturais.
Pela pesquisa, voltada intenSamente para as
realidades que lhes são próximas, em buSca. de respostas e de impressentidas potencialidades que,
'bem identificadas e criativamente utilizadas possam
servir, em primeiro lugar, ao progresso da região.
A Unir, de longa data, parece ter-se aberto aos imperativos dessa vocação essencial das universida~.
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Foi exatamente isso o que saudei, em discurso
pronunciado nesta Casa, a 30 de abril de 1996.
Comentando, então, o vivo interesse que experimentei no exame de três documentos a mim encaminhados pelo ilustre Reitor da Unir, a saber:
1 - as Diretrizes, Prioridades e Metas referentes ao período 1995/1998;
2 - o Relatório de Atividades 1995 e
3 - o Projeto de Ampliação do Quadro Docente, timbrei em sublinhar esse mérito da Unir, assim
me expressando:
"Dentre os aspectos luminosos dMsados nos documentos que venho analisando, aquele que mais reteve a minha atenção foi o que nos permfte interferir o
reencontro da Unir com sua vocação fundamental.
Embora o "Plano de Desenvolvimento da Universidade Federal de Rondônia" já howesse, em
1984, desenhado esse perfil vocacional, ao pretendêla uma "universidade de integração regional", e sem
embargo de seu Estatuto propor-lhe, no capflulo III,
objetivos claramente direcionados para o desempenho
dessa vocação, a ponto de converter o Desenvolvimento Regional em compromisso estatutário, a verdade é que, só agora, a cúpula da Universidade parece
ter redescoberta a amplitude e, sobretudo, as implicações engajadoras dessas raízes vocacionals .•.
E foi por esses caminhos, que os elaboradores
das Diretrizes e Metas da Unir redescobriram sua
predestinação histórica, dela tomando, já agora,
uma aguda e amadurecida consciência institucional.
A Unir SÓ se justifica se assumir sua destinação de universidade amazõnica e rondoniense•.
Já então podia-se constatar, Senhor Presidente, que essa redefinição de rumos não era meramente retórica.
Pelo contrário, ela parecia corporificar-se, em
parte, nesta lista de pesquisas, em andamento, na
Unir, em 1995,
Processo Migratório Esperança da Comunidade; Impacto Ambiental por Mercúrio no Rio MadeiraEstudo de Contaminação; Cultura Extrativista numa região de Colonização Agrícola; Análise Comparativa da
Interceptação da Água da Chuva em áreas de ãlferentes usos do solo- Estudo Experimental; Questão Ambiental em Rondônia - uma discussão sobre Unidades
de Conservação; Geografia e Multimídla; Aspectos Hidrológicos do lgarapé Tapagem; Ungüística Indígena;
Levantamento e Diagnóstico da Estrutura de Ensino
nas reservas estrativistas de seringueira de Rondônia;
Ecologia e Química de Plantas Produtoras de Óleos
Essenciais - CNPq - PIBCT/UNIR; Instalação do Laboratório de Mercúcio (lnstttuto de Bioffsica da UFRJ);
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Treinamento de Pesquisadores e Bolsistas do PIBIC
em análise química de peixes; sedimentos, cabelo,
etc.; Estudo da paleovegetaçãR empregando a datação por C14 e razão isotópica do carbono em sOlos
de cerrado - Transição e Roresta Natural no Estado
de Rondônia - Fapesp ...: USP-USP/UNIR; Estudos
Epidemiológicos da Malária: ·áreas de garimpo e 1comunidades indígenas de Rondônia; Implantação do 'Laboratório ·
de
Palenteologia
de
Rondônia
PNOOGIDCBIUNIR; Palrimônio Arqueológico de Rondônia: Vale do Guaporé; Levantamento dos sflios. palenteológicos na região do Arara- Rio Madeira e em sities
de calcário no Município de Pimenta Bueno e por ~m o
Diagnóstico de parasitoses em idade escolar da rede
municipal de ensino de Porto Velho.
É, todavia, no Protocolo de Integração das Universidades da Amazônia .-::- PIUAL, firmado sob a
responsabilidade executora da Fundação Universidade Federal de Rondônia e erigido em fórum permanente de intercâmbio dos pesquisadores amazônidas, que vejo patentear-se de forma indubftável a
resoluta vontade da Unir de se converter no mais vigoroso agente de transformação da Ámazõnia, graças ao esforço integrador dos pesquisadores da
Amazônia Legal, coordenados pela Unir.
Por esse mérito inquestionável, rendo àquela
universidade minha homemagem e meus aplausos.
É o que penso, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12h36min.)
Ata da 1851 Sessão Não Deliberatlva,
em 31 de outubro de 1996

2" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA,
DA SQI LEGISLATURA

Presidência dos Srs.: José ·samey,
Emandes Amorim, Ney Suassuna, e das
Sra. Emflia Fernandes, e dos Srs. Ramez Tebet,
JeffetSCn Peres, Edison Lobão, Geraldo Melo e
Romero Jucá.
(Inicia-se a sessão às 14h30min)
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Declaro aberta a sessão.
· ·
Sob a proleção de Deus, i'liciamos nossosltabalhls.
O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres, procederá à leitura do Expediente.
·É lido o seguinte:·
.
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Projetos recebidos da Câmara dos Deputados
Projeto de Lei da Câmara
N" 71, de 1996
(n• 1.838/96, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da Repúbüc:a)
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ao eatabel.cer Plano da In.c.ntivo • Apo.aant:adorta
Froqrsé.d, Individual, adquirir quotas nome de aeua
.a~preqadoa • admirtiatJ:adonia, obaarvado o di•poato neata t.L.
5 3•. COn.~·•• trabalhador, ~ oa e!'aitoa
<leata lAi, a peaaoa qu_e, r.al.den~ cu óoal:i.ciliada no Pala,
a~ira
~to
do
tnbalho,
cca
o'u
••
virtaulo

S 4'". Enton.cla-•• por Oll!pn,c;ador o .mpnsirio ou a

a
de

Fundos

ao Banco central elo lkaail •

Ça!lpete

da

-

limitar

Naci~l

Aplicaçio

da

Incentivo • de seu administracloJ:',
::I.Dt.J:liqaclu:.

o .apnQ"a~

pode,

valoro•

XII - praataçl.o da .1n!'omaç6as ao Banco Central do
Brasil, i. Caúuio da Valores MobJ.li,áz:-.10:1 e l Sgpoarinta~inc;aa

abeJ:>to, t.do aau. recu.raoa aplicados de ac:oz."'do coca o ~ vier

a . .r det.J:.in.ado pelo conaelt1o Kout6rio Nacional.
..- s z•. o ~ pgdtl ~:r:i.c" quat. . ctoa

liqul.cl:t.çlo doa

X - assecal:>lih-qeral;

ol:lr::Lqa..,:S.•

o;onat:J..touidoa

cust6dia •

JY -

FAP%,, cca ~noa ela

no

aaobili&rioa doa FUndo&;

AJ:t. 1• .• Fica autori:r:ada a inatitaiçl.o de F\mdoa de
Inclivicl\1&1.

'1,-

min1lll0 "ia -••••

O ca«G!!ESSO NACIONAL c!ec:nta;

Apoaentadoria Proqr m•da

737

~to

elo

Fundo ele

adqul.ri.da•,

.<tU•

o Plano

dos . .ua CJPraqad.os •

... 4\l:'t. 3•. ::.. &ac;w:"sos ;o;t:,_;::aQo.; .. ~.,)- ..o:~pn~q-.-clo: para

aqW.s::L~-. ele

quotaa

.a

nccae

de

••llS

empregaclos

ou

aclm.n..i•traclo:.:.a, clent:r:o elo Plano de Incentivo à Apo•entacloria
objetivaad.o
da

paUl.IQQnio

~t.:I.J:

a

indiviclual

R':a::~

-d·

Incl::LndUal,

de

que

trata

••ta

Lei,

nl.o

si.CJ

~·-rra

oonai~a integrantes. da naa.lll~Uaç.io elos: ~:fioiári-c:ij
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et'eito• cbt. _l.,qhbçào do T;:'abalho o ela pr.vicllncia • n1.o
integram a bue de cálculo para a. contri.buiç~• para o Fundo
da

Garantia d.o

TQmPO

de

Srarviço,

Msl..stkcia

de

Social

•

Outubro 1996

junto -~- j.n.titw.~ pd.vacbla cW pr.vidAncia • oe;uracloraa
que opera111 cos .... p.coc:luto, estio iaentoã ela Imposto sobro
Oporaç6es de' Crid:i.to, Clmbio :e S~. oÚ' nalativ.aÍI a Titulos

a.nda;

Silldical.

e Valores MQbiliilri.os e do Imposto de

hri;:n.t'o
único.
O
~z::ticipanta
de
Plano de
Ino.ntiVg i. Aposants.doria l"z:'Q9ramacb; !nd.ividual que pord.r o

Pari<;t'a!o Unico~·· l'iea Wldada a .utilizaç:io da doduçl.o
de qu• trata o ut. 10, 'Naa h1P6toses :ce!eridaa neste artigo.

vinculo com oa empresa contl.nua
:t.dcll;1r1.daa ram

no=a,

:~ou

movi,!MIInti~l~::r.:

c0111

dl.rol.t,o à.s quotas do

co:::. :-acursos Co

~;omento

oap6.s

o

obiiOZ'VIIdos ,os casos <iiiiSPQC:i&l..S a

prazo

ca'Pi~li:z::açio,

dei

que se J:e!ore o inci:Jo I

a:t. ~· o r~çulamantaç:!.o partinantlii.S.
Azt. 9". o ro:=qat• ~rc:::.al ou totlll
Ir:~;d.iv:~,d.uoal.

.Aposentacloz:ia Pl:'oqr.am.ada
-

C:ridito,

Cimbio •

Mobiliário:~

iarano;J.o

COl'!l

SQçuro ou
p~:z:o

ap6s o

11obre

r•labvas

a

Oponçõos

in~ida:c

p41::u.ncante,

••t.ll

partid.pan-e., h:i.pótos•
da leç:blaçl.o civil;
Cimbio •

Seguro,

~culado

Hobilürio.,

i

doa

IAi sujeit.&m

FUncloa U

d.

penalid&c!ll•

31 do dezombro de

1964, e. no art.clOB do oecr.t:o-lei,n• 73, c;!e 21 de novombro do

o:Gm pr..jui~ci do :oU~as .-••~lec:l.daa- ·na

le;isbo;io

vigcanto;

13. Esta Loi · ontr& em : vigoor"' na data ele sua

pul:ilicaçi~ ~

Valore.::J

nos ~oà

ou do

morto ·do

em qu., o r-.s~t• •• c:bri na forma
· ..L ..

com incidinCJ.& de lmpo:;to

I.I -

Crédito,

;;r;PQ::uant;:ador;i.a,

do

i.Din.~.S cb)_'diapo$~ n~stà

a partir da

contr!.bu.i~o inicial paH ;a foJ:TIIõl.yi.O do patr:=Qm.o •

ele

As

adraini3tndcu:aa

previatas no art. 44 da lAi n" 4.595,

Art.

4o

u.

inatituiç&ts

1966,
Fundo eLe

do

'I'itulos •

contado:~<

do ckt:z: anos,

do

u

rraali:z:oar~111a:

- I!'Ai'I pod.Q.

Irnpo~~Jto

do

• Art.

FUnde?

pod.ondo

~roçador,

.sob~

ou :c-elativa. a

Op.ar;:aç6u de
·.;

Valores

Titulos •

·.·

aliquot& do vin-e. • cinco po:a:' cento

Mensagem n• 356, de 1996

sobre o valor :rosq;at&do antos elo pra:o do do: anos, contados a

pu-tir da contribuiçio .:.nicial.
S 1". NAo se aplica o disposto no tnc:iso ll: elo caput:
.\OS

.a;:~.s ·

.:.nva~J.cia:c.

do

~o.ttnar.ucan~;o,

..io

more. do -participante, hipbe.- 01ta na forma da loçisJ...;açi.o e.vil.

.a.poson~rl.&

ou de

que o res~te daz-sewi.

S 2". Tt&nsco:.:r;.d.o o pra::o de capi tali.za.çlo a que ••
o inciso r do c:aput:, o participante t.at cttrei to •

::et~

tot&l!aanto u

resq;atar parcial ou

quotas,

......

··'·.

.:-fol_,_do.,.61 ·~~Ftdenl.~
dllibnciD.
, Voa. ~
di &potiçlo da Maliwl dlr ~ MiaàtrÕ de Eallo da
Fl:lal&otatodo,..._ciiW.-'"IQiãluiofaoda •:
· •···~~FAPI•o Pllao*-..mt• A;
ilo ~IDdiwirW.•ü'oonspmidladll"".

podocdo adquirir

',,

junto a soc:itld&dos ••c;uQdora• ou a ontidado• c:t.
providincia privada, na forma da loi.
AJ:"t.. 10. As P•. . :~oas risicas <?11 juriclicas poderio
ct.:!u:cir da ba- de ci.lc:ulô do Il:lpoat.o de bncl.a . . · &qui.s;.ç6es

.;

tlll'1d&

de quotas e!otu:ac!as na
I

fo~

!.I.$J.~s;

II

do:

conto

por

do

;:alário

bruto

emp~o

ou &dmlnl.$t:t";ador, no ca:11o elo omprog-ado:.:.

no

do

ele

c::acl3.

S l e. A doduçi.o Pt'liiV.:.st;a nos to &:r:t::.qo nio .so ;aplica

caso

a

pe;:s~

fis.:.ca

ou

JUr.l.d.i~

manter

plano

do

providüncJ.a pr1vacl;a.
S 2°. 0:11 roso;atos et'otl:ad.o:~ ~los quot.J.stas t"icario
sujeitos :à :!.nc::.l.dánc.:.a do Impo:;to do ~nda na tonto, com. baso
na t&bela de qua tr;;ata o art. 3° d.a tai n" 9.250, do 26 de
citlz.CIIIIbro 4tl 1911-5, como antocipaçio d.o d.v.:.do na doclaraçio de
Art.

11.

oa

bens

•

dit"O.:.tos

1.nt~rantea

d.o

patrilao3nio do FUndo de Apol:lent:&dorl.a Proqr&lll&d& IndiVJ.dU&l nJ.o
QOIII.

o p&b:'i=ónio da inst.ituiçio &dlllinistradora,

a.ssill1 como. em. c::aao <:S. !:aloincJ.a 011
l.n.st.itu:t~ ;acl!lun.:~.stradora,

liqu:~.daçlo

IIIXtn.Judicial da

o pae;:-.:.mQnJ.o do FAPl nlo int09t"& a

- - - !&lida ou liqu:~.dante da inst.:.tul.çio.

J.rt. 12. Os roaqatas na c::arta.:.ra cios !undo• psta
aplica~
(art. 3•, S 2•, inciso VIII) entre
.
'
... .:~.s;::.:..:.;;.!..;o,; .:o: .... ea :..Oi ;)U .-ara .. •qu.:..i..~o.;;-lo·1io .ronda

IQUdança ~
:~do:;

'Exc;.lentínimo Sef.hor Pmiden!e ~ Re~
Tenho a horv1l de subnieter

·à ·ekWiJa

coriideração de VOssa
· ~~.Antepfcjeto di! Lei'quje ir,lstitui o FIM'KfO de Apos8f1tadoria P~

....,_

lndMdUal- FAPI. & o Plano a& lneentivo._à Apo$entad0r:Ja Progfül!laOa lndiy1dua1.
4esti~l . ' .l!lstimuiar a. apos.ma'dorill ~!ementar voluntária dos

2.
Como bom sabe Vossa ~lê~a: os ,prinei~is otljetivos ~:poli(i.ca
eicon&niCI .. c:SeMnvolviment econOmic:o, elevação da tel"'da por eapita e do nivel

~ mrelhoril da dlltribuiçlo de renda e aumento elo padrão ele vida-. foram
do prlncil)liill obst6culo: a inflação. . Bem
enceminhldl essa ~. sAo noc:GS$kias medidas complementares
re!eclonadu com a c:rtac;to de canais altemativos de poc,JpanÇa dG longo prazo,

.m s-te alc:llr'IÇadol cem • remoç1o

capcfl di promover a expando di capacidada produtiva •

inYtlllin'le(IU)I.. umprenOa~

~toa.

•• comunic:am

EnMsltft Molfyo! g• III. de l9de wme de 1996,
tlo Srr Mbddro de EttHo da fmnd•.

d.o"t& Lo1 .ati o limito anual do:

Cdoi:s nu.l o qUatrocentos roais), no

R$ 2.400,00

·

e:aao de possoas

.......

a geraçAo dlf novos

.:· ..

Dai a MeeJ1idade continua de-~ ·mc:entivar a formâção iiQLJid3 de
domNticll. Os sucoasivos fracaSSOs dos planos de _epr®ate a inflaç40
no Brasil acabarem por .retar os ~ fatores g~ de poupança: a
eapaeidadl di ~. o deH;o do poupar • a oportUnidade t11t poupar. .

3..

poupa"ÇÇI

Rtgiaft.H.· por opottuno. CILM as decisOes, de jx,upar e de investir
surgem n:u penou d-.dt que se tomam independentes ou ingreSsam no
dll ~ e do frutos d8 motivaçOtS j:~eCUiiara e de avaliar;6es da
liquidez. lucratividlde • stgr.lt'8I1Ç8 elaS diversos insltumantos exiatentea.

....

~

S.
Em l)&iMS deMnYOiviclaS. poupar é um hátlito jâ arraigado na
-populal;io. AI ~~ de poupança • i.nvestimento .mulí:jllicam-w na
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ec:onomia de forma espontinea, a partir da ir.tensificaçac do dese,o de poupar. O
proc:esso • =nstanttmente reillimentada patos !ntannediários fin~. ~ nem
a fronteiras do país representam obstáculos às ~tudas de poupar e IIWfllit.

de.Hja atingir, após o prazo de carincia estabétecido para a nova sistemática a
..,. implantada:
.
.

e.

•O tempo mínimo de contribuíçlo. a ccnlar d;a 1• c:ontrlbuic;:âo. sd
de-10 .nos pwa H obter todas a~ do sistama:

· O.IH moc:10. a previdência çrivõlda, examolifiea bem o tipo. de
prazo. por canaliZM'

mec:a'USmO roquendo para financ;ar irwestirr.entos dG longo
poupanças ~ n acumulam por periodos extensos.

A apoNntacSOria com renda adequada ~ara toda a ~
economicamente ativa. objetiva da todaS as sOCieclades demoaãtica&.
func!amenta..H juswnan~ no ctescimento scon6mieo e na elovaçio do nivel
;tn1 ~poupança. capaz: de financiá-lo.

7.

A 100~ brasileira j;i emendou que a questão previdei1dãria nlo
i um ptOblema'<le pais latino-americano. É um problema ~-que afelli! a
fMioria dos paiiU • eatt longe de ser re:JC:Ivtdo atá pelas pnr!Qpa•s eeonomlP
incmtrializadu. um um1 fortt intetferéncia dO Govamo. através da or;anizaçlo
dll noYCI-sistemu ~10.
Um sistoml: de prevkiAnc&a padr.Ao para uma soeledade eleve
· ·b&MW.... no tripi:
9.

1) social. pUbiG. universal, obrigat6ria. sob regimrt finançeiro ~
~. com nivel da reposiçAo reduzido para as faixas da ~ mu
......._ o equilfbrlo date ailtlma no Braail está MndO bu:leado peta impOrtantll
T'II'Onna da prrticS6ncill social já proposta pelo Governo ao Congr&SIO.

2) previdlndll complementw facultativa, di!t iniciativa: do Htor
~. tob regime de capitalizaçAo, dnenvoiYida por meio de ant:idacfes
r.ct'l8das (ftn:IOI do pendo) e at.tas (MgUradoru) haja em rranea evctuçlo;

-

3) ' !?OUOIO!jl lndiyjdutl do tmbalh3dor; visando proporciorlar 80

mwca:So a ainda inexilter1hl alternativa de poupança individual com ftnalidadl

11.
, Nos Uttimos 5 Brios. a indústria da prsvidêncra privada el(pandiu·~
no Pais, atravUs daS .suaS- dua:s triõclatidados bâsieas: entidades abertas e
fundaçóes de seguridade cu fundos de pensão {entidades fechadas).
12.

:.. a aâninisttaÇio do FAPI Siri rulizada por institu,içOa financens
ou por IOC:irtdiOes HgUtadOrU artorizadas a fl.ndonar pelo BIII1CO Central dO
Brutl • pela Superintendkia d• Seguros Privados .. SUSEP. respectivamente.
desde que satisfeitas as exig6neiu de capital mínimo as quais tenio as mesmas
responsabilidades rt1lativU à ;estio de UI'!'! fundo de riscc. contonne legiSiaçio

~do ConselhO Monetkio

Nac:ional· CMN:

"·

.

o .tratamento fiscal confsrido ao FAPI é 'o de diferimento da
tribr.n.çio do IRPF p... u aplicaçOes. limitadas anualmente a RS 2.400,00' (dOia
mil e quatrocentos rears) pa~ as pessoas tisicas • a 10% do salário bruto d•
cada empregadO ou aomrnistrador. no çaso das ccntr1buiç6es do empregador::
~ as pessoas juridiCM que instituírem Plano de lneenti'-10 a
Aposentadoria Programada Individual para os seus empr~~gados cu
ac:tr'nrn1stradores. na forma estabelectda pelo CMN. poder.!io, abater suas
contnb\JiçOes como áesposas oporaCionars. desde que o Plano atinja, no mlnimo.
50% dos seus empregados:

• a eventual retirada dos recursos depositados no' FAPI antes do
final do perlodo minimo de contribu~Çõ~o sujeitari o partíCipame à incidência de
LO.F. de atér SO% sobl'll o rendimento do vafQc' rasgatado. não podendo e~et:
aos limites fi~ pelo Poder Exec:utivo, aptieado SObre a diferença positiva entre
o valor de resgate. • o custo mec:tio de aquisição das qtJOtas. salvo nos cuos de
invalidez permanente, de aposentadoria. ou ce morte do panicipante. hipóteH
esta que o resgate dar-se-.á na forma da l&g~lar;io civil:
• a lrlbutaç:Ao do IRPF sarà plerYa ao final do tempo de capitatizaçlo,
o participante teni direito a retirada total ou parcial doi recursos capitalizados,
acrescidos dO rendimento das apliea~s financeiras. ou ainda a adquirir rend.l,
se ~mim desejar. por ~riodo detarmtnado, junto às instituições de sua esc;_olhll
que operam com esse srstema:
·
I

Com efeito. observou-se nesse segmente uma extraordinária
de poupança em murto pouco tempo. Isto demonstra a vitalidade ~o
setcr e a força das aSJ:~iraçOes sociais ccmo. por exemplO. por uma aposentadona
ccndigna. H Q.plieações das Emidades Fectladas de PreVJdén<:~a Pnvada • EFPP
na mercado frnanceito evoluiram da US$ 17.989 mr!Mes em 1991 para USS
57.143 milhões em 1995 (posr~o em nov/95).

- a portabilidade do FAP!, pennitindo que os partidpantn mudam
para diferentes adrnlnlsttadores (fundOS da mesm. nal1.a'8Za), sem a ineidrtncia de
LO.F. cu qualquer outro ônus. Tal J)I'OCedimento operacional fari c:om qya ..o
sistema seja mais competivo • os fundos passankl a ter uma prooc::upiçiO
perman&nte em minlmtzar os custos administrativos e a maximizar 01 re~
de suas aplicaç6es:
·

13.
· Vale registrar QUe o património destes srstemas de previd6ne!a •
cem seu flwco erescente de recursos. contribuiçóes e retomes das apl!caçOI!Is
financiando 'a com!=llementaçâo da aposentadOria e outros beneficias: é Ur:ta das
cone;.:6es signrfiamvas entre as poupanças de longo prazo e o rnvestrmento
produtivo. fazendo a interligação entre o mercado financerro e o setor produttvo.

·as aplicaç6es a setem reali:z:adal pelos fundos com recursos desse
programa sedio regulamentadas pelq Conselho Monbtãrio N~l • ~izadas
pelO Bacen. SUSEP e CVM. ent~ regras de prudiriCia e drvecsific:açlo de

14.

• o BACEN. a SUSEP garantirão aos participantes informaç6es
periôdicas sobre a rentabilidade e taxllls de adtninistraçao dos diversos Fund" de
Aposentadona Programada Individual· FAPI;

act.~mutação

Enfim e preciso remover os obstáeulos rnrbrdcres ao ingresso na
n.1io somente das empresas l)t!Vactas nacionais. mas
também dos aut0nomo3. dos 1=1rofissronars Jiberars. oos micro e ~enos
empresàrios. Toma..,o nec8$sârio a cnaçãc <111 novas alternativas da prevrditncia
complementar capazes de cobrir uma grande parcela dos 50 miiMes d•
brasileiros que termam .a populaçAo econom~eamente atrv.a do País. Em 1994
cerca de 1 mrlhAo e 300 mil trabalhadores pertenc~am :a fundações de segut1dade.
hOJe a massa compreende 7 mdhOes ou 14% apenas da PEA. Trata..:;e de um
percentual ainda pequeno.
previd6ne~a" ccmptem~

15.
Assim. O Fundo de Aposentadoria Programada Individual • FAPI.'
urna dessas altemabvas para expandir a aantac;Ao da aposentadona
complementar na poptJiaçio economicamente ativa. Este Sistema cria ccnc:Uções,
tanto p:ar.~ individuas corno para empresa. .voluntanamente. realizarem suas
poupanç~~s com vistas 110 atendimento de unportantes metas de renda poc
oc:asriO da aposentadoria.
16.
Ainda mais. o FAP! se constitui também em uma nova fcrma de
permitir ao trabalhadcr p11rtieipar dos rf!lsultados da Empresa. Esta_ poderia
distribuir os !tp"Os. pacticipando complemenlarmet\t~ na contnburção do
empregado sem os custos hcje existentes. de cal'liiter trabalhista. prevrdenel:àrio •
sindical.

portfolio:

~os ativos do FAPI ser.i\o impenhotáveis e sobre eles nAo incidinlo
encaixes obrigatórios cu depósitos compulsórios!

A instituição deste novo prodUm. para a form111çiO de reservas para a
aposentadoria. permrtirã oue os individuas nAo participantes hQie da previdência
complementar. que contam somente com suas ~ pOtJpa."\Ç<IS e para as
quais n:lo exrste ate o momento o incentiVO do oirenmefxo do IRPF. possam
tamOõm usufruir desse benefic;io • di!enmento do imposto da renda • ao
constituirem planes com contnbuiç6es mensaiS ou anuau.. [.)'Ira a formaçlo de
uma mnda. tendo em vrsta a sua aposantadorta.
18.

Sio estas. Senhor PreSidente. as linhas mestras do FUJ".do de
Aposentadoria Programada lndividu.l .. FAPI que ora s~o a;reoaçAo dllt
Vossa Exc:elénc:~a.

a

.

Respeitosamente.

, - -::,... - - .# .... - .

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazsrnda

17.
o FAPI socá COMtituido sob a forma ele ooncfOminio aberto· quotas
individuala • cem "ob;etivo de complementar a aposentadorta do trabal~. 1?0'
ml!lio do apticaç:4o dos seus recursos nos mercado$ frnanc:ed'o e de capttars. CUJas
caracterfsticas: prii"ICipais slo descritas a seguir:

• o FAP! poderá receber c:ontribuiç.Oes do empf093d0. do
empregador ou de ambOs;
·
• as eontnbuiçt:;l!ls .serto peri6clleas. dentro das possibilidades
finançeiras do trabalhador. de forma a atender a eç~tiva de renda: Mura CIUII

Projeto original
"Institui o Pilado de Api:IMDt&4o1:1a P~..ada ID41vi4Wll ..
PAPI e o Plano 4e InceDtiYO i. Apcacrt'-4oria ftoll:raJUida I!!.
41Yidual, • di outr- pro91diac1U.
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E IWtori:mdt

inllinriçlo der Fundai de ApoMrackwil. Prosnnvd&
IndMd&:al· FAPL com rccursot do tnbahdor ou dt ~ 4llaor de l'tlllo ct. '-"ivo à
Art ,.

I

~PrQsraznldaJndMdual.~·- . . . . . . . ·adlu:i::Ãitt......

§ 1• <h FUIIdold. ApoMIQdoria ~ bdotidull· FAPL c:onauwo.100 1
~ apijaliol de 1C0nJo C011 o que vitr I ...

~=:=;.~c!::o
§

s;-.

r o ~ pedi! adquirir quocu •

Oulllbro 1996

M I" Osrccuno5~ pdo cmprq:adorJIUI..aquisic:lo de qoocu C!m - ·
scut ~ou~ dcrltro do PlUIO de Aposellradoria ~ JndMdual. «
que tnU esta Lei. Jdo do COCIIICicndol; ~ICS da ~ dos bendklirio$ piJt efeirof
da~ do tnbalho c doi pm.-idbJCia. e nlo int~ a buc de Wculo pua u co~
pua o Fuaclo cleGannrioldo Tempo de Serviço. de Assiaãw:il Soc:ia1eSirldicil.

Polnsnfb uaico. O panieiplsl:e de Pt"80 de ,\polaadoria Propmacla JndMdual
qge perder o ,-mc:u~p com a empma COMÍIS4 com (,..,cilos u quoqr. do Fundo. adquiridu aa seu
nome com recun01 do~- poQendo mo<'icne. ta lu Conl'onac u -DOQDU empubdu na
lqlsbçlo e ~puuna'ltes.

FUIIdoa • Apouradoria Prcpmlda

I:xlM<izlf • FAPI c o ~ podt. ., euabdac:w ~ di lnc:cr!Uvo à Apolci!gdoria
~ lndMdual.. adquirir q110QS CID aoae do IMIS rapecâval cmpn:pdol C .adminisndora.
~o disposto nata Lá.

I • sem inddCntia dCI lmpono sobre Opençi5cs financeiru. ~ o pruo' di dez
.1nos.cb. con1nbuiCo1o cnicul pane a r0rmo1çio do pa1nmõnio.
·

§ 3"' Considera-se U1balhldor. para os d'cicoJ dali Lei. a pa-. ~ f'eiiCicn4l ou
Oomídflld& no Pai&; &l:lin rendinlalto do rrabalbo. com ou.- W!QIIo~.

11 • .:om inddblal. do Imposto sobre Opcraç~ de Credi10. Cirnbio e S~, Õu
Relativas • Tirulos e \'alorC$ ~obiliolrios. Qlallado a~ de ac cinquem:& f"?l' cemo $Obre o
rcndunemo do '>il!O!' ~1111ado .1mes do prazo de dez anps. doi CO!Itnbwçio inicial. obsa\-aclo o
limnc li:udo pcló Poder ~Xtcll"U\O. apli<:ado sobre :a difcrmç~. poW\'1. enue o ..-a1or do tespu ~o
O:UstO IIJedio de aqUÜiçio du ljUOIIS
'

§ •• Entencfc.se 1)91' ammacior o ~ 011 a peaoe; juridil;a de llllutUI
~sa:~ nlcoa c!a MMdade ~ llilnD c Rll!llll*a ~

rulizJD»crn~ ·"'~di: quoua do Nado a . - • ..C.. o

111iJ0 urcrior Rdo

:~poscntadoria.

Art. rOl Fuadola ~te réeo ut. 1• ~ w inltiruidoa e lldlniniii:....SO. por
JOeicdadell sepndoRI autoriDdu I filadonlt pela Suplrinclllftd6nal

~CI\'ll,

insmuiç&:$ finanoei:u OU

Ge SqpJros PrMdos • su~.

'

~que disdpliRi'
a comticuiçlo Go1 Fundol do AposcatiCSoria ~ lndividulll· FAPI.

·

At1. <1' O raptc.pll'cial o.a total do Fundo de~~ ~idual
• FAPI podt ruliDr-se:
.. '
:f -~

*ou~·~io
se aplia ll disPo,c~ no iiiCISO 11 nos asos
de monc
hipotesc
em
o
do pan1ape1e.

que

cst1

de \nva[idcz pcnTW~Cn~c. de
dar-se-a ar. IOnna d.&
.

~i:

~ ~ Traascorrido o pruo dé o:apitaliaçio a que 11C reta o'incilo I dcste migo, o
respw parci.a! ou 1oullllcntc as quow. poOcDcao aõquirir mllb.'juluo a

~ 1cm direito a

§ l•CompNaoConsdbo MoniWio·N.doMI IIJII'OY'I'O

sociedade seswacloras ou a en~ de prcviciCna& pnvacb.. no~lbrma d& lei:

i '1! o rqulamauo dcwri. Gi&por. pdo mmo&. IOI:n:

.-o\rt. JO As pcpoas tisicas ou juridic:as poderio cJcduzir da b&u de cilculo do
impos:1o de rtrllla du aquisiçóes de quotU
na ~rma dca Lei ate o limite~ de: ·

a) COilRlcuiçlo e sua~
b) 1daillisuaçio:
i;ltwlde~

di compoliçlo dioa, '5. ;fie da c:.mir:&. ~ I 'l)nld6lda U dhJ« '' ;h

!;!') rC~aU para os planos de conmbuiçio.. obedecido a intel'\'&lo-.a:wcimo de um 1110
entre u ~çóe5 di: quow por pane dos panlcipanrca:
'
ht porubilidade. objcóvando pnntir'a ~iUd&de de ttan.á"erilicia do pmimônio
individual (quou.·panel de um NDdo pua owo. decotrido pmodo de ~ ~ seis mccs:.
i) ÇIJ$Ioclia c liquidlçlo do& tiluloa c Y1kxes mobiliirios doa Fuadol:.

j)~.guat

§ 1• .-\ c!cduçio pmiaa n$c ll'li&o nlo se çüca ao ~ de •
jllridk:a lllollllet plano de ~ pnvada.
.

pes101.

!bica ou

Ati. 11 Os planas de poupança e invntime!ll:o (P.-\ITl iasótuidos pelo Dcerao-Lci

~: :::9:l ele :!:I de IIOYelllbro de 1916. c~ pelo D«:nno rf 93 919. fk Jo de ]SDCifO
de 19$7. pasurio a se l'f:!CI' pot esta Lei. lendo os IIM:SIII05 direitos e dewra dos FIJ!Idos de

o\poscntadona Pro!JRt!Wiollndivlduoll- FAfl.

.

,

.-\n. 1:. AI intnç6cr; .o disposc:o nesta Lei sujeiwa as irlàuiç:6a ·d · · àdo.u
dos Fundos as'pcnalid:ada. I)I'C\-mas 110 att .;.; da Lei n> -' 595. de Jl de dezclllbro de 1964. c no
an 101 do Ocaero-Lei rt 13. de :1 de I'IOVCllbrodc 1966. SCIII prtjWz:o de outru CSlolbdecidu na

le!Jis!açio \l!Cltc

l)d~~

n)

II· dez por temo do ulirio bMo ele Cid& CEnpfcpdo ou adminismdor. no Caso do

l r Os ress:aes ekruadoJ pelos quotisw 6c'"J'io sujeiras i. illcidltlci& do ialpÔuo de
renda na fome. com base n& Wda de que 1rua o an. J" da Lei rf 9 ::SO. de :!6 de deu:mbro de
1995. «1m0 ~~~~:ccipolçlo do dew:lo no~declarll;lo de~ ·
· · ··

.el punmànio liqllldo;
r) enuuio. coloe&Çlo e rcssue de qucW:

mi ~açlo de iaCo~ ~ Banto: Cemnl do
Mobiliirios e a ~u~eadtncia d~ 5~ Privldot. •. , .

-

Cl:mww

I ~.u:: -100.00 tdois mil·~~~ no caso ele pescou fisic:u:

Bruil. i. Corzisslo de V.dores

-.

·.

.

--

-

.-\n. 13 Esul..ci~r~:cm ..~padaladesuapublicaçio.

......

publicidade e remc:u11 de dOCUII'II:IUM:.

ol aplic:açio de penalidada:.

plnormuitl'lis.

~ ~· Panos e!Ciws. elo inciso JV do puqrub amerior. pode o CCNe!fiO Moncurio
:-ladoM!Iimirar a puticipaçio. na Cancira de~ dos Fundos de Aposenta.doria ~
T~vid~ -. F.-\PI. de tmJ1os cobri!JIÇtles dcrnponslbilidade do initiruidor do !'Sano de ~o e
de :.u& admmistn.don.. ~mrolldu. colipdu c intcrh§!&du.

*

.;o O panidpUI'Ce que deixa!' de contribuir pua o Fu~ PI?" pcriodo superior a um
ano na. sujeito ao cusco tinanearv Cstabdoddo pelo C'OIIIdho Monewio :-õao:IOIIII.

...-4-·-·-

[ • aiUoriw .1 ~n:Rituiç!o dos Funclos de ,o\poscmadori& Pro!Jfll11"d& lndio.ickal •
F•.UJI e & tmW~ dcsund1111nistnçlo:
II • ~ • Malizsçio dos admmistradores dos FUIIdo$ c çliar u perWidadn

-·r-:'"
...... pu;

O

;t ::- .S.S ordem de cornprae'''UIC!a de quoru. nmbs e valores mobiliirios slo ICII1pft'
Fundo.

An. 1:1 0t uivos dos Fandos H Apotem.cSoria Programada It~Cfividua~ • FAPl slo
impenbo(avtis c Klbce eles nlo incidem etaixcs otmptorios: ou i:lcposi1os cornpubõriol.
Art. ,. o emprtpdot que instituir Plano de ~iYo i Aposaadoria ~
l11dividual aa fonna estlbdecida pelo Comdbo Mooctirio NICional pode' ckdazir como
~lllil o valor du quocu do Fundo de Apoxaadoril PfoSnmlda. I~ •. _API
~ obterYado o disposllo-no an. 10 deu Lei. desde qoe o PlmD map. no .......,.
eiliquaU por cento dos $eUS anprcpdn.
'

a.ss l

DE !f TE.

1)-A •&I: f. d' •,LtC,A
0

c...-~

ArE. .. A,..dll•dljlllllftdii_O...._. . . . . . . . ,_.. . . . lri
................. _ _ _ ......,.,._,_. . . . . . . 4-.Lai.-

feSPO!Idem Kliidariameme com o adminim'ldor do Fundo pdol PfC1IIIlOS que QCliiRI'II.
~'lpedidu ~m idemiticaçio preasa do

p

..........

P:ataif.UO unic:o O diSJIOSI:O nescc ~ nlo tmw a corrroe!ênci& doi Comsuio de
vo~~oca ~lobilimo5 com rr!olçiO aos \'olloreiiDCibilimos i~ cb. caneua di» Funclro5 de que
tmaoan. (•fksul.ei,

~ 1• ,u instituic6es coatrWdu pua a~ dos~ &:Cfll8 rrm. csce aráJo

i

LZIN"t.250 .H2CD&DI%DaltOD&Iftl.

.~ 4" C~e ao B&llt:o Ceowal õci Bfail o a SuperiDI~ da ~
Privados. no imbito de suu respterivu o~tribuiçtG: .

."-'1. s• o~ do Fundc.observlclu u ~ le!aiL deve pl'àc:ar 01
:UOI ~ a ~ da ColmÍfl: do fUlldo c cxuar toclos os àireaol inefmm xivos que a imesram. podmdo commros savi;osdc 1en:eiroa. JepUnemc hlbilitados.

·I

Legislação citada anexada pela
Secretaria-Geral da Mesa

M.:OC.,......,__mut._.....,. .. .....,........

~

.._ . . . ......- _..._ ____ porbalowlardr.Qfla.,.....l.~jalliro

••••

•

CAPtrut.ou
DA 1NCJié«:::A. MENSAL DO IMPOSTO
Atf. 3"'0 lmpoa dtlllldailddrl ---~· . . . . . . . . . ,._
l"'ei:Z daLii r/'1.113, dt2Z dedc:rmlimtdcl911. ld~dlacanlocora....-.. .
PftiiiBP&•a...il:
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.
"

. . 5100.00
. . . di 900.00- t.IOO,OO

.

"

-.cS.~UOO.OO

....,_ imico.

PAilCELA A PEDt.lZIJt.
DO IMPOSTO EM' O

AtJQUOfA%

o

impoe . . . . traia l a

aniso ...
·

,....__t:ftrno-.~acad&mk

PAIT; ou

CllclllldG . . . . .

I • a.,_ dol'llknlrriri4ot 110111. 6" da Lili .. I.IJ4. ck %7 4t ~di

"'"

a-u~pqaalicWollll~ ....... - - . . - - ·

Dinito di: Faaili&. ~em~ â d«ido OG IICOftlo)udk::ill. ilâ.lave 1 pNaÇio M.

.

..._,.~

....

,.

m-a~URS90.00(~rai1Tpcr~

[V •

a ~ IIII'& 1 PmicWac:ia Socill da Ulilo,. doi Eado&. do Dlmilo ·

~

.

v.a~paa~O.~privâ......,•hil.

...........

=~s!.t~._....~~

i,.-

'VJ • a . . . . de RS 900..00 f--.oe ,...._ '
&.a doi
~..-.. . . . . . . . . . . pello. u..raaa.,... -~pap r'* Prmdi:ada Soei~! ds Ullilo.. doi Eado&, da DiEso F.-.e • *~ par~peaoapídica. dinilo pUI6:o
par_...pmoidiaci&
Pft'IICI&.&l*Urdo-- . . 0~~-.a.:o--·idak
~1101 ~ euoa. a 4cdldD dot ,.._ ...,. .. aaclQUJo, porocuilo til ..-.cte
da~ de c:alcWo da impoRo dn'iéo 110 ~-tom.~"'..._ •c•

r--.

.....,_ou:

do._

lfdun..rdala1.ei..

-:';=-.:.su:a,:o=:

radimefll~ d:""~~~ ~

brU1ciro. si'l\wJu no cocmior. CIClo !l.ljO:tas 10 imp:lllO de ft!llda M ro.. ill:id-.IOM
abul: de calado de que nu. o ut. 4". mediamc llCiiaçlo cta ubdl. ~ dlqaenra a 1rt.

~

r

.

-·

f 1• Os~ Cl'll ftiOI!da ~.-o COIM:nidol: e. .kllis. ...._.

lllilizado do valof do dQIU' de1l EmOM Ullldos da Arnenc:.. rix1oo tlar&'CO!Itpl'l pelo iJIIICO Ctlllnl.
do B!Uil pga o lilcimo di& util da prifttciB . - - do 11'1& -cmr -o do ,......_ 4o
Jr'As~•QII&I~osiaci.nll.IVcVdolft.4"1ato~-·

ltait. mtdianlc r.niliD:W do Y:ll':ll' do dOtar dln &tados Ur.idos d& IUDeril:a ._., pa. WIU pilo
B....o Ccmn! do Bl'lld ~ o Uh;., dia. Ucil dlo primeira . . _ . . do . .
4o

-a- •

~o do~.

J l"lu penou tilicalunnp•:lo. -~ cb.b&MM c:ikulolk.--.

O .rt. 4" C M ciGclar1çlo de faldilacntOC. :ZS%
QCtbidQJnQ~rd'eridas-CiniJO.

A1t.

6o

loul

doi nactilnnot cio nilllllo aallrildo
,

'

,

~·Os~~debca._..m~..,.._,riutl;lo

noBrUI,~-O~JIIIJO.c»-wior,-*t-.wa.-b...-...~ilct

"*' do dOW

dQ/11

Eua4os t1Ncba: ~ AlnCric& fiudo ,_ ~ pda. Buat c-., . . . .

,.,.oúllnoeo.lail~pnmara.--.4oria__..,.,~.,......,,

DECRETO-LEI N!

2.29~.

DE 21 DE NOVEMBRO DE

1~86

Di~IHH Ulbn .t iD1tiUlit;lo.

..r br

Q.tffdo do tnb.tlludar. b pl.u.o.t d• poa•
p.U.Cll .t iDn~cim.tato lPAlTI, .t dJ GUU'II.I

pm.,idlnei••·

O PRESIDENTE DA REPúBLICA.

confere o artigo

DO

ss. item II. da Co:astituiçao,

Art. 2!· Todo trabzdhador pode organizar plJUI.o PAIT individual.
mediante contribuiçl!!e.s próprias em dinheiro, objetivando:

I - a · aquisiçao de quotas de fttndos de investimento

"'"'

..;.a • illâdlací& . . - do impo.o lk

,_.podão :;:;,.:,._
da-S·çto da biM de dkulo
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uso das atriblliçl!!es que~.lhe

DECRETA:

~rt. 1! :e autorizada a institui~o de plauos de poUPan~ e iD~ea-
tirnento (P AlT), destiDados a incentivar a formaç!o volu~•·. em benefício do trabalhador, de carteiras de tftulos e valores mobiliár1os. ·
§ 1! Cada trabalhador pade or~raniur seu plano PAIT individual.
e a cada emprcpdor é possívet ilutituir plano J':AIT em favor dos res·
pectivos empre~radoa e administradores de empreaa, observando o dia·
posto nest& decreto-lei.
·
§ 2! Considera•u trabalhador. para os e!ei~ deste. deereto·lei, a
pes:~oa que, residente ou doznicUiada no Paú, ~ufua ren~unento do.~·
balbo, assalariado ou nlo, inclusive como prof11aional bberal, admuu..
trador , de empresa, aut6nomo, t:OOperativado, avulso e ambulant..
Entende-se emprepdor o empresário, ou a pessoa jurídica de natun~u
empresllrlal. que, assumindo os riscos da atividade económica, admite
e assalaria trabalhadoret, tendet-011. conforme o caso, també~ como &d·
míniatradores.

·
·
·
·
U - a con.stituiç4o de carteira individual de título. • valore~ mo~iliárlos em entidade, de zuut escolba. que satbfaça u
0%1&inc1as deste decreto·lei.
f 1! Na hipótese do inciso 11, o valOr da carteira individual bl; de
ser, no mínimo. de cem mil cruzados lCZS 100.000,00). ·
§ 2! O valor mínimo fixado no § 1! pode ser alterado peló CoJise·
lho Monetárlo''Nacional.
't 3! E possível ao trabalhador transferir os bens de .seu patrimÓ·
aio PAIT de uooa para outra entidade administradora, ou modalidade
de aplica~!o previ~ta neste artico, na .forma estabelecida pela Comisato
de ValoZ.aa Mobiliârios.
·
·
Art. 3! A todo empresário pessoa natural, e a toda peuoa juridi·
C& de D&turtza empresarial, é facultado instituir. I!ÓJ beneficiO dOI HU.
empre~rsdoS e dos administradores da empresa, plano PAIT.
:.f 1! O cOnjWÍto de'empresaS sob Çon.trole'c~u·m-pode orpniz.ar
plano PAIT dnico •. para os emprecadps .e administradores de todo• u
re'sp~:etivas empresu.
.
,
,
§ 2! A criaçlo de plano PAIT empreiliarial, .e a.modifi~açlo dele,
por pessoa juiidica, competem, PrivaJ;ivamente, ao órcio .social d~n·
tor de poderes para alterar o respectivo contrato social, ou estatutO, ..
tratando-se de entidade sob controle, direto ou indireto.. da peuoa pú·
blica. dependem de prévia aprovaç4o 'deSta.' ·
:: · . '· ·
§ 3! A participaçlo de .trabalhador em pliUlo.. PAIT ampnsarial
uni, sempre. voluntária.
-·, .•. ,,,:·
f 4! I; facultado.; 110 trab_alhador partiçi,pante de plaD,o PAIT empresarial, solicitar, a qualquer tempo, sua exclus!o dela,

.

..

.

-

. Art .. 4! · Cada plaDo P AlT empresllrial teri n~ameoto Pl"ÓPf~ o
qual:
,
.:
:.~·. · ...
.
•f.
~· I·- diaporá, respeitado este decnto-lei, sobre u coni#·
bu!çOes para o património do plano, a apJicaçto, a edmini:rtra•
. ç!o, a transferfncia e o respte de bens objeto.de.~vestimentoa,
oa benefícios atribuídos aos participantu,. oS direito& destu em
ca11o de desvinculaçl!io da empresa. e u condi~ da alteraçto •
eztinçlo do pla'no;
·
II - se conter! em documento firmadO· pelo empresirio, oU
, pelo:1 representantes le,:ais da pe11soa jurídica de natureza em·
presarial. e resistrado-Do· Recistro de Títulos e Documentos da
... localidade em que .se situ;r o u~,b~~~~_en~ Piin!=ipal da, em•
pnsa.
Art. .5! As cont.ribuiçOes para plano PAIT ~praarial pod~m. :IG'
periõdicas ou eaporádicas, em valor fixo ou :varill.vel. conformo o .co~·
cemente reculamento.
·
.. . . ,
11! 'Aa Co11tribuiç6es papa, conaoante 'e'ste·decreto-lei, pelo em·
pruárlo,. ou pela pessoa juddica de natureza e~presarial, a p~o
PAIT qae um. ou outra, institua, como 01 rettdimentos ori;l:cáriln dos
bens em que forem apUcade11, :nlo slio considuadot; inU&rantu ela remunenr;4o doa beneflciirios pua efeitos trabalhistas, previdenciirios,
:a.em de contribuiçao •indical, ·• tambéJ:n nlo intcÇ&m • buo do dJ~g
para as contribuiçt~es do fundo de p.rantia do temPO de nrviço.
. ·f ~ As contribuiç.Ses objeto do pará;rafo anterior do dedutíveis
como despesa operacional, desde que obede~m a critérioa prais a beneficiem, no mfllimo, cinqQenta por cento (501141 doa emprepdos do con·
tribuinte.
Art. 6! Ao participante do plJUI.O PAIT empresarial ' POISlYel,
ap6a decorridos cinco (51 anos da contrlbuiç!o inicial para a formaçiO
do patrim6nio PAIT, e independentemente da extiltçlo da nu vinculo
com o emprepdor, transferir o valor de sua participaçlo para a forma·
çlo fi• ~ira individual "UOII termos do item D do a:rti&o Z'. observado
o reculamento do plano quanto às contribuiç6e:l futuru para este.
Pará;rafo dnico. O participante que· deb:ar de ser empnpdo, oa:
administrador, da empresa, terá direito à :lll& quota•pute naa coatri·
bulç6es anteriormente realizadas, mediute a tra111fer6ncia dela para
aplicaçto nos termos do artia:o r ou p&rA fUDdo do invutimento PAI'l'
de outra empt"esa a que se venha vincular. ···. ·· ,
Art:. 7: 011 bens em qUe forem· aplicadoa o. rec:unoe fiD~
ct..tiD&dos 1 execuçiO da plano PAIT, individual ou empresarial, uaim.
como oa rendimentos derivados desses bens e o produto da teallzaç«o
do aea valor, CODStituem, enquanto n!o nsptados.. ~ patrim6n.io PAlT
da cada trabalhador.
.
I
PariP"&fo dDico. Oa bens do patriiD6nio PAIT, devem aer admi·
Dlsfrados nos termos deste dec:reto·lei. tim sea rapte por ale racuJa·
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·do.. e st.o impenhoriv.,is, e:z:ceto em exec::uçlo de divida relativa a pen•
alo alimentar.
,
Are. 8:0 O funcionamento de fundo de invntimanto para aplica.;:lo
de recursos poup_,.dos através de plano PAIT, e a aubatituiçlo da IIU
admiliistrador, dependem de privia autorizaç.to do Banco Central .to
Bruil, ouvida a Comiaa~o de Valores Mobiliârioa.
9! Os recursos poupados mediante' plano PÃ.IT, individual
ou cn:npre.arial, devem 1er, obriptorlamento~ apllcadoa em carw1ra da

Outubro 1996

Art. 15.. EN dacr.toolai Yllorarlla parlir do aua pubUcaç.t:o.
Art. 18. K"'CIPDI•IC u dtapoale6u am contririo.
Braarua,. ~ da novambro à· 1988; 185! da Iadtpandfncia a 93! da
Jlep!lbllca.
·
.
3ÓSESABNEY
DUIOIJ Domi~tp& Fultuo
A1mir Pudano&to PizAUI

Art:

títulos a valona mobiliárloa, obedecido o mínimo da quannt&
por cento (ol5'lfo) doa rec\U'IO& em títuloa públlco1 federais. ·

1

ciDco

f 1! O perct~Dtual fi:z:ado no caput é pusível elo altera~lo pelo
Conselho Monetário Nacional.
·
f ~ O tOW daa·apllcaçOea em títulos ou valor.. mobUUrio1 da
alni..to ou ~ponaabilidade da mesma sociedade, ou da conjunto de
sociedades sob controle comum, direto ou iDdireto, Dto podtlfil ultra·
pu..r dez: por cento (10~) do aUvo do fundo da iDvutimaato, ou da
carteira individual, P AlT.
Art. 10. A admiDiatraçJ.o doa recunoa poupados madJantt: plaao
PAIT, índividual ou emprenrial, deve 11er n:ercida por inatituiçlo fi·
nar;ceira autorizada a administrar ca:rt..ira de titula. a valons mobUU·
rios, ou sociedade inte;:rante do aiatema de diatribuit:ao pnvimulllttl
credenciada pela Comisdo de Valon::a Mobll.iirioa.
ParQrafo llnico. Oa recunoa da planos P AIT emproaarilia aorto
aplicados em fundoa de ínvostlmentoa PAJT ou admlni.uadoa por i.zu·
titui<;Ao qualificada aoa termos deat41 arti;a, dispondo o ncuiameato
aobre sua desiiJ1&çlo a substituiçto.
Art. 11. O resa:ate de bena qua intecrem património PAIT aomente :111e pode reaJiz:ar noa cuoa e limites deate artia:o.
f 1! O resptl: total pode ocorrer.
I - dez. (101 anoa após a contribuiçio ieticial para a (or.
maç!o do património;
II - decorridos cinco (5) anos de tal contribufçlio, H o ti•
tular do património apoaentar-11 por entidade de previdbcia
social, ou completar aa11enta • cinco (85) anos d& hlada;
III - a qualquer tempo, na hipóta .. da lnvalldar-aa, puma•
nentemente, o titular do património, ou na da sua morta.
i 2! O re1pte parcial aerá poaalvel, ciuco (S) ano. após a conUi·
buiçao inicial para formaçao do ccmctrnente patrim6nio a ati o limite
de um terço 11131 do valor desta, quando seu litular:
I - vi; adquirir casa própria:
II - esteja d11emprqado há aab (15) muu eoaa.cgdyoa-,
f 3! O reapte total nt:o bzlpc~do quem o efatJvoa de iniciar llOYO
pedoclo do contribuiçlo para plano PAIT, individual ou empranriaL
A.rt. 12. Na determinaçao da r&nda liquida uual de ..-uoa fíalca
titular de patrimõnio PAIT, obaervar-:~..ao •• Hpiataa normu:
I - u importbeiaa efetivamenta apJie~;ciu. dW'Ulte o
ano·bue podem ser abatidu da renda bruta, de&da qaa sau to·
tal nlo azceda cem mil cruzados (CZI 100.000,00), DUD. trinta por
cento {30"J;.} do rendimento bruto do trabalho, o aaja obaarvado
o limite previsto ao art1ao t! ela !Ai a!. 4.506, de 30 da aowmbm
de 19&4;,
II - a fmportlnci& ..tabelecida no item anterior poda Hl'
altenda pelo Conselho Moaetário Nacion~~l;
m -·a contribui;:t.o empr..arial d.c!ut.!val, etHnO dapa:N
operacional, aqundo o art.i;o 6!, Dlo Últep'& o e6mputo do ZU•
dimuto bruto;

.

.

d•
.

IV - os nndúnentoa produzidos paloa bau hl.tqru.tu
patrimõnio PAIT alo tributado& apeau por ocaaiao do nu rupte, aendo que os valoraa racatadoa conaiituam nndlm&lltO da
c4d.ula H da ded.ara.çao G. rasuifmeutoa do participante oa,
quando for o cuo, cio c6njup. herdeiro ou lapti.rio.
Paricr&fo único. Oa rendlmaatoa da beu doa p&ir'im4Dioa, daba
e !undot do investimento PAI'l: Dto estio sujoitoa • bacidla.da da Jm.
posto da nada Da foata.
Art. 13. Aa diapoaiç6U da Lal a! tUM, da 24 da aovambro d&
1980, n.t:o •• aplicam aos proudlto.eatoa para nadtui~a. a d&p&Dd&D·
ou auceaaorca da coDtribuintaa falecido&, da valoru nlativoa ao im·
·posto de renda a outros tributos admlnistndoa pela Secra&aria ela Receita Federal, bel como da rapte dt quotu da fundo& fiaeais eriadoa
p&loa Decreto•·leia D!S 157, da 10 do fevaniro d• 1917, • aso. do 11 da
setembro de 1969, qua nlo tanham 1ido nc&bú:l.os am vida paloa rnpac•
tivoa titulares •
.A.rc. 14. O pnaent. decreto-lei •eri raa:u.Iamutado ,..,. trinta d1aa
aap.lntaa 1 aua vidnc:la.
·

t. .
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aru. 1: a r.·.so Dauo-ld a: r.no. c1e rr de.dcz.mnbrodl:t916. 01aru. 65 •66 do
o.:mo-w ~ 1-"1. * 26 de daaabto de 1977. • arts. 1,. a~ do Da:reto-ld. c:
1.6&1, dt1de cll:aabro de 19'11. Clf aru. 12 e 13 do Docn:to-ld a: J.950, de 14 de jDo

lho clt 1911, 01 lltl. 1! • 100 ela. Lei 'O! 1.450. de 23 • daaDbro de IIIIS, o .art. 11
Olcnloolá ... 2.211. de 23 Mho clt1915. o 1eaa rv • o patqmto úako do ut.
l:Z. do Dacmo4d e! z.m. cft 2J dr IIO\'IIDbro de 1916. o kat W. do an:
do Dr-~ n: 2.301, 4t 21
aowmbro de 1916. o itaD w. do an. '7:", do Dcauo-W
... :.Jt4, dt 21 • daaabrv dt '""· . . . . cfilpoaiç&s C!ID comddo.
•
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DAS P!NALI~ M
An:. C. Oart.:Z:cla.i.cfatl.a,clc'7ck.Jadiodeim,teriaiCJIII'ateredaçlo:

, ~ ._,_.:.--~·-IAI~I.-,*7*~.·tm.-l.ftre:-UH.*IJ
An. 43, O rcspondvd peJa insdtuiçlo fiaarKt:lra que auc~ ,a concmlo ck
empréstimo ou adlantunen1o vedado nCS&& Lei. se o fato nJo consmWr crime, lkart
IUjdto sem prejuízo das ~ ldministmivu ou civis cabiveis, l multa !pai ao
dcbro do valor do emprbtimo ou adlanuunento coaccdldo, cujo prc :rmentoobcdc:•
ma. no que couber; ao diJposto no art. 44 desca Lei.
·'
Are • .w. As .iarra;6es &01 disposiUvos desta Lei sajeiwa ~ inuitulç6es flnucei·
ru. stus diretorcs, membm de conselhos ldmúústnltivos, filcail e. ~lwua. e termtca. b squinces pdl:alldada, sem prejWzodc outras at1bdccidn· oa ~laçiiO viamtc:

advcnfslcia:
. ,
11 - ml.lita pecuniária variãvd:
111 - swpensAo do ·exercido de cuaos:
IV - ilubililaç!o tcmporl.r:la ou pcnnanauc pua o c:urckio de QfiOS de dirc-

I -

çlo na adminim~ ou aer!ncia an mstitu~ rlnanceit~a;
·
V - cássaçJo di. autorizaçio ele l'uDCionlmeniO du [nscilulç&l GJWH:eita pUblicu, exccto u rcdctü ou_pri...aw;
·
VI - deteaÇio, aostmnol do f 7! <icsle utQ:o:
vn - rec~us~o, rm tmnos dos aru. ~ c 31 desta Ld.

• Vldlt.,. :!*l.ft•!'1.•.•»•~•1f11.~~-,.......~
-.,np.

.

f I! A pena de adv~ scri' apUcada pda. iaobscn~ du ~ COftlo

da lqisl&ç4o ca:l YÍ&Of, re:u&Jv.da UIII'IÇÓel nda Pf'C"iâU• seocloe&bf~ Wlt, Wm nos caos de fomecirnento de informaç6a ioexml. de acril~ m;uti4a cm
auuo ou procasa4a em ~ com u DOml&l expatldu dt eoofCinllid* com
o art. 4~, Xtl, desta Lei.
'
12! As
scrlo IJ)Ilcadal w 200 (duzal.w) vaa. o maio:' M1úio minlmo
w~aeow no Pab:, aan.,e que u insdtuiçOca flancdru, por~ oa dolo:
ac~vcnldU por itrqubridades que teMam lk1o praclc&du, del.ums~. de suf..
1u ao prazo que Ola for ushlllaclo pelo ~ Ccmrai do 8tllil;
WlltCS

mama

. ->

b) latl'inllr= u ~ dtiÚ Lei reWiYai ao capltal, fados di
mcúu. reco1bimaUo& computsdrio&. taxa de ~. tcrriços e opeaQOa. alo4lat-

...U...
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dimento ao disposto nos ans. rt e 33, inclusive :u vecWtu aos aru, 34 (im:iso& U a

IV InablUtaçlo temporãrfa ou
pennanente para o ezercicio de cargo
de dlreção, nas Sociedac:les SeKUra.duras ou no IRB;
.
- I
V - Suspe:ndo da autor1zaçlo em
ca.m ramo. Isolado; ·
VI ...;. Perda parc1al ou total da
recuperação de resseguro;
VII - Suspensão de cobertura. !lU•
tomáttca;
. .
.
· vm - Suspensão ·c~e. retrocessl.o;
IX - Cassação cls cana•patenw.

V), JS & 40 desta Lei, C &bWIX ck CODCOI'TbJcia (an. 11, f 2!}; ·
c) opuserem embaraço t rzsca11zaç1o do Bmc:o Central do BrasiL

l J: A!5 r:nultu cominadas neste ani1o serio paps mediante n:colhimento m Bude~~tre do prazo de 15 (quinze) dlu. coawkls do rec:ebimcnto

co Ccnual do Brasil,
da

respeaiva nocificaçlo, ressalvado o disposto no f

s: deite arri&o e scrlo cobrada&

íudldalrcente, com o acrésc:imo da mora de l'lt (um por cet~.tO) 10 ml!l:, contada da
dali. da aplica;io da multa, qtwJdo nlo forem liquidJda:l naquele prazo.
f 4~ As pcn.u rd'crid.a DOI incisos UI e IV dcsle aniJO serto aplic:adu quando
(orem verificada& inl'raQ5c:s arava na c:onduçto doi intercua da imtituiçlo fiaa!ICd·
ra ou quando da reindd~ cspec:iflc:a., deYid&mentt ~ cm traas~
ameriormcntc pwüd.u com multa.
f
As pcnairefe:ldu uoslndsolll, lU e IV, dêite artfp, scr1o aplkadu pe.
lo Banco Central do Bràsthdmitido recurso, com efeito sw;pcnsivo, ao Ccmsdho Mo-.
netârlo Nacional. lmc::rpcmo dcatiis"dc.I5 (quinze) diu. c=wSos do reczbimetato da
®tifjcaçlo.
'

s1

• Vkk-•-· 4!, XXVI.

743

•

.

1

f 7! Quallqucr peuou fJdcu oa juríciicu que atucm como bmftuiçlo IIaancd·
ra. sem atar dCYicfamc:lue antoriu.du pelo BaDco Cemra! do BruU, licam sujdtu 1:
multa referida ~ .m.:o c deteDçlo ck 1 (um) a 2 (dois) anos, riêaado a ata IUjd.

.

.,.·

16' ~-·--=mWw,uquals"""r<tOIJUdu
m=e ao Banco Central do Btuil.

.

·~······································~
.
.

tc!$.quando,~j~saa~ e~.

ta: No exàdcio da ~-~:ao ·u::{tó;vm. c1au. Ld, o BaacD
Ccmral de? Brasil podert c:ds!r du instituieOcl, financeira ou du pcuou lblca ou juridicu,'indlllive.U rd'eri<W 120 ~o .armrior, à lellibiçloa(UfldonirfoiKa, U•
~w crcdeuciadcs. de docwncmos, papéú; e liYI'O$ cSe esc:rinuaçlo, considetaD~ • aept[va de 1cmdimenro como embaraço i flscaliDçlo;·sajdtos à pc:aa dt
multa. previna no I ~ desce uti&o. sem prejuízo de outru medidas t smçOa cabfvcil.

(As ComiSsÕes de Constituição, Justiça
e Cidadania, de Assuntos Edonômiros e de

Assuntos Sociais.)

• 0 1 - . - VIU ,._..IX 1/11111 IA/~t.• '1.1JD. l k l l . ;.,.,.,.tlllllf.

li! A pma de cusaçlo, n:ferida no lndso V ~e aniao, leri aplicada pdo
Contelho Monetúio Nadona1, por propost:t do Danço Ceoua! do Br.u.il, nos casos
de rtinc:id!nóa apecma de lntnçOes anrcriormenre puniW com as pcw prni.st.u
nos i~ lU e IV deste arti&Q.
An. 45. Allnsrlualções fiiWICCiru públlcu nlo fcdmis eu pri"adas ar lo sujei1M. nos tmno. da JezUlaç;lo liaenre, a inlerm"lçio erctuada pdo BaÍM:o Central do
Bruil ou i UQUKbçio em:.judicial.
·
i'arãçsro llnko. A panlr da Yis!ncia dtsra Ld. as ln51iudç6es de que uu1 csu:

Projeto de Decreto Legislativo
N" 103, de 1996
(n° 298/96, na Câmara dos Deputados)

anij:o l'l1o poderio lmparat eoneotc!ata.

Aprova o t.•xto do A.c:ordo p,a:ra Co'o..-:r.~ no:~ U111os Pa.ci.!ico• c1a Encn:v:t.:a
Nue.l-:.:, celebrado ontr. o Gove:m.o
Raptlb.li~ Fedctra.t:z.va do Bl:'z:Jil o
o
Govllrno d.o ~nadá, llall\ Bra•ilia, - . 22

=

CAPITULO VJ

. ······················-··--~~~!,<!.~IÇOES C~~!~---·-··----·------···-·

cl-.

DECR!l'I'O-LEI N9 71-"DI 21···
. 1fOVDrllao .~ 1SS8 .
16llre o Sfltema NaclOMZ cze
8egvTQ~ Prtrxutol, reg&ll4 u opet'IJ•
~a cfe aeguroa ' re.uegufVI • aca
outrar Jl7'0frlaé7U:i41.

Dbp<~e

··········-································
c:API:Uto :IX
Do Be{Jfme Bepru.riw
Art. 108. As 1Dfraç6es aos dllpoaitlvos dê.ste ·Decreto-lei "sujeitam a.s
Soc1edadi!a Seguradoras, seus DJre·
tores, lll!mlnts.t1adorea. gerentes e
f ..cala liS segutntes penallda<iea,· sem
preJutzo de outra.s estabelecidas Da
Ieglslaçlo Vigente:
.t -

II -

m -

cargo:

Advertênci!J.;
Multa pecun1Arla;

Suspensão do . exercfcJo do

maio~ l~SJ6.

O CONGRtSSO NACIONAl. dGt=ot.a:

t •.

Art.
Coop.~n.çAo

Fica

aprovado

no. 1J'8oa Paci:ficoa da

o .. blxto
E~i:a

do

~:ra

Aco:tdo

Nuelaar ~

cel~

entnt o Governo da Ropública F~ratin. cio' Bra•i~ • o Govtrn.o
do Canacl.i., - Bruilia, - 22 ele .inalo d., U516 •.
Parigorat'o \i.nieo. 'Ficam · su~oitoa à · .çrov.~;r;:Jo

congn••o

Naçion.l qu.ai•quoz:o
do re:f~ido AGordo,

au..· que

ravisl.o

••siD1

compl~ta:.:.a

conati~;io

que,

no•

Fed.eral,

po••-=

coa110 ·

termos do tnciso
ae&rJ:"at.m

.

aju.t~:s

q;w~i~l:'
I

do

.
.
enc;arg"o• · ou

Art.. 2•. 'Eata o.cr.to t..g:i111la~~ ··~u.

data de •ua publicaç;lo.

MENSAGEM N"SS?, DE 1996

do

~aul.tar

art:..

451 da

comp~s•o•

-

vigor n...

744
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u- Paci5cot d:& EDagi& ~. cdCibnOo a:~n~ o ~ da ~ FedeniiY& do

Br.uil~eo~OoC&rlldi.anB;uU~."~:z:zdétaak)df:'l.996.''

.

.

.....·..·. ..

••:

.·.

'· "·

.

··

Outubro !996

d• voaM txcal'naia o anaxo prcje1:o d.a Kenaaq:aa ao eonqresso
Nacional~ coa vt.ta• a. sua ~p:r•ciaç:Ao palo Podar Le9ialativo.
Rail~itcauante;

·...•,._

·.·.. ·

..

~c:elcn.tissi.llo Senhor V1c:~~Preaident:a da Rçtlblic:a,
no -xerd.c:io elo ,ear;o da Pr. .iclante da 11:ep11bli"•
o ACO:tdo C~t:c'e o GOvamo da RepUblica P'adel"&tiva elo
Draail • o GOVe:nu:t ao c:&n.d.i p&n c:aoperaç4o nos tl'sos Pac;:iti~
dm z:nuqi& rcuclear,
u 22: --~• maio da 1996, aatabalec.
. ;... :,.••• . jur1d:1cu SQbA u
quaU;
a c:oop.rltçao nuclear
ii=-ilai~danll• podar' deaenvolvar-••·

O Governo da República Federativa do Brasil
(a seguir referido como Brasil).

•••iÃado..

'!'rata-- de lUI .~oect'do qu.tro que, •• seu Artiqo II,
U
exeaploa da alguns cuzpoa
que A c:oopcraçto seria
po•aival,
t&ia êoao p.aquiae
daaanvolvimanto,
sa1lda,
sequrllnça nuclear, • utili:taçlo da materiaiS a equipamentos
nv.c:laaraa. Po:c' ama vaz, •• aau Artigo III, s!o ax-pliticaclaa
as for=.ll& d.aa•a coopera~, eoao o intarel.mbio da peritos,

•
O Governo do Canadá
(a seguir rererido como Canadá)
c ambos a seguir reiCridos como as 1~\~c:s:

z.

téc::licoa • aspac:ialist&a.

3.
O Diploaa &li i!lpraço astal:lolcc:o, por outro lado, os
coaproaiasoa da n.t.o pr:oli!araç:4o, aa»Uiddoa por ambas as
partas# no sentido da aasaq\lr•r. quo os resultados d.a muma
aajaa utili:ud.oa coa tina axclusiva111anta• pacitic~•· Essos
co111proaiaaoa# in~luidos na pana praUibular, aStio, no que
:respeita ao Br. .
r.a.iacionidos :eoa o !ato de aer:aos llleabros
do 'l'ratado ela Proscriç:&o da· A:rz&a Nucleares na Am16rica Latina o
no carJ.be ('l'ratado da l'latelolca), elo Acordo Quadripartito ele
SalvaquardU ca a ~.rgCtina, a A9tncia Intarn&eional da
Enarqi& At6aica a ,..,.ncia llruildt'Q•o\.t'qantina da ccntllt:lilidada
e control.. da Mataria ia Kuc:laa~.-ABACC, a ainda, , .d.~ Acordo
!lrasil..Arqantin& para o Uao Exel.uaiva:aanta Pacifico da Enarqia
NUclaazo,

·u::

nm::lear,
Reccmheeenc.lu <lUC u HntSil Ç tl'll l$t:llk1J>:IIIc; 1111 T!!!l:ldu de• l'wihi•;:it• ele
1\nnao: Nndeares 11:11\lllC:ric:l Lo11i1m e 110 C:uihe e. t.""C•n•u t;,l. c:mntmnllcticlu :t ns:~r ~~
malaiai~ c as in~al:~çõe1: nuc.:lc:~rc:~•(ltl: ~c,i:nn sub ~m jurisdi\':lu O:CI\111:111'-"I':II:t lins
p11cilicm:. e 11:trtc m1 :tttlldcl en1n: u Umsil e :t R~·,mhlit.oa 1\t.s:.c.:nlilla l':ua ., \Jsn
H:tclw:i"'111tlc:ntc: l':tcílil.:o clc; Erletr:i:t Nu~o:ie.1r, c tJIIC: u Bmsil eunduitltml :l~"tudtt t:t>mo1
l\~1cia lntemacioual de l"•tcrr:ia 1\liintiCll. a !(t.•lnthlica 1\lj!t.:ntinn c a 1\i~ên\'Ía
B•n,;ileirn-Ar!!(!lllilt;'\ de CtllllôihilicL··cclc c l'untwlc d~· fl.lo!lcriais Nndc:;nt."S nu -«.~1tidn de
m:t:it:1r l'.'ll\'lll!llmcla.< em ludo m.:llaial fi•nh: m1 malt•ri:tl c::q)(."t.;:d li....~iu•l..i\cl en1 Iodas
m: :tth·id:ici~'S mtelc:m:s paeilic:m: tlcnln• de scutcniti•tin. sc•h ~ua,inri~li~:inttll cl(..1n:~dn
o;t•h .~1."11 t.<tllllrtlh: cn• •lualctuo:r 1111lrt1 !tt)!<.'lr, C:IM\111 c:u:ln::i\'tllll<l(Klllitu de '-'1.!tilic:1r t.[UC ,,
lefe~itlct inructi:11 tlõlo :\Cja desviado tmrn nmi1Lot mu.:h::~n:s 1111 unlntS :1r\di1tus
e:tplosi\"t~

Recttnhecemlo <ttle n t':mml:i ê um Estaclu lh·re de mmas r!llch:an-s [Hirte
nn ., ratmhl de Niit~ol'rolili.:r.'ll;fio de 1\t11m~ Nuclc-.ut.""S cunelni•ln t."'\1 l.tn«lrc.'$., l~I<ISC\111 c
Wa,;hin~,:~uu cc11 I tle it11luo de \'l'Mt, t:t scl!uir u:ll. . . idu t"lllll\1 •rNI''l t•. c·mnu tal.
'CO\Itj•l"l1111Ctidcl :1 não I':IIKic:lr <III ~tth1Ui1"il \ll\11:1'( 1<twl•'"'lt•"" "" •tm•l•j\\t.,. '"'"" lit•<> ele
artefnln t.":':]llt•~"'' e'-\'~ o ( 'a!Htdá c·undnin :tc.,mlt.• '~'"' i• :\J!êttc·i:l lutMnac;un:llcl,.
F.net~?i:t 1\li\mica 111llót.1l1ick• de 1'1ceitar o::II"<1'1{!.U:Itcho: '''" tcw.ln lllr!\c•lial
nmtctial
esvc:i~l I~!I~Í•nlli\d.em llldll..ot :1!1 ati..-kl.."llkllmtd~ru~ t'tlcili<":ls 1'1~1 !'iC11'1mitl••~ l't•h
su~ .JitrJ~to;ãu 1111 ('\'Cllmd:l!l !alb ~~~ C'"'tl11't•le cm '\ll..'lhlnt"'' ~>11\te>ltu~:u. et"nt• t:ico(i...:ib
e:tdm:i\u •le ''-'lilic:~r 'IIII:' u nml<,'línl <.~tll"t:ilil·:ldn n:ll• s•.•i:1 cl~·i~tcl~> pm'fl ~~111:1s

"'"'!" ''"

4,
Al•• cUa_, o Aconlo estabelece, ea aau artigo IX, aa
cond1ç:6ea a que d.ver.t.o aatar ~utidoa o• utarid.a nuclearaa
aoa quais u aplica, coa viataa 4 aua protaç:io' ~bica: ou saja,
c'cntra Z.o~o 'ou ato• 'cta aabot&qaa#' pol:' exalllplo.

nudcan.:~•"•••nl!n.;::nto.:latnsnndc.mc~c-.:plt-.shns;

~·.

Concordam no seguinte: ·

.5.
Tndo a
vist& a · ~mport:l.~'cia ela
ind~tria e,
tacnoloqia rNçlaaraa do canadA., btia co:ao aa po-ibilldaclea que
dorav.nta ae abA:a. para 13& col&boraç:.t.o proticua entra o 8raa11
e aquele pata no do:a1nio l"'\\cbar, permito-a ressaltar a
1~rt4ncia d& pronta antrada a
viqor do presenta cUploaa# a
qual torn.ri po-1va1 o dal!-•nvolviaanto da pr:ojatoa concratoa
da coopanç:lo.

6.
coe o pnunta diplou raquar a pr•via aprovac;:Ao 4o
eonqraaaa traci.onal para a na ant:r.acla •• .Yi9oz!, •. d.• confcnidad8
coa a dbpoato 1'1& Conatituiçl.c :rc4ar.i.l, subaeto ii conaidaraçio

ARTIGO 1

Para o propOsitu deste Acordo:

a) "o Sistema de Salvaguarda-; da Agência" signilica o sislcnia de
salvaguardas estabelecido no documento INFCIRC/66 Rev 2 da
Agencia 1t11emacional de F.ner~ia Atômica. assim como quaisquer
outras emendas subsequentes tambêm aceitaS pelas Partes;
b) "autoridade Governamental Apropriada" signifH:a para o Canadá, "

Junta de Controle de Energia Atômiça, e para o Brasil. a Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
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c) '"equipamento" significa qualquer equip~menlo listadu nu Ane:ocu IJ
d~te Acordo;

d) '"material" significa qualquer mate!'iõ!llistado uo /\uexu L' r.lcste t\eord(t~
e) "material Nuclear" SÍI!Itilica qual'lucr material li.mtc cm cJtmlqm••-r

material e.<>Jtet.-ial lis.•1iumível. conlimne n ddinição de."«<::-> tcnun!: uo
At1i~o XX do E."tatuto tl:t 1\J!êucia lutcumcimml tlc l~ncr,da 1\lcimicot,
apen!IO a e$IC Ae<mlo cumo Auexu I) ()u<llquer dt:tetmimt~·iiu d:t Junta
de liovenmtknes da /\boêl11:ia lulcm:lciunal de P.ncii!Í:t /\1ti111ica, 110
oimbilc, do /\rtiWJ XX do H."t:ttutu ela /\!!i!uci;~, que t•mcudc 11 lisl:t de
matcri:d CO!tSidcmdu "'matcri:d de li.tntc" cm "nmlt~ ia I cspcc:i;d
li!l.o:imuivel" deve StliiiCIIIC ter eiCitu nus tcnmts deste A~..-cltclu C[ll:nHin

:tll Parte~ ti ..'Cf"Cm iulimmulo uma'' uulm fXlr csc1itu tJUC nccitmn :1qncla
detennin:.t\=<ln;
I) "p~~~as" .<:il!n~lit'a iudh·itluu~. fi1111m~. cmpcw·ll\"(·;c~. c•'mp:mhins,
Jmrccna~•. as~•.lCrm,.'f11..'S e nutrns l.'Uiitl:l!lcs. pth·:ul:1s 1111 gm·cru;um.:utais,
e seu."> rt:spech\'us

e~gente..c;:

e
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2.
~tlicit:•~ nn<c ICI!IIIIS d~tc ,\~·tlltl\1; tlt.~'il!l ~,,a, ~ ituicdil;àc•· de •]•1:111llll'r
11111;1 d:t<: P:ule> fMKleml;'lfllecc:r lllll'lel'ebel' t~ ]IC'ltSfll.l< R.ol> ::r inliotcliçi'in rl:t umrn l'::rttc
111:\!Cii::rlllnclt.:nr. m~taial. 1'tJn~•:omc•ll11 c 11..'\"'lt\lt't!ia. t'111 tcttmo:: ct•n~oe«:i:.i,. t'll t'llltl!IS,
acuulntlt,:.I'CL-,.;.s~~~""'l'~ t.'1U 'I'IC!o1:1u.
3.
Sujeitas aos tcnnos ücst.c'Acordll.l~'"'l<: S<Jb a juri,:ctiç;ln de IJII:Ilquer'-:.
uma das ranes podem d:tr n pessoas sob a juri,:cli,!ln da untrn l':nte trciu;mtetlln
téct1ieo IH'I aplicnçdo d11 eucrgi:l nuclear com fins .J!ncilicos cm ter~m•s CCJmcteinl$ ou
outros. acordados pelas pessoas cm quest:lo.
4.
As Panes lãrio esforços p:rra facilitar o iutereõllnbio de peritos. tecníCos c
especialistas relacionados com as atividadcs ihseridas no alçancc deste Acordo.

S.
As Panes tonwto todas as precauçües ãpmpriadas para preservar ·a
c:onfideneialídacle de irrfonnaç<lo, inc:lui11do segredos comerciai.J e industrülis.
transferida :entre pc:ssou sob a jurisdi~ de qualquer du Partes.
15,
As Partes podem, sujeitas aos termos c is .condi~es a semn
conjuntamente detem~inados, colaborar cm aspectos de segurança e de resulautentaç!o
d;a procluç!o ela energia nuc:lcar, incluindo (a) troca de informaç~ e (b) c:oopc:naçlo c
treinamento~.

· · 7.

~J ..lecnulngia" !>iguilic.'l inlbnnnç:lu tCcnic.'l que a Pm1c lbrilccellurn tcnlm
de:;i~mdu.

:tnte.c; da lran!CrêtJcia c :1pús cuusulta cumn Pm1e receptora.
como sendo relevunte emtenuos de nilo-pmlili..>taç:ln e i111pt1tlante pant
11 11tt1.ietu. ttrnth•\ilu. upernçãn tlll maunh~nçfltl tle c•(tlill:UII~I!tn t•n
imftt:Jthmlc:: p:un u JMu•·~c:;..mucnln tlt• mr~ll"li:•lm~t•lr:"m· 1111 nmtcli:Jl e \i)
inclui. lltn!t a c1~ n:iu estã limilml;~. ~~~~nht•o:: t("<:tii\'ClS. ul'~ali~•"'
lh1t1J!Il'liicns c ÍlllllfCS~IS. ICi•.isht•~. inlimu:w:lr1 de prnj~·tu c nr.1mmio::
tet·nit.'C1S e 11J1Ct':!.t'ifllt:li~: mas tii) ·~:-tclui infinttt:!l;:i:n (lÍ~ptllliH·l :111
pnhlic1•. A cnu~ul!a :tcfnm re!Ciidn ol•:\'" t't•n:.:i•l<::ml' :t ~·:tp:l('id:r•l•.:
"'''ll"lt•!!Íc:t cntllt,!!t:na d:t l'ath:: rcccph•ra.

Uma Parte n!o usará as elápsulas deste Acordo com o propósito de obter
vantagem comercial ou com o propêsito de interferir em relações comerciais da tXtlr.l

""''·

.

.

S.
A coopernçllo ccmtcmpfada neste Acordo $Cr.i cf~mu.la de a~unJo ~m as
leis, ~ulamentos c politicas cm vigor no Bmil c no t"as1adoi.
•.•• 1.

. ARTI<jUJY, ..
I. .
.. Material nnclcnr, n~at~. etfuip:uncnttl c tecnuh•~!ia itlculilic;lt!u;: nu
parat!f3lb (1) do Ane:w A est."U'ão st!JC!Im 3 es:~c Acordo se as l':utcs tiv"'-rcm tru~tlo

notificações por escrito m11es da transferência.
2.
!teus iúentilicados nos p:mi!!f<~l~ tiiJ,. tiiit e (iv) do A11c:ro
sujeitos a este /\cordo <tllllo ser se acordado di!Cre:ntemeutc pelas I'artes.

AJZJ'!(i(Jil

1\ Cooperaç-'o C:OIItCIUIII:tda neste Acmúr1 está rei:~ m> u~tJ.
desenV(l!Yimeuto c: a)Jiicalj.io da eucrgia mtc:le:~r )h'lr.l lins pacílicos c poúc mcluir,

J. .

int~ralia:

escnto.
a) o I.Omecimento de infànnaçllo, que iuclui Lccuolol;ia, telaciou:!Uo :1:
i) pesquisa e desenvolvimerJio,

.ti. ~ar:lo

Outr~. iiCIJS 1r.lo co(~os pelo p:U".i~,WJ.fo (I) nem pelo Jlar.ip;~liJ (2J deste
Anr~o estarão S4Jerlos a este Acordo sempre qi1C as l'artcs tiYei'Cm ct~~tcord:tdo por

·

4.
As atdoridadc:s &over~wncutai~ aprupriadas
mnbas M Àartes
~abeleec:rão notilic.'lçào c 0111ros procedimentos <llhninâ$1mtivos objetiY.IIJdo
nnplemcmar as clalistllas deste Artigo.

de

ii) ~tide. $egurnnça nuclc:~r, procedimentos e planejanreuto de
emcrgdtcia c proteção ambiental,

iíi) cquipamec!tO (incluindo o fon1ecimento de projetes, desenhos e
espcc:i6caç&s),
iv) usos de material nuclear, material e equipamento (incluindo
proc:cssos de produção c especifiCações), e
1 tmnsrerêucia de p:r!e:l1le c
àquela iufbnnaç;1o:

v)

onlrl~

díreilus de pruplic.!:IC!t:

•dativ:1~

AR]'!Si() VI

b) o lbntecinteu\o de ruaterialnudcar. de umletial e de ettuit>auu..'1tlo;
c)

a implemcsllaçi'lc• ele prqjctc•~ JWIU ptlS!JIIi~:t c tles!:ll\'llh·itnc!lh> .. as...,irn
Cotl!" 1111rn u JKtticl!l e a aJ>lic:••:ltl da cn~ll!Í:I nuclear p:n:t 11 IISt.> cm
\,'l'llnJI(l!l, I:Ji~ CU!Illl liJ;;Ii\:U]\111:1, l~l~~I~~IIÍ:t, UICtfidna ç j..'CIH!p:iu tlc
dctricid:u.lc;

Ames do e•rriquecimeuto de qmll•tuer matcrlnl l!uclc:~r · :t•~ieitct :! ~sr e;
Acordo a 20% <lU n•llis no isõtopn U 2.15 on dtJ rqmM:C1is:uncn1o tle •ltl;ll!ttiiCI' malcrinl
nuclear S\ljcito a este 1\eordo, o eonsentimenlo cscrit~ de am!l.1S as l"m::tes !>Cci_ u_~lich•
Tal conscmimcnto dcscreveri sob ((WIÍS condições o JllutUI:IiiJ rcsult:utte ou o ur.lni11
enriquecido a 20% ou m:ais sc:tdo cstocadn~ c m:ados. lltn õ'lcordo cJUC facilite :1
implementação desta elãusula podeti ser csl<lbclceido por ambas :IS Parlt..,,
A&'OGO VI!

et .trci:nmnc:ulo têcnü:n iuchrimlo
1rein:~menlt) c n $CII 11m1;
ft

li

:tC\...~u

l'fesiliÇ:'In cfe ::t"-'>Í:<:Iênci:II~'CIIÍI.'il

:tn l."t[nipmncuto 1clm:iun:.du au

C S(,'r~'ilptl!'l.

incl!liUtfu illll'tt•;imhÍII de

1.
Material nuclear, rnaterial, equipamento ou tecnologia m!icitos a este
Acordo ttlo ser!o usados pa."11 produzir ou adquirir de oatra maneira. :umas nucle:treS
ou qualquer outro artd'ato truciCIU' CJ:plosivo, seja qu:al foro seu tipo.

J!critu:o; c c:qii."Ci:lli!tl:l!<:; c

AR'f!(iO !!f

. As: ~·m.'~. elevem encn">.i::rr (' lat:ilitar a t'U"]'<.'t:l'~:lu cnt1c ,..., Jlt.~~~O:l'> !o:C•b
i11<:1;;1id:lo;.m, :11!-:uu:c tlt.~h· 1\cttuln

sua.~ re~pe~.:tn·1~ Jmtsút<;iiest.'t'lltlttt:.~l•"-""

2.
O uso, dcsc:novolvimenlo ou aplicação de euergia nuclear pnra tins
padfícos, ni\o incluirã o dc:scnYolvimento, procluçllo, aquisição Clll tcsle de artelilto~
nucleares C;(!)IOSÍYOS. As Partes deste Acordo não reçebcrilo 1111 fnn•ccc:r.lt> a:o::.-.istêitci.1
prua o desenvohimc:nto. produç4o, aquisiç.lfo ou ICSI.c de Mll.'l<: nuck:u·cs <MI uulnm
artefaiO$ explosivos nucleares.
3.

(.'11111 rclnç!o ao m:rlcri:tl nuclc:H" dentm d11 terrilc'•rio dt1 llrnsil, o
contido no paráj1r.Útl (I) deste i\ni1:f> ~ verilic:adu cm ~ .. tCnt.+.l dn

~ompromisso
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1\conlo de Sal~ emrc (1 Umsil, 'l1 ltcpilldicn 1\q!CI~ÍIIR. :1 1\)!.ênl.i:l
Rra.~leiro-Argcnti'nn de Conlr~bilid:Kie e L'unt«tlc de Mah.·ri~•~ Nttdc~••c:;: c :1 1\J.!ênci:.
lutemacicm:al de Energia 1\tômic::t, cm ctJIH~:dlt~ c•••~• u TnumiH de I'HI~t n;;ln de 1\nu:l:c:
Nudcnre:t 11.1 1\mêric::l l~uinn c nu C:-.ril)(:, Tnt~IVi:t, :;~.• (Klr t]ltlllt111..>J 11111Ch·u. 1111 t'ln
qu:dqucr IL'111po. n 1\~tcia lntenntcit,.ml de 11.ttt.'l'r.i:t 1\ttimil,:., m111 c~li~cr :1plicamk•
tais :mlvugtlllrdns det~ra do lenittirio tln Hrn~l, n l~m:il ~mdt•ir.i de iu~eilÍaln um
actmln ect1ll o (.';u1:1CI:I pam o eslabeleçÍI\n:slln cl:l$ :o;;tl\7lj!.U:trd:ll< tb 1\U: J\ uu ele nm
~istesnn de ~,l\-a~nl:1s que llt: cunronnc nu!l f1'Íitcil'ins e fiiC"H.:etlitllcnlnll dn Si~l<;-m:1
de ~ktl\11!!tJ:lriL1:C cl:~ 1\IE/\ c tflle 11n:vcja :1 Ht•li~:1u di! :!l.'llllaj..'ltUda::: :t lc>~,lus us it,;u~

tlenln• dcttcnrittlrio do Hrnsil. que ~jattt ~ujeitos n <!:llc Acuccl\1.
·1.
. l'om u:laçiln :t rnatcri:d nuelcnr 1111 l1.'1l'ifi1tiu d11 l':s:mul:i. i1 L'llmpnnni!l'lll
Cfllttidv un Jltlnii!To'lb ( 1) tk~c i\rti1,tt1 ~ Vt.'fiiH:m.ln L'l11 decurràteia do ;u:nttlo d~
1'.11\.:t~ entre tt l"anm.ll1 c n 1\f:.-êltda lnlem:tdnmll de E111eq.:i:t i\tcintica, em
cone:'dlo cucu n 'I'NP. TocL'l,in. !<e JXlr c]Wihl1ter molh~, un cm tftt.'llc]uer \CIIIJIO, a
Ap.~cin lntemaciott:d de l~••ersia Atômica 1\!lo estiver aplic:utdo tais ~1\-a&uardas
demru do tenitõrio do Canud;i. o <:ntmd:i conduici de imediólto um /\curdo com o
Bmflt~ t1 cstnbc:lecimento de !lltlvn}Umnla:c tl:t AIEA tm tk: um sistema •ttJC se
Çtlllfnnne mllf. fllinci(1iffil e fl«IC:din~eutc~S elo Ri<~l~tL'1 ~~ ~::olv:•eu:tnla~ •la Al!ê1K"ia c
que J>rt:vtja ~ llllli\.o;t\'l111 tk: ~h~ltlt:~ltl~ :tlt>tkw u~ it·.,,~ tl\:nlwtl" kuih11 i11ch• •~:111r1•l:t
qtte sej:nu !=njeito!l :'1 ~te 1\cmtlu.

ARTKiO X\

Qualquer controvérsia decorrente da inlcrpretaçJo ou ·nplic.1çilri dcsre
Aeordo, que nlo seja resolvida por acgociaçilo ou de outra fomm _m:ord.'lda et•.tre :11:
Partes seri,. rnediantc 301ic:itaçllo de qualquer das Partes. •ublnetlda a tnu, tnbumlf
arbitml, que sc:ra composto de tres árbitros. Cada Parte designará um árbitro e os doi!~:
mbitros elegeria um terceiro, nllo nacional de ncnhwna ·das Partes. que sed o
Presidente. Se dentro de triDtll (30) dias da solicitaçlo de arbillagcrq, uma das Partes
n1o tiver designado mn árbitro, a outra Parte na controvérsia 'podení solicitar ao
Presidente da Corte Intcmacional de Ju:stiça a n~ de um árbitro pm1 a Parte que
u1o o tenha designado. Se: dentro de trinla (30) dias da designnçlo ou da nomen~ de
lirbitrot para ambas u Partes, o terceiro arbitro nlo tiver sido eleito. qualquer dô1S
Partes poderá solicitar ao Presidente da Corte lntemacinnal de JustiçA A lltlll1e:'lç;lo du
teteeiro Ubitro. Se o PresldeRie da Coc1e lnlcm:u:iolllll de JtL'!Iiçn fnr rmcinn;tl de
qualquer das Partes ou estiver impedido de e:cercer M rcfcrid:t.'l liii!Ç\ic'- n
VicewPresidcnte será convidadn 11 fazer as !ICCe:'l:llliria."' imli~. Se n Yicc-l'residcule
for IJin nm:Jonal de qualquer dftS J'arics tW.I csti11et Ílllf!Cditfn tfc c:lero::t llll n:ferid:t.'l
funçOes. o pró:cimo membm por anti&~~idadc W t'urte lnlcm:ICiunal de JtJJIÍÇ:.. '14~1\:lo
seja naclooal de nenhuma d:u Part~ :seril comidndo a fnT.Cr :te HC'Ce<l.~ri:ls imlic:Oç9P.
Unta maioria \Jos membros do tribunnl :1rbilrnl l:'lmtÍiuini m11 quunnn .e tmra: :1~
decisões serio too~ por voto majoritariu de lucb 'l!'llltemhnt!l tkJtnlHIIJ:tl :~~hifr.1l
O f)f(ICedimemu Drl!ilrnl ~ dclennitQI.In 111.:lutt·i{n"J.'II. Ao; clcci~i~ dn hihncml '~lfn
ObriJ:'216rin.<: lll'IJ'a N11ba!l :1., 11octt:'l e imrftti1CIIIad;t:( Jlclll~ 1111$111AA. Ã ICt\IIIIICillt;:it> riu~
:lfbitrns scr.í dctettninadn t.'illll base II:ICJUCb dcjn\n:.o; ati hr1C'd.1 C:mte lnMtJ:rciun:il tk:
Justiçn.

lltlt:ttt:tial mtd<.o:u

fl'!tll1;1tl~'t'l:i ~ujr.:it<t a

•) se' detenninadO \lÍIC "ele nàel é utiliT.ãvo::l nu pr;~tiçamcmc rc<.:~'!"-'.r.i\d
J1l
nento e&ll uma IOnn:. IJ!Iávcl Jlarlt CJtt."'lquer :l~lvttlade

pnn:

p"':e:Ute do 11onto de vi~ta da., ~lvm,'1mrdn~ JCICnd_:'l~ no
~-18e:;r Vll dcs1e ASi!Wo-AIItb:.u: as i .utcs aeci1arlo ii dc!~ 1 111~çào

f1 •

1

·

·

c::tc ll~·•·t<lt• :11,;: que:

la Agência lntenlllCioual de Energia 1\tOlnic:l. de enntoumdmle

e~t~ ' : dispositivos paru o lertnil~o ~ .!=ttlvnguilrt.las du accrdo úe
salvaguard:ls relevante do qual a Agcucca e Pnrte~

b) seja transrerido do território da P:lrte reccplom de acordo oom as
cláusulas do Artigo V deste Acordo; ou

c) acordada diferentcmeate entre as Partes.

AB'llliu xn
1.
t.':kla !'arte infonnarn l1 uutrn pur mein de Trnca de Nul:t!l rÍnamlu .11\-cr
annpritlo r:t1111 r-.,: rclewl!le!! recJnisilcl!l cotr,ltilncinrr:ri~ e k'l:o1i~ 1111rn 1i cutrnd;1 '-""'"i{!tlf
1fesle Aartdu. E.,qe Acoo.lc1 enlrnriL r::111 "ib'llf' na o.bla clla nltimn n::ferid:t Tn~Ctt de
~~~

.

'

2.
F.:ste l\t'OI'dt! i'ICI'Ü CIIIIC'Iidntfo 11 IJUIII<JIICf 111t'IJIICI1fo rnedi:IIIIC Cl
COflllCI1Iimentn ~to das !>artes. (.lanlqucr emettda a este Acofdo entrnr.i cm YÍl,'tlr
coarom1e os dispositivos do vm81u'nfu (I) deste Artigo.
,
1

~.
~~~ 1\CIIllicl vcmmt~ eu1 \'ÍJtC•r l"'f 11111 1'\'liutln di' triUI:t tJIII iiiMl!': !'e
neulnmca dm:_ l'm-1~ ti".cr lltl\ilicach• n c'tltl:w l'mte de !Qm illlettç:lltl de te~uritmr ~e
1\co~tkt
me~Mt!l !11:1!'. lei I~ :nrt~ tb t"C(IÍI~II t~ tiCfiC'\hl. t"õ'fe J\1.'Nt\n
- cmltlnll:lm en~ \'rp.t>r jl(ll' tJCrl,w.lr,: ~licil'llmi!t: de t IIII ~k:7. :.n<o:c. :1 11!1n ~ crnc. '['Cin
1
11CI_l~'!' (úl ~ nle:\C!! mrlt:'l dn e"'C(Itrnçftu de C\llllhtn~ pcrit>du adicit1n:d. 111113 l":nle
··
.
no\thtJIIe :t "'~'a dc!:!m intcuçill.•tktennir~;~re:tc l\c'I'!Jth•

r;tn

0 malcrial e equipamento pennanecerá sujeito a este acordo ate que:

2.

a) seja tramfcrido do território da Parte receptora. de acortlo COtll as
clâusulus do Artigo V deste accrdo; ou
b) difeRutetncute :~.cordado entre :tS l"lu1d.
3.
A tectwlugin pernmneceni sujeitn a <:!>1c
difercnletlletlle acordado entl'l:i as l'".ut~.

At.'tll'tlo.

:1tC

CJIU.::

4.

Niu obscat\le o tCnnino deste J\ec1rdO, ns obrigaçiles cuntidas. no Arlit-"U
111. pani!P'3ro 5 e nos Artigos IV,V.VI,VII,VItl. IX, X e XI deste Acorduo
pennanecer!o enr visor ate direret\letncute acurdad~ ~s P:lr\'7..

scj;~

Em rc do que, tendo sido devidantetlle autoriz.ndo p<1ta este propósitu
pelos setts respeç~ivos Governos, assinam este Açorda.

ARTitiO IX

1.
Cada !'arte tonmr:i tcKI.u :1!1 medi:!;,~ IK.'CCS.._,;,i:L~. (lfUtii:I<.:Íi~~,i:-; :i:-;
:uncnças tlfedmninantcs de tetiiJXI em let11fll•. (lllr.l :l.'t~cl!ut:tr :1 J1Wic<,':11' h:«~.':! dt•
ntateri:d nuclenr s1údtn a este Act~rdn c:. cvmn mhtimu. :I.Jllic:u:i ni'v1::i:-õ d~· llrll\L'lfilo
li!lica conm dclenninadu no .1\nc:ut li delllc Acu1dn.

z.

J\!1 t•artiC$ em(lfCt.'lMier.'kt 001~111t:t.~ a )~Çtlitlu ele qn:tlcJIICT llllt:l cki:N ~uhrl."
qttt:l'ti>e:l rcL1cionntlll.<: iiJMCllt:Ç;ln lilli1:1t dt: matct·i:lltmd.c:•r. ~ttnft.'li:tl, f."~ui_tllUI1Cnlrt c
\ectl~>kl~ia ~11ieitM n este 1\cctnio, incluindo ntt•telm~; rd:lll\11!: :r pruiL'ljiln hstc:t durantc
o tr.u1.'1p!.'ll~e intcnmcit~~ml.

Feito em Brullia, em ;. 'l... de maio de_ 1996, ~ idiomas português,
rrancCs e inglês, SCIIdo lodos os textos igualmente autelrtiCOS. .

'-

fZ-t~~
PEt.O OOVERNOIOA REPUBUCA
FEDER.AnVA DO BRASIL
Luilll Felipe Uamprei•

),t...,~ f.\,.J,

~E.O ClO'fRNO 00 ('.\NAIM---ç-

t.loyd A,-cwortlly'

I

I.
As !'artes empreender-lo I.Vt~Sultas 11 tJUalcJner !1101\lL'IIIU :1 Jlet.lidn de
tfLmltJIIer mnn del'lls pnm ~nfir u cli:ti..-n cmi~Witne~tln d;IS \l{liÍ!!"Içi~ d~lt'. Actmltl.
i\ A~:--e,u:ilt lntcmacirm:'ll rle Ener~a 1\tt'ltnic:.IJI,w.IC'f'.i ~'!r Cllct~idmla a tmrlil.'it>ar on hti:l
consull:tS. mcdi;m\c pctliclu de nm~~ :t!ll'ntl~.
Ai' m!lorio!HdCS p•\~11:111\C'Illni~ llJIIIltlli:lt_l:r!! t.'lltnhcle«'l;"t" :rin<:1~
Jmnl !âcilitnr :t in~plenrenl.'lç~u etethn tlei'tc: Acnuln l" t:II'!IIC'CIIdct:ltl
con.<mltl\!1: :um:tlmal1e t\\1 :t CJI'Iillqncr mnnu:ntu n~«li:mtc r.ulit•it:~,.ilc• ti•• rtmdqrt~"f da.~
:tllftllid:JCk~. !':ti~ CUII~Ltl\m: prJl!~o.T.lH IUI\l:lf 1ÍIInt3 \k \rrn.'õt dt: t:IMI'C!=IIUII\JêttC.:i:!.

M~!gjal Nudnr Mp,tçrjnl EgnjmuuiaJln e Tg;nq!m•iv.

2.

;~dmini:qm\h'O'II:

~

3
:

d~

Cada Parte mediaute wlicitnrt.Jo. inthnnarâ ;_;;11m _t':nte

A~!cia lnlent.1d~;l_

reintório mais recel;te dn
cler!.nv::
atividades de '\!erifir:aç!o da AgCncta em seu ten1 uno
sujeito a este Acordo.

d.~!: t.'tlnchL~

~~~~~~i~~;c~~
'

St~j;jlgs Dq!e Açonkt

i}

Macerial nucfcar, m~terial. equipaniCOCo e teçnofoPaln!nSieritlos cutre
u Partes, diretantente ou por meio ele teReiros;

ii) Material e mllcrial !Uiclear produzido ou ~ com base cm
qualquer equipamento sujeito a este Acordo. oa dccormlle de ~ uso;
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proecsudo com base em c[tlllquer
aweriaJ nuclear ou material sujeitos a esce Acordo, ou decorreute de
seu uso;

iii) Material nuclear produzido ou

iv) Equipamento que a Parte receptora. uu a P:!rtc llmteCedurn :;~pi!S
consullóll com a parte receplm, tenln1 delcnuin:u.lo Clllllll wojctOOu.
construido ou operndo com base em teenulo~,.oi., :tdma tciC:rida uu

deconcme do uso da

mc~ma

tecuologja nu

iulhnm•~·:iu

técnica

derivada de equitl:tmento acima reiCridn, A cnnsnlta :teima reiCrida
considerará a cnp:~eidõldc let:nalüt;ica endúçe~aa da l'ane te<.-<:ptf.)f;l,
Sem reslriuçir a gcm:mlidadc do que [ne<:etk. et[uipmm:ntn IIIIC s.1ti:di.l~':l
tudos os três critérios :seguinte!:
.

'a) CJIIC ~j:t do mesutoli[Kl du t.'t[ui[llllta:_•ututlo:linido cm (iJ(b,1n ê.t>rt!it.:lcl.
const~~Ju ou [IDX:t$S~Ill otx:rm."'ÍJnmi.,. l'ôt~ttlns t."S~uci:thm:nte cm
[mlCe:>S(.JS li~i~~ e qnimictlll i1=11ais nu :~emCih.1utc.o::. t•mdi>nu~· m:l»dmlu
t'K'Ir ncrito !ld:ls l':ntes antes da ll:tusli:tência dn Cl[ttipamentn JCICridn •
cm {it.
llJ ~[ne se,in m:~i111 dcsii!JUidn t>ei:J l':rrlt: ICC:l.1'11lr:r
lt101c~.:ct!ura õ!plis ct»l.~lla ctnr> a l'mtc u::t:ttllorn; c

llfl

pela l':utc
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reator como dcftnido 110 parigr.úO (I) acima • em llllla pressão de ttperaçi'lo que etceda

50 auoosfcru.
7.
Tubos de zitcõnio: metal de :r.ircónio ou ligas em fonmt de tubo$ uujnnt:t$
de tubos e em quantidades excedendo SOO quilos por ano·, especialmente projetados ou
preparados~ uso em reator confonnc definido no par.'lgrnJO (I) acima. e nos quais a
proporçfo de hâlitio pua .zireãnio é de menos de I:SOO partes por peso.

8.
Bombas de elementos ~frigcradores primáriOs: ~bu cspecialtnentc
projetada ou pn:pamSu para cin:ulaçAo do elemento rcfiigerador primário dos
reatores auclcucs conforme definidos no parágrafo ( 1) acima.

~·
Plantas pua o ~lo de elcmCiltos
equipamento cspecial.mcule projetado ou preparado par.l tal.

~mbustl.veis

im.diados e

Uma "planta pana · o reprocessamento de•·'.clemenll'l!l cmnbuslivei$.

i~iados" _inclui o cquipamctdo e componente5 que nonnnlzuenle est:l" etn c~ml:ll;,

d~n:to.

ou dirct:amenle controlam o eombustlvel irradiado c o malcrial nuclear principal
e os llUXO!I ~c .pmccssame~~ro de pcodut~ de l!ss.'lo. Ntt [lfeSCflle cstrulo da teetmltiJ!.ia,
somer~te do1s Itens de equcpamcnto ~lo COIIStdemdtl$ dcnrro du sig~•ilicatlu da li'm:c
"'equipaJnenlos especialmente projctados ou preparados p:ll'a rol~:
.
a)

:- .t.:J a prirncim opemç:it) inici:~Ua U<t locnl de jmi~i<;flu da l'mte rccqlltlllt
no _Pr.17.n de 20 :mos a cm>tar lln. dat:t d<l primeir:t U['dm;ào do

_ _ti!Uip::rmeutu H:li:ridu nu !:UIJ.p:tr.igralh ta).

M~uin.,:o: de triturnr c!CIU~ILir.t de cncnhu:çtivci:-~ irr.ulimlus.:
cqutrramento opcmdo renmtmm."'ffe l.~leci:•hm.:ntc ttruj~'1mlu un
preJ"!rndo Ptlf!l O IL"oCJ e111 j)[H!J1:1." de n;:pr,IC~IIICI1to cunlhnne
1clenllfieado. nc1ma e com o !l!tuito de cmtar,üctritnrôlr, ou tcts:rr jU'II\-i5CS
coanbu:slivccs lludcurc:s irradi.ml.'J!Ç, !Cb:~ ou v;~rn.~

,,ec,l1~"111~.

b) Tnnquc:o:. de !:C!Otr.lllça criric."t IC.jt. d.i<l"ti.Ct"rn
lliiKJIIrAIII[:ne;t
ou ele 11\je) especialmente JH'tljetat!o:c c•u .rreParncJu.s pru-a rtro. en1 phntta
d: repmees:o::uneato conlhnne identilklldo ticima•.Cum u innlito de
thssol\lel' cm~tbusllvel •mclt:nr irrntli;)do' e" ;[tte. sejam c.-:;Jl..,7ct de
$11J)011llr liquido allmncllle CIJITQSÍ.~"O. e ~~ente c que [»lS.<:a :;er
rernotamenle earrcpclo e csloc:ado.

!;uuh?II!!Sjj!O

I.
Reatore:s nucleares capazes de operar de III:Uleita a manter uma re".lÇào em
cadda de fi~o autC>+sustentável controlada, ~duindo reatores de eneq!ÜI zero, 'u
Ultimo sendo defmido como reatore:s cotn um lndice m:â.<o:imo projetado de produç:lo, de
plutQnio ttio ell:cedeudo lOt.l gramas por ano.
'

TO. ,_,
Plant?' lr.trn a f:Writ:~Çlltl de ctcinetJio~·:;.m\·,lJusliveis e ettuip:u11c1110
espec.... meme PfUJet:'ldo ou prep;lr.ldo para C:S$C fim::
Uma ·~Jiantn. pam a fallricaçllo

dC elementos Ctlt~ib·1 ~ti~'Cis- inclui:

Um "'rea!or nuclear'' inclui basicanieute os itens contidos dentro ou
diretamenkl vinculados ao vuo do reator, o equipamento que controla o nivd de
potência no núcleo, c os compor~ent~ que ncmnalmente cootêm, ou ent coutato direto
com. ou controlam o demento rcfrigcrKcr primário.

Nlo e inlcnção excluir reatares que podcriatn rnzoavclmcnte ~ COJ1ll7..CS
de modificações para p!pduzir signifie311temcntc mais de IOU gr.unas de ,,hJléllrio por
aüa. Rcatores projctados pan1 operações sustc1tatl~ e1n uivei~ ~y.nillcativos de
pott!nci:a. independente de :>~1a cl\p;~eidade de J?fodnç.5o de plutciniu, nàu s!o
considerados "reatares de energia zero"',
2.
Va!roS de Jlress::lo dC'I re:unr: Vll!llv.l de 111eCal. t:llllltt lmiclmlc$ culnplct:.s nn
como partes scmi-rabricadas a cs1es dC!IIil>õ'ldo!l. CJUe scj:un ~peciabucnle Jlnijc:tml.-..~~: 1111
~das parn comer o uitcletJ de 11111 re:tlor 11ncle:tr C(olllt'l delinitlo lltt l':u:'•l!r.liiJ (I)
ae~ma e =vazes de suportar a pressilo de uvernç.llu ~~~ t:lalli:IIIO rcfci;.cmdtll p1im:"!•io.
fabrie:~d,,

Uma placa SUJICrillt p:m1 o \'liSO de Jln..~o;:lu dtJ rc:::rtur ..: nm:t JIC!fil pré·
principal dOo~ de pres.o;:lo.

~

ln!CillttS du rcntur. colnnm: de !':IIJltM"IC e Jll;te:JS smc:c u unc:k·u 1.' nutms
mlcntos dn ~·a~o. tubo:; de ~mi:r. de varn tle controle, c:::cudc~ ténuic:o~. clclk:lucl.'!l:
plae<~S da srmk: do nilcleu. plac::tS de diJU~u. etc.
•

hJ '' <.11uip:11u~,dtltJuc :~ela o •nat~rial nuclc:Jr dl.·ur~:· d:t ~ulx:rtmn: c

itciJs: p.1rá ~ C.J,e'mç·i;~ r;;ctlc>tcs. .:~~im
cooto itens individuai~ plancj:rdtlS p:tm ;JI~;mna d:rs 11pcmções:
precedentes. tais como \lel'ilicação da Ílllcgridade da eabertnra ou d1,
selo, e o tratamento fu1al para o c:ombuslivel sci:Jdo.

c) o coztiunto J::omplctO' Je

ll.
Equipamenlo, fora instrumentos analiticos, especialmente projetados ou
preparados para a separação de ísótopos ou uduio:

"'Equipamcnro, fora itts!nnueutos attalílicos, cspeciahneute projetado::;
pan1. a separaçlo de isótopos de ur.tnio" inclui cada um dos it~ns principais ele
equipamento cspcc:ialmeruc projetado ou preparado para o processo ele scparaç:lio. Tais
itens incluem::

• barreiras de d.ifu.s:lio gasosas
-armazéns difusores gasosos

Miiquinmo: de carreg:amento e de tletõCarg:a de cmnbustlvd do l'l.'3tor:
projetadn ou preparado pm'll inserir 011
corno delinido no par:igral() t 1) acima.,
e3JI~~nado a c:.rrc~ em o~il~ ou en111n;:g:mdo ru:pectos de nlinbamento ou
~1e.onameuto 'CC:'C:Imcllle suhshcados p~ra Jlcnnitír canp!cxu opernÇt~ de
~rt'-? de cmnlmsllve~ com() :'IIJI!Cbs nas t(lmrs vi!=-:lu diret~l on m:essu ao c:umlltLo;tlvd
n....... esta nunnalmente útspuulvcl.
4. .

eq~ri[?:IIIIC1tto n~,nipulntório espec:ialme~tte
rchrn~ combltstl\·1': cm 11111 rc:ttor J>uelcar

- usembléias centrifugas: de gás, resiste11t~ à c:orrosilo de UF(~t

- tu1ídades de separar;lo por ..jet n07.7le'"
·unidades de scp~~rnçlo de vôrtiee

I

• tpnde compressor ccutrirut,.'O ou a:.: ia! re.o:istetlte :\corrosão de UF6
V:'I! :IS tle cnntmle du rcator: \'arn." C!:(JCCialtneute pmjetaci·Lit 1111 1 1~-amths
f~r::t 0, CCHIIT\lle ~~~ ÍIIC~ÍCe <!e rt'l'IÇ~tl em 111111'dllr nuclc:tr ~11110 \leiiufdll nu lllll'n~']~

S.

ncmt.,, F$le st~n mdm. aléln da !r.trte ~le a~il\1 du 11tntnm. 0 S\l~'l<ltte 1111 ao::
est.m\urns 1k: !:1J:::tcmnçiln pam da ~c lumeetda~ SC.:[!;ITlH.hu 11cntc.
. 6.
Tubos de pressão do reatar. tubo~ 1111e ~1n C!':JJeei:dniCtlle 'puljet:u(u~ 1111
pn:parados para conter clcmcutM combustlvci!l c a cle~ne~ltO rcliigermk•r pricmirio no

-selos especiais de compressores Jmrn t.:~is comtn-cssoto;,
12.

Pbul:ls para a produç5o de :it;u:t llCSl'IJn:
Umn "J>fanta pam a !H"Odllçiill de :iy.u:t
cquipazncnlo ~pecialmente Jlrojel:1d<t parn

indtti a Jlt:n~:t ,_. n
enritp!P:CÍnH:nltl de dc:uiCcitl

f!CS.,tb ..
(t

ANAIS ÍlO SENADO FEDERAL

748

Tr.m~c cOtn ~ espeei:Us,
tmn~port.e de maleri:li!l das cac~ills 11

tlll seus cc>m!X"IOS. ~rn Comu, qn;tlctuer fmç;lu sit:nilic:ullc dtlll i1~1~

essenciais aopcraç:kl da. pbot::~.

(,ltmlqucr<:OIIIpcliiCII!C priucil'al (III
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-----"""*-------------.. . . . . . . . .

ANEXO t.:

l.
Deutério e â~_:ua pesada: lku~o e flll~lttuer co1npt:J~tu de llcntério ecn
que a raz.!o de dcuti:nc para hidro;ênio exceda I:SUUO para usa cm reator nuclear. tal
eomo definido no pacigrarQ I do AneJW 9, cm quantidades tjUC cxcedalll 200 kK: de
~mo, de dcuterio cm quafquct período de (12) rn~
Grafite ,com pure.a nuc:lear. Cif31ite çom nl~d de pun:m 'uperior a àneo
boro equivalente c~ densidade supenor 1 1,50 8fVIIU por
ctn~lm cübtco em qucuidade:r que eJ~;cedam JO toneladas m.:trieu et~~ qualquer

2.

Pll'l:~ por mil~ da

pcrlodo de 12 meses.

·

ANEXOU

con10 acima detínidt1 pm
c m c. ain<b, sab coml~nJe
de acmnpanMmcs c em coslt!içijes cj\le IISXgiRnt C3trcita

(-·1011.·

_ ____

. . . . ...,(.1

··~,.,._,-·------·-·~
,,_.r ...

.,, -~__,...,..,.._

_.m~

__ . !
~

41U_......,__,...,............,,_....
_ __...._.,ft .....•........•C-"'•..,_.,........_ ,......._,_,
olo--.-·-•--•-~~oso~.r.r--~~-•-•...._.,..,....-:r•

Artigo XX tl9 nm»lllQ !ly Agência lulermwiunal sle Çnen:ip Atsjmjej!

-•c-...-.-•..._.,_.,.....,.,.--....- • -

~

Conforme utilizados no Estaluto:
I) o termo material especial fissioná:vd" significa piU,fônici 2~ urànio
233; unblio enriquecido nos isôtopos 235 ou 233; qualquer material
que contetú1a um ou mais dos acima m~cionados: e quai:sq~ outros
materiais fissionáveis que a Junta de Governadores venha a delemUnar
de tempos cm tempos, mas o termo "material C$pecial fissiettâvel" 1tio
inc:l ui material fonte.
2) o tenno "urânio enriquec:ido no isótopo 235 ou 233" significa urãnin
que c:ontttllla os isótopo!! 235 ou 233. a1nbos crn quantidade tnl que a
razio da abund:inc:ia da soma desse$ isótopos para o isótopo 238 seja
superior à raUo do isótopo 235 para o isótopo 238 tfUe ocorre na
natureza.
3) o termo "materi:!.l (ónte" ~>ignilica urânio contendo a<t mi~lll.r.t' qliC
oc:ortem na natureza; urinio ctniMlbreeido no isótopo 23S: ltirín;
qualquer dos acima menc:icnndos 110 rmmn de met:d. lip::.. Cfllll(KJSCo
químic:n ou concentrado; '(nalq~ mtlmmalerial que ctllllenl!=l um mt
mais dos ac:im<~ menc:ion:~do:t em eonc:Cfltraçõe:t a serem detcnuin:li.L1:t
pela Junta de Govenlõldures de ten;pm~ e111 lempm:; e lJUili!l<tiJct OtJ!rmt
materiais que a Juma de Uovemadurcs venha a dt.'lenninar ele: tc:mpo'
em tempos.
R
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Os n!veis acorda(l!JJ de proteç.Ju lisiC3. smu UJSe&UrudoJ pcl:~s
autorid3dU govem:amc:nlais apropriada! no uso, estoea&tln e lninSI'Ufle tlus materiais
eonsu.utc:s da anexa ~11 incluiria, como mlni1no, u seguintes e:w.~cltl'illi~ dt
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ANEXO I!

·

Legislação citada anexada pela
Secretaria-Geral da Mesa

~rot~

CA1"ECiORJA III
Uw e ,E,toeaacm em ire& 1 que o aecsso 6 controlzlo.
Transporte com precauções t:llpcciais, incluindo :unnjo prCvio cn~ o
rtmelente, o ftQeplor e o ttamportador, e. em C'UO de ttan.~porte
intenmcional, aconlo ~ en~ Estados que espeeifiq11e tempcl, local c
us procecfimenlus pu~• t:an~erCnc:ia da responubilidade pelu tr.ansporte.

CATECiOitiA 11
Uso c ctOCIIIItnl etn ãn:a protC'IIida "qne 11 llCCSSO C contrut:ulo. i~ C
t11na. :ire. sob consta.nre vigi!Auci11. por &uartl~ ou artclilt(IS elelrilnieUS:
rodeada. por b:trrirll flsica. com número lin1it:«<n de JIOtlt~ ele cutr.rda e
sob controle apropriado, ou ifU~htUC'I' iren eotn uivei cqui~:dcme de

Constituição
1988
Ttnn.o IV

Do POOE:R. LEotsu.nvo

sct:~a.rssica..
an':ln~l entre 1>
remelenlc. a reeeptlll' e u tr:u~'l(lrt~dor, c. no ca:u.1 de uansptll'te
intem.:u::iOI\81, nconfo prCvie> ClllfC E.~l:Jdo:t I[IIC C':<JICI:i!Jqn<.: ICIIIJII>.Jueaf. C
os procediniCIILOS par.~ :r.ua.usiCri11cia. c.b I"CSplli!J:r.ililid:aüe pc!~.> tr:llls11Qf1e,

Tr11nsporte con1 preanç:ües C!lpi:Cilli:t, incluiudu JlfC\oin

CArEGORIA I
Mnterlals inclulüos

1~;,

t'llltl,.'nrill :ccril11

Jll'l.lfeçid~ ]11.11" ~anal~

all:uuenle t1.mtl:ivds comra. 11$0 ull~toriz:ukl, da se;Wnte nmueira.:

~trila a pessoa~ cuja conrlllbilidadc tenha sido dctami~ c que esteja
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OFÍCIOS
DO PRIMEIRO..SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

N° 204196, de 30 do corrente, comunicando a
rejeição do Projeto de Lei do Senado n• 186, de
1995 (n• 1.399/95, naquela Casa), de iniciatiVa da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
prolbe a nomeação de parentes para cargos· em comissão dá outras providências; e
N° 205196, de 30 do corrente, comunicando a
· rejeição ao Projeto de Lei do Senado n• 176, de
1995 (n• 1.794/96, naquela Casa), de autoria do Se-'
nador Freitas Neto, que dá nova redação ao inciso
. , XV e acrescenta o inciso XVI ao art 24 da Lei n•.
8.666, de 21 de junho de 1993.
··· ·
-

.· ·
·
.•
.

e

Encaminhando à revisão do Senado, autógtafos da segqinte matétia:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 6, DE 1995

· (n° 1.579196, naquela Casa)
Dispõe sobre a remoção de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano para
fins de transplante e tratamento, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPíTULO I
Das Disposições Gerais
Art 1° A disposição gratuita de tecidos, órgãos
e partes do corpo humano, em vida ou post mortem, para fins de transplante e tratamento é permitida na forma desta Lei.
Parágrafo único. para efeito desta Lei, não serão compreendidos entre os tecidos a que se refere
este artigo o sangue, o esperma e o óvulo.
Art 2". A realização de transplante ou enxertos
de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só
poderá ser realizada por estsbelecimento de saúde,
público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas
de remoção e transplante previamente autorizadas
pelo órgão de gestão estadual do Sistema Único de
Saúde.
Parágrafo único. A realização de transplantes
ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo
humano só poderá ser autorizada após a realização,
no doador, de todos os testes de triagem para diag-
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nóstico de infecção e infestação exigidos para triagem de sangue para doação, segundo dispõem a
Lei n• 7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamentos do Poder Executivo.

CAPÍTULO 11
Da disposição Post Mortem de tecidos, órgãos e
partes do corpo humano para fins de transplante

Art. · 3• A retirada post mortem de tecidos,
órgãos ou partes do corpo humano destinados a
transplante ou tratamento deverá ser precedida
de diagnóstico de morte encefálica, constatada e
registrada por dois médicos não participantes
das equipes de remoção e transplante, mediante
a utilização de critérios clfnicos e tecnológicos
definidos por resolução do Conselho Federal de
Medicina.
§ 1°. Os prontuários médicos contendo os
resultados ou os laudos dos exames referentes
aos diagnósticos de morte encefálica e cópias
dos documentos de que tratam os arts. 2°, parágrafo único; 4° e seus parágrafos; 5°, 7", 9°, §§
2°, 4°, 6° e a•; e 1O, quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos relativos aos transplantes e
enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições referentes no artigo anterior por um perfodo mfnimo de cinco anos.
§ 2°. As instituições referidas no artigo anterior enviarão relatórios ao órgão gestor estadual do Sistema Único de Saúde, que encaminhará os dados consolidados ao gestor nacional
do sistema, de acordo com o disposto na regulamentação desta Lei.
§ 3° Será admitida a presença de médico
de confiança da famflia do falecido no ato da
comprovação e atestação da morte encefálica.
Art. 4° São considerados doadores as
pessoas que fizeram constar da Carteira de
Identidade ou da Carteira Nacional de Habilitação a expressão "doador de órgãos ou,.t13ci~
dos•.
f R
§ 1°. Será gravada, de forma indelével e
inviolável, na Carteira de Identidade Civil 'e na
Carteira Nacional de Habilitação, a opção por
uma das alternativas: "doador de órgãos ou tecidos•; "não-doador de orgãos e tecidos•; •sem
definição".
§ 2° A gravação de que trata este artigo
será obrigatória em todo o território nacional a
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todos os órgãos de identificação civil e departamentos de trânsito, decorridos trinta dias da publicação
desta Lei para os documentos tirados pela primeira
vez.
§ 3°. O portador da Carteira de Identidade
Civil ou de Carteira Nacional de Habilitação emitidas até a data a que se refere o parágrafo
anterior poderá manifest'!-r sua vontade de
doar ou não tecidos, órgãos ou partes do corpo
após a morte, comparecendo ao órgão oficial de
identificação civil ou departamento de trânsito para
proceder à gravação da sua opção.
§ 4°. A manifestação de vontade feita na Carteira de Identidade ou na Carteira de Habilitação
poderá ser reformulada a qualquer momento, registrando-se, no documento a nova declaração de
vontade.
·
§ ~- No caso de dois ou mais documentos
legalmente válidos com opções diferentes quanto
à condição de doador ou não, do morto, prevalecerá aquele cuja emissão for mais recente.
Art. s•. A remoção post mortem de tecidos,
órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz ou da que se houver declarado "sem
definição" na Carteira de Identidade ou na Carteira
de Habilitação poderá ser feita, desde que permita
expressamente por ambos os pais ou por seus
responsáveis legais.
Art. 6". É vedada a remoção post mortem de
tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas
não identificadas.
Art. 7". A remoção de tecidos, órgãos ou
partes do cadáver sujeito por força de lei a necrópsia somente poderá ser realizada após autorização do médico-legista e citada em relatório
de necrópsia.
Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, de óbito em decorrência de causa mal definida ou de outras situações nas quais
houver indicação de verificação da causa médica
da morte, a remoção de tecidos, órgãos ou partes
de cadáver para fins de transplante ou terapêuticas somente poderá ser realizada após a autorização do patologista do serviço de verificação de
óbito responsável pela investigação e citada em
relatório de necrópsia.
Art. a• Após a retirada de partes do corpo, o
cadáver será condignamente recomposto e entregue aos parentes do morto ou seus responsáveis
legais para supultamento.
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CAPflULO III
Da disposições de tecidos, órgãos e partes do
corpo humano vivo para fins de
transplante ou tratamento
Art. 9° É permitido à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de órgãos, tecidos ou partes do próprio corpo vivo para fins de transplante ou
terapêuticos.
§ 1° A permissão prevista no caput deste
artigo limita-se à doação entre cônjuges e parentes até o terceiro grau.
§ 2° Qualquer doação entre pessoas não
relacionadas no parágrafo anterior somente poderá ser realizada mediante prévia autorização
judicial, ouvido, a critério do juiz, o Ministério Público.
§ s• Só é permitida a doação referida no
caput deste artigo quando se tratar de órgãos
duplos, de partes de órgãoJ;, tecidos ou partes
do corpo cuja retirada não impeça o organismo
do doador de continuar vivendo sem risco para a
sua integridade, não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, não cause mutilação ou deformação inaceitável e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora.
§ 4° O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas,
especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada.
§ s• A doação poderá ser revogada pelo
doador ou pelos responsáveis legais a qualquer
momento antes de sua concretização.
§ s• O indivfduo juridicamente incapaz, com
compatibilidade imunológica comprovada; poderá fazer doação nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento 9Jt
ambos os pais ou responsáveis legais, autori~
ção judicial e o ato não oferecer risco para a sua
saúde.
§ 7° É vedado à gestante dispor de tecidos,
-órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto
quando se tratar de doação de tecido para ser
utilizado em transplante de medula óssea e o ato
não oferecer risco à sua saúde ou ao feto.
§ a• O auto-transplante depende apenas do
consentimento do próprio indivfduo, registrado
em seu prontuário médico ou, se ele for jurídica-
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mente incapaz, de um de seus pais ou responsáveis
legais.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Complementares
Art. 1O. O transplante ou enxerto só se fará
com o consentimento expresso do receptor,
após aconselhamento sobre a excepcionalidade
e os riscos do procedimento.
Parágrafo único. Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas con. dições de saúde impeçam ou comprometam a
manifestação válida de sua vontade, o consentimento de que trata este artigo será dado por um
de seus pais ou responsáveis legais.
•
Art. 11. É proibida a veicuiação, por qualquer meio de comunicação social de anúncio
que configure publicidade de estabelecimentos
autorizados a realizar transplantes e enxertos,
relativa a estas atividades.
Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local do Sistema Único de Saúde realizarão periodicamente, por intermedio dos
meios adequados de comunicação social, campanhas de esclarecimento público dos benefícios
esperados a partir da vigência desta Lei e de estímulo à doação de órgãos.
Ar!. 12. O Poder Público constituirá, no prazo máximo de dois anos, contado da data de publicação desta lei, junto aos órgãos de gestão
estadual do Sistema Único de Saúde, centrais
de notificação, captação e distribuição de órgãos, com a finalidade de, nas respectivas áreas
de jurisdição, coordenar o sistema de doação de
tecidos, órgãos e partes de corpo humano, vivo
ou morto, com fins terapêuticos; organizar e
manter uma lista única de pacientes receptores;
e supervisionar o funcionamento dos bancos de
tecidos, órgãos e partes do corpo humano, entre
outras competências definidas nos termos do parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. O Poder Executivo, por intermédio do órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde, regulamentará o disposto
neste artigo no prazo de cento e oitenta dias, a
contar da data de publicação desta Lei.
Art. 13. É obrigatório, para todos os estabelecimentos de saúde, notificar à central de notificação, captação e distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer, o diagnóstico de
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morte encefálica feito em pacientes por eles atendidos.
...,
Parágrafo único. Quando não houver a central de notificação, captação e distribuição de órgãos; a notificação deverá ser feita à Secretaria Municipal de Saúde, e,· na falta desta, ~ Secretaria Estadual de Saúde.
.
CAPITuLO V .
Das Sanções .Penais e Administrativas

SEÇAOI"

.

Dos Crime~> .

Ar!. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do
co.rpo de pessoa ou cadáver; em desacordo com as
··
disposições desta Lei:
Pena -: reclusão, de dois a seis anos, e multa,
de cem a trezentos dias-multa.

§ 1° Se o crime é cometido mediante paga ou
promessa de recompensa ou ÍJor outro ínoiivo torpe:
Pena - reclusão de três a oito ·anos, e multa,
de cem a trezentos dias-multa. · ·
·
§ 2• Se o crime é pratiCado
resulta para o ofendido:

éri. pessoa Jiva, e

I - incapacidade para as ocupações habituais,
por mais de trinta dias;
11 - perigo de vida;
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de três a dez anos, e multa,
de cem a quinhentos dias-multa.
§ 3" Se o crime é praticado em pessoa .viva, e
resulta para o ofendido:
I - incapacidade permanente para o trabalho;
11 - enfermidade incurável;
III - perda ou inutilização de membro, sentido
·
ou função;
IV- deformidade permanente;
V-aborto:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e multa, de cem a quinhentos dias-multa.

§ 4° Se o crime é praticado em pessoa viva e
resulta morte:
Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa,
de cem a oitocentos dias-multa.
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Art 15. Comprar ou vender tecidos, órgf,os
ou partes do corpo humano, sob qualquer r?retexto:
·
Pena - reclusão, de cinco a dez anos, e
multa, de. cem a quinhentos dias-multa.
Parágrafo Linico. Incorre na mesma' pena
quem promove, intermedia, facilita ou ·aufere
qualquer vantagem com a transação.
Art. 16. Realizar transplante ou enx.erto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que se tem ciência terem sidtJ obtidos
em desacordo com os dispositivos dest:a Lei:
Pena- reclusão, de um a seis antes, e multa, de cem a trezentos dias-multa.
Art. 17. Recolher, transportar, •guardar ou
distribuir partes do corpo humano de ·que se tem
ciência terem sido obtidas em desacordo com os
dispositivos desta Lei:
Pena -·reclusão, de seis m•eses a dois
anos, e multa, de cem a duzentos dias-multa.
Art. 18. Realizar transplante ou enxerto em
desacordo com o disposto no art. 1: O de.sta Lei e
seu parágrafo Linico:
Pena - detenção, de seis r.neses a dois
anos.
Art. 19. Deixar de recompor c;adáver, devolvendo-lhe aspecto condigno para sepultamento,
deixar de entregar ou retardar sua entrega aos
familiares ou interessados:
Pena - detenção, de seis meses a dois
anos.
Art. 20. Publicar anlincie> ou apelo pliblico
em desacordo com o disposto no art. 11:
Pena- multa, de cem a duzentos dias-multa.
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§ 2• Se a instituição é particular, é proibida
de estabelecer contratos ou convênios com entidades pliblicas, bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou
daquelas em que o Estado é acionista, pelo prazo de cinco anos.

Art. 22. As instituições que deixarem de
manter em arquivo relatórios dos transplantes
reàlizados, conforme o disposto no § 1• do art.
3°, ou não enviarem os relatórios mencionados
no § 2• do art. 3 2 ao órgão de gestão estadual
do Sistema Único de Salide, estão sujeitas a
multa.
§ 1° Incorre na mesma pena o estabelecimento de salide que deixar de fazer as notifiÇI!;ções previstas no art. 13. . .. ·
, f. ~
§ 2° Em caso de reincidência, além de m,uita, o órgão de gestão es.tadual do Sistema Único
de Salide poderá detem1inar a desautorização
temporária ou permanente da instituição.
·
Art. 23. Sujeita-se· às penas dei 'àrt. 59 da
Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, à. empresa de comunicação soc:ial que veicular anlincio
em desacordo com o di~;posto no art. 11.

Das

CAPfirULO VI
Finais

Dispo~slções

Art 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 25. Revogam-se as disposições em contrário, particularmente aLe/i n• 8.489, de 18 de novembro de 1992.

PROJETO APR<:;!VADO NO SENADO
SEÇÃO 11
Das Sanções Administrativas
Art 21. No caso dos crimes previstos nos
arts. 14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de salide e as equipes médico-cirurgicas envolvidas
poderão ser desautorizadas temporária ou pernamentemente pelas autoridades competentes.
§ 1• Se a instituição é particular, a autoridade competente poderá multá-la e, em caso de
reincidência, poderá ter suas atividades suspensas temporária ou definitivamente, sem direito a
qualquer indenização ou compensação por investimentos realizados.

Dis~

!

se> bre a remoção de órgãos,

tecidos e jlartti JS do corpo humano para
fins de transpiÚnte e tratamento e dá ~
tras providênc! as.
O Congresso NaC'Jt onal decreta:
CAIPfTULOI
Das DisP: osições Gerais
Art 1• A disposiçiío gratuita de tecidos, órgãos
e partes do corpo hun nano, em vida ou post mortem, para fins de trans ;plante e tratamento é permipda na forma desta Lei.
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Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, não
estão compreendidos entre os tecidos a que se refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo.
Art. 2" A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano
só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelp órgão de gestão nacional do Sistema Único
de Saúde.
Parágrafo único. A realização de transplante ou
enxertos de tecidos, órgãos ou. partes do corpo humano só poderá ser autorizada após a realização,
no doador, de todos os testes de triagem para diagnósticos de infecção e infestação exigidos para a
triagem de sangue para doação, segundo dispõem a
Lei n• 7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamentos do Poder Executivo.

CAP[nJLO 11

Da Disposição post mortem de tecidos, órgãos e
partes do corpo humano para fins de transplante
.,: ._ ..fl.rt. s• A retirada post mortem de tecidos, órgã- ··
os ou pãft'es do corpo hunnano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada
por dois médicos não partiDipantes das equipes de
remoção e transplante, mecliante a utilização de critérios clínicos e tecnológiCO!> definidos por resolução
do Conselho Federal de Medicina.
§ 1° Os prontuários m ,édicos, contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes aos
diagnósticos de morte encef álica e cópias dos documentos de que tratam os artn. 2", parágrafo único; 4°
e seus parágrafos; 5"; 7"; 9•, §§ 2°, 4", 5° e 7"; e 1o,
quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos, serão mantidos
nos arquivos das instituiçõe~; referidas no art. 2° por
um perfodo mínimo de cinco anos.
§ 2° As instituições rele •ridas no art. 2° enviarão
anualmente um relatório cort tendo os nomes dos pacientes receptores ao órgão gestor estadual do Sistema Único de Saúde.
§ 3° Será admitida a p •resença de médico de
confiança da famOia do faleci< io no ato da comprovação e atestação da mone eno efálica.
Art. 4° Salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos desta Lei, p resume-se autorização
a doação de tecidos, órgãoB ou partes do corpo,
· para finalidade de transplante s ou terapêutica post

mortem.
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§ 1• A expressão "não-doador de órgãos de tecidm;" deverá ser gravada, de forma indelével e inviolável, na Carteira de Identidade Civil e na Carteira
Nacio.nal de Habilitação da pesSoa que optar por
esta condição.
..
·
§ 2° A gravação de que trata este artigo será
obrigatória em todo o território· nacional a todos os
órgãos de identificação civil e departamentos de
trânsito, . decorridos trinta dias da publicação desta
Lei.
§ 3° O portador de Carteira de Identidade Civil
ou d.e Carteira Nacional de. Habilitação emitidas até
a data a q.ue se refere o parágrafo anterior poderá
manifestar :;ua vontade de não doar tecidos,~os
ou partes dt~ corpo após a morte, comparecendo ao
órgão oficial' de idéntifie<ição cMJ ou departamento
de trânsito e• procedendo à gravação da exi>ressão
"não-doador 1de órgãos e te.c:;idos". ·
'
§ 4° A rr,18llifestação de vontade feita na Carteira de Identidade ou na Carteira de Habilitação poderá ser reformu1'ada a qualquer momento, registrandose, no docume,nto, a nova declaração de vontade.
§
No c:aso de dois ou mais documentos legalmente válidos com opçõe,s diferentes quanto à
condição de dc•ador ou não, do morto, prevalecerá
aquele cuja emissão for mais recente.
Art. s• A ~emoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes elo corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá se>r feita desde que permita expressamente por ambó.s os pais ou por seus responsáveis
legais.
Art. 6• É vedada a remoção· post mortem de
tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não
identificadas.
Art. 7" A remoç;ão de tecidos, órgãos ou partes
do cadáver sujeito por força de lei à necrópsia somente poderá ser realizada após autorização do médico-legista e citada em relatório de necrópsia.

s•

Parágrafo único.. No C!lSO de morte sem1 assistência médica, de ót•ito em decorrência de causa
mal definida ou de outras situações nas quais houver indicação de verificação da causa médica da
morte, a remoção de ttlcidos, órgão ou partes,de cadáver para fins de transplante ou terapêutica somente poderá ser realizada após a autorização do patologista do serviço de verificação de óbito responsável pela investigação o citada em relatório de ne·
crópsia.
Art. 8• Após a re·ürada de partes do cbrpo, o
cadáver será condignamente recomposto e entregue
aos parentes do morto ou seus responsáveis legais
para supultamento.
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CAPÍTULO III
Da disposição de tecidos, órgãos e partes do
corpo humano vivo para fins de
transplante ou tratamento
Art. 9° É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de órgãos, tecidos ou partes do próprio corpo vivo para fins de transplante ou
terapêuticos.
§ 1° A permissão prevista no caput deste artigo limita-se à 'doação entre cônjuges, pais e filhos e
innãos.
§ 2• Qualquer doação entre pessoas não relacionadas no parágrafo anterior somente poderá ser
realizada mediante prévia autorização judicial, ouvido, a critério do juiz, o Ministério Público.
§ 32 Só é permitida a doação referida no caput
deste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de
partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não
represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental e não cause mutilição ou
deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora.
§ 42 O doador deverá autorizar especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada
§ 5 2 O indivíduo juridicamente incapaz, com
compatibilidade imunológica comprovada, poderá fazer doação nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento de
ambos os pais ou seus responsáveis legais e autorização judicial e o ato não oferecer risco para
a sua saúde.
§ 6° É vedado à gestante dispor de tecidos,
órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto

quando se tratar de doação de tecido para ser
utilizado em transplante de medula óssea e o ato
não ofercer risco à sua saúde ou ao feto.
§ 7 2 O auto-transplante depende apenas do
consentimento do próprio indivíduo, registrado
em seu prontuário médico ou, se ele for juridicamente incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais.
CAPITULO IV
Das Disposições Complementares
Art. 1O. O transplante ou enxerto só se fará
com o consentimento expresso do receptor, após
· aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento.
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Parágrafo único. Nos casos em que o receptor
seja juridicamente incapaz ou cujas condições de
saúde impeçam ou comprometam a manifestaçãq
válida de sua vontade, o consentimento de que trata
este artigo será dado por um de seus pais ou responsáveis legais.
Art. 11. É proibida a veiculação, através de
qualquer meio de comunicação social, de am.íncio
que Configure:
a) publicidade de estabelecimentos autorizados
a realizar transplantes e enxertos, relativa a estas
atividades:·
b) apelo público no sentido da doação de
tecido, órgão ou parte do corpo humano para
pessoa determinada, identificada ou não, ressali
vado o disposto no parágrafo único;
c) apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou en1
xerto em beneffcio de particulares;
Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local do. Sistf;lma'Único de Saúde realizarão periodicam!mtà, através dos meios
adequados de comunicação social, campanhas
de esclarecimento J:'Úblico dos beneffcios esperados a partir da vigência desta Lei e de estfmu-1
los à doação de órgãos.
Art. 12. O Poder Público constituirá, no prazo máximo de dois anos, contado da data de publicação desta Lei, junto aos órgãos de gestão
estadual do Sistema Único de Saúde, centrais·
de notificação e captação de órgãos, com a finalidade de, na suas respectivas áreas de jurisdição, coordenar o sistema de doação e transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano,
vivo ou morto. com fins terapêuticos; organizar e
manter uma lista única de pacientes receptores;
e supervisionar o funcionamento dos bancos de
tecidos, órgãos e partes do corpo humano, entre
outras competências definidas nos termos do parágrafo único.
Parágrafo único. O Poder Executivo, através do órgão de gestão nacional do .Sistema Único de Saúde, regulamentará o disposto neste artigo no prazo de cento e oitenta dias, a contar da
data de publicação desta Lei.
Art. 13. É obrigatório, para todos os estabelecimentos de sáude, notificar, à central de notificação e captação de órgãos da unidade federada onde ocorrer, o diagnóstico de morte encefálica feito em pacientes por eles atendidos.
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CAPÍTULO V
Das Sanções Penais e Adminsitrativas

que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo
com os disposttivos desta Lei:

SEÇÃOI
Dos crimes

Pena-reclusão, de um a seis anos, e multa, de
150 a aoo dias-multa.

Art 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do
corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo com as
diposições desta Lei:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa,
de 100 '360 dias-multa.
§ 1• Se o crime é cometido mediante paga ou
promessa de recompensa ou por outro motivo torpe:Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de
100 a 150 dias-muHa.
§ 2• Se o crime é praticado em pessoa viva, e.
resulta para o ofendido:

Art 17. Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência
terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta Lei:

a

I - incapacidade para as ocupações habituais,
por mais de ,trinta dias;
11 - perigo de vida;
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

Pena-reclusão, de seis meses a dois anos, e
multa, de 100 a 250 dias-multa.
Àrt. 18. Realizar transplarrte ou enxerto em desacordo com o disposto no ar!. 1o desta Lei e seu
parágrafo único:
·
Pena-detenção, de seis meses a dois anos.
Art 19. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno, para sepultamerrto ou deixar de errtregar ou retardar sua errtrega aos familiares ou irrteressados:

· Pena - reclusão, de três a dez anos,.e multa,
de 100 a 200 dias-multa.

Pena- detenção, de seis meses a dois anos.
Art 20. Publicar anúncio ou apelo público em
desacordo com o disposto no art. .11:
Pena- multa, de 100 a 200 dias-multa.

§ a• Se o crime é praticado em pessoa viva, e
resulta para o ofendido:

SEÇÃO 11
Das Sanções Administrativas

IV- aceleração de parto:

I - incapacidade permanente para o trabalho;
li - enfermidade incurável;
III - perda ou inutiiização de membro, sentido
ou função;
IV - deformidade permanente;
V-aborto:
Pena- reclusão, de quatro a doze anos, e multa, de 150 a aoo dias-multa.

§ 4° Se o crime é praticado em pessoa viva e
resulta morte:
Pena - reclusão, de otto a vinte anos, e multa
de 200 a a60 dias-multa.
Art 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou
partes do corpo humano:
Pena-reclusão, de três a otto anos, multa, de

200 a a60 dias-muHa:
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
promove, intermedeia, facilita ou aufere qualquer
vantagem com a transação.
Art 16. Realizar transplanté ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de

Art 21. No caso dos crimes previsto nos arts.
14, 15, 16 e 17, o estabelecimerrto de saúde e as
equipes médico-cirúrgicas envolvidas poderão ser
desautorizadas temporária ou permanerrtemerrte pelas autoridades competentes.
§ 1• Se a instituição é particular, a autoridade
competente poderá multá-la em 200 a a60 dias-multa e, em caso de reincidência, poderá ter suas atividades suspensas temporária ou definttivamente,
sem diretto a qualquer indenização ou compe~ção
por investimentos realizados.
·
t~
§ 2• Se a instituição é particular, é proibida
de estabelecer corrtratos ou convênios com entidades públicas, bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou
daquelas em que o Estado é acionista, pelo prazo de cinco anos.
Art. 22. As instituições que deixarem de
manter em arquivo relatórios dos transplantes
realizados, conforme o disposto no ar!. a•, § 1•,
ou que não enviarem os relatórios mencionados
no art. a•, § 2°, ao órgão de gestão estadyal do
Sistema Único de Saúde, estão sujeitas a multa,
de 100 a 200 dias-multa.
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§ 12 Incorre na mesma pena o estabelecimento
de sat1de que deixar de fazer as notificações previstas no art. 13.
§ 22 Em caso de reincidência, além de multa, o
órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde poderá determinar a desautorização temporária
ou permanente da instituição.
Art. 23. Sujeita-se às penas dq art. 59 da Lei n•
4.117, de 17 de agosto de 1962, a empresa de comunicação sOcial que veicular anúncio em desacordo eom o disposto no art. 11.
CAPÍTULO VI
Das Disposições finais
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 25. Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Lei n• 8.489, de 18 de novembro de 1992, e o Decreto n• 879, de 22 de julho de
1993.
Senado Federal, 4 de março de 1996. - Senador José Sarney, Presidente de Senado Federal.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N• 7.649, DE 25 DE JANEIRO DE 1998
Estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue
bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando a
prevenir a propagação de doenças, e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Ar!. 12 Os bancos de sangue, os serviços de
hemoterapia e outnas entidades afins ficam obrigados a proceder ao cadastramento dos doadores e a
realizar provas de laboratório, visando a prevenir a
propagação de doenças transmissíveis através do
sangue ou de suas !rações.
Art. 2• O cadastramento referido no artigo anterior deverá conter o nome do doador, sexo, idade,
local de trabalho, tipo e número de documento de
identidade, histórico patológico, data da coleta e os
resultados dos exames de lalboratório realizados no
sangue coletado.
Parágrafo único. Será recusado o doador que
não fornecer corretamente os dados solicitados.
Art. 32 As provas de laboratório referidas no
art. 12 desta lei incluirão, obrigatoriamente, aquelas
destinadas a detectar as seguintes infecções: Hepa-
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tite B, Sl!ilis, Doença de Chagas, Malária e Síndro,
me da lmunodeficiência Adquirida (AIOS).
Parágrafo único. O Ministério da Saúde, através de portarias, determinará a inclusão de testes laboratoriais para outnas doenças transmissíveis, sempre que houver necessidade de proteger a saúde
das pessoas e os testes forem disponíveis.
.Ar!. 42 Os tipos de provas laboratoriais a serem
executadas bem como os reagentes e as técnicas
utilizadas serão definidos através de portarias do Ministério da Saúde.
Ar!. 5" O sangue coletado que apresentar pelo
menos uma prova laboratorial de contaminação não
_poderá ser utilizado, no seu todo ou em suas !rações, devendo ser desprezado.
Art. 62 A autoridade sanitária e o receP.tor
da transfusão de sangue ou, na sua impossibilidade, seus familiares. ou responsáveis terão
acesso aos dados constantes do cadastramento
do doador ou doadores do sangue transfundido
ou a transfundir.
Art. 72 Compete às Secretarias de Saúde das
unidades federadas fiscalizar a execução das medidas previstas nesta lei, em conformidade com as
normas do Ministério da Saúde.
Art. ao A inobservância das normas desta lei
acarretará a suspensão do funcionamento da entidade
infratora por um período de 30 (trinta) dias e, no caso
de reincidência, o cancelamento. da autorização de
funcionamento da mesma, sem prejuízo da responsabifidade penal dos seus diretores e/ou responsáveis.
Art. go A inobservância das normas desta lei
configurará o delito previsto no art. 268 do Código
Penal.
Art. 1O. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir de
sua publicação.
Ar!. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
· ·
Ar!. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1988; 1672 da lnde-,
pendência e 1000 da República.. - José Sarne~d
Francisco Xavier Beduschi
·'
LEI N2 8.489, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1992 ',
Dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo
humano, com fins terapêuticos e clentíf~
cos e dá outras providências.
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O Vice-Presidente da República, no exercício
do cargo de Presidente da República
Faço Sa.ber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art 1• A disposição gratuita de uma ou várias
partes do corpo post mortem para fins terapêuticos
e científicos é permitido na forma desta lei.
Ar!. 2" (Vetado.)
Art 3° A permissão para o aproveitamento,
para os fins determinados no art. 1• desta lei, efetivar-se-á mediante a satisfação das seguintes condições:
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Art. 10. É permitida à pessoa maior e capaz de
dispor gratuitamente de órgãos, tecidos ou partes do
próprio corpo vivo para fins humanitários e terapêuticos.
§ 1• p, permissão prevista no caput deste artigo limita-se à doação entre avós, netos, .pais, filhos,
irmãos, tios, sobrinhos, primos até segundo grau inclusive, cunhados e entre ~njuges; · · · ·
§ 2" Qualquer doação entre pessoas não relacionadas no parágrafo anterior somente podeJJá ser
'
realizada após autorização judicial.. . .

·.§ 3° O disponente deverá autorizar especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo obje'to da
retirada

I - por desejo expresso do disponente manHe&tado em vida, atmvés de documento pessoal ou oficial;
11 - na ausência do documento referido no inciso 1deste artigo, a retirada de órgãos será procedida
se não houver manifestação em contrário por parte
do cônjuge, asi:endente ou descendente.

§ 4° Só é permitida a doaÇão referida no caput
deste artigo quando se tmtar·de órgãos duplos, partes de órgãos, tecidos, vísceras ou partes do oo·rpo
que não impliquem em prejuízo ou mutilação grave
para o disponente e corresponda a uma n~ida
de terapêutica oomprovadamente indispensável à
. pessoa receptora.

Art. 4° Após a reli rada de partes do corpo, o
cadáver será condignamente recomposto e entregue
aos responsáveis para sepultamento ou necrópsia
obrigatória prevista em lei.

Art. 11. A não-observância do disposto nos
arts. 2•, 3", 5°, e•, 7", a• e 10 desta lei será punida
com pena de detenção de um a três anos, sem prejuízo de outras sanções que no caso couberem.

Parágrafo único. A nao-observância do disposto neste artigo será punida de acordo com o art. 211
do Código Penal.
Art. ~ (Vetado.)
Art. 6" O transplante de tecidos, órgãos ou partes do corpo, somente poderá ser realizado por médicos com capacidade técnica comprovada, em instituições públicas ou privadas reconhecidamente idôneas e devidamente cadastradas para este fim no
Ministério da Saúde.

Art. 12. A notificação em caráter de emergência, em todos os casos de morte encefálica comprovada, tanto para hospital público, como para a rede
privada, é obrigatória
Art. 13. (Vetado.)
Art. 14. O Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta lei no prazo máximo de sessenta
dias, a partir da data de sua publicação.
Art. 15. Esta lei entm em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Lei n• 5.479(1), de 10 de agosto de 1968.
Brasflia, 1a de novembro de 1992; 171° da lndependência e 104° da RepiJblica. - ITAMAR
FRANCO- Maurício Corrêa -Jamll Haddad.

Parágrafo único. Os prontuários médicos detalhando atos cirúrgicos relativos aos transplantes e
enxertos serão mantidos nos arquivos das instituições referidas e um relatório anual, contendo os nomes dos pacientes receptores, será enviado ao Ministério da Saúde.
Ar!. 7" A retirada de partes do cadáver, sujeito
por força de lei à necrópsla ou à verificação diagnóstica causa mortls, deverá ser autorizada por médico-legista e citada no relatório da necrópsia ou da
verificação diagnóstica.

a•

As despesas com as retiradas e transArt.
plantes previstos nesta lei serão custeadas na forma
· determinada pela sua regulamentação.
Art. 9° (Vetado.)

DECRETO NO a79, DE 22 DE JULHO DE 1993
Regulamenta a Lei n" 8.489(1), de 18
de novembro de 1992, que dispõe sobre a
retirada e o transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, com fins
terapêuticos, científicos e humanitários.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constitui-
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ção, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei n•
8.489, de 18 de novembro de 1992, decreta:
Art. 1° A disposição gratuita, a retirada e o
transp Jante de tecidos, órgãos ou partes do corpo
humano, vivo ou morto, com fins terapêuticos, humanitários e cientfficos obedecerá ao disposto na
Lei n• 8.489, de 18 de novembro de 1992, e neste
decreto.
§ 1• A disposição gratuita, a retirada e o transplante de tecidos, ou partes do corpo humano vivo
será admitida apenas para fins terapêuticas e humanitários.
§ 2° Para os efeitos deste decreto, o sangue, o esperma e o óvulo não estão compreendidos entre os tecidos a que se refere o caput
deste artigo.
Art. 2• Os tecidos, órgãos e partes do corpo
humano são insusceptfveis de comercialização.

LEI N• 4.117 DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO VIl
Das lnfrações e Penalidade

(Os artigos 58 até 99 foram revogados pelo
Decreto-lei n• 236, de 28-2-67, e substituídos pelos
novos arts. numerados de 58 a 72. Suprimidas os
arts. 73 a 99. Ver o texto do Decreto-lei n• 236, de
28-8-67).
DECRETQ-LEI N• 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modHica a Lei n•
4.117, de27 de agosto de1962..
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 9°, § 2", do Ato Institucional n• 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 3• São revogados os arts. 58 até 99 da Lei
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, os quais são
substitufdos pelos seguintes novos artigos numerados de 58 a 72:
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•Art. 58. Nos crimes de violação de telecotmunicação, a que se referem esta Lei e o art.
·151 do Código Penal, caberão, ainda, as seguinMspenas:

I -para as concessionárias ou permissionária>S as previstas nos arts. 62 e 63, se culpadas
po.r ação ou omissão e independentemente da
a~\o criminal;
11 - para as pessoas ffsicas:
-.... ,,.. ,, -~ ....
a) 1 (um)
2 (dois) anos de detenção eu
perd<l qe cargo ou emprego, apurada a responsabili<dade em processo regular, iniciado com o
afastatmento imediato do acusado até decisão final;
b)' para autoridade responsável por violação
da tele•~omunicação, as penas previstas na legislação em vigor serão aplicadas em dobro;
c) :serão suspensos ou cassados, na proporção d,a gravidade da infração, os certificadqs
dos operadores profissionais e dos amad~s
responsáveis pelo crime de violação da tele.~omunicação.
.
·
Art. !;9. As penas por infração desta Lei
são:
a) mult-a, até o valor de NCI$1 0.000,00;
b) susp.gnsão, até 30 (trinta) dias;
c) cassa:ção;

a

d) detenqão.
.
..
§ 1• Nas: infrações em que, a jufzo do Contei,
não se justificar a aplicação de pena,· o infrator será
advertido, considerando-se a advertência como
agravante na õtplicação de penas por inobseJVãnqia
do mesmo ou d'e outro preceüo desta Lei. ·
§ 2" A pena de multa poderá ser aplicada isolada ou conjuntarnente, com outras sanções especiais
estatuídas nestõt Lei,_
§ 3" O vale>r das multas será atualizada de 3
em 3 anos, de a-cordo com os níveis· de correção
·
monetária
Art. 60. A aplicação das penas desta Lei _compete:
" ·- ·•·
a) ao Contei: multa e suspensão, em qualqufr
caso; cassação, quando se tratar de_permissão;
b) ao Presidente da República: cassação, mediante representa~\o do Contei em parecer fundamentado.
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(À Comissão de Assuntos Sociais.) /
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - ,'o
expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Nos tennos do art. 376, letra c, do Regimento Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n• Sir, de
1995, do Senado Federal, o Projeto de Decrete> Legislat~o n• 103, de 1996, terá, perante a Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo
de 5 dias úteis para o recebimento de emend:~s. findo o qual a referida Comissão terá 15 diaf; úteis,
prorrogáveis por igual período, para opinar '50bre a
proposição.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres.
É lido o seguinte:
OF/GABIIIN° 797
BrasRia, 31 de outu'bro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência qlle o Deputado Marcelo Teixeira passa a integrar, '!la (lualidade
de Titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 1,.517-1, de 1•
de outubro de 1996, em substituiçãCI ao Deputado
Wilson Branco que passa, na quatlidade de Suplente, a substituir o Deputado Elise u Padilha.
Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apreço. - Deputado Mll:hel Temer, Uder do Bloco PMDBIPSDIPSUPSC;
O SR. PRESIDENTE (Emartdes Amorim) Serão feitas as substituições solici'tadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva.
A SR1 BENEDITA DA SILVI' (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre~idente, Sr"s e Srs.
Senadores,
SEGUE DISCURSO NA INTEGRA DA
SENADORA BENEDITA DA SILVA:
VISita a El Salvador a cor.vite da Unicef

Dados Gerais
Localizado a noroeste da América Central, tendo como limites Honduras, Guatemala e o Oceano
Pacf!ico, o país de El Salvador, cuja capital é San
Salvador, possui uma popula~io bastante jovem, de
5 milhões e meio de habitanl.es, composta por 90%
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de mestiços (brancos e índios); e 10% de indígenas
e brancos.
Sua economia está calcada na indústria, comércio, agricultura e pecuária, e em outras atividades como a pesca e a exportação do camarão. Possui um PIB de aproximadamente 7 bilhões de reais e
uma renda per caplta de 1.1 00 dólares. Uma inflação de 11% ao ano e uma dívida externa de 2,5 bilhões de dólares. A força da mão de obra lft&ninina
representa 45% da população economi~llte ativa e o desemprego chega a 9%. ·. · ;: .
· .,. ·
.. Dados Históricos
Habitada pelos índios até .1524, •essa região
da América Central foi colônia espanhola até
1821 , quando se toma parte da FederaÇão CentroAmericana. Marcada por movimentos separatistas
que fracassam, principalmente entre· 183211833, a
proclamação da. república se dá três anos depois
do fim da Federação, em 1841. O jlaís vive um período de estabilidade polftica no fim do· século XIX,
que coincide com florescimento da economia cafeeira.
·
Em 1930, marcados pelas J)rofundas desigualdades sociais, um levante de 30 ll)il camponeses chefiados pelo líder comunista Farabundo
Martí é massacrado pelo exército. Um período de
golpes e ditaduras militares tem início em 1931,
quando o poder é tomado pelo General Maximiliano Hernandez Martinez.
No governo do tenente-coronel Oscar Osório
(1950-1956) o país vive um período de expansão
econõmica, mas a modernização não se reflete no
campo político pois El Salvador tem um regime de
partido único não declarado. Em 1956, o ooronel
José Maria Lemus é eleito presidente depois que
todos os partidos de oposição ou são impedidos
de participar ou se retiram da disputa por pressões
militares. Lemus é deposto num sangrento golpe de
estado, em 1960, quando então é substituído por
uma junta militar, sucedida por sua vez, por outros
caudilhos militares que tomam o poder através de
sucessivos 'golpes e eleições fraudulentas, até o
ano de 1977.
·
··
1
Guerrilheiros e comunistas começam a aumentar suas atividades de resistência ao ·regime
militar e, em 1979, um grupo de civis e oficiais reformistas toma o poder, prometendo instalar um
regime democrático. A guerrilha e os esquadrões
da morte de extrema direita mergulham o país
numa escalada de violência que degenera em
guerra civil depois do assassinato, por pistoleiros,
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do cardeal Oscar Romero, em 1980. Os grupos
guerrilheiros se unificam na Frente Farabundo Martf
de Libertação Nacional. Então, a ajuda militar dos
Estados Unidos que tinha sido suspensa devido ao
assassinato de três freiras norte-americanas por militares, é retomada maciçamente. Durante a década
de 80 a guerra civil se intensifica e 75 mil pessoas
morrem no conflito. Os esquadrões da inorte continuam matal)do impunemente. Napoleon Duarte é
eleito em 1984, num pleito fraudado e por isso boicotado pela guerrilha. Em 1989, a FMLN, já em fase
de negociações com o governo, lança mão de sua
última ofensiva militar.
A transição para a democracia
O fim da guerra' fria .e o impasse no campo
militar criaram as condições para a paz. Em 1992,
sob o patrocfnio da ONU, o governo e a FMLN
acertam um cessar-fogo, assinando o Acordo de
Chapultepec. A.· guerrilha, então, se desmobiliza
formando um partido polftico. O governo reestrutura o exército. Em março de 1993 a ONU instala a
chamada Comissão da Verdade para investigar os
crimes e as violações aos direitos humanos, ocorridos durante a guerra civil. A Comissão conclui
que 90% dos crimes foram cometidos pelo exército
salvadorenho ou pelos esquadrões da morte, çrganizados dentro das unidades de inteligência.
Ainda em 1993 Armando Calderón Sol, da
governista Arena, vence o candidato da FMLN, Rubem Zamorra. A FMLN elege 21 deputados no Congresso de 80 cadeiras e se toma a segunda força
política no pafs. O desafio aluai do pafs é cicatrizar
as feridas produzidas por 12 anos de guerra civil, reconstruir a economia destroçada pelo conflito e resgatar boa parte da população da pobreza.
Para que a paz fosse uma realidade, poucos
sabem o importante papel que o Brasil desempenhou. A Frente Farabundo Marli manteve no Brasil, desde 1988, um representante permanente da
Comissão Político-Diplomática - CPD, o Sr. Ernesto Zolayandia, que realizou um excelente trabalho, o qual tinha como função manter informado
o Governo brasileiro, partidos polfticos e sociedade civil sobre a situação que vivia El Salvador e
buscar apoio no processo de negociação.
Houve várias dificuldades para que o ltamaraty aceitasse receber a representação da CPD. O
deputado José Genufno foi o primeiro a consertar
reuniões entre representantes do ltamaraty e
CPD-FMLN, na tentativa de estabelecer relações,
acompanhado de outros partamentares. Graças a
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estes esforços foi possível estabelecer relações formais desde 1989. neste ano, especificamente, o governo brasileiro esteve constantemente informado
sobre os acontecimentos daquele pais, pelo représentante oficial da CPD-FMLN. É importante destacar que graças a essa comunicação estabelecida foi
que o Governo brasileiro se_ manteve informado sobre o suposto seqüestro do então Secretário-Geral
da OEA, senhor Baena Soares, que naquele momento se encontrava em El Salvador e que a imprensa internacional divulgava com tendo sido se!qüestrado pelos insurgentes, o que ficou comprovado que era falso.
. •
O Brasil participou da missão de paz da:;; NâÇÕ. es Uniqas em El Salvador, com um importante contingente de militares brasileiros. A representação do
Exército brasileiro foi mvito importante e talvez à única missão de paz, das Nações Unidas, exitosa no
mundo. Cabe mencionar a liderança e a capacidade
do então chefe da missão militar' brasileira· 'em· El
Salvador, coronel Romeu Ferreira, recordado até oj;
dias de hoje com muito respeito pelas partes então
envolvidas no conflito.
·
Quero relembrar igualmente, que o Senaddr
Eduardo Suplicy foi o único representante brasilei:
ro que acompanhou a delegação da FMLN, juntamente com outras personalidades mundiais, da Cidade do México até a chegada oficial em El Salvador para as comemorações nos atos de assinatura
de paz, onde milhares de salvadorenhos reunirarllse na praça da Liberdade, em San Salvador. é
uma honra para todos nós que tão nobre colega
tenha participado desse momento histórico.
Todavia, a assinatura dos Acordos de Paz
não trouxe a paz social a El Salvador. Aquele paJs
conseguiu ser, hoje, uma das economias mais estáveis da região centro-americana, com uma taxa
de crescimento de mais ou menos 5% anual, Não
obstante a estabilidade macroeconõmica alcançada, não houve respostas ou melhoras nas condições de vida da população salvadorenha. Mais de
30% da população continua vivendo em situação
de extrema pobreza:. A conquista mais importante
que se deriva dos Acordos de Paz é o processo de
modernização institucional que levou à criação de
uma nova Policia Nacional Civil, uma Procuradoria
para a Defesa dos Direitos Humanos, uma Corte
Suprema de Justiça, mais democrática, e uma Assembléia legislativa (leia-se congresso) mais pluralista, onde estão representadas todas as correntes politicas do pafs.
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Na atualidade, o Brasil tem um tfmido papel de
Cooperação em El Salvador. Graças a mu~o esforço, respaldado pelo embaixador Luiz Henrique Pereira da Fonseca, embaixador brasileiro em El Salvador, existem, hoje, intercâmbios de Cooperação
através da ABC - Agência Brasileira de Cooperação, da Câmara de Comércio Brasil-E] salvador e do
Centro de Estudos Brasileiros.
A viagem
Fui convidada pela UNICEF de El Salvador
para as comemorações do 502 aniversário de fundação dessa importante organização. Participei de várias atividades, entre elas visitas a projetes e UIT)
Foro de Reflexão sobre a s~uação da infância em
El Salvador; onde eu tive oportunidade de expor a
situação da, infância no Brasil. Muito me honrou
este convite, quando, pela segunda vez, pude estar em El Salvador e constatar a existência de um
novo país, um país que a pouco saiu de uma guerra civil e agora vive um processo de pacificação e
democratização.
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Logo depois fomos recebidos pela·Comissão
Política da FMLN onde intercambiamos experiências em relação a polftica pública e processo eleitoral de ambos os países.
A acolhida por parte do Senhor embaixador
do Brasil em El Salvador,· senhor ÜJiz Henrique
· Pereira da Fonseca, e sua esposa; Solange '- foi
de uma delicadeza a toda a prova;· Ofereceramnos uma recepção em sua· casa, quando estiveram presentes várias personalidades polfticas,
empresariais e diplomáticas, entre elas o Núncio
Apostólico. Na embaixada, fomos recebidos pelo
casal que nos levou a conhecer as instalações e o
corpo de funcionários daquela representação. Enquanto caminhávamos, o embaixador disconria objetivamente sobre os trabalhos realizados pela .embaixada, os intercâmbios de eoópéração técniCa e
comercial, realizados entre ambos os. países, e as
atividades desenvolvidas. pelo. Centl'9. de );õ!>ludos
Brasileiros, entidac;le ligacja 4.ernba!xada c_uja excelência do trabalho e aflições que vem enfrentando, . emocionaram-me profundame.nte e sobre os
. quais desejo deter-me
mais
. ....
·
'
,. " '
. . ·adianie:
. , ' ..
Nosso primeiro contato com a Unicef, foi uma
visita que fizemos àquela instituição, quando fomos gentilmente recebidos pelo seu representante
permanente, senhor Crisostomo Pizarro, e funcionários, para conhecermos um pouco do trabalho
da Unicef em El saivado(; . •
·
Mais tarde, participamos do 'Foro de Reflexão
sobre a Infância', organizado pela Unicef, pelo .Centro de Estudos Brasileiros,· ligado à Embaixada do
Brasil, Conselho Nacional para a Cultura e A!:!ll e
PNUD. Foi, realmente, um evento coroado dol ·jpleno
sucesso, quando contou com a _participação dê importantes personalidades nacionais. corno a VaCa-Ministra da Educação, Vice-Ministrà da Saúde~ Empresários e Organizações
Não-Govemainenlals.
·
'
.
...
':.· ... · .....
Nesse foro, foi possível. conhecermos muito a
respeito da situação das . crianÇ<t~>..d.I!·!Ua e.9s trji·
balhos sociais desenvolvidos para.ameniza~ o drama dos pequenos. Ne~;sa oportunidade, profo;,ri Pll·
lestra sobre a s~uação .da infância no Brasil bein.
_como as políticas que estão. sendo desenvolvidas
aqui. A Unicef vem .deseriyol.ve.nc;lo .l.!m .t'lLQal ho
maravilhoso. Visitamos alguns projetes ®senvolvidos por ela, como o .Céntr'ci de "F~roteção ao Menor e fomos recebidos .pela Dir~tofa, que organi~ou
uma interessante. reunião com jo~s ex·m!imbros
de grupos de delinqüentes (BI!ndás) .e 9lÍe hoje
estão tmbalhando em reinserção: .. ··. ' ' • · ·· · · ·
~

Participei de reunião com mulheres deputadas e dirigentes .da FMLN, onde foram tratados temas referentes aos Direitos das Mulheres, participação política, Estatuto da Criança e do Adolescente, polflicas públicas, etc. Na oportunidade, foi
distribuído farto material informativo sobre as atividades realizadas pelas associações e ONGs ligadas à questão da mulher. Pude perceber que as
salvadorenhas estão conscientes de que as disposições constantes da Constituição da República,
da legislação ordinária e todas aquelas que regulamentam a ordem interna do Estado, devem ser
elaboradas de tal maneira que conciliem o pleno
exercfcio dos Direitos Humanos e liberdades fundamentais, contidos na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, assim como dos pactos e convênios internacionais. Assim como atender á saúde pública, à segurança e à educação, a Constituição Salvadorenha traz o reconhecimento e o respeito aos direitos e liberdades das pessoas como
parte do processo democrático.
Todavia a legislação salvadorenha guarda remanescentes de uma cultura parcial, boa parte surgida durante a guerra civil, a favor da população
masculina. A violência contra a mulher é um problema diário e ainda que tenha começado a ser tratada
como um problema social, continua sem ser percebida como uma questão dos direitos h• •.,anos.
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A Unicef desenvolve um trabalho decisivo junto
às crianças ~lvadorenhas de baixa renda, numa
época em que El Salvador está se reerguendo dos
escombros de uma década de guerra oivil, quando
os mais prejudicados foram as populações pobres. A
Unicef trabalha, não somente com o atendimento à
reintegração infantil mas, em parceria- com outras
entidades, como o Centro de Estudos Brasileiros,
desenvolve. ativiqades na área da cultura. Estivemos
participando de um encontro com artistas salvadorenhos, quando o vereador Antônio Pitanga realizou
uma interessante palestra sobre o cinema brasileiro,
sua história e perspectiva para o futuro. Ainda em
parceria com a Ceb, a Unicef, também desenvolve
projetos musiçajs. TIVemos oportunidade de assistir,
pela comemoração dos seus 50 anos, show do grupode música afro-brasileira do Ceb.
Outra atividade que me foi bastante gratificante
foi a nossa reunião com os membros da Comissão de
Famnia e Meio Ambiente, da Assembléia Legislativa,
quando reafiZou-se um intercâmbio de experiências,
através de depoimentos e relatos das polfticas adotadas e dos projetes existentes nas áreas, evento que
foi amplamente coberto pela imprensa nacional.
Uma situação surpreendente eu não poderia
deixar de registrar nesse meu relato. Em um jantar
oferecido por um grande empresário, Sr. Jaime Hill,
onde estiveram presentes importantes representantes da classe empresarial salvadorenha, estavam também _presentes alguns deputados, representantes da oposição no legislativo. Acontece que
o empresário Jaime Hill, durante o perfodo da resistência da FMLN, fora seq'üestrado e permanecera 4
meses cativo por antigos integrantes-da Frente. Esses integrantes, que mantiveram o empresário seqüestrado, estavam presentes no jantar, hoje eleitos
deputados. Todos confraternizando na recepção oferecida por ele que relatou sua experiência como um
grande aprendizado e um despertar para os problemas e anseios do outro lado da nação salvadorenha.
Relatou que após ser devoMdo pelos seqüestradores, ele e o filho enfrentaram um período de grande
conflito e desencontro emocional quando afundaram-se nas drogas. Viciados, desestruturados, procuraram ajuda e conseguiram, enfim, se recuperar.
Hoje, desenvolvem um trabalho social na área de
drogados e mostram-se verdadeiramente contentes
por poder colaborarem com o pafs, a partir de sua
obra social. (Deputada Nfdia Diaz - ex-romandante
da FMLN?? encaixar nesse contexto?).
Toda a nossa estada em El Salvador e o cumprimento de uma extensa agenda estiveram cober-
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tos pela imprensa falada e escrita, (EJ Diário de
Hoy, Co Latino e Revista Eco, TV e rádio), quereservou expressivo espaço na mfdia .no sentido de
dar cobertura aos eventos relativos aos 50 anos da
Unicef, da participação da Ceb e à presença das
personalidades internacionais que ali se encont~a
vam.
Desejo passar, agora, ao ponto que considero
mais significativo e de maior intereSse para o Senado e para o bom andamento das relações Brasil-E!
Salvador. Refiro-me ao Trabalho do Centro de Estudos Brasileiros, ao qual aludi várias vezes nesse discurso.
O Centro de Estudos Brasileiros é uma instituição subordinada à Embaixada do Brasil em El Salvador. Tem como objetivos a divulgação da lfngua
portuguesa e a cultura brasileira
Atualmente, o Ceb de El Salvador, conta com
um curso especializado de português para empresários salvadorenhos e cursos de espanhol para brasileiros. Isso com o objetivo de facilitar a aproximação
entre os dois pafses, nos campos comercial, cultural
e diplomático.
para esse ano, o Centro de Estudos Brasileiros
desenvolveu uma extena agenda que foi desde a vi. sita de Jorge Amado .àquele pafs, àté palestras· SObre politica interna e a experiência do Mercosul, cinema latino-americano, música brasileira, teatro, etc.
Isso tudo sem falar do carnaval. brasileiro que foi
realizado em fevereiro.
Com o crescente processo de democratização,
com as zonas francas criadas, sua privilegiada localização geográfica e a estabilidade económica que
logrou atingir, EJ Salvador faz-se atrativo para os investimentos internacionais. Muitas· empresas brasileiras estão interessadas em exportar para El Salvador, assim como abrir filiais naquele pafs, como' as
paulistas Massini & Massini e a Cia. Campineira de
Alimentos Triunfo, a Paranaense Metalúrgica Pastre,
·
a mineira Minas Fo~a. etc.
As importações feitas por El Salvador junto ao
mercado brasileiro vem crescendo ano após ano.
Em 1994 atingiu uma cifra recorde de 41 milhões de
dólares, um crescimento de mais de 30"/o com relação ao ano anterior. Para 1997 as estimativas ficam
em tomo de mais 15% de crescimento.
El Salvador é um dos pafses latino-americanos
de maior crescimento económico. Um dos eventos
que se firmou no cenário nacional anual daquele
pafs é a Feira Internacional de El Salvador, a
vitrine de negócios do país, para toda a região een::
tro e Sul Americana. Participam dela países de todo

ma!jÍft
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o mundo como a lnglatena, Alemanha, Itália, México, Argentina, Brasil e Chile, quando um público estimado em 1 .milhão de visitantes, a cada ano, visita o
evento. Essa feira expõe os produtos dos países
pensando na possibilidade real da criação de um
Mercado Comum Centroamericano, que unirá mais
de 38 milhões de consumidores. E o Brasil, atrávés
da Câmara de Comércio Brasil-E! Salvador, na condição de exportador, e do trabalho da Embaixada
brasileira, que realiza constantemente toda a sorte
de eventos que visam aproximar sempre mais os
dois países, conquistou lugar de destaque no cenário salvadorenho.
No sentido da constante aproximação e troca
que devem manter-se entre os dois pafses, o traba~
lho do Centro de Estudos Brasileiros, é de importãncia ímpar. Recentemente realizou uma Conferência
sobre arquitetura brasileira. A conferência foi parte
das atividades realizadas com o objetivo de estreitar
os laços entre os dois países, através do conhecimento da cultura brasileira manifestada na arquitetura. Como bem disse o Embaixador brasileiro Luiz
Henrique Fonseca, a diplomacia se faz com atos
concretos e este foi um deles, pois possibilitou aos
estudantes de arquitetura salvadorenhos aproximarem-se do trabalho arquitetõnico brasileiro.
Outra atividade desenvolvida pelo Centro de
Estudos brasileiro, foi a realização da peça de teatro
sobre a história de Tiradentes, com ampla divulgação na imprensa de San Salvador, levando, assim,
ao conhecimento do povo salvadorenho, um pouco
da história do Brasil.
A nossa embaixada em El Salvador e o CEB
estão constantemente realizando eventos. Não poderia expô-los sem chegar à exaustão. A agenda
preparada com esmero é das mais variadas. Atividades que vão do ensino da língua portuguesa, atividades extra-curriculares que vão desde a comemoração de datas cívicas, festas folclóricas, mostras de
cinema, concertos e apresentações de teatro, a palestras e seminários dos mais variados temas.
Porém, as diretrizes que apontam para uma
nova política a ser implantada junto ao· Ceb, muito
aflingem e preocupam a Embaixada do Brasil em El
Salvador, a Diretoria do Ceb e seus funcionários,
brasileiros. O C'eb passa a ser um instituto, nada
mais representando do que a privatização da entidade. O Ceb passa a responsabilidade de seu funcionamento para as mãos de quem tem dinheiro para
financiá-los. Isto tem acarretado muita instabilidade
laboral e de perspectivas de permanência da própria
instituição. Num pafs como El Salvador, recente-
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mente saído de uma .grave guena civil, e com uma
imensa população pobre que precisa ter acessà aos
meios de produção cultural para sua. formação;· essa
polftica vem significar a enminação da possibihdade
de muitos setores da soci~ade de poder apren,per a
língua e também elitizar o patrimõnio universal,
como deve ser a cultura. EStará limitândo justamente a divulgação brasileira num pafs tãi>. áVido déj_ presença de novos elementos culturais.· . ·:_·:.
·· · .
A Diretoria, professores e demais funcionários
do Ceb trabalham arduamente Pàra: al<;ànçar suas
metas.
' Como educadores, sabem·c!a-responsabilida.
de que lhes cabe como agentes e d"IVUigadores da
cultura brasileira. Possuem a exi3.ta .noção· de seu
papef dentro da polftica externa brasileira, cólaborando e facilitando uina real ir)tegraçãd ·Cios povos latino-americanos. Porém, vivem uma· .situação rnuito
complexa. A modernização do Ceb ·não está sendo
válida nem para os alunos, que pagarão mais caro
(sendo portanto um modelo excludente); nem para a
comunidade brasileira residente no pafs, e nem para
· os empresários que investem ou pretendem investir
em El Salvador.
Os professores do Ceb sofrem de dupla angústia pois, somada a essa situação,"não· sabem a que
categoria trabalhista · pertencem. Entendem · serem
funcionários públicos brasileiros e por·isso merecedores dos mesmos direitos· e garantias dos demais
servidores, residentes em território níicional. Porem,
sofrem com os atrasos nos pagamentos de salários
a mais de dois anos, e anacronicamente estão subordinados às leis trabalhistas Salvadorenhas, elaboradas na época dos governos militares, consideradas violadoras dos direitos humanos, daninhas às
classes trabalhadoras. El Salvador viola freqüentemente os tratados da OIT e inibe a organização dos
trabalhadores, cabendo mencionar que essa.S ·mesmas leis aniquilaram os sindicatos. ··
Enfim, os funcionários brasileiros que trabalham no Centro de Estudos Brasileiros, e que são
brasileiros, não são regidos pelas lei trabalhistas
brasileiras e sim pelas leis trabalhistas salvadorenhas! ·
· .
.
•'

:.

'

:·:

Por isso, estou encaminhando à Comissão de
Relações Exteriores, da qual sou .rnembro, solicitação no sentido de que se convide o ltamaraty para
que venha até nós, fazer a .sua exposição sobre a situação do Ceb em El Salvador e sobre os fatos relatados, para que possamos ter uma visão abrangente
e desapaixonada sobre o assunto.
Infelizmente, esse importante Centro de, divulgação e intercâmbio cultural Brasil/E! Salvador, está
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em perigo. Tomei conhecimento de que existe um
projeto de privatização dos Centros de Estudos Brasileiros, patrocinado pelo Departamento Cultural do
ltamaraty, sob o pretexto de contenção de gastos.
Esse fato me preocupa muito já que ameaça a cQntinuidade, a qualidade e mesmo a sobrevivência desse significativo instrumento de política externa brasileira.
Isso graças à eficiente administração da Diretora Vanda Pignato.
Por isso, estou encaminhando Requerimetno
de Informações ao ltamaraty, solicitando esclarecimento sobre as reais condições e os verdadeiros direitos !los funcionários brasileiros.noexterior, bem
como à questão da privatização dos Cebs.
Outro ponto importante é que pude constatar
que existe um desejo generalizado de que as relações bilaterais entre El Salvador e Brasil possam ser
incrementadas e uma viagem do nosso presidente
da República à região centro-americana respaldaria
uma maior presença brasileira na região.
A América Central, como parte importante da
América Latina, foi uma região de muita instabilidade
politica e econõmica. Hoje os tempos são outros. Os ,
governos democráticos que respaldaram o· processo '
de paz em El Salvador têm a obrigação moral e di;
plomática de seguir apoiando o proceso de demOcratização através de icentivos de cooperação técnica, econõmica, cultural e polftica. Se os países latino-americanos não colaborarem nesse processo,
estará em perigo, outra vez, a paz na região centroamericana, porque a fome e a miséria levam a conflitos sociais de dimensões inimagináveis. Um pais
que recentemente saiu de uma guerra civil necessita
de muita atenção e muito apoio por parte de todos
os governos democráticos para que possa, ele também, inserir-se no processo de democratização.
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. S. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quem
acompanha o desenrolar politico de Câmaras Legislativas, as chamadas Câmara Baixa e Câmara Alta,
verifica que raras vezes é possfvel conciliar os interesses do Estado com os interesses eleitorais de
cada Estado. Quando falo em interesses do Estado,
falo em interesses do parlamentar que representa o
Estado e em outros interesses politiqueiros, que não
merecem registro.
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Não quero ocupar a tribuna para desenvolver
raciocínio em derredor de outros Estados da Federação. Por isso, fiCO apenas no meu, o Estado do
Amazonas, que deu, nas últimas quarenta e oito horas, uma prova de maturidade poll!ica, de conreção
de atuação parlamentar e, sobretudo, de unidade
em defesa dos interesses do Estado.
Se nos dermos conta de que Manaus, Capital
do Estado do Amazonas, tem um segundo turno
para as eleições - e, portanto, interesses. que se
chocam, se entrecruzam, que poderiam ser causadores de uma dificuldade no ajuste das chamadas
emenda$ de bancada -, vamos aquilatar do valor
que. me traz a esta tribuna•.
Escolhido - e só debito a escolha por ser o
mais idoso - como coordenador da Bancada para
que as emendas em favor do· Estado fossem disçutidas e, depois, aprovadàs, verifiquei, a partir do meu
eminente colega, Senador Jefferson Peres, que não
havia nenhum tumutto polrtico, nenhuma agremiação
polrtico-partidária que se pudesse sobrepor aos interesses do Estado.
·
Tão logo recebi a relação, por meio do Governador do Estado, do Secretário da Fazenda e, pessoalmente, do Secretário do Planejamento, José Augusto Almeida, fiz ver a ele que a nossa BaJlCI!C!l!,
tanto no Senado quanto na Câmara, não percontJ~a
nenhum caminho que pudesse conflitar com interesses polfticos subalternos; teria de ·estar ·acima e
sempre vottado para os interesses do ·Amazonas,
para que se chegasse a uma confluência, a uma
·
.·
convergência de interesses. · ' ·
Para surpresa de uns- não minha- no instante em que esse arcabouço foi montado, em que levei
à presença do meu companheiro Jefferson Peres, S.
Ex& que patrocina uma candidatura diferente daquela patrocinada pelo Governo do Estado nas eleições
municipais, fez questão de asseverar a nossa postura, dele e minha, em defesa dos interesses do Amazonas, distanciadas quaisquer outras posições polrticas.
'~
O Sr. Jefferson Peres- Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL .:.. Com prazer,
_ouço V. Ex".
O Sr. Jefferson Peres- Senador Bernardo
Cabral, V. Ex" traz ao conhecimento deste Senado
aquilo que, como bem assinalou, é .uma prova de
maturidade politica e, mais do que isso, de grandeza, dos integrantes da Bancada do Amazonas. Há
dois aspectos, um, inclusive, já registrado po~ V.
Ex". O momento em que Isso oconre, em plena cam-
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panha eleitoral do segundo turno, com as forças políticas divididas, bipolarizadas. De um lado, o grupo
político que obedece à liderança do Governador, ao
qual V. Ex" está, no momento, aliado. De outro, a
Oposição, na qual me enfileiro e, apesar da paixão
da campanha, a Bancada, à unanimidade, assinou o
conjunto de emendas. Cabe assinalar ainda, Senador, que alguns dos integrantes de nossas Bancadas- não é o meu caso -são inimigos pessoais do
Govemadqr•.•

O SR. BERNARDO CABRAL- Exatamente.

O Sr. Jefferson Peres - O. segundo aspecto
que também gostaria de registra.r é que essas emendas foram elaboradli$ pela Assessoria do Governo
do Estado e eu e outros membros não fomos chamados à discussão.· Mas, ao verificar que todas as
emendas são do interesSe do Estado do Amazonas,
não vacilei em apor a minha assinatura, como também os outros. Por outro lado, além da maturidade
de nossos parlamentares, V. Ex" talvez, por modéstia, não tenha dilo - digo eu agora - que em grande
parte também essa unanimidade, esse consenso,
deveu-se ao fato de V •. Ex" com seu savoir-falre,
com seu cavalheirismo, com a sua. enoi'(Tle capacidade de fazer amigos, creio que por isso tudo foi fator primacial na consecução desse objetivo. Não sei
se outro obteria o mesmo êxito.
.
O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Jefferson Peres, registro os meus agradecimentos a V.
Ex". É evidente que nesta hora minha responsabilidade se amplia pela forma com a qual V. Ex" registra:
não fosse eu o coordenador talvez não lograsse êxito.
Quero dizer, e o faço ressaltando, que se não
fôssemos nós, desde os bancos escolares, amigos
universitários, em que em nenhum instante a vida
política distanciou, talvez não houvesse a convergência que houve, na confiança que V. Ex" deposita
neste seu velho amigo e admirador. Agradeço não
só o aparte, como o registro que engrandece minha
atuação.
Continuo, Sr. Presidente, exatamente na esteira do que ressaltou o Senador Jefferson Peres, mostrando como vale a pena quando existe a grandeza
de parlamentares que se preocupam com uma região, cada vez mais distanciada do conhecimento
dos chamados tecnoburocratas; cada vez mais colocada de lado por aqueles que pensam que a filiação
legítima do Estado do Amazonas deve se transformar numa filiação espiJria, como se não fizéssemos
parte do Brasil.
O que quero dizer com isso? É que todas as
vezes que se trata de um problema da Amazônia ela
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é lembrada como "inferno verde", aquela região que
Euclides da Cunha chegou. dizendo que •o homem
ali é um intruso•, tal abeleza que cerca o anfiteatro
da região. Por isso, nós que lá nascemos parece que
somos condenados a. ser meros contempladores·dàs
suas riquezas sem podermos delas deSfrutar. t ~ .
Vejam, V. Ex"s, como érarnos.tratados desde o
começo do século, mesmo que contribuindo, na época áurea da borracha, com um percentual acima de
50% do Orçamento da União e, portan,to, carregan~
do todos os demais vagões.. No segundo ciclo, entendia-se que a região era muito grande e que, portanto, deveria ser internacionalizada. Agora, preten'de-se ocupá-la de outra maneira. E, no instante em
que eu vejo que nenhuma das .dez emendas sofreu
o crivo da .restrição de parlamentares. · inclusive,
como bem destacou ..o .nobre ~Senador Jefferson J>e- . res alguns são. inimigos pessoais do Governador. As
dez emendas, Sr. Presidente'; que não vou .ler, receberam apoio unânime da Bancada, e esses nomes
faço questão. de deixar consignados .nos Anais. do
Senado. Evidentemente, não precisaria mencionar
os nomes dos eminentes Senadores. Jefferson Peres, Gilberto Miranda e o meu, pois são do conhecimento da Casa, mas que fiquem registrados os nomes dos Srs. Deputados, pela ordem de assinaturas: Euler Ribeiro, Alzira Ewerton, Arthur Virgflio, Átila Uns, João Thomé, Cartas. da Carbrás, Luiz Fer...
,
nando e Paudemey Avelino.
Todos sabem que a Amazônia é composta pa
Amazônia Ocidental e da Amàzônia Oriental; '!ia
nossa área, a Amazónica Ocidenta~ fazem parte os
Estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônja.
Por que venho à tribuna, Sr. Presidente; dizer dessa
unidade? Porque tomei conhecimento que, ontem,' e
não vou citar qual o Estado, houve uma absoluta
dissensão, uma divergência entre os Parlamentares
que compõem a assinatura de emendas. Dizia-me,
ainda hoje de manhã, um Senador da área da Ama.zônia Oriental, que foi uma dificuldade muito granpe
reunir todos os representantes para debater e se
chegar a uma conclusão.
Vale a pena, portanto, vir à l(ibuna para dizer
que o Amazonas começa a dar um exemplo à Naç8o e um exemplo, Sr.. Presidente, altamente construtivo, de que acima dos interesses pessoais de
cada parlamentar, seja S. Ex" o defensor do povo,
na qualidade de Deputado Federal, ou seja, representante do Estado, como l;!enador, acima disso
tudo estão os interesses de uma coletividade. E
essa coletividade reclama dos seus parlamentares,
dos seus representantes seriedade, honestidade,

766

ANAIS DO SENADO FEDERAL

combatividade, que não se confundem com dissensões, com quizmas políticas momentâneas.
E isso faz com que me sinta muito bem na tribuna para agradecer; e e5se é também um dos motivos que a ela me trouxeram. Aos meus companheiros de Bancada que, como dizia no começo, talvez
confiando por ser eu o mais idoso, deram-me o beneplácito da sua confiança, a S. Ex's, já no nome registrado, o meu agradecimento e a V. Ex", pela-tolerância de ter me ouvido.

Durante o discurso do Sr. Bemarado
Cabral, o Sr. Emandes Amorim, 4" Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Concedo a palavra ao ilustre Senador José Alves. S. Ex"
dispõe de 20 minutos.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-5E. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, apesar das inquietações já manifestadas por lideranças de setores da
sociedade brasileira e da vida nacional, pelos· mais
diversos segmentos representativos do pensamento
nacional, independentemente de posicionamento
partidário, relativamente à privatização da Companhia Vale do Rio Doce, o Poder Executivo continua
agilizando o cronograma já traçado para a alienação
dessa empresa, que é a maior exportadora de minério de ferro do mundo, a maior expressão nacional
em nossa pauta de exportações, considerando-se o
volume exportado, a maior produtora de ouro da
América Latina e a maior transpóriadora de cargas
por ferrovias, além de outros t~ulos comparativos do
desempenho mundial e nacional no setor em que
atua.
A Vale do Rio Doce é um gigante em desempenho, tecnologia, eficiência e lucratividade. E, apesar do estigma de estatal, é indiscutivelmente uma
expressão que orgulha a-competência, a capacidade
de resolução e a criatividade do trabalhador brasileiro em toda a hierarquia do sistema produtivo em que
se especializou.
Já se passaram alguns anos desde que se iniciaram especulações, no inicio dessa década, sobre
a propalada conveniência da União de se desfazer
das suas estatais, inclusive a Vale. Entretanto, desde aquele tempo, especialmente nesses dois últimos
anos em que estou no Senado, vem crescendo em
minha consciência o temor de que a· venda dessa
empresa seja, como muitos têm afirmado, um péssimo negócio para o futuro do País, isso porque não
vejo, como algumas pessoas de opinião altamente
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respeitadas também não vêem, vantagens maior(~
do que as desvantagens.
r·
Considero, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadoc
res, uma imprudência inconseqüente ·a decisão do
Governo Federal em vender a Companhia Vale do
Rio Doce.
Uma empresa que dá lucro não precisa de um
centavo da União, e a ela já retribuiu em dividendos
tudo o que foi investido ao longo dos anos desde a
sua fundação; uma empresa que gera divisas, torta- ·
Ieee no exterior a credibilidade e o conceito de competência. do nosso Pais; que não alua em regime de
monopólio, mas é uma segurança para a estratégia
de Governo, em termos de interesses nacionais, a
sua capacidade de idoneidade na exP.Ioração das riquezas minerais de nosso sub$ólp;
'
O Sr. Carlos Patrocmio ,... Permite
Ex" um
aparte?

v.

O SR. JOSÉ ALVES -.Concedo o aparte ao
nobre Senador Carlos Patrocinio, éom muito prazer.
O Sr. Carlos Patrocínio - Nobre Senador
José Alves, V. Ex" aborda um tema que tem incomodado muito esta Casa. Evidentemente, essa questão
da privatização da Companhia . Vale do Rio Doce
mexe com os nossos nervos, nos deixa inquietos.
Parece que o Senado Federal, hoje, já está se acostumando com a Idéia de privatizá-la. Mas, iemblome que no inicio, quando essa idéia surgiu, houve
um grande tumulto. Muitos Senadores afirmavam
que seria temerário privatizá-la, porque ela tem dimensões incomensuráveis, e, portanto, seria diffcil
medir o seu valór venal. Tanto é que o eminente Lfder do PT, nesta Casa, apresentou um projeto de lei
no sentido de que especifiCamente esse caso passasse pelo crivo do Congresso Nacional. Posteriormente, o Senador José Eduardo Outra teve que fetirar o seu projeto de lei, porque sentiu que ele havia
sido transformado em um substiiutivo que dizia exatamente o contrário. Novamente, ontem, na Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal,
houve uma nova tentativa do mesmo Lfder, no sentido de ainda submeter a privatização da Vale ao crivo do Senado. Essa matéria está sendo postergada,
está sofrendo um atraso na sua apreciação, muito
embora o Presidente da Comissão, ernioente Senador Gilberto Miranda, tenha colocado imediatamente
o projeto em votação. Entretanto, foi pedido vista e
parece que a votação ficará para o ano que vem,
pois dia 19 haverá um encontro, uma conferência
com os sem-terra. V. Ex" aborda um tema de muita
importância. Confesso que, embora pefelista, como
V. Ex" que tem sido o preconizador da abertura das
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privatizações, nos sentimos incomodados com esse
problema da privatização da Vale do Rio Doce. Entendo que essa é uma matéria muito delicada e, portanto, o Congresso Nacional deveria deliberar sobre
a mesma, embora tenhamos, por ocasião do Governo Collor, votado o Programa Nacional de Desestatização e, efetivamente, a Vale estaria incluída nesse
meio. Mas temos que rever essa questão. Aqui, ali,
alhures, aparecem movimentos isolados contra a privatização da Vale do Rio Doce, e essa companhia,
que anteriormente havia descoberto uma jazida de
150 toneladas de ouro, agora já descobriu outra de
300 toneladas na Serra Leste; e, se continuarem a
procurar, vão descobrir milhões e milhões de toneladas de ouro em nosso Brasil. Tenho certeza que o
Programa Nacional de Desestatização está entre-:
gando de graça a Vale do Rio Doce e não vai dar
conta de fazer, absolutamente, nada com esse dinheiro, apenas diminuir a dívida interna que gera o
déficit público; dinheiro que não deveria ter essa fi·
nalidade. Portanto, quero cumprimentá-lo por sua
posição, apesar de membro do Partido da Frente Uberal, onde não há uma unanimidade quanto a essa
matéria. A privatização da Vale merece uma reflexão
aprofundada do Congresso Nacional, já que o Governo está disposto a privatizá-la sem olhar para outras implicaÇões que poderão advir com a sua privatização. Cumprimento, portanto, V. Ex'.

O SR. JOSÉ ALVES - Agradeço ao Senador
Carlos Patrocínio a gentileza do seu aparte.

o Sr. Ernandes Amorim - Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. JOSÉ ALVES- Concedo o aparte ao
Senador Emandes Amorim.
O Sr. Ernandes Amorim - Às vezes, nobre
Senador, tenho até saudades - até porque não fui
preso, não tive parentes abatidos na época da Revolução de 64- daquele tempo antigo, quando, a troco
da soberania do País, do verde-oliva, das nossas riquezas, a soberania era imposta. O que vejo agora
é esse quadro de entreguismo, de vender, dar ou
alugar o que é nosso, o que é desta Nação, um patrimõnio como este: a Vale do Rio Doce. Vemos manobras e mais manobras sendo feitas para entregar
esse patrimõnio. É de nosso conhecimento - e a
CPI da Mineração levantou as riquezas do Brasil,
especialmente na Amazônia - que, através de pesquisas de empresa do próprio Governo, as riquezas
minerais, até então detectadas, são em tomo de um
trilhão e quinhentos bilhões, sem essas reservas ricas de ouro. Entretanto, existe uma pressa por parte

dos assessores do Governo, pois qualquer que seja
a argumentação que se leve lá, mesmo por este
Parlamento ou até pela comissão que está cuidando
do caso de Serra Pelada, onde há. uma riqueza concentrada de ouro, vê-se a assessoria do Governo
Federal querendo até enganar o Presidente da República para agilizar a privatização da Vale do Rio
Doce. O garimpo de Serra Pelada teve seu nome
.trocado para Serra Leste, pois nessa área foram
descobertas jazidas de ouro aflorando, ou seja, há
riquezas e mais riquezas. Após a Comissão, os Senadores, e particularmente eu, que já servi às Forças Àrmacias, acreáltando que o Verde-Oliva estaria
sempre a serviço da soberania deste Pais e da dignidade do povo brasileiro, solicitamos. ao Governo
Federal, às Forças Armadas, ao Ministro das Minas
e Energia e ao próprio Presidente da República a
demarcação da jazida que pertence por lei e direito
aos garimpeiros. Ao não sermos atendidos, esperávamos que as Forças Annadas se pronunciassem
ou, no mínimo, mantivessem o Presidente da República informado, para que Sua Excelência não fosse
enganado por sua assessoria com noticias muitas
vezes negociadas e vinculadas a interesses internacionais de prejudicar o povo brasileiro, de prejudicar
a classe abandonada dos 400 mil garimpeiros desse
Pais que vivem abandonados. As riquezas que existem em Serra Pelada estão sendo dominadas como
Serra Lest~. Vejo, decepcionado; que tudo llJ!.IPou
neste Bras11. · . ~
Como soldado - fui soldado,' cabo, participante
das Forças Armadas·- como subordinado pude ver
que não se pode contestar as ordens superiores.
Portanto, imagino que esses gerierals, mesmo sabendo da verdade, percebem que ·o seu Chefe Maior
está obrigando a esse entreguismo. Estamos diante
de milhares de militares do Exército ·querendo .combater. Quem? Os garimpeiros, que são donos. Existem documentos provando que houve desapropriação, colocando à disposição ·desses ·garimpeiros o
direito de trabalhar, e o próprio Exército não pode
negar, se estiver fiscalizando,. analisando os documentos, que o garimpo de Serra Pelada não é um
Serra Leste, e sim um garimpo pago por um Presidente da República, com dinheiro do povo brasileiro,
para dar direito a esses braSileiros de trabalharem. E
esse soldados - militares ·do Exército, não sei suas
graduações -, subservientes ao Presidente da República, talvez enganados pelos assessores do Presidente da República, estão levando a soberania ou o
próprio Presidente a pique; para manter uma artlitrariedade. Não sei se o Presidente da República está
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conivente com isso, até porque os interesses internacionais são fão grandes neste Pafs que ninguém
sabe o que é. certo. Ninguém sabe se o Presidente
da República está do lado do povo brasileiro, se os
seus assessores já entregaram ou estão entregando
este Pafs. Estamos voltando a ser uma colónia apagada diante dos interesses internacionais. A meu
ver, estão faltando homens sérios neste Pafs para
defender os interesses desta Pátria. A verdade é
que a5 riquezas do Brasil, as riquezas da Região
Norte estão sendo entregues, descaradamente, à
vista de todo o povo que comanda este País, na presença deste Senado, e poucos aqui levantam a sua
voz contra essa realidade. Encaminhei ao Presidente da República documentos em resposta a um que
recebi de um "pau mandado", talvez de um assessor, que o enviou ao meu gabinete, respondendo erradamente, escondendo a verdade para encobrir os
interesses que a Vale do Rio Doce tem ali, para poder entregar o subsolo da Amazônia, entregar essas
riquezas. U, numa coluna de um jornalista, que daqui a pouco tudo isso estará sendo entregue a preço
de banana aos mafiosos de fora. Depois dessa abertura que houve no Brasil, segundo informe.s que temos, a Cosa Nostra está tomando conta de coisas
importantes no Pafs. U, também, em determinado
jornal, que a máfia da cocaína, os traficantes, a máfia do dinheiro fácil está comprando parte deste
Pafs. Fico preocupado com isso. O Brasil sempre lutou no período ~da ditadura,~ por exemplo, para ~mO&
trar a realidade. Agpra, no Governo do Presidente
Fernando Henrique, parece que isso não está sendo
feito. Acredito que Fernando Henrique está sendo
enganado por assessores; quando comete essas arMrariedades no Pará e permite o entreguismo que
está acontecendo com relação à Amazônia. Oxalá
este Senado, sem interesses, sem negociatas, numa
mesa limpa, possa discutir os interesses nacionais.
Tomara que um dia quatrocentos mil garimpeiros sejam ouvidos por esta Casa. Obrigado pela oportunidade do aparte e parabéns pelo seu pronunciamento.

O SR. JOSÉ ALVES - Agradeço o aparte do
Senador Emendes Amorim.
Com base em números relativos à cotação de

ações da Compa.'1hia na Bolsa de Valores, o seu
preço estaria estimado entre dez a treze bilhões, e
as avaliações oficiais já apresentadas à Comissão
do programa de Desestatização variam em tomo
·. disto.
Apenas para um raciocínio de aproximação de
valor, na melhor das hipóteses, a parcela que cabe-
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ria ao Governo, digo à União, nesta operação de
I
mercado, não chegaria a R$6 bilhões •
Se vendida, o Governo perde a Vale, corremos
o risco de perder também o domfnio e o poder de
decisão sobre pontos fundamentais da riqueza mimlral do Pafs, principalmente dentro da forte presença
de investidores estrangeiros interessados, a exemplo da África do Sul e Austrália, nossos maiores concorrentes.
E o que fazer com R$6 bilhões?
Esse dinheiro é suficiente para salvar o Paf~?
Não!
Sal\iaria, ou mesmo resolveria em definitivo os
problemas de investimentos de alguns setores importantes da economia? Também não!
Resgataria, a níveis satisfatórios, o padrão desejável de saúde e educação do Pafs! Absolutamemte, nãol
Restauraria a segurança, eliminando a violência latente, para dar maior tranqüifidade ao cidadão
brasileiro e as suas famnias? Til;lria em definitivo os
meninos das ruas de nossas cidades. Não!
Salvaria o Nordeste do seu albandono histórico? Não!
Esse é um dinheiro que mal dá para salvar dois
bancos falidos ••• e nada representa na liquidação de
nossa dfvida interna, que, segundo o Parecer Preliminar da Comissão de Orçamento, deverá atingir
R$131 bilhões em final de 1996 e R$165 bilhões em
1997, ~o ~QUe oontlibuirá_ para ~QUa tenhamos uma
despesa de juros da ordem de R$25 bilhões em
1997, quando se pretende albrir as licitações, isto é,
os leilões de venda da empresa.
O Sr. Francelina Pereira- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JOSÉ ALVES - Ouço V. Ex" com prazer.

O Sr. Francelina Pereira - Caro Senador, encontrava-me no meu gabinete quando o Senador
Carlos Patrocínio, em aparte a V. Ex", prestou algumas informações sobre a iniciativa do Senador José
Eduardo Dutra, relativamente a projetes de autoria
do Senador sergipano, e S. Ex" acrescentou, que,
pela segunda vez, o Senador havia apresentado um
projeto de lei que estava sendo examinado na Comissão de AsstsAtos-EOOilêmieos, {jllanàe-j'Jeàiram
vista, e a vista se tomou coletiva, pa!Jl um exame
mais detalhado. S. Ex" acrescentou que seria mais
um passo para delongar, sem nenhuma previsão de
tempo, a análise do projeto do nobre Senador do
PT. Eu queria esclarecer à Casa - não gosto de deixar nada que não tenha claridade - que efetivamen-
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te pedimos vista do projeto. Primeiro, o Senador
José Eduardo Outra apresentou o seu projeto, conversou com o Presidente da Comissão de Assuntos
Econõmicos, sugeriu que o projeto fosse distribufdo
ao Senador Roberto Requião; por sua vez, o Senador Roberto Requião deu parecer favorável ao seu
projeto, no sentido da aprovação imediata pela Comissão e, conseqüentemente, pelo Senado, para o
seu exame. Tudo isso foi esclarecido pelo Senador,
naquele momento.
Na verdade, pedimos vista porque fomos surpreendidos pela celeridade do processo do projeto,
sobretudo porque, numa leitura assim de imediato,
nos pareceu, a mim e ao Senador Vilson Kleinübing,
haver alguma eiva de inconstitucionalidade no projeto, qual seja, a de se propor modificação de lei por •
intermédio de decreto legislativo produzido nesta
Casa. A vista nos foi concedida. Rcamos de apresentar, em até cinco dias, nosso parecer e voto.
Imediatamente, o Senador nos solicHou que analisássemos a possibilidade de formular ainda hoje o
nosso ponto de vista. Entretanto, não houve a reunião da Comissão de Assuntos Econõmicos em razão da sessão que se realizou nesta Casa, pela manhã. Quero deixar bem claro que, quando solicitamos a vista, foi para examinar a possibilidade de
correção na proposição e não para alongar' ou retardar a análise e a decisão do projeto. Não faço esse
tipo de jogo. Sou Senador independente, não devo
nada a ninguém. Tenho apenas o dever de, perante
meu Estado, ser um Senador que atenda aos sentimentos dos mineiros. Quero dizer que nosso ponto
de vista não foi apresentado hoje, em parte, a pedido do Senador José Eduardo Outra e, em parte, porque não houve reunião da comissão. E, ao que parece, efetivamente, o projeto é inconstitucional. Era
esse o ponto que queria esclarecer a V. Ex".

O SR. JOSÉ ALVES- Agradeço os esdarecimerr
tos prestados pelo nobre Senador Francelino Pereira
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Senador José Alves, a Mesa vai prorrogar o tempo do Expediente para que V. Ex" possa concluir o seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ ALVES- Agradeço, Sr. Presiden·
te, e retomo meu,discurso.
Apresentei emenda à Medida Provisória que
tramHa no Congresso sob n• 1.481, já reeã~ada 42
vezes, retirando a Vale do processo de privatização.
Considero uma temeridade os que aconselham
o Presidente da República a assumir sozinho, como
Chefe do Poder Executivo, decisão tão importante e
de conseqüências ainda não avaliadas.
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O Congresso precisa debater, estudar e pafticipar intensamente das decisões sobre essa questão
relativa à Venda da Companhia Vale do Rio D<>q.
Estou curioso, Sr. Presidente, para conhecer
as respostas às indagações feitas pelo Senador
José Samey ao Executivo, e constantes do Requerimento n• 975, de 1996, e que aborda pontos fundamentais para um melhor conhecimento do perfil econõmico-financeiro da empresa, pagamento de dividendos à União, sHuação de enãlvidamento, llllldelagem do processo de venda e percentual previsto
de aplicação dos recursos da venda nas regiões
onde atua.
Q Sr. Josaphat Marinho - PermHe-me V. Ex"
um aparte?
SR. JOSÉ ALVES - Com muHo prazer, nobre Senador Josaphat Marinho.
·.

·o

O Sr. Josaphat Marinho- Permita que diga
que louvo seu otimismo de que tais informações vão
chegar satisfatoriamente à Casa. Nesse problema
da Vale do Rio Doce, a verdade é esta: o Senado
tem sua competência estrangulada pelos propósHos
do Poder Executivo. Não se vota nada, não se decide nada, sobretudo não se decide aquilo que é do
interesse da soberania desta Casa. Não tenha dúvida V. Ex", essas informações não virão de modo satisfatório, e o Governo vai decidindo e o Governo vai
resolvendo e, afinal, venderá como e por quanto quiser a Vale do Rio Doce, e nada acontecerá, tristemente.
O SR. JOSÉ ALVES- Agradeço o aparte de V.
Ex" e o incorporo, com muita satisfação, ao meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet)- Nobre
Senador, peço que V. Ex" conclua seu pronunciamento, uma vez que o seu tempo está esgotado•.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um
·
aparte?
O SR. JOSÉ ALVES- Já concluirei, Sr. Presidente. Permita-me apenas ouvir, com prazer, as palavras do nobre Senador Pedro SirTIOn. · · ·
·
O Sr, Pedro Simon - Apenas para dizer ao nobre Senador Josaphat Marinho o seguinte: tudo
bem, nada acontecerá, mas a culpa é do Senado.
Quem não vota é o Senado. O Poder Executivo
pode dizer, mas quem faz é o Senado. A responsabilidade é do Senado. Nós estamos deixando passar
a Vale do Rio Doce sem tomar nenhuma atitude. A
irresponsabilidade é do Senado.
O SR. JOSÉ ALVES • Agradeço ao nobre Senador Pedro Simon pela sua brilhante participação.
Continuo:
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U recentemente nos jornais artigo em que se
interpreta parte de entrevista ou pronunciamento do
Ministro Antônio Kandir de que os recursos da venda
da Vale seriam utilizados para abatimento do estoque da dívida, decisão que, realmente, não chegaria
a amenizar o problema desse endividamento, para o
qual a empresa nunca contribuiu. Nunca foi devida·
mente esclarecido o montante de investimentos já
realizados para que a empresa tenha chegado a seu
nível de desempenho atual. U em um artigo da
Tribuna da Imprensa, edição de setembro passado,
que somente a infra-estrutura do complexo Carajás
teria custado US$5 bilhões.
Muitos especialistas do setor de mineração
consideram que o valor de venda da empresa está
subavaliada. O preço mínimo já estimado para o leilão é uma ninharia
, A:5 novas descobertas de jazidas de ouro de
lglll'éfpé Bahia, com 300 toneladas, e em Serra Leste, com 150 toneladas, ocorridas após as avaliações
de preços para a Vale feitas pelas consultarias licita-·
das ~lo BNDES, não mais foram levadas em consideração. Essas jazidas de 450 toneladas de ouro,
que talvez valham mais de US$5 bilhões, não deveriam ser consideradas para elevar o seu pieço? E as
jazidas do salobo, com 1,2 bilhões de toneladas de
cobre, e os SOO milhões de toneladas de titânio, no
Pará, e os 18 bilhões de toneladas de ferro de Carajás, com vida útil de exploração para 500 anos?
E a bauxita, abundante no País e escassa no mundo? E a cinergia montada pelo complexo das empresas que constituem, no conjunto, a matriz da
proqução do complexo Vale do Rio Doce, nesse
esforço e sacrifício de meio século de progresso e
conquistas no setor de mineração, não teria preço,
nada. valeria?
·' ·
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, considero que o Senado da República, o Congresso Nacional não deveria ficar como mero espectador inStitu·
cional sobre essa decisão do Poder Executivo em
leiloar uma companhia desse porte, um patrimônio
desse valor e uma importantíssima agência de desenvolvimento. e integração regional dessa magnitude..
'
,,A decisão de vender o controle acionário da
Vale do Rio Doée pela União deveria passar pelas
d~Casas do Congresso Nacional, que juntas represi#itam o Estado e o povo. E a Vale, pelo que significa em termos de valores e de história em contribuições relativas ao esforço, aos sacrifícios, ao trabalho e aos impostos despendidos nesses 50 anos,
além do aspecto relevante de ser importante agên·

Outubro 1996

cia para redução das disparidades inter-regionais,
sem custo direto para o Governo, toma-se o que
realmente é: um patrimônio do povo brasileiro.
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, volto
mais uma vez a esta tribuna do Senado Federal
para manifestar as minhas preocupações, e até a
minha indignação pela indiferença com que o setor
do Governo incumbido de promover a alienação da
Vale do Rio Doce tem tratado as indagações e inquietações de segmentos da sociedade brasileira
sobre a questão. Ela não foi ainda devidamente debatida; não há consenso nem partidário nem de
consciência nacional sobre as vantagens dessa decisão do Executivo de, em dezembro de 1996, alienar a empresa a partir de um preço mínimo, irrisório,
que não se aproxima do seu valor real - como se diz
em linguagem popular, •a preço de banana •.
Retomo, portanto, a esta tribuna, Sr. Presiden·
te, para protestar contra essa pressa inconseqüente
de se lançar, na fúria do mercado e nesse fanatismo
de globalização, uma das parcelas mais preciosas
do patrimônio nacional, remanescente das poucas
reservas de valor em poder da União que o País ainda tem. Inclusive, ela é uma das poucas opções de
se produzir riqueza para o pagamento dessa famigerada e astronômica dívida, produto da agiotagem nacional e internacional do sistema financeiro, que, depois de ter espoliado e exaurido a população, gerando miséria e pobreza, agora afia os dentes para lhe
roer as entranhas e lhe tomar os bens coletivos.
A minha posição, favorável ao princípio das privatizações e da reforma do Estado, como estratégia
de desenvolvimento social e econômico, é absolutamente contrária à venda de empresas estat?is como
·a Vale do Rio Doce, que é orgulho do País, património nacional e uma riqueza do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra, por 20 minutos regimentais, ao Senador Pedro Simon.
'.
.
\.
O SR. PEDI'IO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, inicialmente quero dizer
da minha solidariedade aos familiares envolvidos no
trágico acontecimento de hoje nos arredores do
Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. É doloroso
esse acontecimento com uma empresa de aviação
que é modelo e em vôo tradicional como é a Ponte
Aérea Rio-São Paulo. O avião decolou e caiu.
Agora, pela televisão, vimos o drama dos familiares que ali chegavam e ouviam da polícia a solicitação de que levassem radiografias dentárias ou
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algo parecido para poderem localizar e identificar os
corpos. O pesar é do Brasil inteiro - todos estamos
sofrendo.
Infefizmente, embora a aviação tenha se modernizado e alcançado mu~os avanços, ainda ocorrem acidentes aqui, assim como nos parses mais
desenvolvidos, e sempre causam dor e sofrimento.
A essa dor e a esse sofrimento, tenho certeza, juntamos o carinho, a dor e a solidariedade do Senado
Federal . .,
Sr. Presidente, fui ao Presidente da República
hoje, devido à audiência marcada pelo nobre Lfder
Elcio Alvares, conforme solicitação minha da tribuna,
para levar o projeto que apresentei sobre a situação
inst~cional brasileira.
·
Acompanhei o Presidente da República na entrevista coletiva que deu e onde manifestou, em
nome desta Nação, o pesar por esses acontecimentos.
Entreguei ao Presidente da República o projeto, que não é meu: muitos juristas, muitos técnicos,
mu~s pessoas o debateram e analisaram, e pensam que a hora que estamos vivendo -' não que o
meu projeto esteja pronto e acabado; por amor de
Deus, é evidente que não - é conveniente ·para buscarmos uma fórmula para sair do impasse polrtico e
inst~cional pennanente da vida brasileira.
Expus ao Presidente da República que estamos propondo a convocação de um plebiscito juntamente com a próxima eleição de 3 de outubro, quando escolheremos o Parlamento, os Governadores e
o Presidente.
O plebiscito faria uma pergunta: você concorr'"'
que o próximo Congresso que vai ser eleito tenl;.,
poderes de revisão para, por maioria absoluta, uni··
cameralmente, fazer a reforma da Constituição?
Se a maioria disser "sim" nesse plebiscito, no
dia 1° de janeiro de 1999, o novo Congresso será
instalado, e junto com Câmara e Senado instalar-seá o Congresso Revisor, que, sem recesso em julho,
terá um ano para fazer a revisão.
Feita a revisão, quatro meses após o seu término, proporemos um referendo ao povo brasileiro,
no qual iremos ao povo mostrar o resultado da votação do Congresso e perguntaremos a ele se ace~a.
se concorda ou não com o texto. Quem for a favor
dirá "sim", quem for contrário dirá "não". Se o povo
disser "não", morre o texto. Se ele disser "sim", ele
estará aprovado.
E eu acrescento, para exemplificar, que, na minha opinião, o referendo tem que ter duas vertentes.
Uma, geral: você, ele~or, é a favor ou contra o texto
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na sua totalidade? Se o povo disser que é a favor do
texto, no seu total, algumas perguntas, que serão as
perguntas polêmicas, surgirão na revisão. Só para
argumentar, porque, são as que estão na ordem do
dia, eis um exemplo: você é contra ou a favq~<,do
aborto? Você é contra ou a favor da pena de rru;rjb?
Você é contra ou a favor da implantação do pada'
mentarismo? E o povo haverá de responder.
Feito o plebisc~o, se o povo aprovar, fe~ a revisão no prazo de um ano, se o Congresso votar, feito o referendo, se o povo aprovar, teremos o prazo
de 6 meses para o troca-troca, para a abertura total
da vidà partidária. Quem quiser criar novo partido
criará; quem quiser sair de um e entrar para outro,
"quem quiser fundir, quem quiser extinguir fará o que
bem entender.
Mas, passados esses 6 meses, estará estabelecida, de maneira definitiva, a solidez partidária, e o
mandato passará a ser do partido. O cidadão que
trocar de partido perderá o niimdato, porque o mandato será do partido.
Expus isso ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso, fiz essa análise para sua Excelência; sua
Excelência se imeressou, achou imeressante. Expus
a Sua Excelência que eu não estava entrando na
discussão da emenda da reeleição - essa é uma
questão a ser discutida por este Congresso - e que
eu não estava tirando deste Congresso o poder de
emendar a Constituição por três quintos, com duas
votações na Câmara e duas votações no Senado.
.. Que isso continuaria.
1
Eu não estou castrando este Congresso. Se o
Presidente achar que ainda tem condição, que ainda
tem possibilidade de, por três quintos, fazer reforma
na Constituição, tributária, fiscal, administrativa, previdenciária, tudo bem; não estou impedindo.
'
O que quero é que, passado esse tumuRo, o
Brasil tenha a tranqüilidade de, primeiro, ter um texto
que seja para valer, uma Constituição que seja para
valer; segundo, ter partidos que, talvez, pela priiJleira vez na vida, tenham conteúdo, porque até tloje
nunca tivemos partidos éom conteúdo.
Temos hoje o PT, é verdade; temos o Partido
Comúnista, mas, na vida partidária brasileira, quem
comandou, quem chefiou nunca teve conteúdo. O
Presidente despachou - e está aqui o seu despacho
- ao Ministro da Justiça, entregou a mim o texto
(está aqui o original, com o despacho de Sua Excelência) e pediu-me que o levasse ao Ministro da Justiça, para o Ministro Jobim fazer a análise, o estudo,
em nome do Executivo, para que haja o parecer e o
pensamento do Executivo sobre essa matéria.
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Meu querido Bernardo Cabral, V. Ex" já me
deu a honra de um aparte; ora, meu querido Senador Josaphat Marinho, este é o infcio da discussão.
Mas, por amor de Deus, não dá para continuar. Eu
não sou brilhante como V. Ex"s, juristas como V.
Ex"s, mas leciono Direito há trinta e tantos anos na
universidade, sou polftico há quarenta anos, e só vi
um momento bonito, de afirmação: foi a Constituinte
de 1946, porque ali eles sabiam o que queriam, porque ali havia grandes nomes.

uma infinidade de pessoas, como o Senador Mário
Covas, com quem eu gostaria de estar. Alguém
pode querer ficar com o Pedro Simon, pensando que
ele é uma coisa e acaba vendo que é outra.
Na revisão, no ad referendum, cada um vai
mostrar a sua cara; cada um vai mostrar o que é. Af
faremos partido nem contra, nem a favor da revolução; nem contra o Getúlio, o Juscelino, o Tancredo,
o Dr. Ulysses, o Teotonio, o Fernando Henrique,
mas partido com idéias.

Havia tenninado a guerra, a realidade do mundo era uma. E ali tivemos um texto enxuto e real.
Quem fracassou ali não foram os partidos polfticos,
o que até poderia ser; foi a figura do Dr. Getúlio Vargas distribuindo os partidos polfticos. Dr. Getúlio liquidou os partidos polfticos: o PTB e o PSD tinham
que apoiar Getúlio e a UDN teria que ser contra ele.
Não interessavam, então, o conteúdo, as idéias ou a
seriedade. Não interessava absolutamente nada. Os
nossos partidos nasceram no chão, depois de morto
o Dr. Getúlio, em 1954.
Em 1966, os partidos polfticos estavam começando a ter conteúdo: o PTB era partido dos trabalhadores; o PDC, que, no mundo inteiro, era o Partido da Democracia Cristã, estava finne no Brasil; a
UDN era o partido da intelectualidade, do empresariado jovem da cidade, e o PSD era o partido da burguesia rural.

Creio que deverfamos fazer um texto enxuto de
Constituição. Sabe o Senador Cabral o carinho e o
respeito que tenho por S. Ex" e pelo esforço realizado na Constituinte. Mas, em vinte e "iantos anos de
regime militar, não tfnhamos certeza da democracia,
o que não ocorreu em 1946, quando sabfamos que
ela tinha vindo para ficar; porém, em 1988, não •sabfamos quanto tempo iria durar.

E nesse oontexto surgiu o Ato Institucional n•
2, que extinguiu os partidos - e esse foi o grande crime - e criou dois novos: o "do sim", que era o MDB,
e o "do sim, senhor", que era a Arena.
Nós, do MDB, e V. Ex"s sabem disso, levamos
um longo tempo para deixar de ser o "partido do
sim" e nos transformannos em um partido sério, em
um partido com a credibilidade e com a respeitabilidade 1da Nação. ,Quando nos transfonnamos em um
Partido sério, extinguiram o MDB, porque a Arena tinha se ridicularizado, tinha se esvaziado. Queriam
extinguir a Arena, então extinguiram o MDB.
·
.Durante esse ano da revisão, pretendo voltar
comó Senador, pretendo me reeleger. Se atingir
esse! meu objetivo, sentarei aqui - sou Senador do
PMDB -, mas ficaremos durante um ano revisando a
Constituição. Nessa revisão da Constituição, olharei
para lo lado e verei as pessoas com quem vou me
identificar, porque sei que, tenninada a Constituição,
. aprovada ad referendum, abrir-se-á um leque partidário. Verei com quem fico ou não. Sei que, hoje, no
PMDB, há muitas pessoas com as quais eu não gostaria de ficar. Lá fora, vejo o Senador Josaphat e

Cada Deputado e cada Senador- eu era Governador e também via isso- queria incluir na Constituição o que quisesse, porque não sabia se depois
teria condições de votar lei ordinária.
Por isso, essa triste realidade que estamos vivendo. O Presidente gostou, achou positivo, interessou-se. Creio que foi correto ao Ministro da Justiça,
o Jurista Nelson Jobim, e pretendo trazer a esta
Casa a resposta desse jurista.
A meu ver, seria bom se o Presidente da República desse um sinal positivo, porque eu pretendia,
primeiro, conversar com o Presidente e, depois,
com os Uderes partidários no Senado. Não quis
fazer isso antes de falar com o Presidente, porque
alguns setores da imprensa tinham dado a entender que eu, com a minha emenda, estava querendo evitar a votação da reeleição ou evitar que se
pudesse continuar votando, por três quintos, na
Câmara e no Senado, as reformas que ar estão.
Não! Não estou discutindo esse problema; não sou
a favor, nem contra a reeleição e as reformas. Isso
é outro problema. Estou analisando uma perspectiva que me parece importante, ou seja, uma revisão definitiva para o Brasil - definitivo no Brasil é
aquela história: as pessoas se apaixonam e o
amor é infinito enquanto dura! Mas, tarito quanto
possfvel, desejamos uma Constituição definitiva
para o nosso Pafs.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Concedo um aparte a

v. Ex".
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O Sr. Josaphat Marinho - Compreendo, nobre Senador Pedro Simon, a sua angústia, que é o
sofrimento vivido pelos polfticos que pensam na sorte do País. Desejo que seu projeto tenha curso, ain·
da que eu não lhe possa dar apoio completo, mas
toda discussão séria que se abrir é conveniente.
Porém, tenho uma profunda dúvida a respeito do
processo de encaminhamento da matéria. O que
V. Ex• quer obter por essa revisão a mim parece
que deveria ser um pressuposto dela. Primeiro, a
reforma partidária, para que chegássemos à reyisão com os caminhos definidos, com as posições
adotadas, com as consciências tranqüilizadas, de
maneira que a votação de uma revisão, como a
que V. Ex• propõe, se efetivasse com linhas programáticas definidas, o que não ocorrerá se a
essa revisão chegarmos dentro do atual quadro
partidário. o que me preocupa, então, é que venhamos a reabrir um outro processo de transição.
Confesso a V. Ex" que venho pensando em abrir,
a qualquer momento, um debate, para salientar
que um dos graves pontos da crise brasileira está
em que temos vivido e estamos vivendo em transição desde 1945. Getúlio Vargas foi deposto, veio
a Constituição de 1946. Presumimos, como V. Ex"
acaba de dizer, que a democracia se instaurava.
Pouco depois, veio a primeira crise, a cassação do
registro do Partido Comunista e a cassação dos
mandatos dos comunistas. Depois, sobreveio a crise de 55: dois presidentes declarados impedidos.
Logo depois, a renúncia de Jãnio Quadros e com
ela se estabeleceu, precipitadamente ou inoportunamente, o regime parlamentarista, de que ambos
somos partidários. Pouco depois, o regime parlamentarista cafa por manobra do Poder Executivo.
E assim, sucessivamente, estamos vivendo na
transição. Quando imaginávamos que, com a eleição do atual Presidente da República, a Constituição teria estabilidade e condições de execução regular, abre-se um outro processo de emendas à
Constituição que não tem fim. Estamos num quadro em que é como se não tivéssemos Constituição, porque a tudo o que se quer modificar presume-se a necessidade de uma emenda constitucional e, então, nem se aplica a Constituição, nem se
executam as leis. Estamos numa transição indefinida, e receio que a reabertura de um processo de
revisão amplie esse processo de transição com
graves prejuízos para o País, sobretudo para
aquela parte economicamente pobre da população. É o meu receio, que não quero desdobrar, mas
levo a seu juízo neste instante.
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Senador Pedro Simon, só lhe resta um minuto. Há dez
oradores inscritos depois de V. Ex". Dou-lhe mais
um tempo, mas peço-lhe que não se estenda.
O Sr. Josaphat Marinho - Senador Pedro Simon, se eu pudesse, eu lhe cederia o tempo, inscrito
que estou. Mas, infelizmente, o Regimento drástico
não me permite fazê-lo. ·
O SR. PEDRO SIMON - Senador Josaphat
Marinho, assino em baixo tudo o que V~ Ex" disse,
desde <I primeira palavra até a última.
V. Ex" tem razão: se desse para fazermos
primeiro a reforma partidária, seria o ideal. Repare, Senador Josaphat Marinho, que estou
apresentando a minha proposta para o debate.
Quem disse que não podemos discutir a mat~ria
na Comissão e encontrar uma fórmula de fazer
primeiro a reforma partidária? Pode ser que sim!
Se V. Ex" encontrar essa fórmula; estarei de
acordo com ela. Vejo, Senador Josaphat Marinho, que é difícil estabelecermos - vamos pensar alto - um prazo para reforma partidária. Se
dissermos: •a partir de 1° de janeiro, vamos estabelecer a organização dos partidos•, para onde
iremos, Senador Josaphat Marinho? O que vamos estabelecer? Não temos nem nome. Antigamente se dizia: 'vou para o partido do Dr. Ulysses, vou para o partido do Dr. Josaphat'. Não há
mais referência. Nem comunismo _temos m~~
Não se pode dizer: 'vou para oPart1do Comu.~
ta da Rússia', porque ele não existe mais. Se af'
guém disser: 'vou para a socialdemocracia', c~r
tamente vão perguntar se é a socialdemocracia
aliada ao Sr. Antonio Carlos Magàlhães ou outra
socialdemocracia. É difícil. Quais são os conteúdos sob os quais devemos organizar os partidos,
meu querido Senador? Como vamos fazer essa
divisão? Antigamente havia maneiras de fazê-lo.
Quando alguém dizia que ia para o partido do
Dr. Ulysses, sabia-se que, mesmo o partido não
sendo bom, o Presidente era bacana. Ou seja,
havia motivos, os mais variados, que justificavam a entrada nesse ou naquele partido. ·
O Sr. Josaphat Màrlnho- Acredito que pod"
ríamos esquecer as pessoas e pensar nà instituição
· ·_~
·
partidária. Isso seria o essencial. ·
O SR. PEDRO SIMON - Concordo e·
lZer
esse debate na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Seria um grande debate. E se V. Ex" encontrar t na fórmula de fazê-lo, vou participar. Vamos discutir.
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Sr. Presidente, peço apenas meio minuto para
concluir.
.Comuniquei ao Presidente da República que a
Bancada do PMDB se reuniu e manifestou que con·
sidera, pelo Regimento e pela tradição, que a Presi·
dência do Senado para o próximo ano cabe ao
PMDB. Segundo o art. 81, §1°, do Regimento Interno, as Bancadas já estão d~finidas. O PMDB publicou nota - fui o primeiro signatário, e o Senador
José Sarney assinou - mediante a qual deixa claro
qué a Presidência desta Casa cabe ao PMDB.
Mostrei ao Presidente os jornais de hoje, onde se
podem ler notrcias segundo as quais o Sr. Antonio
Carlos estaria pressionando o Presidente Fernando Henrique para apoiá-lo no Senado. Há registro
até di3 que um Senador do PMDB sairia para ingre~r em outro partido a fim de dar-lhe a maioria
n~ária à candidatura para, a Presidência do
Senado.
Quero apenas transmitir o que me disse o Presidente da República - tenho obrigação de fazê-lo:
Sua Exoel~ncia disse que essa decisão cabe ao Senado Federal e, aos partidos polfticos. Disse ainda
que não teve e não terá nenhuma interferência, nenhuma injunção na escolha da Mesa dei Senado.
Isso é o que acho absolutamente correto.
Acho que há um equfvoco em relação ao que
está publicado hoje em O Globo e no Jornal do
Brasil com relação ao Sr. Antonio cartas Magalhães
e à sua candidatura. Não se pode nem pressionar e
nem coagir o Presidente da República. Não acredito
que isto que aqui está corresjlonde à realidade.
Deve ter havido um equfvoco. Tenho certeza de que
o Sr. Antonio Carlos Magalhães vai dizer que houve
um equfvoco.
Repito: o Presidente da República fez questão
de salientar que não terá nenhuma participação na
escolha da Presidência do Senado Federal e da
Mesa do Senado Federal.

Legislativas? Esse é um incidente grave que acredito que não irá acontecer. Pode até acontecer o contrário: a votação ter que se definir no Plenário. Assim, aquilo que foi tradição na Bancada do PMDB
não seria mais. V. Ex" já foi aclamado. O Sr. Senador Iris Rezende e eu fizemos meia dúzia de votos.
Não faltou quem dissesse: 'Vamos disputar no plenário. • Mas, pelo amor de Deus, o Sr. Senador José
Samey ganhou- foi uma lavagem de votos- e tem
todas as condições de ser o candidato. A tradição da
Casa diz isto: o maior partido se reúne, escolhe o
candidato, e o Plenário referenda a escolha. Essa é
a tradição do Senado. Este Pafs tem tão poucas tradições, mas de repente uma, bem ou mal, existe.
Repito: pouco me importa qual será o partido do
Presidente do Senado. Não tenho angústia por absolutamente nada, mas acho muito feio, de repente,
violentar uma tradição, proporcionar maioria a um
partido que não tinha, tudo isso para eleger o Presidente.
Fiquei satisfeito. Faço questão de dizer que as
manchetes de O Globo e do Jornal do Brasil, no
que dizem respeito ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, não são verdadeiras. Sua Excelência
não falou, não participou, não agiu e nem poderá
participar da escolha do futuro Presidente desta
casa.
Com relação a essa matéria, estou com o Presidente José Samey: assinei, como V. Ex", a nota do
PMDB, e a tradição deve ser mantida.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente José Samey, na reunião da
Bancada, eu disse que não estou lá muito preocupado. De fato, não sou daqueles que dizem que o
Presidente do Senado tem que ser do PMDB. Não
estou com essa preocupação. Preocupa-me é ver
um Senador do PMDB dizer que tem data marcada
para sair do Partido e ingressar em outro só para
lhe dar maioria. Isso nunca aconteceu nesta Casa.
Se no Senado Federal, de repente, não mais que
de repente, muda-se de partido para dar maioria a
outro, trocando de partido como se troca de camisa, qual é o 'exemplo que estaremos dando para
as Câmaras de Vereadores, para as Assembléias

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Jefferson Peres deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Samey, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira da
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Ney
Suassuna, suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidéncia, que
é ocupada pelo Sr. Jefferson Peres,

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encontra-se na Casa o Sr. Francisco Luiz Escórcio Lima,
segundo suplente convocado da representação do
Estado do Maranhão, em virtude de licença concedida ao primeiro suplente, Senador BeiJo Parga. Sua
Excelência encaminhou à Mesa diploma que será
publicado na forma regimental.

É o seguinte o Diploma encaminhado:
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Designo
Comissão, formada pelos Senadores Edison Lobão,
Ramez ·Tebet, Bernardo Cabral e Geraldo Melo,
para conduzir ao plenário o Senador que será empossado.
Com muita honm, a Mesa designa o Senador
Carlos Wilson pam integrar a Comissão, bem como
a SenaCtora Emma Fernandes. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sr.
Fmncisco Escórcio já se encontra à Mesa pam prestar o seu compromisso.
Convido a todos os presentes a ouvir o compromisso constitucional do Senador Francisco Escórcio.
···
· 1
0 SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - "Prometo
guardar a Constituição Federal e as leis do Pafs, desempenhar fiel· e lealmente o mandato de Senador
que o t:lavo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Bmsil".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Declaro
empossado Senador da RepúbDca o nobre Sr. Francisco Luiz EsCórcio Uma, que, a partir deste momento, passará a participar dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, comunicação que será lido pela S~ ~ • Secretária em exercfcio, Senadom EmOia Fernandes.

É lida a seguinte:
Em 31 de Outubro de 1996
Sentior Presiderite,
. Tenho a honm de comunicar a VoSsa Excelência à vista do dispostO no art. 7" do Regimento Interno, que assumindo nesta data a representação do
Estado do Maranhão, em substituição ao Senador
Bello Parga, adotarei o · nome parlamentar abaixo
consignado e integmrei
bancada do Partido da
·
··
Frente Liberal- PFL. •·
Atenciosas saudaçÕes
Nome parlamentar: Francisco Escórclo
O S~. PRESIDENTE (José Samey) -A comunicação vai à publicação.
.
O
V'ALMIR CAMPELO :.. Sr. Presidente,
peço a J!!!l.Íavra, como Lrder. · .
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Concedo
a palavra a V. Ex".
·
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Lfder. Sem revisão do omdor.)- Sr. Presidente, S~ e
Srs. Senadores, eu não poderia, como Lrder e como
amigo pessoal do Senador Francisco Escórclo, que
acaba de i>er empossado como Senador da República, deiXar de manifestar a minha satisfação com a
sua vinda.

a

tsfl·
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Francisco Escórcio, além de prestar relevantes
serviços ao Estado do Maranhão, também os prestou a Brasma, como morador daqui, um homem integrado à comunidade do Distrito Federal através da
Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, do
Plano Piloto, dos clubes de serviços do Distrito Federal.
Perianto, Brasma ganha mais um outro Senador da República, que vem integrar a nossa Bancada. Tenho absoluta certeza de que S. Ex", Francisco
Escórclo, além de honrar Bmsma, emprestando o
seu nome também ao Distrito Federal, por certo irá
fazê-lo muito bem substituindo aqui o Senador Bello
Parga na representação do Estado do Maranhão.
Em nome da Liderança do PTB, do Partido
Trabalhista Bmsileiro, e em meu próprio nome, manifesto a minha satisfação e presto a minha homenagem em receber aqui o Senador da República Francisco Escórcio.
O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, peço
a palavra pam urna comunicação de liderança.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, para
uma comunicação de liderança.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma
comunicação de liderança. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, no exercfcio da Udemnça do PFL, manifesto o nosso contentamento por recebermos, no seio da Bancada do
nosso Partido, o Senador Francisco Escórcio. S. Ex"
tem sido um batalhador das causas polfticas do Mamnhão, integrando a grande coligação que foi vitoriosa, há dois anos, na campanha eleitoral, tanto
pam o Governo do Estado, quanto para o Poder Legislativo, e agora assume o mandato, temporariamente, integrando-se definitivamente ao Partido da
Frente Liberal.
Sabemos do que_politicamente S. Ex" é capaz.
Homem dotado de espfrito público, de talento, çle inteligência e de disposição para a luta e, sobretudo,
para defender as c' Jsas mais legftimas do interesse
popular.
O nosso regozijo, portanto, pela presença de
S. Ex" entre nós.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência da Casa deseja congratular-se com o Senador Francisco Escórcio pela sua posse, lembrando,
sobretudo, as suas responsabilidades na cadeira
que pertence ao seu grande amigo, Senador Alexandre Costa.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
S~ 1° Secretária, Senadora EmOia Fernandes.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.049, DE 1996
Requeiro, nos termos regimentais, sejam prestadas pelo Ministro de Estado da Previdência Social
as seguintes informações:
1. Qual a situação aluai da Prevhab, caixa de
previdência complementar dos funcionários do extinto BNH, hoje incorporados aos quadros funcionais
da Caixa Económica Federal - CEF? Qual a situação atuarial de sua estrutura de passivos e ativos,
tendo em vista que não possui mais contribuintes, já
que os funcionários do órgão extinto hoje contribuem
para a Funcef? Existe risco patrimonial para o fundõ
de previdência complementar, caso não sejam adotadas soluções de cunho estrutural, como a transferência de seus ativos e passivos para a Funcef?
2. Quais as razões para que a Prevhab não tenha sido incorporada pela Funcef até o momento? 4)
Os estudos técnicos para a realização desta operação já encontram-se concluídos, seja pela Direção
da Caixa Econômica Federal seja por este Ministério?
3. Qual seria a situação patrimonial da Funcef
caso a incorporação da Prevhab seja concretizada?
Haveria risco de insolvência futura devido à realização dessa operação?
4. Existe qualquer previsão quanto ao cronograma para a efetivação da incorporação da Prevhab pela Funcef?
Justificação

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O ~ue
rimento lido será despachado à Mesa Diretom, na
forma do art. 216, inciso III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Sr" 11 Secretária em exercício, Senadora Emilia Fernandes.
·

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.050, DE 1996
Senhor Presidente,
nos termos do art. 255, 11, 12, do Regimento lntemo; requeiro que, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1996, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição,. sejl! ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
Sala das Sessões, 31. de outubro de 1996. Senador Jefferson Peres. .
•
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimento lido será oportunamente inciuído na Ordem
do Dia, nos termos do art. 255, inciso 11, c, do Regi.
,
. '
.
mento da Casa.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Sr" 1• Secretária em exercício, Senadora Emma Fernandes.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°1.051, DE 1996.
Senhor Presidente,
1
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal, que a Hora do Expediente da Sessão Ordinária do dia 21 de novembro de 1996, seja
destinada à homenagear •o Dia de Zumbi dos Pal-

mares•.
O destino da Prevhab está pendente de uma
solução administrativa que passa necessariamente
pelo Ministério da Previdência Social, através da
Secretaria de Previdência Complementar. Deve-se
destacar que tal decisão afeta aproximadamente 8
mil famílias em todo o País, que aguardam por
uma posição conclusiva há doze anos. Pelas informações que nos foram apresentadas, a Direção
da Caixa Económica Federal dispõe de todos os
estudos técnicos necessários para a tomada de
decisão. Se faz necessário, portanto, observar a
situação aluai dessa questão junto ao Ministério
da Previdência, razão para que a Mesa desta
Casa encaminhe esse requerimento com a máxima urgência possível.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1996. Senadora Benedita da Silva.

(À mesa para decisão)
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Sala das Sessões, 31 .de outubro de 1996. Senadora Benedlta da SUva- PTIRJ.
I
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimento lido será votado na próxima sessão deliberativa.
.
. ·.
A Presidência recebeu, do Banco Central do
Brasil, o Ofício n• 3201/96, de 29 do corrente, encaminhando dados· referentes à dívida dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal,
disponíveis naquele Órgão, tendo por base o mês
de setembro do corrente ano. (Diversos n• 97, de
1996)
.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pela Sr" 1• Secretária
em exercício, Senadora Emma Fernandes.
São lidos os seguintes:
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OFICIO N° 72/96- LPSDB
Brasma, 31 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais e em atenção ao oficio n• SF/1503196,
desta Presidência, indicar o Senador Carlos Wilson
para compor a Comissão Temporária Interna, criada
através do Requerimento n• 1.036196.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio
Machado, Lfder do PSDB.
OF.S!N
BrasRia, 31 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF/502196, de 31 de outubro de 1996, indico a V. Ex' a nobre Senadora Sandra Guidi, como titular, para integrar a Comissão
Temporária Interna, criada através do Requerimento
n• 1.036, de 1996, destinada a acompanhar, ln loco,
os atos; fatos 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, Estado de Roraima.
Na oportunidade, renovo a V. Ex' os meus protestos de estima e consideração. - Senador Epltaclo Cafeteira, Lfder do PPB.
OF. S/N°
BrasRia, 31 de outubro de 1996
Sr. Presidente, ·
Comunico a V. Ex" a nova composição da Bancada do Partido Progressista Brasileiro - PPB nas
Cotni5!6es Permanentes abaixo relacionadas, em
substituição aos Membros anteriormente indicados:
Comissão de Assuntos Económicos
Titulares:
Epitacip Cafeteira
Leomar QuintanHha
'

•

•

Suplentes:
Sandra Guidi
Lucfdio Portella
<

<

ComisSão de Assuntos Sociais .

Titulares:
Luc!did• Portella
Leomar Ouintanilha

Suplentes:
Epitacio Cafeteira
Sandra Guidi

Comissão de Relações e Defesa Nacional
Titulares:
Epitacio Cafeteira

Suplente:
Leomar Quintanilha

Comissão de Educação
Titulares:
Sandra Guidi
Lucfdio Portella

Suplentes:
Epitacio Cafeteira
Leomar Quintanilha
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Comissão de Infra-Estrutura
Titular:
Lucfdio Portella

Suplente:
Leomar Quintanilha

Comissão de Fiscalização e Controle
Titular:
Sandra Guidi

Suplente:
Leomar Quintanilha

Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização
Titular:
Suplente:
Leomar Quintanilha
Lucfdio Portella
Cordialmente, Senador Epltacio Cafeteira, Lider do PPB.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os ofícios lidos vão à publicação.
.
Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim. S. Ex' dispõe de 5 minutos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr45 e Srs. Senadores, antes dos
comentários que pretendo fazer, registro a satisfação em ver tomar posse o nosso amigo Francisco
Escórcio, e não me refiro ao fato de S. Ex' ser um
empresário, mas sim um funcionário desta Casa.
Emociona-me ver um funcionário da Casa chegar a
este plenário como Senador da República, até porque, Senador Francisco Escórcio, eu, filho de lavrador, fui empregado doméstico e hoje estou aqui
como Senador. Estou orgulhoso de ter V. Ex' ao
meu lado.
Esta Casa está representando de fato a sociedade. Hoje seus integrantes não são só os burgueses, os intelectuais ou os reis, mas também um exempregado doméstico e um funcionário do Senado.
Muito me orgulha estar ao lado dos Senadores Josaphat Marinho e Bernardo Cabral, do Presidente
José Samey e de tantas autoridades que já marcaram e que são história neste País. Parabéns,. ~na
dor, por estar nesta Casa.
Registro ainda que a televisão veiculou a noticia de um novo medicamento para reabilitação de
pessoas que tiveram derrame. Isso muito me comoveu, pois, quando cheguei a esta Casa, com aquele
enxovalhamento à minha pessoa, com denúncias
que queriam nominar-me de bandido, marginal, encontrei em Alexandre Costa o primeiro Senador a levantar a bandeira em meu favor, entre tantos outros.
Espero e rezo pela reabilitação de S. Ex". Não decepcionei aqueles que levantaram suas vozes a meu
favor.
Parabéns a V. Ex"
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pedi a
palavra para abordar a questão de Rondônia, mais
precisamente a divisa do Acre com Rondônia, num
discurso que peço seja transcrito nos Anais da Casa.
Imaginem V. El<!'s que houve uma briga entre
os Estados pobres, miseráveis, que não têm condições de se cuidar, um querendo invadir o espaço do
outro.
Há quinze anos, como Deputado Estadual em
Rondônià, por duas vezes, brigava pelo diretto de
Rondônia de manter as divisas a que fazia jus. Uma
Governadora do Acre queria invadir Rondônia - não.
sei quais eram seus interesses - e, com isso, criou
uma polêmica mutto grande com relação às diVisas
daquele Estado. Três cidades entraram nesse conflito e ficaram sempre abandonadas. Refiro-me à Pon- ·
ta do Abunã, Estrema e Nova Califórnia. Essa briga
prolongou-se por dez ou doze anos, mas houve coerência e união por parte da Bancada do Estado. Juntamente com o Governador de Rondônia, com os
Senadores Odacir Soares e José Bianco e com os
Deputados Federais do meu Estado, visnamos o Poder Judiciário e os seus Ministros, procurando mostrar-lhes ser necessário agilidade para se resolver
esse problema. Recebemos parecer favo·rável, do
qual 90% afirmam ser o diretto de Rondônia
Quero, desta tribuna, dizer ao povo de Nova
Califórnia, de Estrema e de Ponta do Abunã que
aquela região realmente pertence ao Estado de
Rondônia. Aquela briga desnecessária, promovida
por alguns representa[lles do vizinho Estado do
Acre, foi por eles perdida, sendÕ..vencedor o Estado
de Rondônia.
Quero solicitar à Presidência que faça constar
dos Anais da Casa este discurso que encaminharei
à Mesa.
Um outro assunto, mencionado por mim há
pouco e que aproveito a oportunidade para registrar,
é referente ainda à questão de Serra Pelada, a uma
comissão que criamos no Senado e que foi desrespeitada pelos assessores do Presidente Fernando
Henrique. Até parece, pelas informações que temos,
que alguns deles estão alienados com relação às
vantagens da Vale; pela necessidade de se entregar
o património da Vale, alguns interessados negam os
direitos de quem os tem neste País; vergonhosamente, até envolvendo as Forças Armadas, que servem como prestadoras de serviços a esses grupos
interessados em internacionalizar a Amazônia, em
roubar as riquezas deste País.
O Presidente Fernando Henrique, se estivéssemos naquela época passada, teria um serviço de in-
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formações competente ou contaria com pessoas que
··ouvissem esta· Casa, que respeitassem o Senado.
Até porque existe aqui uma Comissão constituída
por vários Senadores para analisár a questão de
Serra Pelada e a tal Serra Leste, que só existe para
os cupinchas da Vale do Rio Doce, infiltrada no Governo Fernando Henrique Cardoso, que quer porque
quer, a troco de banana podre, vender as riquezas
do nosso País.
Encaminhei esse documento até sem autorização do Presidente da Comissão, o nobre Senador
Edison Lobão, que cuida do assunto; S. Ele!' também
encaminhou documento ao Presidente Fernando
Henrique dizendo o que realmente dele consta, o
que é verdade, para que, amanliã, o Presidente Fernando Henrique não diga que foi enganado por seu
assessor. Amanhã ou depois, não posso dizer qu_e o
Presidente Femanc;lo Henrique foi enganado por
seus assessores, mas, sim, que foi conivente com
esse vandalismo que hoje está implantado no País,
de entregar a soberania· desta Nação, a troco de
nada, a países que nada têm a ver com o Brasil, tolhendo o desenvolvimento da nossa Pátria, impedindo que os homens trabalhem e dêem alimentação
às suas fammas. São MJO mil garimpeiros jogados
às traças, sem que haja qualquer autoridade q!flrndo defender essa gente.
: ·
·é
Esse documento já deve ter chegado às .fllãos
do Presidente da República, que, a qualquer momento, deve lê-lo. Se Sua Exeelência estivesse ouvindo o Senado, se esta Casa estivesse mais valorizada diante do que se diz ·Governo, evidentemente,
não estariam hoje convocados mais de mil milttares
do Exército, a serviço da Companhia Vale do Rio
Doce, para negar os direttos de quem quer trabalhar.
Como disse há pouco, mesmo sendo criança
na época da Revolução, tenho saudade daquele
tempo em que os militares tinham força, voz ativa, e
não se subordinariam a uma situação como essa.
Rco envergonhado ao ver ~ Forças Armadas deste
País atendendo a um jogo de interesses esc~sos.
Tomara que isso seja esclarecido e que o Presidente Fernando Henrique ainda não tenha conhecimento do que está ocorrendo. Que Sua Excelência procure, por informações desta Casa e do próprio Serviço de Informação da Casa Civil, rever esses atas arbttrários que estão acontecendo no País. ·

A SRA. PRESIDENTE (Emma Fernandes) - O
tempo de V. Ex' está esgotado.
O SR. ERNANDES AMORIM - Tomara que
esta Casa levante a voz e exija o respeito que rperece. Cheguei aqui como recruta, como Senador novo,
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observando a experiência de todos os outros e com
a vontade' que iEinho de aprender a ser Senador. Espero que o Governo Federal faça uma avaliação do
assunto e valorize o Senado, porque; com um Senado forie, teremos um Governo forte e uma Pátria forte.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ERNARDES AMO'RIM EM SEU 015CURSO:
senhor Presidenta,
. ,Senhoras e Senhores Senadores,
~~ando fui deputado estadual em Rondônia, t1va a honra
de d~er, como o faço hoJe, no Senado Federal, todos os lnte-.
resses do povo do meu Estado. Nunca vacilei para defender os
mais elevados Interesses do mau povo e da minha gente. Lutei
com todas as minhas forças para presentação do território do Estado de Rondônia, especialmente na denominada questão da
•Ponta Abunã•. Isso em meados da década de 80.
Na época, o Governo do Estado do Acre promoveu uma
verdadeira operação de guena para a ocupação da denominada
"ponta do Abunã". Alcei minha voz na Assembléia Legislativa do
Estado. no sentido de cobrar do Governo Federal providências.
Esses pedidos foram lnctuslve atendidos, detenninando o Governo Federal encaminhamento de tropas para garantia da paz na
região em conflito. Os confr.tos foram evitados graças a essas cobranças feitas ao Governo Federal, que com o envfo de tropas fe..
derals, permitiu a garantia da ordem ameaçada.
•
Por dever de gratidão, não posso deixar aqui de registrar o
esforço, o empenho, e o denodo de companheiros que me aJudaram naquela luta pela preservação do território de Rondônia.
Presto portanto uma homenagem ao ex-administrador de Vista
Alegra, na Ponta do Abunã. o companheiro de luta e garimpeiro,
populannente conhecido como •perigoso•, que estava sempre no
meu gabinete pedindo providências para o esbulho que se pretendia fazer contra o tamltórlo do Estado de Rondônia.
Governo de RondOnia..Jeronlmo 8antana
Resistimos da Assembléia Legislativa ao esbulho da Ponta
do Abunã. Faz já quase dez anos que estamos lutando para que
o direito prevaleça. contra a força que se usou para dirimir o conflito que se instaurou entre o Estado do Acre e o Estado de Rondônia.
Já aqui no Senado, quando recentemente os moradores da
Ponta do Abunã, especialmente os de Nova califórnia e Extrema
fedlaram a BR 364 para cobrarem do Governo Federal providências. fomos nós que encaminhamos ao Governador de Rondônia
carta aberta, onde pedfamos que fossem articuladas as forças po-lfticas do Estado para cobrar do Governo Federal, e espacialmente do SUpremo Tribunal Federal, uma solução urgente para os
brasileiros abandonados de Ponta do Abunã.
Prevaleceu o bom senso! Gmças a Deus e os esforços que
envfdamos para a artlallação polftiea. logramos reunir toda a bancada de deputados federais e senadores. Liderados pelo Governador do Estado, visitamos o Procurador Geral da República, Dr.
Geraldo Brindeiro e o Ministro Celso de Melo, relator do processo.
tsso em julho do corrente ano. Dessas autoridades obtivemos o
compromisso de uma solução rápida para o conflitO Acre-RondO.
nia, que tem deixado milhares de brasileiros sem cidadania. Pedi·mos exduslvamente um deslinde rápido do problema.
Devo ressaltar, por dever de justiça, o grande empenho
que o Ministro da Justiça, Dr. Nelson Jobim, tem tido até agora no
sentido de encaminhar as soluções administrativas e polfticas
pam minorar os sofrimentos da população local Tive o prazer de
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acompanhar sua Excelência a uma vtsHa a Ponta do Abunã, onde
com toda lealdade e esprrHo público se comprometeu com a população em envldar os esforços necessários para solução do problema. Aquela visita do Ministro significou encaminhamento administrativo de vários problemas da comunidade de Ponta do Abunã. Fica registrado aqui, em nome do meu Estado, os agradecimentos ao Ministro, Dr. Nelson Jobim.
Senhor Presidente, SenhOres Senadores! Apesar das diligências feitas, o problema não se resoMa. Continuávamos angustiados esperando uma solução para o problema de Ponta do
Abunã. Mesmo porque, no dizer do ex--senador PauJo Brossard,
os problemas de nmttes entre estados nunca se resolveram facilmente pelo Supmmo. Anastaram·se ao longo dos anos. Conti·
nuávamos angustiados porque sabemos das dificuldades do povo
de Ponta do Abunã.
Ontem, recebi uma 09l1a de uma moradora da mglão, dona
Marister cammo, cobrando da minha pessoa, as providências necessárias para resotver os Inúmeros problemas porque passa
aquela comunidade. Aliás dona Marister é professora. e junta·
mente com toda sua famffia Já teve que migrar de Atiquemes para
Ponta do Abunã porque seu martelo, ga.Jimpelro, não pôde mais
trabalhar na sua profissão pelo fechamento do Garimpo Sorri Futuro.
Erri sua carta dona Martster chega a nos relala.r que a comunidade já ficou até 40 dias sem energia eiétrfca. E o que é pior,
Senhor Presidente, Senhores Senadores, é que a comunidade
não sabe a quem se dirlglr, para resolver tAo graves problemas.
Perdura o conflito por mais de uma dezena de anos. A quem o
povo deve se dirigir, ao Govemo do Acre ou ao Governo de Rondônia? Essa 6 a grande dúvida dos moradores de Ponta do Abunã. Nos Informa ainda dona Marlster em sua carta que grande nii·
mero de jovens, anualrr:ente, têm que mudar do seu lugar para
outras cldadas em razão da Inexistência de colégios para. aqueles
moços.
Objetlvando dá uma satlsfaçAo a dona Marister, moradora
em Ponta do Abunã, sofredora portanto com essa situação de lndefinição jurfdlca do lHfglo, pedimos ontem que um dos nossos
assessores buscassem lntonnações sobre o processo Acre x
Rondônia, e para nossa surpresa, tivemos uma grata satisfação.
O processo já está concluso ao relator, Dr. Neri da Silveira e o
eminente ProcuradorooGeral da República, Dr. Geraldo Brindeiro,
em judicioso parecer, Já opinou no sentido de que prevaleça o entGndimento do legislador constituinte de 1988, para que a Ponta
do Abunã seja do Povo de RondOnla.
Finalmente, senhor Presidente, Senhores Senadores, a
tormentosa espera do povo de Rondônia está para chegar ao fim,
prevalecendo a Justiça e o Direito. A Ponta do Abunã é nossa! :
Senador Emandes Amorim, Quarto secretário da Mesa
do Senado.
Gabinete do Senador Emandes Amorim
OF. GSEA N' 573196
BrasH!a, 24 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Relator da Comissão Especial Temporária criada através
do Requerimento nv 585, de 1996, •Destinada a apurar •tn toco• a
situação dos garimpeiros em Serra Pelada. elaboração e apresentação de relatório a ser encaminhado à Presidência da República, com subsídios que possibDitem resolver o atual estado de
conflitO eXistente na região•, cumpre--me antecipar algumas cons·
tatações pertinentes ao Avfso n2 225 - MME, de 9 de julho de
1996, encaminhado ao nosso conhecimento pOr ordem de Vossa
Excelênda, através do Aviso n2 940- SUPARIC. Civil, de 6 de
agosto de 1996.
Pretendendo esclarecer litfgio que envolve garimpeiros e a
Cia. Vale do Rio Doce S.A., sobre o aproveitamento econom!co
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do bem público constituído põr uma jazida de ouro no sul do Estado do Pará, o Aviso limita-se a advogar interesses da companhia,
e nesta advocacia não teme desvirtuar teor de decisão da Suprema Corte, induziÕdo erro na avaliação da autoridade a quem se
dirige, Vossa Excelência.
Em suma:
• reporta-se a processos administrativos de interesse da
companhia para o aprovettamento de recursos minerais nos regimes de autorização e concessão;
• reporta-se a aprovação da Exposição de Motivos ng, 019,
de 1992, do Ministro da lnfra Estrutura, que •restaurou• à companhia os direitos minerários retirados de sua concessão (Decreto
de Lavra nR74.509) pela Lei n11 7.149, de 1984, em área que anterlonnente fora destinada à extração de ouro sob o Regime de Matrícula (Portaria nlf 247/MME., de 1980, ao amparo do

art. 71 do

Decreto-Lei n' 227 de 1976);
• reporta-se a decretos autorizados na: lei nll 7.599 de
1987, para a prorrogação de prazos da ativldade de extra.ção de
ouro sob o regime de matrfcula na área. e administração de cooperativa constitufda confonTJe detenninado na Lei n2 7.194 de
1984;
• reporta-se ao Decreto n" 99.385, de 1990, também editado sob a égide da Lei nR 7.599 de 1987, que condicionou a continuidade desta atividade a apresentação de projeto de aproveitamento racional do depósito, segurança do tmbaiho, e atendimento
às normas ambientais, e disponibilidade da recursos técnicos e financeiros para a implantação das diretrizes nele preconizadas;
• conclui que a companhia é titular do direito de lavrar ouro
na área retirada por lei específica de sua concessão, porque dectsão do Supremo Tribunal Federal evidenciaria que a prioridade
constitucional definida aos garimpeiros no arl 174, pàrágrafo 21t,
da Carta vigente, em nada altera o direito pré construfdo da com·
panhla de explorar a jaZida; e que seus direitos em Sena Pelada
seriam limitados nos Decretos (confonne faz constar às fls. 9).
Data Vênfa, a decisão não tem o alcance ou o significado
pretendido.
Refere-se ao MS n2 21.401-5-PA, impetrado para permitir a
continuidade da garimpagem sem as restrições impostas pelo decreto nll 99.385, de 1990.
Registro que a via escolhida é inadequada à impugnação
do ato administrativo que rejeitou o projeto apresentado para
cumprir o decreto, e a segurança pleiteada é denegada porque
não se verifica a existência de direito Uquido e certo, sem que se
observe limitações que não são desautorizadas pela Constituição
e laglstação em vigor (controle ambiental e segurança do traba~
lho).
Na fundamentação não há reconheCimento a direito pré
constituído da companhia para lavrar a área que foi retirada de
sua concessão, conforme explicita.
Ao contrário, acolhe parecer da Procuradoria-Geral da Re-pública,. às fls. 99/100, que o art. 174 da COnstituição instituiu preferência aos garimpeiros organizados em cooperativas (sociedade de pessoas que se comprometem a colaboração mútua com
bens e serviços para a fruição de bem comum) para a obtenção
da autorização de pesquisa e concessão de lavra, obviamente,
para o caso da União decidir autoriZar a pesquisa e conceder a lavra. Deliberação que .condiciona o exercrclo da preferência, e é
discricionaria quanto à oportunidade e à conveniência.
A propósito, assim transcreve o eminente Relator no voto
acolhido: •por isso, a União não poderá ser obrigada a expedi-la
(a autorização de pesquisa e concessão da lavra). Somente se e
quando o dizer surgirá a preferência, esta, sim, defensável em
jufzo, se desrespeitada, no caso concreto•. (parênteses nosso)
É certo, portanto, que a Corte assevera o direito de prefe..
rência dos garimpeiros para a outorga de lavra, o que a campa-
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nhia não quer acolher. e a administração de Vossa Excelência
continua a Ignorar. Esta a razão da revolta dos brasileiros do nor·

te, neste episódio e em outros que envolvem garimpos. Depositaram o próprio projeto de vida na perspectiva deste direito, que se
tJunca. No caso, em razão do programa de privatização esposado
pOr Vossa Excelência para o combata ao déficit público, sem que
sa lhes ofereça contrapartida como assistem a demais trabalhadores também demitidos em função deste mesmo combate~
Este direito de preferência, defensável em jurzo, cohforme
salienta a decisão, também não fot observado na aprovação da
·Exposição de Motivos n' 19, de 1992, do Ministro de Estado da
Intra-Estrutura. que restaurou direHo de 1avta mtirado por leL No
Aviso -bém não há referência à obrigação presalla ao Governo nos tennos do art. 14, § 21l, da Lei n2 7.805, de 1989- que
opera,como condição suspensiva aos efeitos do obstáculo legal
Impeditivo nela previsto para a atividade de extração da substância mineral sem o ato declaratório de seu afastamento pela administração· (outorga).
Excelentlssimo Senhor Presidente da República
DOutor Fernando Henrique cardGSO
Palácio do Planalto
srasma-DF
Esta obrigação é a promoção da delimitação da área ocupada pela garímpegem, e proposição de sua regulamentação na
forma do Regime de Permissão da Lavra (que esta lei instituiu).
no qual a garimpagem é definida como o aproveitamento imediato
do jazimento mineral (que prescinde anterior trabalho de pesqul·
sa), sem qualquer restrição de equipamento e taa1ologla.
Enfim, o Aviso não poclenra que esta lei revoga as dlspost.
ções referentes a garimpagem sob o Regime de Matrrcula,. que
extinguem. Inclusive os efeitos da lei sob cuja égide a<fitou-se o
decrelo n• 99.385, de 1990 (n' 7.194 de 1984), pelo qual se teria
estabelecido termo à garimpagem na área.
Também escamoteia que a Comissão lntermlnlsterial que
rejeitou o projeto apresentado para cumprir o decreto, entendendo que a proposta de lavra industrial apresentada fossa impossfvel em função de "limitação legal e>dstente" à garimpagem, referese a limitação que já não mais vigia, porque o regime de matricula
que a restringia a instrumentos rudimentares e organização famiDar já fora extinto da lei n'7.805, de 1989.
certo que mediante essas lnfonnações Vossa Excelência
detenninará a revisão da aprovação da Exposição de Motivos n°
19 de 1992. do Ministro de Estado da lnfra~Estrutura. mesmo porque, além do exposto, as circunstâncias em que o Brasil era administrado, notadamente os recursos minerais, através do Ministério da Intra Estrutura e Departamento Nacional da Produção Mineral, conforme Já verificado em Relatório da CP! da M'01eração,
relativo a garimpagem, assim o recomendam para a lisura dos
ates conseqUentes do Governo de Vossa Excelênda, reitero as
solicitações expressas à Vossa Excelência em documento de 18
de jUlho, que firmei com demais Senadores da Amazônia.
No documento, encaminhamos sugestões de transferência
da órbita de medação entre a companhia e os garúnpeiros ao Eslado maJor das Forças Armadas - EMFA. e a demarcação pelo
Departamento do Serviço Geográfico do Ministério do Exército, da
área delimitada à garimpagem pela lei n' 7.194 de 1984, com a
localização originária do marco trigonométrico SL·1, para dirimir
dúvida e possibilitar bases daras e eVentual acordo entre as partes. no qual os direitos minerários dos brasileiros que vivem embrenhados nas matas em busca de meios de trabalho honesto,
seja respeitado.
Respeitosamente, - Senador Emandes Amorim, Quarto
Secretário do Senado Federal, PMDB-RO.

Durante o discurso do Sr. Eft~des
Amorim, o Sr. José Samey, Presidente, dei-
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xa a cadeira da presidéncia, que é ocupada
pelo Sr. Emflia Fernandes, suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocfnio. S. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr" Presidente, inicialmente, gostaria de agradecer
a V. Ex" pela oportunidade de falar e de dizer que
aqueles que se inscrevem não têm conseguido falar
regimentalmente. Por diversas vezes, inscrevi"me e,
paciehtemente, permaneci no plenário por quatro ou
cinco horas, para fazer uso da palavra.
Sr" Presidente, gostaria de pedir a V. Ex" que
levasse a nossa preocupação ao Presidente José
Samey, porque tem sido diffcil, estando inscritos regimentalmente, regularmente, fazermos uso da palavra.
Aproveito a oportunidade para também abraçar
o querido companheiro, Francisco Escórcio, que
hoje é investido nas funções de Senador da República. T:!Yemos oportunidade de conhecê-lo quando assessorava o então Ministro do Desenvolvimento Regional, o nosso querido e eterno Senador Alexandre
Costa, Sei que a participação de Francisco Escórcio
na eleição de Alexandre Costa foi decisiva.
Em nome do Estado de Tocantins, gostaria de
dizer que nos sentímos muito satisfeitos, mesmo
porque as origens do Senador Francisco Escórcio
também estão fincadas no Bico .do Papagaio, pois
creio ,que sua senhora é tocantinense daquela região e, portanto, teremos mais um Senador para nos
ajudar na luta de bem representar nosso Estado.
Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria
de fazér algumas cilnsideiações a respeito de matéria ppblicada no jornal O Estado. do Tocantins, vefculo\ic(e maior circulação do nosso
o, que traz a
man'a:iete: "Verbas do Estado não são aph
as•.
Especifica que apenas 21.33% dos recu s
autorizados no Orçamento foram gastos até o mês·
deagosto.
·
Querfamos deixar patenteado nosso descontentamento. Sendo o Tocantins um dos Estados mals pobres da Federação, normalmente, o povo, os nossos
eleitores, não entende a função de um Senador. Quando se vê estampada no jornal a notfcia de que as verbas do Estado não estão sendo aplicadas, fica parecendo que a Bancada Federal não está atuando.
Temos aqui a palavra do Secretário da Fazenda do nosso Estado assegurando que, dos R$162.1
milhões aprovados no Orçamento para o Estado de
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Tocantins, apenas 21.33% foram executados até o
mês de agosto. Foram tão-somente esses repasses
que a Secretaria de Governo da Fazenda do Estado
de Tocantins recebeu dos cofres públicos.
Nove municfpios estão com seus recursos empenhados há muito tempo sem que tenham sido
executados, apesar de serem fnlimos R$1 00 mil.
O INCRA tem consignado no Orçamento para
o Estado do Tocantins R$9.3 milhões. Lá existem
sete ou oito grandes projetes de assentamento.
Mesmo assim, só foram liberados R$118.6 mil.
O Orçamento da Fundação Nacional de Saúde,
para investimentos, pagamentos de hospitais e até
mesmo para custeio, é de R$31.76 milhões. Entretanto, até agora só foram executados R$19.37 milhões.
Sr. Presidente, o DNER investiu até agostq na
malha rodoviária federal de nosso Estado - totalmente desmantelada, porque tem mais de 20 anos
de uso sem a devida manutenção - apenas R$5.76
milhões dos R$1 O milhões previstos nos Orçamento.
O Ministério do Meio Ambiente contempla To·
cantins, devido às suas potencialidades hfdricas,
com R$8.5 milhões. Mas até hoje nenhum tostão
desses recursos foi empregado no nosso Estado.
No entanto, percebe-se que, no processo de
renegociação de dividas, outros Estados têm recebi·
do do Governo Federal respaldo para o programa de
demissões, para pagamentos de débitos e transformações de operações de ARO em dfvidas contratuais. Minas Gerais, por exemplo, recebeu, para essas operações, R$190 milhões; o Rio Grande do Sul
recebeu R$150 milhões; o Rio de Janeiro, R$120
milhões; Goiás, R$113,4 milhões; e o Espfrito Santo,
R$1 05 milhões.
O Secretário de Fazenda do meu Estado acha
que o Estado de Tocantins é discriminado porque foi
criado pela Assembléia Nacional Constituinte, e não
por um projeto de Governo. Vemos freqüeritemente
isto acontecer aqu;;< 3 que é do Governo tem respaldo; aquilo que o Congresso referenda não merece
--- ..._
esse respaldo.

em1lorne

Portanto, Sr. Presidente, gost!l.ria·de,
do meu Estado, dizer do nosso descontentamento
por não termos sido atendidos. A Bancada do Estado de Tocantins, desde o mês de agosto, solicita
uma audiência com o Exm• Sr. Ministro do Planejamento. Foi-nos dito que essa Bancada poderia ser
atendida hoje pelo Secretário Executivo do Ministério. Mas não foi possfvel, Sr. Presidente, porque,
como sabemos, infelizmente, nem sempre um secre-
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tário do Executivo nos recebe ou tenta resolver os
nossos problemas.
Registro aqui o protesto por não termos sido
atendidos. Espero que o Presidente da Comissão de
Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização do
Congresso Nacional, o Deputado Samey Filho, tome
as providências necessárias, juntamente com o nobre Companheiro Carlos Bezerra, Relator do Orçamento..para que o Orçamento para 1997 seja efetivamente executado.
Na realidade, o Orçamento do Congresso estáse transformando em uma peça de ficção. A Comissão de Orçaniento faz de conta que ,aprova o Orçamento, e o Governo não o executa. E não me refiro
apenas às emendas de Par1amentàres, mas também
ao que já consta do projeto de lei orçamentária
anual oriundo do Executivo.
Desse modo, Sr. Presidente, deixamos aqui o
nosso descontentamento pela maneira como os Parlamentares vêm sendo tratados pela área econômica do Governo, que, há dois meses, não atende ao
pleito da Bancada do Tocantins. Pretendemos tãosomente que o Governo social-democrata - que é
social, conforme se inscreve na sua sigl~ - dê às
Unidades mais pobres da Federação brasileira um
tratamento pelo menos igual ao que merecem os outros Estados.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocfnio, a Sra. Emflia Fernandes, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jefferson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. S. Ex' dispõe de 20 minutos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, leio e leio em O Globo
de hoje, notícia referente ao clima nada satisfatório
existente no Pontal do Paranapanema. Setecentas
famOias, lideradas pelo Movimento dos Sem-Terra,
ocuparam a Fazenda Rancho Grande e ameaçam
ocupar outras fazendas da região, enquanto a União
democrática Ruralista estimula o armamento de
mais de 800 fazenáei ros.
A reação dos ruralistas impede que a Fazenda
Santa Rita também seja invadida pelos sem-terra. A
propriedade é guardada por seguranças armados,
que acompanham a movimentação das 1.800 famílias dos sem-terra, acampadas a alguns metros do
portão principal, lideradas por José Rainha Júnior.
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Esse clima de tensão no acampamento, segundo o jornal O Globo, aumentou nos últimos 15 dias
com a morte do fazendeiro Marcel9 Negrão, dono da
Fazenda Santa Rita. O fazendeiro morreu por problemas cardíacos, atribuídos por sua famflia à ação
dos sem-terra.
·
·
Tudo isso demonstra, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, que há um clima de beligerância,
um clima de inquietação; o que· preocupa' todos
aqueles que têm responsabilidade de procurar soluções que pelo menos minorem· o grave pro~Jiema
exis~ente no campo.
· · ·
Assistimos, de um lado, às invasões das propri~dades rurais, na maioria das vezes produtivas;
de outro, aos fazendeiros armando:se para conter
··
esse clima de invasão. ..
Esses acontecimentos são muito preocupantes
para todos do Congresso Nacional, que temos a
nossa parcela de responsabilidade. É coisa que não
se pode admitir. A solução dos conflitos, necessariamente, terá que passar pela melhor aplicação do Direno, ou seja, pelo Poder Judiciário.
'i
Venho a esta tribuna hoje, Sr. Presidente, trazendo a preocupação com a reforma agráriSy para
dizer a esta Casa que devemos analisar em breve
três projetes de lei oriundos da Câmara dos Deputados. Atribuiu-me a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania esses três projetas para relatar. Eles
têm íntima relação um com o outro. Um deles diz
respeoo ao rito sumário; o outro, à concessão ou
não de liminares nas ações movidas pelos prqprietários para desalojar aqueles que invadem as suas
propriedades; e o outro, à intervenção do Ministério
Público nessas causas.
Como dois desses projetas já estão comigo há
seguramente trinta dias, Sr. Presidente, Srs, Senadores, e o terceiro foi-me entregue na semana, penso que tenho o dever de vir a esta Casa para dizer
que estudo meticulosannente esses assuntos e que
já tenho até opinião formada em um deles.
Vou admitir no meu relatório, sem dúvida nenhuma, a intervenção do Ministério Público em todas
as ações possessórias de interesse colativo, para
ajudar na solução dos confiHos.
Todos nós sabemos que o Constituinte de
1988 deu ao Ministério Público uma série de novas
atribuições. Entendo e considero que este projeto
que veio da Câmara dos Deputados é de fundamental importância, pois permite que o Ministério Público, agindo como fiscal da lei e como defensor da sociedade - ele que já tem inúmeras atribuições -, co-
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labore nos conflitos agrários em nosso País. Temos
que_deixar isso bem explicitado no parecer que vamos emitir, ao ratificar o projeto que veio da Câmara
des Deputados, no que diz respeito à participação
do Ministério Público.
O Sr. Ademir Andrade - V. Ex' me concede
um aparte?
0 SR. RAMEZ TEBET- Tem v. Ex" a palaV<d.
o sr. Ademir Andrade _ Senador Ramez Tebet, tenho acompanhado de perto este assunto porque, até pelo acesso que os sem-terra, os trabalha·
dores rurais de uma maneira geral, têm a nós, sou obrigado a permanentemente estar em contato com eles.
Percebo que há uma total falta de responsabilidade,
um total desinteresse por parte do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje em dia, a maioria
dos fazendeiros, dos proprietários rurais - eu pelo
menos conheço mais de c_em casos somente na mi·
nha região -, está interessada em negociar com 0
Governo pelo preço que ele paga pela desapropriação de suas terras. Grande parte dessas terras já
está ocupada. Foi feito quase que um acordo entre
trabalhadores e proprietários. Os processos estão
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alguma neste Pafs. Muito obrigado, Senador Ramez
Tebet
O SR. RAMEZ TEBET - Senador Ademir Andrade, vou me permitir discordar de V. Ex' quanto
aos conceitos emitidos com relação ao Presidente
da República. Estou relatando os projetes a que me
referi e tenho notado, por parte do Presidente da República e por parte do Ministro da Reforma Agrária,
Raul Jungmann, a vontade de resolver o problema
agrário do País. É dffícil. Reconhecemos o clima de
dificuldades que o Pafs atravessa. Mas todos nós,
ao invés da crttica fácil, devemos apontar os proble·
mas e procurar ajudar a solucioná-los. A crítica às
vezes é muito fácil. Mas quando vamos enfrentar a
realidade, meu caro Senador, as coisas são difíceis.
Prefiro acreditar que temos, sim, um bom Presidente da República, disposto a solucionar os problemas do Pafs, disposto a fazer as reformas de que
necessitamos e entre elas a reforma agrária. Mas
que seja uma reforma agrária justa, humana, cristã;
que seja uma reforma agrária que atenda aos traba·
lhadores sem terra, que atenda àqueles que querem
realmente trabalhar a terra e àqueles que vivem
dela, mas uma reforma agrária também que não lnviabilize 0 sistema produtivo do Pàfs.

em andamento, mas não chegam a conclusão alguma. O Governo não consegue terminar a desapropriação dessas terras, pois não coloca recursos à
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, continuando o meu raciocfnio no sentido de prestar condisposição do Ministério da Reforma Agrária. Diria
tas a esta Casa e suas Lideranças, principalmente
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso é um
àqueles que têm me procurado, a fim de que eu agihomem que sabe conversar muito, mas que age
lize rapidamente o meu relatório e emita rapidamenpouco. Sua Excelência conhece pouco a realidade
te os meus pareceres, quero dizer que tais matérias
do n~afs. Sua Excelência apresenta mil proestão relacionadaS e que os pareceres serão emitipostas e mil soluções que não chegam a canto a1dos quando reiniciarmos nossos trabalhos. Já tenho
gum. Não vemos coisa alguma· se concretizar. Traz
cri~ ao Palácio e, no dia seguinte, elas estão trauma opinião formada, como vinha afirmando antes
balhani:lo no canavial novamente.
Presidente Ferdo aparte do nobre Senador Ademir Andrade, quanto à necessidade da participação do Ministério Públinando Henrique deveria se envergonhar disso. OE>veria colocar os pés no chão e se conscientizar de que
_co, também no co-objetivo de agilizarmos os precesses de desapropriação na sua tramitação perante o
não é 'um superseríhor; ele é um cidadão, é um homem como outro qualquer. Sua Excelência se empolPoder Judiciário; mas, para isso, precisamçs de,
efetivamente, buscar os recursos indispensáveis.
gou demais com o cargo que ocupa e esqueceu a reaIidade. O Presidente está !IÍVendo muito distante da
Concordo com V. Ex' quando diz que as terras,
hoje, no Brasil, cafram muito de preço. A partir do
realidade, cercado pÓr pesSoas que não o colocam a
par das necessidades do povo_. E não está conseguinmomento em que se encontrem os recursos, que o
Tesouro tenha esses recursos, e que realmente haja
do concretizar nenhum de seus objétivps, muito menos
vontade politica para qÜe sejam colocados à disposiseu tímido projeto de assentamento d~ reforma agrária. Sinceramente; tenho vergonha do Presidente do
ção do Ministério da Reforma Agrária, tenho certeza
meu Pafs. Vergonha pela sua atitude em várias ques- . . de que vamos agilizar os processos de desapropriaIões: nÇt reforma agrária, na forma como agiu com os •· ·ção em andamento, proporcionando o assentamento
garimpeiros de Serra Pelada ainda está agindo; É reI de nillhares e milhares de trabalhadores que querem
realmente trabãffiãra:ierra.
voltante! Ou o Presidente. se conserta, muda sua maSou daqueles que entendem· que devemos ca· neira de ser, coloca os pés no chão e acorda para a
realidade, ou não conseguirá mais se eleger a coisa
dastrar os trabalhadores rurais, sabermos realm.E;!nte

o

e
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quem é trabalhador rural neste Pafs. E, quando existirem recursos para promover as desapropriações,
que se façam esses assentamentos, que se coloque
na terra o verdadeiro trabalhador rural.
Então, esse é o segundo projeto que tenho sob
minha responsabilidade.

O terceiro, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é um projeto que regulamenta ou procura regulamentar a concessão de medidas liminares. Sem
dúvida alguma, esse está me preocupando muüo e
exigindo um aprofundamento maior por parte do Relator que está aqui hoje, para prestar contas a esta
Casa Procuro obedecer os prazos regimentais, que,
desta feüa, ultrapassei; mas me comprometi com as
Uderanças desta Casa e especificamente com aqu"eles que mais me têm cobrado. Tenho constantemente
dado satisfação à nobre Uderança do PT nesta Casa,
mas esto~ consciente de que esses projetes que estão
sob minha responsabilidade, que serão votados aqui
nesta Casa, vão receber, naturalmente, emendas dos
Senadores preocupados com o problema da reforma
agrária neste Pafs. Por si só, eles não vão solucionar o problema agrário, o problema que aflige milhões de trabalhadores e preocupa, sem dúvida alguma, o sistema produtivo do País.
O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" me concede
um aparte, nobre Senador Ramez Tebet?
O SR. RAMEZ TEBET '- Com muito prazer,
nobre Senador Bernardo Cabral.

O Sr. Bernardo cabral-Senador Ramez Tebel, interrompo V. Ex" para declarar que esta Casa,
ao longo de dois anos, tem acompanhado a atuação
de V. Ex", séria, respeüável e respeüada, sabendo
que os projetes sobre os quais V. Ex" se debruça
para dar parecer, ou sobre aqueles que V. Ex" é
convocado a opinar, sempre têm a marca de quem
desempenha o seu mandato com a mais absoluta
sinceridade, probidade e voltado para os interesses
populares. Quando V. Ex" toca neste problema sério, o da reforma agrária, o faz sentindo- na pele a
experiência que tem no seu Estado, que, por alguns,
é considerado latifundiário e, por outros, explorador.
Mas ninguém busca a causa; só reclamam-se os
efeitos. Presto meu testemunho de que V. Ex" tem
sido um defensor permanente da idéia de que não
haja conflito fundiário, mas que se encontre um modus vivendi para que alguns não percam o seu sagrado direito de propriedade e para que outros não
se vejam distanciados de um pedaço de terra que
assegure a sua sobrevivência Queria dar o meu testemunho sobre o trabalho de V. Ex"
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O SR. RAMEZ TEBET - Senador Bernardo
Cabral, V. Ex" sempre foi muüo generoso comigo.
De sorte que recolho o seu aparte como um estímulo para o trabalho que venho desenvolvendo nesta
Casa e, particularmente, para esses três projetes
que estão sob nossa responsabilidade, os quais mexem na legislação substantiva e na legislação adjetiva e, portanto, merecem um meticuloso e profundo
estudo por parte de um Relator que tenha a obrigação de melhor estudar a matéria; para que a mesma
sirva de norte ao seus Colegas desta Casa.
· O. nosso objetivo é o mesmo: a paz social. Pretendemos dar a nossa colaboração no sentido de
que haja uma efetiva reforma· agrária neste Pafs
para que o trabalhador rural seja. beneficiado e o
tema produtivo deste Pafs não seja prejudicado e não
sofra mais! Realmente, é preciso atentar-se para o direito de propriedade, que hoje tem uma nova dimensão, não é mais absÓiuto e, militO mais do que ontem,
deve atender à sua função eminentemente social.
É com essa preocupação que estamqsJ analisando os três projetes sob a r\ó5sa responMbilidade. Formulamos votos de paz ·no mpo. Que ninguém se arme e que o camp
o se transfÔrrne em
uma revolução nesteY-af ~é: tradição cristã, que
sempre se entrelaçou, Pafs da harmonia, sem discriminação, Pafs gíande .ná sÜa: extensão territorial
Pafs beneficiádo sob todos o:s· a~os peli natu~
za. Que neste Pafs haja desenvolvimento em um clima.dé verdadeira harmonia e pai:. É com esse objetivo que estamos analisandó esSa matéria.
Vamos propor a esta Casa, logo que reinicie os
seus trabalhos, ·os nossos pareceres sobre essas
três matérias. Lembro que vamos ter aqui no Plenário do Senado Federal, no dia 19, um debate ao qual
comparecerão o Presidente da, C.onfederaçãd Nacional dos Trabalhadores da Agiicultura - Contag -, o
Sr. Francisco Urbano, e o Pres(dente da Federação
Nacional da Agricultura, Sr. Antonio Ernesto Wemer
de Salvo. Comparecerão, ainda, representantes dos
sem-terra na pessoa do Sr. João Pedro Stédile e Gil·
mar Mauro. Ainda estarão nesta Casa os Srs. Francisco Dai'Chiavon, Presidente da Confederação das
Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil, bem
.como o Presidente da Sociedade Rural Brasileira,
Luiz Marcos Suplicy Hafers, Estarão· presentes também dois Ministros de Estado, a saber: o Sr. Raul
Jungmann, Ministro Extraordinário da Reforma Agrária, e o nosso colega de Senado, hoje no Ministério
da Agricultura, Sr. Arlindo Porto.
'
Todas essas personalidades aqui estaião presentes para um debate sobre a estrutura fundiária e

si;
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a reforma agrárili! neste Pafs. Esse evento será realizado no dia 19, oportunidade que coincide com a
data da apresentação - alguns dias depois naturalmente - que terei de fazer do relatório sobre os três
projetes que estão sob minha responsabilidade.
Sr. Presidente, estou confiante em que o Congressp•.Nacional está dando e dará sua parcela de
contripuição para que, num breve e~paço de tempo,
possM~s continuar trabalhando na busca da paz
so4ial;" na busca de . mais justiça social para este
Pafs; tudo isso em 1Jm cfima de harmonia, sem que
haja o clima hoje existente no Pontal do Paranapanema - região que conheço bem por estar ali pertinho do Estado que represento, o Mato Grosso do
Sul, às margens do caudaloso rio Paraná. O clima
de tensão ali reinante, um clima realmente preocupante, não é aqullle que nós ou as famflfas brasileiras desejamos. · . . . . ·
Não acreditO,· Sr. Presidente; que invasão seja
uma forma de pressão para se resolverem os conflitos agrários neste .P.ars. Acredito firmemente que,
por meio de debates produtivos, por meio da vontade politica do Governo Federal, do Congresso Nacional, de toda a sociédade brasileira, chegaremos a
bom termo- se Deus quiser! ·
·
Senador José .Eduardo Outra, representante
aqui do Partido dos :triibalhadores,
Ex" tem sido
tolerante comigo, ma~ era
a· afirmativa que fiquei de fazer nesta. Casa ·para tranqüilizar as Lideranças quanto aó tcibàlho que estou realizando.
·
Muito obrigado~ .

essa

v.

Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet, o Sr. Jefférson PereS deixa a cadeira da
presidência,. que é ocupada pelo Sr. Edison
Lobão. . . . .
Durantê o discurSo dÓ Sr. Ramez Tebet o Sr. Edison Lobão· aeixa a cadeira da
presidência, que'\ocupada pelo Sr. Geraido
· .·
.
.
Melo.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma ·comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Me)o) - Concedo a palavra a V. Ex" por 5 minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT~SE Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) -: Sr.
Presidente, registro aqui um fato gravrssimo que
aconteceu no meu Estado hoje. Refiro-me à prisão
do radialista Gilmar Carvalho, da Rádio Liberdade.
·
O jornalista, no dia 30 de outubro, ontem, portanto, anunciou que divulgaria uma fita gravada de
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uma· conversa teiefônica mantida entre a Dr" Carmem Rosa Araújo, Jufza de Direito da Comarca de
Canindé do São Francisco, e o Bacharel Manuel
Carlos de Matos, conhecido por Dias. Essa fita contém severas acusações, feitas pela Jufza, ao Governador do Estado, ao Comandante-Geral da Polfcia
Militar e a outras autoridades estaduais, como também confirma a ligação dessa Juíza com um conhecido grupo polrtico local que vem ocupando as manchetes policiais em Sergipe.
O referido jornalista anunciou que divulgaria
essa fita no dia 30, às 6h; entretanto, no dia 29, já
existia um mandado de apreensão da fita, expedido
pelo Dr. Anselmo, Juiz de Direito de Aracaju.
Não se sabe como o Dr.· Anselmo descobriu,
uma vez que isso só foi divulgado às 6h da manhã.
Antes que pudesse haver a ã!Vúlgação da fita, os oficiais de justiça chegaram à rádio e apreenderam-na.
Quanto a isso, tudo bem, porque havia a alegação de
que a fita não poderia ser ÕIVUigada ·por ter sido gravada clandestinamente, o que é considerado ilegal.
O problema é que, depois disso, o radialista fez
considerações, protestando contra a atitude do juiz,
colocando em contraponto duas questões que, realmente, não estão muito bem resolvidas no campo da
legislação brasileira e constituem dois direitos cons. titucionais: a inviolabilidade e a liberdade de informação.
A partir dos comentários feitos pelo radialista, o
mesmo juiz decretou a sua prisão. Devo registrar
que o mandado de prisão foi expedido sem a existência de qualquer processo, e o radialista hoje está
preso e incomunicável no quartel da Policia Militar.
Q Presidente do sindicato dos jornalistas compareceu com o advogado e só pôde manter contato, praticamente, por um minuto apenas para ver o referido
jornalista, e, depois disso, ninguém mais pôde visitá·
lo.
Protestamos contra esta medida abs014tamente arbitrária da Jufza, Dr" Carmen e do Juiz, Dr. Anselmo. Na verdade, a celeridade com estes fatos
aconteceram e a sua antecipação demonstram um
esprit de corps exacerbado, mais uma vez, dentro
do Poder Judiciário.
Além de se· apurar os responsáveis pela gravação ilfcita da fita, faz-se necessária a apuração das
denúncias que a própria juíza faz contra o Governador do Estado. Temos informações de que a juíza
afirmou que a Pol feia Militar teria ido a Canindé do
São Francisco para ocupar a cidade, sob a alegação
de pacificá-la, pois a cidade realmente vivia sob um
clima muito tenso em virtude das eleições.

Outubro 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

787

A jufza afirmava que Polfcia Militar estava indo
lá não para pacificar, mas com a missão de assassinar o lfder politico local. São fatos graves que estão
ocorrendó no sertão sergipano, em Canindé do São
Francisco. Também, a prisão do radialista Gilmar
Carvalho configura-se num atentado grotesco à liberdade de informação e de imprensa, principalmente, considerando que a situação prevista na legislação para uma prisão preventiva, como néste caso,
seria o 'de uma pessoa vadia, sem endereço certo e
que não tivesse atendido ao chamamento da Justiça. Entretanto, nada disso eXistiu. O radialista não é
vadio, tem endereço certo e não foi intimado, em
momento algum, para comparecer perante a Justiça.

Doce e, por Isso, têm o direito de explorar o seu su~solo.
t
2" - o Senado Federal, procúrando uma solução definitiva para o problema, criou uma Comissão
Especial, por mim presidida, que se' deslocou, inclusive, até a referida região e resolveu solicitar ao Ministro das Minas e Energia uma demarcação da área
contestada para se saber se pertencia ou não à Vale
do Rio Doce.
Dois ofícios foram dirigidos ao Ministro Raimundo Brito, das Minas e Energia, para, junto ao
Sel'lliço Cartográfico do Exért:ito, procederem à demarcação da área do garimpo da Serra Pelada, incluindo-se, ar, a chamada Serra Pelada Leste.
Passarei a ler o último deles.

Enfim, é mais uma demonstração de arbttrariedade que vemos acontecer no nosso Pafs, agora no
Estado de Sergipe.
Aproveitamos o momento para denunciar esse
episódio e manifestar nossa solidariedade ao radialista Gilmar Carvalho.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. S. Ex- dispõe de 20 minutos.
·
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes de abordar
o grave problema da pretendida privatização da
Companhia Vale do Rio Doce, quero fazer constar
dos Anais desta Casa o meu protesto oontra a ação
milttar desencadeada sobre os garimpeiros de Serra
Leste, em Carajás, no último dia 24.
Para os lettores de jornais, os mil homens do
Exército, juntamente com os 63 agentes da Polfcia
Federal, nada mais fiZeram - destruindo barracões
ocupados pelo Sindicato e pela Cooperativa dos Garimpeiros, além de prenderem 12 lfderes do Movimento para Ubertação de Serra Pelada - nada mais
fizeram do que restabelecer a ordem naquela longfnqua região do Pará.
Essa formidável atuação policial-mllitar teria
assegura, assim, o prosseguimento dos trabalhos ali .
programados pela Vale do Rio Doce.
Escapou à imprensa, porém - e talvez até felizmente.para a imagem do Congre,.so -, um trabalho
investigativo que esclareceS&•, entre outros detalhes, os seguintes:
1•- a chamada Serra Leste, nas proXimidades
da Serra Pelada, é uma região contestada: os garimpeiros, contrariando. as afirmações ~f'l contrário, alegam que as terras não pertencem à Vale do Rio

•Qbjetiva-se si!ber se tais áreas ,pertencem ou não à CVRD. Tal medida se deve
ao fato de existir, na região, confltto entre os
garimpeiros e a Cia. Vale do Rio Doce, necessitando-se, com urgência, desse procedimento, com vistas a obtermos subsídios ao
Relatório da Comissão· Especial, institufda
pelo Senado Federal.•
'
.
.
Sr. Presidente, esse o!lcio;.até hoje, não mereceu resposta do Ministr<;~ daS Minas e Energia. Melhor dizendo, sua resposta consubstanciou-se na
ação militar que assegurou a· poSse, de lato, à empresa estatal, num afrontoso désrespetto à expectativa de diretto que poderia favorecer os garimpeiros
·da Serra Leste.
Devo dizer, ·Sr. Presidente, nesse passo, que
nenhuma culpa cabe ao ExércitO ou, sequer, à Polfcia Federal. Ambos receberam ordens de autoridades superiores para o cumprimento desta missão.
Hoje, porém, o meu desejo não é o de discutir
o mérito da questão, assunto que devia caber ao Poder Judiciário. O meu principal propóstto agora é
destacar o desrespetto com que continua sendo tratado o Poder Legislativo em nosso País.
Dão-se as costas :a ·uma Comissão representativa do Senado Federal, eom a certeza de que
do atrevimento não advirão conseqüências. Eis ar a
sfndrome das medidas provisórias: . os escalões
abaixo da Presidência da República, certos de que
sempre terão a palavra final e definitiva ~re as
questões nacionais, blasonam os que têm a ínissão
de legislar e fiscalizar.
·
Já dizia o saudoso Pedro Aleixo que o pior de
uma ditadura acaba sendo o guarda de quarteirão,
que se imbui de um discricionarismo que supera o
do próprio ditador•••
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Fica registrado, portanto, que mais uma vez o
Poder Executivo não deu a menor atenção à missão
atribufda pelo Senado a uma Comissão Especial
com a representa!Mdade da instituição.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o problema 1da pretendida privatização da Companhia
Vale do Rio Doce, a meu ver, agrava-se.
Sinceramente, começa a toldar-me o espfrito,
criandokne desconfianças provavelmente infundadas, a persistente e apressada atuação com que cfrculos governamentais. insistem na privatização da
nossa mais bem-sucedida empresa estatal.
O argumento de que. tal privatização se faz necessária para que o Brasil exiba, no concerto internacional, o seu sincero desejo de incluir-se entre os
que'"'defendem o livre mercado, confesso que não
mais me-convence; A abertura das nossas fronteiras
para os produtos estrangeiros, mesmo à custa dos
gravames sofridos por nossa indústria e nossa agricultura, wnfirma,. a plenos pulmões, a nossa adesão
à tese da globalização da eeonomia. E a essa altura
do Governo R!mando .Henrique Cardoso, em que
Sua Excelên.cia já .conquistou, nas Nações mais desenvoMdas do. mundo, o .prestigio que o consagra
na nossa, creio. ·inteiramente desnecessãria essa
chamada "prova dos nove", na qual o sacriffcio da
Companhia Vale do Rio Doce seria a pá de cal no
velho estatismo brasileiro. . .
...
Como .sabem v. Ex"s, a Companhia Vale do
Rio· Doce _á.Cliba,.de' descObrir uma nova jàzida de
ouro na _região de. lgarapé-Bahia, em Carajás, no
Pará. Estima-se .uma .reserva de no mfnimo 300 toneladas l:ie ouro o equivalente em cobre, em valores su~macloS de US$ 3,6 bilhões. Será, portanto, a. m'àibr jazida de ouro .associada a cobre descoberta nos últimos SI> anos. :

e

Com a jazidà de Serlà· Pelada Leste, para a
qual 'se prevê uma produção de 150 toneladas de
ouro, chegamos ào somatório de um valor de US$ 5
bilhões:"" '
· .,, ···"· ' · •· ·

se

E é por este_prElçô ·quepretende vender à.
Companhia Vale ·ao Rio· DOée. Vale dizer: somente
essas duas jaZidiis, .ail1da inexploradas, que não
constitUem o interesSe ceniral da Vale, compõem o
valor COn:! que se. pretende .ÍfendElr toda a Companhia.
·
. •
·· ·
· ·
Como entender
opeiação1
No noticiário de O Globo do último dia 25 de
oY!ubro - a bem dizer,. no noticiário não do· jornal,
mas do que extraf da Internet-, está registrada uma
grave declaração . do .~residente da Confederação
Nacional de Militares e Beneficiários, Brigadeiro Ivan

essa:

Outubro 1996

Moacyr Frota, estranhando que a infonnação da
descoberta da nova jazida de ouro estaria sendo sonegada.
Não acredito nessa versão, tal a gravidade de que se revestiria se, de fato, as infonnações sobre as descobertas de novas
jazidas, às vésperas da pretendida privatização, estivessem sendo sonegadas.
Mas vaie a pena transcrever, agora do mesmo
jornal impresso, o seguinte trecho:

·o

avanço da proposta pode ser atribufdo mais à persistência do presidente do
BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros•,
o qual, após várias tratativas com Senadores e bancadas estaduais, "acabou por negociar com os governadores dos Estados
onde a Vale alua a repartição dos recursos
obtidos com a venda. •
Depois disso, viu que o Governo voltou atrás,
resolvendo usar o dinheiro da venda da Vale para o
abatimento das nossas dívidas.
A seu turno, os Ministros Raimundo Brito e Antônio Kandir disseram que tais descobertas não irão
aHerar o litmo da plivatização que se deseja para a
Vale do Rio Doce. Ambos, portanto, parecem insensfveis às perspectivas de lucros que se abrem com
as novas descobertas de jazidas de ouro.
Veja, Sr. Presidente, que há uma grande pressa em se privatizar a Vale do Rio Doce, sob a pressão de motivos que não consigo entender.
Já não me refiro aqui, nesta oportunidade, ao
universo das atividades que tomaram a Vale do Rio
DoCe uma das maiores empresas mundiais. Vou me
cingir apenas à sua atuação mineradora.
Suas reservas de ferro só devem se exaurir
dentro de 500 anos!
A Vale, como sabemos, possui várias minas de
ouro em operaçã,o. A Serra Pelada antiga, explorada
_ artesanalmente ~1os garimpeiros, será agora explorada mecanicamente pela Vale, estimando-se valores excepcionais nesse aproveitamento do cascalho
remanescente. ComeÇará usando todo o material removido pelos garimpeiros ao longo dos anos; so..mente após essa operação é que fará novas escavações.
A Serra Leste, colada na Serra Pelada, ainda
intocada, possui uma quantidade mfnima de ouro
estimada em 150 toneladas. Há quem tale em 400
toneladas.
A nova jazida descoberta na região de lgarapéBahia, como já falei anterionnente, é estimada em
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Social e quer implantá-lo em Curionópolis. Por que
300 toneladas mfnimas, além de outro tanto de conão fazer esse projeto em Serra Pelada, que é um
bre. Vale, pelo mfnimo, US$3,6 bilhões.
distrito legalmente constitufdo, aprovado pela CâmaSabe-se que a Companhia pesquisa em várias
ra Municipal daquele Municfpio? E quero dizer mais,
regiões e seguramente descobrirá novas provfncias
Senador Lobão. O candidato a prefeito· da Vale do
não apenas de ouro, mas também de cobre, prata e
Rio Doce, candidato do Governador do Estado e do
outros minerais nobres, além do ferro.
Imaginem a frustração do Pafs se, após a venatual prefeito de Curionópolis, perdeu a eleição• porda de tal Companhia, começarem a surgir as descoque era uma pessoa comprometida com a Companhia Vale do Rio Doce. Esse fato significa efetivabertas de novas jazidas?
· Erri· conclusão, Sr. Presidente, não encontro
mente que a maioria do povo de Curlonópolis não
justificativas para a venda da Companhia Vale do
está a favor da Vale. A empresa foi derrotada na sua
Rio Doce, a estatal que deu certo e que, no exterior,
pretensão em uma eleição em·que ·inte!feriu de maneira ··muito firme. Foi derrotada apesar de todos os
possui tanta credibilidade quanto. o próprio Brasil.
recursos empregados, de todas·· as enganações que
Não concordo, igualmente, com a pressa com
que se programa a sua privatização, nem com o prepretendeu fazer. Eu me somo ao pronunciamento de
ço que lhe será fJXado. Há avaliações extra-oficiais·
V. Ex" dizendo que me preocupo ·extrerilarnente com
que estimam em US$200 bilhões o valor da Compaa possibilidade de a Vale do Rio ooce· ser privatizanhia, e há outras que chegam a avaliá-la em mais de
da. Temos nos manifestado contrariamente a'lessa
US$1 trilhão. ·
. . !J.rivatização por inúmeras razões, não só por causa
Como se processar uma venda se
toma in- .
da pressa, mas também por uma questão de princiviável uma avaliação correta das suas potencialidapies. O Governo não diz por que quer privatiza~ uma
des?
empresa que dá lucro, que não dá despesa alguma
para
o Estado. Não há nenhuma explicação que jusNa dúvida, Sr. Presidente, o correto não é ventifique essa vontade de privatizar: a Vale do Rio
der, sobretudo porque é uma estatal rentável.
Doce. E o Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, PreNós, Senadores da República, temos a grave
sidente do BNOES, infelizmente já chegou ao ponto
responsabilidade de impedir a concretização de um
de defender publicamente até a privatização ~a Penegócio que não atende aos interesses do Pafs.
trobrás. Na ocasião, o Presidente da República em
O Sr. Ademir Andrade- V. Ex" me permite um
exercfcio, Marco Maciel, deu um puxão. de orelhas
aparte?
nesse senhor para que ele não desse tal tipo de declaração.
Lamento profundamente que o Presidente
O SR. EDISON LOBÃO- Tem V. Ex" a palaFernando Henrique Cardoso esteja concordando,
vra.
aceitando e até estimulando esse tipo de atitUde do
· · O Sr. Ademir Andrade - Senador Edison LoPresidente do BNOES; lamento, também, a barbaribão, em primeiro lugar, gostaria de fazer uma refedade cometida contra os garimpeiros de Serra Pelarência à questão de Serra Pelada Durante toda a
da. Sem dúvida alguma, isso vai marcar a história da
minha vida pública, durante toda a minha existência
vida do Presidente do BNDES e vai lhe trazer consecomo ser humano, não vi nenhum ato de maior inqüências graves como politico. V. Ex" e eu sabemos
justiça do que o que se cometeu contra os garimpeique o interesse de Serra Pelada não é o interesse
ros de Serra Pelada. Confesso que estou absolutade duas mil famnias que vivem lá; o interesse de
mente indignado, revoltado com atitude do Governo
Serra Pelada é de 80 mil famRias de trabalhadores
nesta questão. V. Ex" sabe, assim como nós, que
que se espalham por vários EstadOs da no5sa . reSerra Leste é uma ficção. Serra Leste na verdade
gião, por inúmeros municfpios; Em cada lugar está
não existe. Só existe um lençol aurffero, o de Serra
um garimpeiro que tinha a ~ectativa de receber
Pelada, que foi finalmente dimensionado pela Comuma indenização. A última PrOPosta dos garimpeiros
panhia Vale do Rio Doce. O direito dos garimpeiros
na· verdade foram
foi receber, a titulo de
que moraram naquela região durante quinze ou deeles que descobriram a mi®-, 10"k do valor da prozasseis anos é mais do que legitimo. Não há nedução. Mas a Vale não quis conversar, o Governo
nhum argumento jurfdico no mundo que tire o direito
não quis estabelecer nenhum entendimento com os
daqueles garimpeiros. A Vale, com o apoio do Gogarimpeiros e muito menos conosco. O desrespeito
.. vemo, está liquidando definitivamente -já nem digo
do Presidente da República não foi só pelo Senado,
o garimpo de Serra Pelada - o distrito de Serra Pemas o foi também pela Câmara dos Deputados, já
lada. A Companhia tem falado num Projeto de Matriz
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que a Comissão era constitufda de Senadores e Deputados. Foi o Presidente José Samey que pediu a
audiência. Nós levamos o documento, o Presidente
não recebeu a comissão, determinando que o seu
secretário particular, Eduardo Jorge, nos recebesse.
Depois de três· horas de debate, deixamos o documento com a proposição de que a área fosse demarcada pelas próprias Forças Armadas. Propúnhamos,
inclusive, que o Estado Maior das Forças Armadas
fosse, na verdade, o.mediador da questão. Lamentavelmente, o Presidente não respondeu a nós, Senadores da República, nem .aos Deputados federais,
integrantes da comissão. Depois assistimos ao ato
· das Forças Armadas que lá foram para atender ao
desejo e intento da Vale do Rio Doce. Derrubaram
as propriedades coletivas dos garimpeiros - o que
não é legal ~· porque a ordem judicial não autorizava
esse procedimento. O palanque onde realizamos a
assembléia com -os garimpeiros e o local de reunião
deles foram destrufdos, e isso não é, absolutamente,
um ato de legalidade,. Lamentavelmente, o Presidente da República está contribuindo para esse ato de
barbárie e de. injustiça a que estamos assistindo em
nosso fi'afs. Lamento profundamente tudo _isso. Tenho certeza de que a soma desse e de. outros atos
fará com que .ele .não tenha mais oportunidade de
ser Presidente da República do Brasil.

O SR. EDISON LOBÃO - Senador Ademir Andrade, 9 cometimento de uma brutal injustiça com os
garimpeiros da Serra Pelada é a espinha dorsal do
pensanlento de V. Ex" no aparte que acaba de produzir. Também penilq assim. Eu, que estive tantas
vezes em Serra Pelada ao longo dos últimos doze
anos, elltendo que a expulsão dos garimpeiros e de
suas tammas foi um ato profundamente reprovável,
,
. .·
injusto é até violento.. ,
· · Essas famRias para ali foram tangidas pela necessidade, oriundas de diÍrersos Estados, notadamente do meu, o Maranhão ~cerca de 70% dos garimpeiros São niâranhense$' -. em busca de uma
oportunidade 'paiÍFgârânfiréin suá própria sobrevivência. Trabalharam dia ê~noite ém Serra Pelada,
movidos pela esperança, de um lado, e pela necessidade, de outro, para que nesse momento fossem
simplesmente expulsas por forças mil~ares por determinação do Pode~·central da República. Foi injusto o ato !;lo Govemól
· · · .
Quanto

à' priVati~çãii da Vale do Rio

Doce, e

V.. Ex" se refere à vontade do Presidente do Banco
Nacional de DesenvoMmento Económico e Social,
eu diria 'que é muito inais do que uma vontade; é
uma det!'lrminaçãó, é uma obstinação, quase uma
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obsessão, a privatização sem nenhuma razão aparentemente justificável. Ele procura até que o processo de privatização da Vale seja colocado à frente
ao de outras estatais deficitárias, para que, assim,
em primeiro lugar, venha o da Companhia Vale do
Rio Doce nessa privatização desnecessária, precipitada, mal-estudada, mal concebida, mal dirigida, inoportuna por todas as razões.
Não podemos, portanto, concordar com essa
privatização, muito mais pelo fato de que não conseguimos - e ninguém conseguirá - avaliar com precisão o património da Companhia Vale do Rio Doce.
Vamos vender aquilo que não sabemos o quanto
vale por um preço seguramente subestimado em relação àquilo ·que está na superfície e que pode ser
avaliado.
Sou contrário, portanto, a essa privatização e
votarei contrariamente a todas as proposições que,
nesse sentido, forem postas ao exame do Senado
Federal.
Sr. Presidente, V. Ex" já me adverte para o final do meu tempo. Agradeço a V. Ex• a tolerância. e
dou por encerrado o meu pronunciamento nesta tarde.
Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. Ex" por 5 minutos, nos termos do
art 14, inciso VIl, do Regimento Interno.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho comunicar
à Casa, como Presidente da Comissão Especial
Temporária, destinada a examinar a reforma polrtico-partidária que, hoje, houve um grande passo no
sentido de sua efetivação.
Recebi das mãos do Senador Sérgio Machado,
Relator da matéria naquele órgão técnico, o rel.atório
preliminar, .com alentado estudo em tomo dos principais itens que foram ali discutidos.
Antes de qualquer outra consideração, desejo
congratular-me com S. Ex" pelo seu trabalho e, bem
assim, com os membros daquela Comissão, que
sempre estiveram atentos aos debates.
Compareceram à Comissão Especial Temporária de Reforma Política durante o ano, apesar de ser
este um ano eleitoral, personalidades das mais destacadas da vida nacional, entre as quais o Sr. vicePresidente da República, Marco Maciel, o Sr. Ministro da Justiça, Nelson Jobim, vários Governadores
de Estado dos mais diferentes partidos e segmentos
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ideológicos, presidentes de partido que colaboraram,
inclusive, por escrito com os seus subsídios, e por
último o Deputado João Almeida, Relator da Comissão Especial da Câmara, também criada para estudar a reforma político-partidária.
Após o dia 15 de novembro, quando se realizará o pleito para segundo turno das eleições municipais deste ano, em algumas capitais e cidades maiores do, País, reiniciaremos os nossos trabálhos, tendo em 'vista a necessidade de analisarmos, em profundidade, o relatório preliminar do Senador Sérgio
Machado.
Nesse relatório S. Ex" dá ênfase especial a alguns pontos que serão objeto do debate para decisão final da Comissão, entre os quais destaco:
1 - O sistema eleitoral.
S. Ex" coloca, como attemativas lógicas, o proporcional, o, distrital ou o distrital misto, sendo que
apresentou uma proposta de emenda constitucional,
que, desde logo, vise à implantação do sistema eleitoral misto para o Brasil, a exemplo da Alemanha.
Isso se deveu, creio, ao fato de que, nos debates ali
travados por várias personalidades, ficou bem claro
que .haveria grande afinidade entre o fortalecimento
dos partidos e o sistema eleitoral adequado, que seria o distrital ou o distrital misto, para a escolha dos
deputados federais e estaduais, tendo em vista que,
neste último caso, o mandato seria considerado
como realmente do partido e não como uma propriedade dos seus respectivos titulares.
Pessoalmente, ainda estou em dúvida, Sr. Presidente, mas me filio à tese do sistema proporcional
por ccnsiderá-io mais demccrático, pois defende
melhor, também, o pensamento das minorias. Lembro mesmo que na França houve uma reforma do
sistema, quando se adotou o voto distrital, mas terminou-se por voltar ao sistema proporcional.· Todavia, esse assunto será objeto de debate na Comissão.
2 - Fidelidade partidária;
3 - Desempenho eleitoral para conceito de partido nacional;
4 - Cláusula de barreira - Funcionamento partidário;

5-

Goli~es

partidárias- para-eleiçées-pra-

porcionais;
6 - Domicflio eleitoral e filiação partidária;
Há uma grande tendência no sentido de se punir, com a perda automática do mandato, aquele ·que
deixar o partido sob cuja legenda se elegeu, naturalmente dentro de certas precondições.
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7- Financiamento de campanhas;
8 - Reeleição dos titulares de cargos executivos.
Nesse particular, há uma controvérsia muito
grande sobre se essa reeleição deve abranger os
aluais titulares dos cargos de Presidente da República, Governadores e Prefeitos, e se esses titulares
deverão ou não desincompatibilizar-se.
Eu me filio à tese do Ministro Nelson Jobim,
·que, quando Relator da matéria na Revisão Constitucional, defendia a idéia de que, pelo· menos, deveria .ocorrer, no caso da reeleição, licença por um
determinado perfodo, do Presidente da República,
Governadores e Prefeitos, admitindo-se que aqueles
que não se reelegessem voltariam para terminar o
.. · ·
seu mandato. ·
9 - Duração de mandato de senado~ e ,suplentes;
·
·
·
t~
1O - Eleições e posses dos cargos exeeutivos
e legislatiVos;
·
''
Há uma proposta de emenda constitucional do
Relator, no sentido de antecipar essas posses, a
partir de um determinado ano, para o mês de dezembro, tendo em vista os embaraços que vêm causando as posses realizadas no primeiro dia de janeiro.
11 -Voto obrigatório ou facultatiVo.
Essa alternativa será decidida pela Comissão;
12- Segundo turno.

a

Há quem considere que o segundo turno deve
prevalecer apenas para Presidente da República, e
não mais para Governadores e Prefeitos. Pessoalmente, filio-me à corrente que defende o segundo
turno para todos os pleitos majoritários, tendo em
vista que, se a maioria absoluta é um princípio democrático para a eleição dos titulares de cargos do
Executivo, não poderá haver exceção: ou ela vale
para todos ou não vale para ninguém.
Na Assembléia Nacional Constituinte fui voto
vencido quando não aprovei a idéia de se fazer segundo turno apenas para município com ·mais de
200 mil eleitores.
·t
13 - Divulgação das pesquisas eleitorais;
O Relator propõe que as pesquisas seiym proibidas a partir <!e 1&dias antesoos eleições.
14 -Imunidades partamentares;·
•
Do ponto de vista do Relator, as imunidades
não abrangeriam os crimes comuns, e haveria também a votação automática dos pedidos de licença
para os processos dos Srs. Deputados e Senadores,
caso, dentro de determinado prazo, nãot fossem
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apreciados pelas respectivas comissões e de cada
uma das
1'5- Número mínimo e máXimo de Vereadores.
Presidente, segundo o Relator, essas seriam fjS principais matérias a· serem objeto de debate
na Comissão ESpecial Temporária da reforma polftico-partidária. ·
Tão logo passe o dia 1S. de novembro, pretendemos voltar a reunir aquela ComisSão para tomarmos as deliberações necessárias e urgentes, a fim
de que o Sr.• Relator possa concluir o trabalho de
elaboração . definitiva das respectivas proposições,
sejam propostas de emenda constitucional, projetes
de lei complementar ou de lei ordinária.
O resuHado dos nossos trabalhos será enviado
ao Sr. PreSidente do Senado Federal, Senador José
Samey, que encaminhará as respectivas proposições à Comissão de Constituição e Justiça a fim de
que, em tempo hábil, tenhamos condições de votar
não só naquela'Comissão mas, também, nos plenários do Senado e. da Câmara dos Deputados, de tal
sorte que, no·ano ·de 1997, que antecede a eleição
geral de 1998, pos5amos ver implantada as reformas polrtico-partidáiia no Pafs, atendendo-se assim
a um grande desafio, visando ao aprimoramento das
nossas instituições democráticas.
Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente.

CaSas. ··

·

f31·

a

Durante o ·discurso do Sr. Humberto
Lucena, o Sr. Geraldo Melo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. EdisonLobáo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. S.
Ex" por 20 minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo comunicar ao Plenário que hoje, em audiência com o Ministro Extraordinário para a Reforma Agrária, Raul
Jungmann, S. Ex" atendeu a uma das reivindicações
do povo do meu estado.
Há cerca de três meses, após encontro de sindicalistas do sul do Pará, em Rio Maria, esses vieram a arasma e, em audiência que contou com as
presenças do Depl!lado Giovanni Queiroz, da Deputada Socorro Gomes e a nossa, solicitaram ao Ministro que fosse criàda uma ·superintendência especial
para o sul do Pará.
.
·
Thnho a satisfação cie comunicar que o nosso
pleito foi compreendido pelo Ministro, que deverá estar se deslocando ao Estado do Pará no domingo,
dia 1O de novembro, para visitar os Municfpios de
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Conceição do Araguaia, no sul do Pará, onde receberá sindicalistas, visitará assentamentos rurais e
conversará com os produtores rurais. Na segundafeira, dia 11 de novembro, S. Ex" estará em Marabá,
onde dará por implantada a 21 Superintendência Regional do INCRA no nosso Estado. Isso nos trará,
excepcionalmente, duas superintendências daquele
instituto.
A necessidade de tê-las separadas dá-se pela
extensão territorial do Estado do Pará 1.250.000km• - e em função dos inúmeros conflitos
agrários existentes. Apenas no sul do Pará há cerca
de 150 processos de desapropriação encaminhados
e não resolvidos. Portanto, é necessário o atendimento dessa reivindicação.
Ponderei ao Ministro a necessidade de acoplar
à Superintendência do sul do Pará o Município de
Tucuruf, que fica bem próximo de Marabá, mas que,
talvez por um erro de avaliação do Ministério, permanecia ligado à Superintendência de Belém. S. Ex"
comprometeu-se comigo em atender, de imediato,
essa reivindicação.
Solicitamos, também, urgência na desapropriação da fazenda denominada São José, em São Geraldo do Araguaia e Marabá; a Fazenda Guarantã,
situada entre o Município de Pau DArco e Redenção, já totalmente ocupada pelos trabalhadores rurais; e a Vila São Raimundo, antiga mineração, denominada Mineração Taboca, a qual construiu uma
vila com mais de duzentas casas. Em função da
exaustão da cassiterita, o minério que produz o estanho e que lá era explorado, a vila foi inteiramente
ocupada por trabalhadores rurais. Eles se apossaràm das casas e estão produzindo naquelas terras.
Agora, o proprietário aventa a possibilidade de entrar na Justiça para reaver as terras e a casa Nós
queremos que o Ministro dê uma solução para esse
'
problema.
O Ministro também prometeu que, na soa estada em Conceição do Araguaia no dia 1O de novembro, domingo, e em Marabá no dia 11 de novembro,
segunda-feira, vai entregar, em caráter definitivo, a
imissão de posse da tão famosa Fazenda Macaxeira, alvo dos conflitos que culminaram na morte de
dezanove trabalhadores rurais no Estado do Pará.
. Fiz ponderações ao Ministro sobre a necessidade de, em sua visita, apresentar mais algumas
medidas concretas, pois apenas a criação da superintendência no sul do Pará - uma superintendência
extraordinária - e a entrega da Fazenda Macaxeira
não seriam suficientes para justificar a sua presença
no sul do Pará Afinal, em mais de 150 processos,
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só nessa região, estão prontas para ser concluídas
tanto as desapropriações quanto as imlssões de
posse ou a regularização da situação dos trabalhadores que já tomaram conta do local, alguns com
mais de quatro ou cinco anos na posse daquelas
áreas.
Sr. Presidente, em aparte formulado hoje ao
Senador Ramez Tebet citei informações que dei ao
Ministro .sobre a existência de quase uma Centena
de proprietários rurais no meu Estado querendo negociar com o INCRA. Eles não conseguem mais viver nas suas terras, porque são grandes áreas de
mata, em sua maioria inexploradas. Esses fazendeiros sabem que o conflito é muito grande e que não
podem continuar retendo essas terras inexploradas.
Eles próprios estão propondo a desapropriação, tentando negociar com o INCRA, ao preço do próprio
INCRA.
Infelizmente - como eu disse ao Senador Ramez Tebet -, o INCRA é moroso, o Governo infelizmente não tem nenhuma responsabilidade, e o Presidente da República é um omisso completo. É uma
pessoa que não enxerga e não vê o que está acontecendo neste nosso País, não tem os pés no chão.
É capaz de usar de atos de total arbüiariedade,
como fez com os garimpeiros de Serra Pelada e
como está fazendo com os trabalhadores rurais
sem-terra deste País.
Repüo aqui: o Presidente Fernando Henrique
Cardoso sequer deve merecer ter hoje o direHo de
ser candidato a Presidente da República. Sua Excelência mostra-se como um déspota, um ditador, prepotente, como um Presidente que não tem respeito
pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara. Mostra-se como um cidadão acima da própria
lei e da ordem. Não tenho a menor dúvida de que
seria um Presidente - desde que contasse com
apoio para isso - capaz de fechar o Congresso para
não ver o seu direüo de reeleição definido por esta
Casa.
Hoje estou absolutamente convencido de que
esse Presidente não deve merecer, de nenhum de
nós, sequer o direito de ser novamente candidato à
Presidência da República. Temos que trabalhar com
muüo cuidado as bases deste País. Da maneira
como as oposições cresceram - o PT, o PSB e o
PDT -, não tenho dúvida de que o próximo Presidente da República virá das nossas lideranças partidárias. Surgirá dos nossos partidos polflicos, dos partidos de esquerda, dos partidos de oposição.
As surpresas que tivemos nesse processo eleitoral indicam que o povo brasileiro coloca hoje em
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nossas mãos a sua esperança. Na verdade, somos
os partidos pollticos que abrimos espaço à participação do povo; somos os partidos polrticos que não
usamos dos direüos de dominação de enganação.
Preocupo-me com o tipo de manobras que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso fará para
não permitir que isso aconteça Não tenho dúvida alguma de que ele não é um democrata. Para mim,
·ele não passa de um déspota, de um verdadeiro ditador. Ele tem sido pior na condução dos problemas
deste País do que o foram todos os presidentes militares que o antecederam. Sinceramente, estou grandemente decepcionado com a atitude do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
· Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço essas considerações, insistindo e torcendo ainda para
que conquistemos o nosso espaço.
.
o Senador Ramez Tebet disse acreditar que a
invasão não soluciona o problema da reforma agrária. Quero desafiar o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e os governos que o antecederam a mostrar se existe algum assentamento neste País realizado pela própria iniciativa do Poder
.. Executivo. No meu Estado, desconheço a existência
desse tipo de assentamento, a não ser quando fizeram a TransamazOnica e precisaram trazer pessoas
do Nordeste para ocupar a Amazônia. Fora isso, mal
o Governo tem conseguido resolver os conflüos resultantes das invasões.
Portanto, não há alternativa senão a ocupação
e a invasão das terras improdutivas deste País. Na
verdade, a maioria dos trabalhadores rurais sem-terra não ocupam terras produtivas. Invadem terras improdutivas, que não estão sendo trabalhadas, aquelas cujos proprietários ocupam simplesmente 5% a
1O% de sua extensão, deixando o restante para valorização e especulação imobiliária Não há hipótese
de se conquistar a reforma agrária sem a ocupação
dessas terras pela classe trabalhadora
É assim que tem sido. É assim que ciontinuará
sendo até que haja um Governo neste País com
vontade polrtica de concretizar e de realizar a reforma agrária que será a salvação do nosso B~
Muito obrigado, Sr. Presidente.
· r·

e

Durante o discuJSO do Sr. Ademir Andrade, o Sr. EâiSOn Lobão deixa a ·cadeira
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. RomeroJucá.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra à Senadora Marina Silva para umap·
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muni<:j!Ção inadiável, pelo prazo de 5 minutos, .nos
termos do art.14, .VIl, do Regimento Interno. · ·
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma comunicação. Sem revisão da oradora.) -' Sr.· Presidente,'' Sr"s e Srs, Senadores, ainda uso da palavra
para me reportar ao episódio· da transferência de
Darly Alves para à· Colônia Penal Francisco de Oliveira Conde, no·Estado do Acre.
Os jornais de hoje noticiam o seguinte:
·,

.,

· ·o.

advogado; Roberto Duarte, v1a1a
para Brasflia acompanhado 'de agentes da
Polícia ·Judiciária' e com um mandato de
transferência, concedido pelo Juiz de Xapuri, nas· mãos, para trazer da Papuda para
Rio. Branco o fazendeiro Darly Alves da Silva.
· Até · ontem, · tudo estava confirmado
para que: Darly· fosse transferido para Rio
· Branco· na manhã de sábado. Apesar de
muitos protestos ocorridos a nível local, na. cional e até internacional, prevaleceu a von. !ade do preso que, mesmo tendo ·sido detido
: no Pará e submetido a novo julgamento em
Umuaramil; no Paraná,· demonstrou desejo
de voltar a cumprir sua pena no Acre, onde
vivem seus filhos e demais filmiliares: •
r;

·.

'

, ·.·

.

·.

'.

..

O .que prevaleceu foi a vontade do preso, de
seus l!uivogados, de um grupo poderoso que lhe dá
coberttfra e, lamentavelmente, de algumas autoridades do Judiciário e, até '.mesmo, 'de governo. Está
sendo mobilizado um .. aparato de policiais para
acompanhar a remoção do preso, pago às expensas
do Acre, um Estado que está t:lm_situação muito diffcil, com os salários dos funcionários públicos atrasados. O próprio presídio não tem as mínimas condições e o Estado se declara incapaz de realizar as reformas necessárias por não ter recursos. No entanto, vai fazer o dispêndio de um volume considerável
de recursos, para remoção· do preso para um presídio que não tem as mínimas condições de abrigar
em segurança o pieso Darly Alves.
Como uma tentativa de colaborar com o Ministério da Justiça e com as autoridades que hoje gostariam que Darly cumprisse pena na Papuda, enviei
ao Ministro o seguinte ofício:
•Ante o disposto nos artigos 64, incisos
VIII e X, e 66, inciso V, alínea h, da Lei n•
7.210, de 11 de julho de 1984, valho-me do
presente para propor à Vossa Excelência
seja submetida à douta · consideração do
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· Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária as seguintes iniciativas:
a) inspeção da Colônia Penal Francisco. de Oliveira Conde, no Município de Rio
· Branco, Estado do Acre;
b) representação à autoridade competente para interdição, no todo ou em parte,
do supracitado estabelecimento, em filce de
eventual constatação de violação ou inob·
seiVância das normas referentes à execução penal;.
c) representação ao Juízo da Execução para, ante evidências de impossibilidade
de fiel cumprimento, no referido estabelecimento penal, ou em qualquer outro situado
no Estado do Acre, das disposições da sentença condenatória imposta a Darly Alves da
Silva, pelo homicídio do sindicalista Chico
Mendes, determinar sua manutenção no
. Presídio da Papuda, Distrito Federal, ou remoção para outro estabelecimento, em outra
Unidade Federativa, no interesse da segurança pública."
O offcio contou com a minha assinatura, do Senador Nabor Júnior e de todos os que estavam presentes no momento em que fiz esse pedido de solidariedade aos Srs. Senadores. Quero recordar que,
assim que assumi uma cadeira nesta Casa, fiz um
ofício semelhante ao Ministro da Justiça, contando
com a assinatura de todos os partidos com assento
nesta Casa, enviando ao Sr. Ministro para que rearticulasse o processo de busca dos assassinos do Chico Mendes.
· o empenho do Ministério ocorreu, a Polícia Federal teve um longo e penoso trabalho até capturar
pelo menos um dos assassinos, e o que está acontecendo agora é a devolução do Sr. Darly Alves à
Colônia Penal Francisco de Oliveira Conde, para filcilitar a sua fuga novamente.
-.
Então, da me" 'la forma que pedi o apoio dos
Srs. Senadores para que levássemos ao Ministro o
desejo de que os assassinos fossem presos, para
dar uma resposta do ponto de vista da Justiça, tanto
para o Acre como para o Brasil e o Mundo, pedi novamente essa solidariedade, para que o preso seja
mantido, em segurança máxima, no Presídio da Papuda
Espero que, sendo submetido ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e sendo
observado que a Colônia Penal Francisco de Oliveira Conde não tem condição de receber Darly, realmente ele seja mantido aqui em Brasflia, pelo bem
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da Justiça e para que o nosso País, mais uma vez,
rep~o. não seja submetido a uma humilhação internacional por prender o Darly, assassino do Chico, e
devolvê-lo para o mesmo local, sem que nenhuma
alteração tenha sido feita, em termos de segurança,
para que ele possa fugir novamente.
O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palàvra ao nobre Senador Nabor Júnior, para
uma comunicação inadiável, pelo prazo de 5 minutos, nos termos do arl. 14, Vil, d.o Regimento Interno.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.) O Sr. Nabor Júnior - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, para
uma comunicação inadiável, pelo prazo de 5 minutos, nos termos do arl. 14, Vil, do Regimento lnterno.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para uma
comunicação inadiável.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, tive a oportunidade de assinar, como segundo subscritor, esse documento a que a Senadora
Marina Silva acabou de reportar-se, endereçado ao
Ministro da Justiça Nelson Jobim. E o fiz na convicção de que a Penitenciária Francisco de Oliveira
Conde, em Rio Branco, Acre, de onde o Sr. Darly Alves da Silva se evadiu alguns anos atrás, não oferece nenhuma condição para que aquele notório oondenado da Justiça do Acre, e também do Paraná,
possa cumprir o restante das penas que lhe foram
impostas.
A imprensa do Acre, Sr. Presidente, tem denunciado oom freqüência a fuga de presidiários daquele estabelecimento. Isso nos deixa realmente
muito preocupados quanto à remoção do Sr. Darly
Alves da Silva do Presídio da Papuda, aqui em Brasma. Por essa razão é que, apesar de haver a Justiça do Acre decidido pela remoção do preso, penso
que devemos evitar que isso venha a aoontecer,
porque uma nova fuga deixará nosso País em s~a
ção vexatória, não só perante a opinião pública nacional, como também perante as demais nações do
mundo.
A fuga de Darly Alves da Silva teve repercussão internacional. Na época em que ocorreu, estava
no exercício do cargo de Ministro da Justiça o nosso
então Colega Senador Maurício Corrêa, que se deslocou ao Estado do Acre para verificar, in loco, as
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condições em que o fato ooorreu. Tive oportunidade
de participar da sua comitiva, e lá verificamos que
realmente o presídio Francisco de Oliveira Conde
não oferece oondição alguma de segurança. Há alguns meses, cerca de vinte presos daquele presídio
fizeram publicar na imprensa um anúncio de que, se
fosse trocado o diretor do presídio, eles fugiriam.
Pois o diretor foi substitufdo e os presos efetivamente se evadiram.
.
É inconcebível o que vem acontecendo no meu
Estado. Até o próprio Governador tem oonsciência
disso!
Estamos, inclusive, ple~eando recursos do Ministério da Justiça: apresentamos emendas de li!an.cada, a fim de destinar recursos para fazer uma 'ampliação na pen~enciária Francisco de Oliveira Conde
e dotá-la de maior segurança, não só em rel<lção
aos presos que lá estão, m<!S também quanto a, outros elementos de alta periculosidade, como o Sr.
Dariy Alves da Silva, que nela poderão vir a cumprir
as penas a que foram condenados pela Justiça
acreana.
Por essa razão, sem nenhum sentido de oontestar a decisão da Justiça acreana, que está 1realmente empenhada na remoção do Darly Alves da
Silva para Rio Branoo, acredito que, por medida de
segurança, o mesmo deveria continuar oonfinado às
seguras instalações do presídio da Papuda, em Brad~

'

Queria também aprove~ar a oportunidade, Sr.
Presidente, para associar-me à dor de todas as fammas que tiveram parentes seus envolvidos no terrível acidente de aviação ooorrido hoje em São Paulo.
Refiro-me às cerca de 100 pessoas que foram vítimas de pavoroso acidente com aeronave da Tam,
um Fokker de fabricação holandesa.
Isso vem demonstrar, mais uma vez, a necessidade de as autoridades que oontrolam a aviação
civil no Brasil adotarem medidas no sentido de que
as empresas efetuem uma manutenção mais rigorosa em suas aeronaves. Não é a primeira vez que
aoontece tragédia de grande porte aqui no Brasil.
Hoje a televisão lembrou que outras aeronaves da
mesma empresa foram envolvidas em acidentes.
Temos verificado, no Acre, a chegada de aviões
com defeito, aviões fazendo pouso forçado.
Já fizemos chegar essas reclamações à empresa que explora as linhas regulares para o Estado
do Acre, que é a Varig. FIZemos um expediente, assinado por toda a Bancada do Acre aqui no Senado
Federal, solicitando providências para que haja
maior rigor na manutenção das aeronaves.

796

ANAIS DO SENADO FEDERAL

No caso de hoje, não se justifica que um avião
com três anos de uso levante vôo do aeroporto de
Congonhas em São Paulo e logo a seguir sofra falha
nos motores, provocando esse pavoroso desastre
que ceifou a vida de uma centena de pessoas. Isso
vem demonstrar falhas na manutenção das aeronaves. Todos nós que viajamos freqüentemente estamos sujeitos a esses riscos.
A tragédia desta quinta-feira indica a necessidade imperiosa de que o DAC, as autoridades e o
Ministério da Aeronáutica adotem severas providências para fazer com que as empresas de aviação civil em nosso País observem rigorosamente as regras de manutenção de suas aeronaves. Só assim
evitaremos a repetição de acidentes como o ocorrido
hoje na Cidade de São Paulo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Mesa
associa-se às manifestações de pesar emitidas pelo Senado~Nabor Jllnior e por toda a sociedade brasileira.
Conforme indicação das Uderanças, a Presidência designa os seguintes Senadores e Senadoras para compor a Comissão Temporária, criada nos
termos do Requerimento n• 1.036, de 1996, destinada a·. acompanhar, ln loco, os atos, fatos e circunstânciF que envolveram e provocaram a morte de
dezenas de crianças no berçário do Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista,
Estado de Roraima:

'i>FL
1. Senador Romero Jucá
2. Senador José Bianco
PSDB
1. Senador Carlos Wilson
PPB
1. Senadora Sandra Guidi

PT
1. Senadora Marina Silva
A Presidência esclarece ainda que a designação dos membros da Bancada do PMDB foi feita anteriormente.
·
A Mesa infonna, também, que a reunião de instalação da referida Comissão dar-se-á às 18 horas,
na Sala n• 07.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -A Mesa
registr:a, com muita satisfação, a presença na Tribuna de Honra do Embaixador da Áustria, Manfred Ortner, acompanhado do Prof. Uibopllu, de Salzburgo.
Á Presidência agradece a honrosa presença.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) '- Concedo a palavra ao Sr. Senador Josaphat Marinho.
(Pausa.)
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Concedo a palavra ao Sr. Senador Jefferson
Peres. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Sr. Senador Eduardo
Suplicy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Sr. Senador Emandes
Amorim. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O Sr.
Senador Guilherme Palmeira enviou discurso à
Mesa para ser publicado, na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex" será atendido.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Constrangido
e indignado, é com enorme pesar que trago ao conhecimento da Casa, para um regiStro em nossos
Anais, a notfcia da chacina ocorrida em meu Estado,
de que foi vítima o Economista Silvio Viana, Coordenador de Arrecadação Tributária da Secretária· da
Fazenda de Alagoas. Profissional zeloso e inflexível
no cumprimento de seus deveres funcionais, e pertencente a uma famflia de tradicional atuação na polftica e na administração, Silvio Viana não era apenas um correligionário, mas um amigo a quem eu,
como outros companheiros, dedicávamos admiração
e especial apreço.
Convocado pelo Governador Divaldo Suruagy
para a diffcil tarefa de diminuir a evasão fiscal em
nosso Estado, e ajudar a equilibrar o grave déficit do
Tesouro, não recusou o desafio, arrostando o ódio, a
incompreensão e as incertezas que um trabalho
dessa natureza impõem necessariamente aos que
colocam o dever acima das conveniências. Sua
postura reta, serena, equilibrada e justa, no entanto, não turbou suas qualidades humanas, o que
faz supor que a vingança que o vitimou seja obra
dos que fazem da lei, da ordem e da justiça, objeto
de um mesquinho e preconceituoso desprezo. É
um crime, Senhor Presidente, que não clama por
vingança, mas para o qual se exige a punição inflexfvel da lei.
·
A despeito das tragédias que têm abalado a
estabilidade e a regularidade da ordem pllblica em
meu Estado, estou certo de que o Governador Divaldo Suruagy, que jamais pactuou com a violência e
tolerou a insubordinação, há de empenhar todas as
reservas de suas energias, como homem público e
como administrador, para não permitir que sobre
essa chacina caia o véu do esquecimento ou o labéu
da impunidade. O que a sociedade alagoana espera
é a apuração de todos os fatos que levaram a que
esse homicfdio atinja a todos nós que fazemos da
política, o exercfcio legítimo e democrático dos po-
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deres do Estado, sem arbitrariedade, sem abusos e
sem constrangimentos.
Silvio Viana não era só um técnico e um profissional respeitado, era, também, um homem cujas
virtudes jamais será demais ressaitar a lealdade que
sempre revelou nos embates da vida política que
tomam a atividade partidária, como em ~eu caso,
um exe,rcício admirável da cidadania, de desprendimento e de vocação pública. Tudo isso toma a emboscada de que foi vítima, mais insidiosa, mais hedionda e mais condenável. Os homicidas que lhe tiraram a vida não praticaram apenas um ato covarde
e traiçoeiro, mas sobretudo um crime revoltante com
o qual não podemos nos conformar.
Estas circunstãncias agravantes, Senhor Presidente, aprofl.indam a indignação de todos que, como
eu, tiveram o privilégio de conviver com esse probo
cidadão, esse virtuoso funcionário, esse competente
profissional e esse admirado arriigo. Mais do que lamentar o episódio dramático em todas as suas dimen~es humanas, quero aproveitar as duras lições
dessa tragédia, para transmitir à sua famnia, a mais
profunda expressão de minha solidariedade que é,
também, a expressão de luto e dor que tomaram
conta de toda a sociedade alagoana. O nosso repúdio se reforça na convicção de que vamos nos solidarizar, até a última das instãncias, com os reforços
que hão de empreender as autoridades de meu Estado, para que o sacrifício dessa preciosa vida sirva
de exemplo a lodos os que lutam por uma sociedade
mais fraterna, mais justa, mais solidária, e sobretudo
menos violenta. Estou certo que a reação de todos
os segmentos da sociedade há de contribuir para
que ninguém mais em Alagoas possa ser vitimado
por ter cumprido com zelo, exação e de forma exemplar o que ele sempre considerou o seu dever e ao
qual se devotou com o sacrifício de sua própria vida.
Aqui ficam, Senhor Presidente, a minha reverência e
o meu tributo, aos quais, lamentavelmente, não posso deixar de juntar o sentimento da impotência que
todos sentimos ante o inevitável dessa irreparável
perda
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encenar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18h05min.)
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(Art. 269, II, do Regimento Interno)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SA.t.'fÇ~O

De iniciativa do Presidente da R.epúb.lica...,l
De iniâativa da Câmara dos Deputados .. ~.1
De iniciativa do Senado Federal. ................. I
Total
3

JJ1

~.de

Projeto cÍe Lei da Câmara n•
1996 (n? 2.317196. na
de ori·
gem), de iniciativa do Presidente da República, que insttrut a Comribuiçilo PI'Ovfsórla sobre MovimentaçiJo ou Transmissdo de Valol'es e rk Cridito!J e Direitos
de Narureza Financcm·a. CPMF, e dâ outras providincias.
Sesslo: 22.10.96

·
.· ·
Projeto de Lei do Senado a• 158, de 1996 (n" 2.375/%, a.a Câmara dos
Deputado:;), de autoria do Senador José Samey, que dls~e sobre a distrilnnçdo
gratuita de medicamentO$ aos portadores do HIV e doemes de AJDS. '
Sesslo:24.10.96
·- :...:,.:··'·

..

Projeto de Lei da Câmara n• 19? de 1996 (u'" 4.ZOS/9~ ua Casa de origem), que altera o art. 5'" da Lei n• 8.313, de 23 de deumb1:0 de 1991,· que resta-belece princlpios da Lei n• 7.J05. de 2 de julho de 1986, que institui o Programa
Nacional de Apoio à Cultura· PRONAC e dá outras providtm;Jas.
Sesslo:.Z4.10.96

.PROJETO~ APROVADOS E ENVIADo~~ PROM~GAÇÃO

De iniciativa da Câmara dos Deputados ... 16
De iniciativa do Senado Fedcral ..... ~ ........ ".6
Total._

--

22

Projeto de Resoluçio n• 96. de 1996, que autoriza o Estado de Sdo Paulo
a emitir Letras Financeiras do Tesouro dá Estado di $do Paulo - LFTP. cujos
recursos serdtJ desrirrados ao giro da divida mobrliária venciu/ em /5 de ourubrode /996.
Sessio: 09.10.96
Projeto de Resoluçio a• 99, de 1996, que altera o art. 2': oliMa "g" da

Resoluçéio n" 52. de /996, do Senado Federal.

·-

Sess.io: 15.10.96
Projeto de Resoluçlo n• 100. de 1996, que autoriza o Estado de Sanla
CatoriM a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santdtr;atariMLFTSC, cujos recursos $1!1'ilo dutinadas à ltquidaçdo da sétimtl e oitaVa parcelot
de precotórlos judiciais, bem como dos complementos da primeira à sexta parce-

las.

Sesslo: 15.10.96
Projeto de Decreto Lezjslativo a.• 65, de 19% (ng 223/95, na. Câmara dos
Depuudos), que aprova o texto drJ Acol'do sobl't E:xercfcio de Ativtdodes Remuneradas por Part~ de Depentkmes do Pessoal Diplomático, Consular. Admil'lis·
trartvo e Técnico, celebrado entre o Govuno da República Federaliw do Brastl
e o Govema da República Dominicana. em 18 de maio de !995.
Sessio: 23.10.96
Projeto de Decreto Lqjslativo a.• 67, de 1"' (rf' 260196, na Câmara dos

Deputadô's), que aprova o texto do Acordo sobre Cooptraçdo no Serbr de Turis·
mo cekhrado entre o Gowrno da República Federativa do Brasil e o Governo
da Repúblfca da Turquia. em 8~Wt1ia. on 10 de abril de 1995.
Sesslo: 23.10.96
Projeto de Decreto Legislativo a.• 69, de 1996 (n° 242196. na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperaçtlo em:re o Governo da
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·~-da Ntimlbla e o Governo da &pública Fedumtva do Brasil, assinado
Repúbltca
em 4 de mmço·dt: 1994, em WintlJJ«k, &p{tbllca da Namlóia.
Sesslo: 23.10.96
Projeto de Dtereto Lqisl•tlvo a"70, de 1996 (n" 245196, na Chnlra dos
Deputados). que ap1'0Vt1 o lato do Acol'do de Trampone Rodtwiárlo lnltmot:ional de Pass~iros e Carga. celebrado enrre o Govemo da República Ftdemt/va
do Brasil e o Govemo da República da Venuuefa. em Caracas, em -/.de julho dt:
1995.

Ouiubroi996

DIFuSORA A VOZ DE BAGÉ LIDA. para explorar serviço de t:adidifusio sonora em onda média na cidade de Bagé. Estado do Rio Grande do Sul.
Sesslo: 30.10.96

Projeto de Decreto Lezhlatlvo a• 20, de 1996 (n• l1719S. na CàmarJ. dos
Deputados). que aprova o ato que renova a concess1o da RÂDIO BARRETOS
LTOA para cxplonr serviço de radiodifU.slo sonora cm onda média na cidade de
Barretes, Estado de Slo Paulo.
Sesslo: 30.10.96

SessJo: 23.10.96
. Projeto de Decreto Legislativo n• 75, de 1996 (11" 283/96, na Câmara dos
Deputados), que aprova o tuto do Tratado sob~ as Relações dt Ami=ade e Cooperaçilo, celebrado entrt! o Gowmo da República Federativa do Brasil e o Govemo da Ucrdnia, em Brasliia, em 25 de outzrbro dt: /995.

Projeto dt Decreto Lezltlath'o a• ~de 1996 (n• 193/95, na Càma:ra dos
Deputados). que aprova. o ato qnc renova a pe:rmissJo outorgada à TÚLIO
FONTOVRA & CIA. LTDA. atualmcnte dcoomiDada EMPRESA
JORNALÍSTICA DIÁRIO DA MANHÃ. LTOA., pan. explom serviço de radio.
difuslosonoraem freqaênciamodulada.u.ci.dade de Passo Fundo. Estado do Rio

GomdcdoSuL

Sesslo: 23.10.96

Sado: 30.10.96
Projeto de Resoluçlo n• 98, de 199&, que suspende a t!rt!CUÇdo dos aru.
2"e 3"da Let n" 6.7-17. de 12 dt:junho de 1986: do art. 2"da Lti n• 7.588, de 26
de maio de /989, bem assim do an. lO da Lti n~ 7.802, de 21 de IIO'Jtmbro dt:
1989, todas do Estado de Sanra Cararina.
Sesslo: 24.10.96

Projeto de Resoluçlo n• 101, de 1996. que co~de ao Estado de Pernambuco elevaç~o t~mportirla do limite prwtsto no art. 4~ II, da Resolução n•
69, de 1995. do Stnado Federal, e autoriza a contrataçdo JJO" aquele Estado, de
opt1'aç4o de cl"idito no valor tk dvuntos e cinquenta mü cento e stis nais e
oitenta e quatro centavos, junto à Financtadol'tZ de Estudos e P1"0fetos • FINEP,
destinando--se os recursos ao tksenvolVImtrtto do pi'Ojeto Const1"1lçi1o das Ortofo.rocartas dos Munidpios Lllonfneos.
Sesslo: 24.10.96
Projeto de Resoluçio ri" 102,. de 1996, que concerk ao Estado de Pernambuco elevaçllo ttmpol'ária do limite previsto no art -1~ II, ~ R~o/UflJo n•
69, de 1995, da &nado Federal. e autoriza a conll"t1raçdo po1" ~te Estado, de
~raçdo de cridtto junlo à Ftnanciadota de Estudos e PI'Ojetos ~ FINEP. no
valo,. de um mi1hllo, quatrocenlos e setenta e tris mil, trezentos e noventa e sets
reais e quannta centavos. destinado à implementaçao da 3• etapa do hojeto
UNIBASE- UnificaçlJD da Base Canogl'áfica da ~gillo Met1"0politana do Reei·

fr.

Projeto de Dtereto Lqblath'o a• 54. de 1996 (n• 227/95, na Cimara dos
~). que aprova o ato que renova a C0DCeSS1o outorgada á TELEVISÃO
GAÚCHA. S.A. pu:a explorar serviço de radiodi:filsio de sons e imagens
(televislo) aa cidade de Porto Alegre. Est\do do Rio Grude do Sul.
Saslo: 30.10.96

ss.

Projeto de Detteto Legislativo a•
de 1996 (n• 22819S, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a pcmtissão outorgada i RÁDIO
LmERDADE DO RIO GRANDE DO SUL LTOA. para explorar serviço de ra.·
diodifusão sonora em freqUência modulada na cidade de Viamlo, Estado do Rio
Gtande do Sul.
SesJlo: 30.10.96
Projeto de Decreto Lezislativo a• 56, de 1996 (nD 229/95, na Cimar:a dos
Deputados), que aprova o ato que renova a coneesslo da UNS RÁDIO CLUBE
LTOA. para explorar serviço de radiodifus!o sonora em onda média na cidade de
Lins. Estado de Slo Paulo.
Sesslo: 30.10.96

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS Á
CÂ..'"RA DOS DEPUTADOS

Stulo: 24.10.96

Projeto de Decreto Legislativo a• 79, de 1996 (n'" 30S/96, na Cám:n dos
Deputados), que autorlia a l"eQ]izaçdo do aproveitamento hl~fétrico da SetTa
da Mesa, em melro do rio Tocantins e seus ajluemu, no Estado dL: Goiás.
Seulo: 24.10.96
Projeto de Decreto Legislativo a• 66, de 1996 (nD 261196. na Cimara dos
Deputados). que aprova o ttxto do Acordo assinado em KuaiaLumpur, em 18 de
dezembro de 1995, entre o Govemo da Repúblict~ FedL:1'Dt.iva do Brastl e o Govt:mo da MaUuta, sobn Semços AtmJs entre os 1'tfpicttvos Temt6rios e Afim.
Sesslo:29.10.96

Projeto de Decreto Legislativo n• 73, de 1996 (nD 90195, na Câmara dos
Deputados), que aproWl o rexto da Corrvençdo Jnrenmrerlcana sob1'e Trófico !n-

•temactonal de Menores, ulumada em 18 de mt:li'ÇO de /994, na Cldru.k do .Mixl-

De iniciativa. do Senado Federal. ,.,,.,_ ...•.. 06
De inici:uiva do Presidente di. RepUblica .. 01
De iniciativa cb. Clmul. dos Deputados ... o 1

Total .•-

---~·

~

oa

Projeto de Lei do Senado a• SI, de 1996, de autoria do Senador Romero
Juci, que auto1'r:a o Podei" &ecuttvo a C1'iar a Escola A.grotécntca Federal de
Alto Altgn. no EstDdo dt Romima.
Sessio: 08.10.96
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da CJmara a• 73, de 1994 (n•
3.710, de 1993, na Casa de origem), do Poder Executivo, que tnsnmt o,Códigode

Tl'ámllo B1'QSileim.
Sesslo: Ô9.10.96

Sesslo: 29.!0.96
Projeto de Decret:Ô Lqlslativo

n• 13, de 1996 (na 148/95, na Câmara dos

Deputados), que aprova o ato que renova a auto1'i:açdo da outorga deforid.a à
FUNDA CiO ROQUETE PINTO para explora,. senrlço de radiodifusdo de sons e
imagens ·(felevisiJo), com fins uclusi'W111tt!nte educatiVO$. na cidade dt .Sllo Luis,
Estado do Maranhm'J.
Sesslo: 30.10.96
Projeto de Decreto Legi'b.tlvo a• 16, de 1996 (n• 195195. na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a conccsslo da RÁDIO EDUCAÇÃO
.RURAL LIDA para explorar serviço de radiodifU.slo sonora cm onda média na
cidade de Campo Grande;. Estado de Mato Grosso do Sul.

:se!sto: 30.10.96

Prljeto de Decreto Legdlativo a• 13, de 1996 (n• 192/9S, na Câman. dos

Deputados), que aprova o ato que renova a concesslo da RÁDIO SOCIEDADE

. $ubstituth"o do Seaado ao Projeto de Lei da C1mara a• 6~ de 1993 (o•
2.j36/9l, na Casa de origem), que altera t:fupõsinvos dtz Lei n• $.869, de J1 de
janeiro de 1973 • Código M PI'OCmo CMI.
Se!slo: 22.10.96
Projeto de Lá do Senado a• 95, de !996. de autoria do Senador JosC
Bonifácio. que autoriza o Pt.xkl" Executivo a criar uma Escola Agrorünica Fe·
rürrtl no Muntcíplo dt! Tocaminópolu. Estado do Tocantins e dá outras provi·
d~ncias.

Sculo: 22.10.96

PrOJete de Ld do Senado a• 19, de 1996, de autoria do Senador Romero
Suei,. que aurorlza o Pockl" E:ucuttvo a crlt11' a Escola Agmticnica Federal de
CamctZI'fli. 1t0 Estodo de Rotaima.
Sesslo: 22.10.96
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Proje«o de Ld do Senado a- 10, de 199&, de autoria ào Senador Roberto
Rcquiào, q~ altera dispositivos da úi n• 8.666, de 21 ~ ;unlw de 1993. que
ngulamenuz o an. 37, inciso X\7. da consti/uiçdo Federal, it:.rtihli normas para
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licitaçDes e contratOS da Admzmstraçdo Pública e dá ou/MI p1'0VIc/incraz.
(Dccisio t=rinaliva)
Sesslo: 23.10.96
Projeto de Lei do Senado n• 12, de 1996, de autoria do Senador Roberto
Requião, que altera drsposilivos da l.et no 8.666, de 21 dt: ;uliho de 1993, que
regulamenra o an. 37, rncrso XXI. da Consruuiçào Federal. t111tllui normas para
lrcnaç~u e contratos da Admmrsrraçdo Públrca e dá otJ.ll'aS pi'OVrriincws.
(Deçis!o temlinatiVll)
Sesslo: 23. I0.96
Projeto de Lei do Senado n• 68, de 1996, de autoria do Senador Bernardo
Cabrã( que dt:nom11111 a Rejinal'la de Manaus • REMAN como RejiNJria Isaac

Benayon Sabbâ • RIBEN.
Sesslo: 31.10.96

De iniciativa. do Senado Federa1 ................. 2
.ToWR.
l

Proposta de Emendai Constitulçio a.• 34., de i996, de autoria do Senador Jefferson Peres c outros senhores Scnaclorcs. que dã nova redação tW §5° do
al't. -10 da Consmwção Federai,
(Retirado nos teJ:tnos do Requerimento ng 890, de 1996)
Sessio: 08.10.96
Projeto de Lei do Senado a• 209, de 1996-Compfementar, de auiori.a do

Secador Geraldo Melo, que altero os arts 205, 206 e 207 do C6digo Tnburáno
Nactona/ (Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1996) e a denommaçdo do capitulo
em que constam uses dispositivos,
('Retirado nos termos do Requerimento n" 1.0 11, de 1996)
Sessio:31.10.96
OUTRAS DELIBERAÇ0ES

MENSAGEM RELATJVA A ESCOLHA DE
CBEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA

/De ill.iciativ.t. do Presidente d& RepUblk:a .... 4
Total...

Requerimento a• 945, de 1996, do Senador Osmar Dias e outros. solicitando, nos termos regimentais, que o tempo destinado aos oradores da Hqra do
Expediente da scsslo do dia 16 próximo seja destinado 1 comemoração dos cin-

qüenta ano1 de instituiçio dO Comitê de lmpreusa do ~enado Federal.
Sessio: 08.10.96

4

da

Mensagem n• 106, de 1996 (n° 716196, na origem), 'pela qual o Senhor
Presidente da República submete à delibcnçlo do Senado o nome do Senhor
Luü: Brun de Almeida e Souza, Ministro de Segunda Classe, do Quadro Permanente,. da Carreira de Díplomata, pua, cumulativamcnrc çom a fimçlo de Embaixador do Brasil junto i República da Cõte d'[voire., exercer a de·Embai:wfot do
Brasil junto à República do Burkina Faso.
Sesslo: 30.10.96
MeasaiCDf a• lOS. de 1996 (a.• 769196. na origem). pela qual o Senhor
Presidente da. República submete i delibera;lo do Senado o nome do Senhor
Vif'i11io Moretzsohn de ADdrade. Ministro de Primeira Classe. do Quadro Permanente. da Cmeira de Diplomata, para. cumulativamente com a fimçlo de Emlnixador do Brasil junto à República Árabe do Egito, exc:rçcr a de Embaixador
do Brasil junto à República Democrática. do Sodlo.
5esslo: 30.10.96
Mensaeem a• 20!1, de 1996 (n• 770196. aa origem). pela qual o Senhor
Presidente da República submete i deli~ do Senado o nome do Senhor
Jorze Saltarem Júuior, Ministro de Segunda Classe, do Quadro Pc:mwJ.CD.tc. da
Carreira de Diplomata. para, cxcrçcr a funçlo de Embaixador do Brasil junto à
República do Suriname.
Sesslo: 30.10.96

Requerimento a• 947, de 1996,
Seaadara Wa Fernandes e outros
senhores _Senadores, solicitando, :aos temlOS regimentais. que o tempo destinado
aos oradores da Hora do Expccliente da sessio do dia 3G de outubro corrente, seja
dedicado a homenagear o Qflinquagésimo Anivmârio da Collfedcraçlo Nac:ioaa.l
dos Trabalhadores na. Indústria- CNTI.

Seulo:08.[0.96

.

Requerjmeato a• 948. de: 1~ -do Senador LWâO Alcântara c outros senhores SCD&dorts,. solicitando. .oos termos regimcn~ a reallz;açlo, 110 próximo
dia 21 de novembro, de sesslo espeçiai dm:in.ada à comeiilOC3Çio dos 100 anos
do inicio da Guerra de Canudos.
Scssio: 08.10.96

Requerimento rr 955,. de 1996, de autoria do Senador José Samey e outros sc:uhores Seudores, solíc:itando, aos termos reg:imcntais, sejam prestadas
homenagens de pesar pelo falecimento do Prof~ Filipe T"mgo Gomes.
Saslo; 08.10.96.
Requcrimeato a• 956, de 1996, de IZilOria do Senador Humboto Luccn&,.
solicitando, aos tcm1os regim.,.mis sejam. prestadas bomc:nagrm àc pesar pelo
falecimento no último dia 6, de Natemo Outra de Medeiros. Iú:lcr c:omcrciírio ao
sert1o do Estado da Par.uõa.
•
Scsalo: 08.10.96

Mmua:tul a• 21!, de 1996 (a.• 82U96, aa origem). pela qual o Senhor
Presidcme da Repúblic:a submete à dclibctaçio do Senado o nome do Senhor
Ltziz Fenwufo do Coutto Na:aretb, Ministro de Primeira Clwc, do Quadro
&peçial. da c.mira de Dip!cmwa, fimçlo de Embaixador do
Bruiljtmto à República da Guiné-Bissau.
Se:ulo: 30.10.96

Rtquerimeato a• 970, da 199ti, do Senador Osmar O:~%,hort:$
Senadores, so.licíta:ado. nos temos regimcmais, que o tempo
•
orz».
res da Hora do Expedicmc da sesslo deiibc:ra!iva ordiDiria de 16 de outW!ro, seja
destinado a eomcmonr o Dia Mtmdial da AlimerrtaçJo
'
Scsdo: 1!.10.96

MATÉRIA REJEITADA E ENCAML""iHADA AO ARQUIVO

lleqaorimeaco •• m, de 1996, dos - . . . B=ardo c.bad. Emilia
Fem&Ddcs c Bcllo Parp. soliciwldo,. nos tc:tmos ~ c de acordo com u
tradições da Cua,. bomenqc:m de pesar pelo t'.!ecimCDto do G:neRl ,Anttl· ÍO
Carlos de Alldnda Sapo,
Smlo: 17. !0.96

= .

~~~.,..do Senado fcdml... ............

_!

Projeto de Lei do Senado a• 2!3, de 1995, de autoria do Senador Emandes Amorim. que w:da a cr:açdo e mstalaçlio de Julllas tk Conciliaçdo e Julga.
menta da Jusrrça do Trabalho em municípios com menos de duzentos mú habitanres e dá outra.r provtdinclas.
(Arquivado nos termos do art. 101. § t•, do Regimento lntemo)
Ses.slo: 14.10.96

Requerimento a• 836. dt: 1996, do Scn.adot José Roberto Ari-ud:, >otid·
tando, Dos termos do art. 210 do Regimento lntcmo, a ttanscriç;io. nos Anais do
Senado Federal, do Editorial do Jomal Cotreio Br&2ilic:nse, intitt.1'
..Reage
Brasilia", ediçlo de 28 de agosto de 1996.
Scsdo: 22.10.96
·
·....
Requerimento a• 968, de 1996. do senador Pedro Simon, solic:itmdo. nos
tesm.os rcgimr ·tais, que seja realizada inspcçio de .nawrcza opc:nçional c pa.tri~ ao ~ Nacional de De~lvimenro EconOmico c Social, qumto as
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Privatizações da Excelsa e da Ugbt, bem como da venda de açõcs remanesc:entes
dessas empresas de propriedade da Eletrobrá.s.
Ses.tlo: 22.10.~

Requerimento a• 934, de 1996, do Sow!or Gilberto Miranda, so!ic:it.1ndo,
nos termos do art. 210, § t•, do Regimento Interno, a transeriçlo. nos Anais do
Senado Federal. da matéria do Jornalista Fernando CoUyer, publicada no jornal
"A Critica"', :intitulada "Hoje é dia do Aicazous", ediçlo de .S de setembro de
1996.
Sesslo: 22.10.96

Reqaerimeato rs• 1.033, de 1996, dos Senadores Ocra1do Melo e Eduardo
Supli(;}', solicitando. aos temos regimentais. sejam prestadas homenagens pelo
falecimento de Jerõnimo Dix-Huit Rosado, ex...senador, ex-Deputado Federal e
por tras
Prefeito de Mossoró-RN.
.
Sesslo: 24.10.96

vem

Requtr~meato

a• Ut36, de 1996, que solicita. seja criada uma Comiss!o
TC:IDpOriria Inttma composta por sete Sezw!ores pua. no prazo de sessenta dias,
acompanha:r, in loco, os atos, fatos c citcumtiDdas que envolveram e provocaram a morte de· dez:enas de crianças no bcrçirio do Hospital Matemo-Infantil
Nossa 5eDhora de Naz:até,. em Boa Vista, Estado de Roraima.
~30.10.96

Requeiimeato a•Lol9, de 1996. do Senador Jider Barbalbo e outros Senadort:s.. soliciti:Ddo, nos tmnos regimentais. a convocaçlo do SC!hor Ministro
do.J.miça,- pm1110 o Plcoiriodo Setudo Fodenl, p<eStU mformaçõcs sobre
a atuaÇdo do Gavmto Fetkral no dapejo de garlmpeilw e eksobstruçdD da
área dmomint:ld.:J Serra Lute. no Muntclpta t2 Curlonópolls • Esrodo do Pará;
cotM mdiado1' dar~ entre a Companhia Yale do RkJ Doce e gari,..
peil'o$ sobff! d tina em /Jtfgto e po.ulwis din!itos mlneraU: e qual o tmbasammto legal para o envolvtmmlo da Policia Ftdual e tmpat do Exéi'Cito Wel'llinm

na óna em qilest4o.
SessJoo 3!.10.9&

v....

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS
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SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(15 de fevereiro a Jl de outubro de 1996)

Matérias •provadu:

Projetas aprovados e enviados i sanç!o ....

"'"' ...... .43

Projetas aprovados e enviados 1 promulgaçlo ....................... ,.
.189
Acordos internacionais.......... . . .... .... .........
. 48
Concessões de radio CTV.....
.... .......................
65
Operaçõesdecr~to...
.. ................. 66
A.ssuntos administrativos ... . . ,.. ,,,...... ,,.... ,....
Prepostas de Emendai Const:ítuiçlo .....
.. ........................... S
Suspenslo de exccuçlo de Norma Juridica...........
.................... 2
Projetas aprovados e enviados i. C.imara dos DepuUdos.. ... .. ...
. SI
• Projetos de Lei apreciados pelo Plenirio..
.. .62
• Projetes de Lei apreciados nas comiss&s. em decislo temti.n2tiva ........ IS
• PtopostadeEme:ndai.Cocstituiçlo........
.. .......... .,- l
Mensagens tel&ti-vu a escolha de Autoridades.............................................

.. .... 22

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Miss&s Diplomitku .....................

Recurso ~rovado.................................................................................

2S

. ......... !

·Total de matáia aprovadu

64

Matéria: cavia~a ao anp~i\lo:

Matériu rtjeit&du e eocaminha.W ao arquivo .............................................................27
• Mstcria:s rejeitadas pelo Plecirio .................................................." ..~~.. 9
• Projetol de Lei arquivados(an:.lS4 do Regimento Interno) ................... 6

• Projetas de Lei apre:údos nas comissões. em decisJa rerminativa ......... ll
• Projeto do Lei arquivado(ut. 101, § r•- Regimemo Imemo) ................. 1
~eacamillh&daaoarquivo ......................................... _ ...................................... .

Matériu dedaradu prejudfcadu e mcaminb•d•• ao arquMI ....................................... I4
Matérias retinidas pelo autot .................................. - ........ ~---·--- ..·-·--..--...-.21

Sessões Deliberativas ······--·-·---·--··-···--......... 13

- Ordinárias··················-·····-····'········-·· 8
- Extraordinárias ·····················-············5

Total de matéria em-fada ao

arquh'o-------------'"

SUMÁRIO DAS MArtRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(1• a 31 de outubro de 1996)

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA .
Matérias aprovadu:

Projetas aprovados e ~ à sançlo ................................. "~'-''"-"'""'-'--...,...,._..._,••,~,"'"-'~···3

: N'" DO OI!ÍCIG. •

ProjetOs aProvados e enviados à promulp;lo.......................-··-----···.......%2.
• Acordos inter:ll:lcionais .............................. " .• ,.._
.••"·············-········-·""' S
• ()pc:2ções de crédito .............................................~., .................-----·6

OF. SGM/242196

•

Me:aagens relativas a escolha de chefes de missões diplomáticas ...................................4

OF. SGM/2~4196

MatCria rejeitada e

n

om'nhd• ao arquivo (Art. 101, § 1• • RlSf) ............................... 1

Mar:erias retiradas pelos .autores .....................- - -.. -·-·.-.-,_.........--:----.2

Total de matéria caviaduao u q • M » · - - - - - - - - - - - - - 3

,

;'

,: ' ..- ' i ... ·.

Dr. Agaciel do. Silva Encaminha o Diversos o'

Maia • Diretor-Geral do 88196. aprovado pe1a. CRE.
favorivel à participaçlo do
Senado Federal
Senador Romeu Tuma.
delcgaçlo brasileira à 65• Ses·
siO da Assembléia Geral da
IPCO

"'

Concesslo de rádio ................- ...- - - · - -.. ----·~·--· 8

Projetas aptOVados e ettVi&dos à C!mata dos Depuudo1 ..........................,., ..,..,............. 8

Mtt&iu ezrriada ao arqaiYe:

DuÃ~."ATÁRIO/.

Dr. Agaciel do. Silva Encamiclla cópia do Reque-

Maia - Dr.:tor-Geral do rime-ato t1° 1.034, de 1996. do
Senador Bello Parga, aprova-Sonado Fedml
do oo dia 29 do correttte. pelo
Ptecário da Casa. solicitando
licença pelo prazo de 122 di·
as, a contu daquela datz, para
tratar de interesses partícula·

"'·
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CONGRESSO NACIONAL- 1996
RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NO PERÍODO DE 1• A 31 DE OUTUBRO

I Projctot de Ltl enviados iii nnçlo
MES

Outubro

MENSAGEM
469196-CN
(n• 890·A!96,

na origem)

PL n• I !i/96-CN
Leitun~:

J•.to.96

·Tobl• 01

I

EMENTA

SESSAO

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Transferências a
Estados, Distrito Federal e M1lllicípios- Recursos sob
Supervisilo do Ministério da Fazenda, · crédito
especial até o limite de RS 3.600.000.000,00, pare os

15.10.96 ..

fins que especifica.

·

t9horas

OBS.

Lei0°9.3J0,
de 16/10/96
(DO 17/10196)
".

-

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO
PERIODODE 16DE FEVEREIROAJ1 DE OUTUBRO

PLNs- aprovados e encaminhados à S111Çllo....- .. --·······--··-·······--

08

Total de matirias apreciada

OS

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL

Outubro

-Presidente da CD

-Presidente da CD

- Presidente da CD

Federal,
dia 1°-10-96, às quatorze horas e trinta
minutos, as Mensagens n•s 468 a 471, 495 e 496, de 1996-CN,
que encaminham os Projetos de Lei do Congresso Nacional n•s
14 a 19, de 1996-CN, respectivamente, e que serão despachadas
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
que
na
Federal, realizada dia 08-10-96, às quatorze horas e trinta
minutos, as Mensagens n•s 521 a 525, de 1996-CN, que
encaminham os Projetes de Lei do Congresso Nacional n•s 20 a
24, de 1996-CN, respectivamente, e que serão despachadas à
Comissão Mista de Plaoos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
que
na
realizada dia 10-10-96, às quatorze horas e trinta minutos, o
Oficio n• P-236/96-CMPOPF, do Presidente da Comissão Mista
de P1aoos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, solicitaodo
alteração no cronograma de tramitação do PL n• 8/96-CN.

