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para lnllores acr!colas VIsando ao progroaso da produçiD
agdcoJa DBCional Sen. Jtlho Campos
.. • ...... ... •

658

IMPRENSA (VIde ANAIS DO SENADO)
Defende o M11uSiro fns RaeDde de Clfbcas fCJtas
por Pedro St6h1e. Uder do MST, em eDIIeVmta l reVISia
Sen. Ramez Tebet .. .... . .. .. . ... ............

111

v.,

...
v

ftl,
Caasidençlles ....... • medida piOYII6ria que
criou D . . .me pnjfic. . . de l " " ' ' h - do llllpDIIDS e

Declanoçlo llribufda a S. 1111 aa reY1Ibl V"lla ,...
ble lndicaçJn do J'laidonle da Repdbllc:l poro D 11111111>
que ............. • piOildencia do IJaDco Cealnl. Sen.

Emanlo Sllphcy.•.•••.•.•••••••.••••••••- ............................
Sclbn: eDIInisla do Sr. JDIID Nlll St6lille l ~mYIIIa VeJa. Sen. Eduardo Sophcy•• - .....................- ........
eon-a ......... de bldricos • .,..,...
de lllldria publicada DD JDIII8I ~ Meraa11J de S.
11-97. Sen. Benwdo Cabral........................................
Sobre llllliria pabbc:ada aa revisla ne J!alao.
mk na qual D Primeiro MIIIISIID 1ql& Tony Blair
pede desculpas peloiiiiiOI cnmeiXJ.'I pelos brillnicas 10
IDqo da Hilli!na. Sen Laao Campas. ...........................

310

INDIO
lamenra a deaslo da Juiza Sandra Melo, a _.
poaiD da 11101110 do l'lldla piiH6 Ooldmo Jesus dos San·
..... que Dilo .,...adiOu 001110 crime bedlando .........
dosjoveDS eawlwlao DD CIID. Sen. W...ID Rocba. ....

650

119
119

296

INDÚS'I1UA AlTI'OMOIIWSnCA (VIde PR)
INFORMAÇÃO
Dlvulpçlo de llolebm IDfcHmabvo e 0111111'111
pnlduzulo pelo a....- de Sua ExceiiDctL Sen. Jler..
nmdo Cabral. ..............._ ..............._................. • ...

220

U!GISLAÇÃO ELEri'ORAL
Levama I . . - do ll:mpD dlspmfftl poro D SeIIBIIo diScudr. l..otPIIIaçlo BleiiiXII. Sen ....... TebcL •

30S

LEI ELEnORAL
J!xlellla pnoocupaçlo CXIDI I YDIIÇID da lei eiOIIDnJ que nmita aa Claun cb Deputados e a pouco lempo porodi!ICIIIIID DD Senado. Sen. RomeiO J á ............
Plasa na llanDIIÇID da nova Lei EIIIIIDnl aa Cl11111'1 dos Depulados, poro que haJalelllpD bibil do YDillçlo DD Senado Sen. Gdvam llcqa................................
Prupl!e llrcnçGos na Lei EIIIIIDnl. Sen. Gdnm
llaqes. • • ........................ . ....... .......... - ... ..................
uarAÇÃO
LlnçomoniD do odlllll de 6ciiiÇID da DllllllniÇID
da~ de ~Oido CJ'O). Sen. LeomarQumlllllilba. ................................................................_ .. --- ..
Lm;a• mo do edillll de llaiiÇID da U111111 do
~em Palmas ('1'0). Sen. Cldoo 1'1aoc1Dio .........

302
526
526

129
649

UVRO

OUava l!dlçiD da Bienal do Livro, do dia 13 10
dia 24 de 11p110, aa adade do Rio de J11101111. Sen. Belllldill da SUYL ...................................................... ..

516

MEDIDA PROVISÓRIA
I'IOies1D c:aaaa u medidas pmvildnllodlladas e
NOdlladas pelo ............ FeraaodD HCIInque Canlooo,
.........do, denbe elu, • que llllb+re • llbenura ela
c:omáaa - ........... Sen. Ademir Alllhde ....... .

349

COIIIIibulçlles - • poro • 1111a11 e ~ empmus. Sm. L6cla Ak:lntln. ....- ...............................

408

MENSAGEM
Leitura da MOIISIIplll ri- 134197 (ri- 1.8311196, aa
IIIIFIIl), que inslllw D l'undo de Apalealadoria l'roJra·
lllllda lndiYidull - FAPI e D Plaaa de ........,YD l ApaIIOIIIIdona l'nljpamada IDdiYidual, IIIIIClcmada e 11'1111·
fannacla aa La ri- 9.477N7. Sen. Jas6 Roberto Arru-

da ................ __________ .........................................
Leaun da Measapm ri' 136/97 (ri- 1166197, na
Dripm), do l'nslclc:aiiO Fernaado Heanque Canlola,
IUbmoteado l IXIIIIidl:nçiD do Senado Fedml D IIDIIIe
do Sr. Quitava lfalnque de IIIII'DID l'lllllco poro.....D C111J1D de Pn:sidellre do IJaDco CealnJ do III1IIIL 1m.
Eduardo Suplicy. -- ...............................................
.......... da Measaaem ri' 441N7~ (r/1.1162/97,
aa Dripm), do .............. Pomaado Hennque Canlooo,
mbmelaldo l elenda dehbonçla do Caqreua Naciaaal, D IIOliiO que 1111Driza D Pudor l!xocaaYD I abrir 10
Olçamema Filcll da UmiD, em favar do Mlmllála do
Minas e Eaeqia, cdcbiD ............... DD valar do
R.$26.597.396,00. Sm. Eduardo Supticy.....................
Leimra da M.....,.. r/1.4421117-CN (r/1. 1163197,
aa Driaem), do l'nooldeale Plllllllldo Heanquo Canlaoa,
mbmolendo l elevada deh'bençlo do Caqreua Naciaaal, D IIOXID do pniJOID de la que 1111Driza D Pudor lixecativo a abnr - Orçamentos Piscll e da Sepndade
Saciei da UmiD. em ravar de dmnas jlqb, crtiiD
mplemoatariKI valar de RS18.912.'189,00. Sea. Eduardo
SopiJcy. .................... .. ........... - .............................
Lemua da Memora .,. 4431'n-CN (ri' 864197,
.. ansan>. do l'laldenlc Fernaado Hennque Canlaoa,
oub..-ado l olevada dehbonçla do Canpeaa Naciaaal, D laiD do prajela de la que IIIIDriza O Pudor lixeCllllva a abnr 10 Olçamealo F'IICII da Umlo, em ravar
do MUIIII6no cb 1'nllapanfs, cridiiD auplemenlll' DD
valardeR$4.120.720,(]0. Sea.l!duanlo Supllcy.........
LeiDII'I da Mensqem ri' 'E751'T1, ................
elevada dolibonçiD do Caagn:ua NICIDIIII a laiD da
JIIDPDIII de Emeada CaasaiW:iaaal de Revulo ri' 1194.
Sen CariDI ~O. ..........................................
LehUia da Merns= ri' 481N7-CN (ri- !122, aa
CJri&em), •dnacrendo • elevada delibenlçlo do Caagres1D NIICIOIIII, D IOldll"do pniJOID de lei que lllllllnZII D l'ader l!xoculiYD I abnr 10 0rçameato Piscll da UaiiD,
em ravar da Jutliçal!leiiiXII e da Justiça do Dlslnlll Fedenl e cb TlrrllllriDI, cdcbiD ...,..,... IIII! a limile &lobel de R$500.600,00 Sm. Jeffinoa Nres.................
Leilma da Measapm ri- 4821'n-CN (ri' 923, aa
Dripm), ................ elevada delibenlçlo da Can&ra1D NIICIDIIII, D IUID do projeiD de la que IIIIDriza D l'ader ExecuaYD albrir .,. Olçlnlonllll Flscol • da Soaundado Saaal da lJDilo, em lilvar da Clmn doi DopiiBIIol,
crtiiD ouplea&lai DD wlor de R$221.162.205,00. Sen.
Jell'enan Mel ............ ............................ . . .........

I

49

72

76

86

548

662

668

•

VI
Larura da Memapm n• 483197-CN (nB 924,
onii"Dl), submelelldo l elevada dehberaçlo do
Congresso Noc1onal, o texto do JIIO.lelo de lei que outonza o Poder Exec:ubvo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Segwidade Social da Urulo, em favor de di·
versos Órgllos do Poder Juchc1mo, cRchto suplemen·
lar no valor global de R$14 161.896,00 Sen. Jefferson
Péres •.•.•. . ..•.... . . ....... • .......•.•..
Leitura da Mensagem nB 484197-CN (ni9ZS, ns
orwem). submelendo l elevada deb~ do Congresso NICiooal, o te•to do proJOIO de lei que abre ao Orçamento de Investimento, em favor do Cen110 de Pcsqw·
sas de ~· Elo!lnca - CEPEL, empresa do S1slmla
Ele110bris. mdlto espeaal no valor de R$9 700 000.00
Sen Jefferson l'(:res ..
.• .. . . . . •. . ...••.••

ORÇAMENTO

11a

ME'Jl!OROLOOIA
lmponinl:1a de se desenvolver uma pollbca s61a
de defesa aYII em IOdo o Pais, deVIdo as conseqllênclas
preYISW para o fenômeno "EI N1!1o" Sen Caslldo MaJ.
daner
MINISTéRIO PúBUCO
Lau .. o MlmSiálo Plll>llco de R0111ma por condenar o Oovemo daquele Estado a llllleluzar as famlbas
das cnanç• ...w na Marenudade Nossa Senhora de
Nazaré Sen Romero Iuci. .....

Cnbca

673

708

433

41

341

(MST)
Apdla a audli!ncla requenda pelo MST ao Papo
Joio Paulo 11 como forma democ:dbca e pocffica de
pressão ao Governo Federal Sen Gllvam Borges

142

MULHER !VIde ELEIÇ()ESJ
MUNICIPJOS
Cbama a -.çlo palll a cnse fiaancelra que esd
llbllllndo murucfpos. em plrllcular, os gcnanos. Sen.
Otoruel Macllado
..• • • ... •• • .• • •• •• •. • •• . ...

Anshsa a questlo dos murumos da empresa En·
44

OPERAÇÃO FINANCEIRA
Tece COIIIOIIIdnoo a respego da IUIOnZIÇio do Senado Federal l Ululo palll COIIbliiiÇio de oporaçiD de
mdlto """"""· JUDIO ao Banco llllemocioDal palll RoCIIIUIIUçlo e DesenvoiYUIIOIHO - BIRD, desbnada a fi.
nanaar, paraalmeme. o "''nnjeei l'lloiO de AliVIO l Pobreza e Rdonna Apma" Sen Odaar Soares. ••••••••••

des Amonm. ••• ····-·· •••••••••• • • • • • ••
Sobata 11p01o ls .,tondacles dos Padaes Esecu·
bvo e Le11Jslabvo. para a apn>YIÇiO do ProJeto de La
Orçamenldna da Umlo. de desllllaÇio de verba ao Tn·

193

bunal Supenor Eleuoral Sen Abchas Nasamento •• .

750

PANTANAL MA'lO-GROSSENSE
Lançamento do Ptosrama de DesenvolVImento
Suslelllável do Panlallal com mvesbDieniOS dos Estados
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, do BID, do
OECF (banco Japonês), do Banco MIUICbal e do Governo Federal Sen. Carloo llezemL
. . .

750

Parecc:r 1"1391.-97, da Conusslo de RdaçCios Exz.
nores e Defesa NICIOIIal, sole o PDL ri' lS/97 (nl31"1196
ns -~ ..,. apmva o rexto do Acoldo para OY!Iar a
dupla tnbulaçio e .,......... a evasio fiscal em llllll!na de
Impostos sobJe renda. celebrado en11e o (lavemo da RepllbUca da F"lllliluba. em Bnsfba, 2 de obnl de 1996
Sen Carlos Wilson. .. .......... . .•• ••.. • ...••• • . . •• .... ...
Parecc:r rJ! 39'JH/, da Comuslo de Rdaçiles Exz.
riores e Defesa Naaonal. sole o PDL n! 511197 (DI414197,
na ongeml, ..,. aprova o 1e<10 do Acordo solxe o exen:f·
CIO de abVIdades remunaadas por Jllll" de clependenl<s
do pessoal Dlplcmmbco, Coaslllar, Admuulb"abvo e
T&:nico. celebrado en11e o Governo da Repúbbca Federativa do Brasd e o Governo da Repllbbca do Paraguai.
em Bnlsll,., 011123·10-96. Sen. Jlllt! BllliCO. •••••• • ••
Parecc:r ri' 393/97, da Omlsslo de Rclaçllos Exz.
nores e Defesa Naaonal sole o PDL ri' fiJN/ (ni41S/97,
ns ongem), que 8p10YI o lexiO do Acordo solxe Cooporaçlo e Asslllincla Mdrua na Área do Combate l Prodn·
çlo e ao Tmfico Wato ele Enlolpecenres e Subodnc•as
PslcolróJIICIS e AssullliJs Com:lalos, c:elebndo OIIR o
Governo da Repúbbca Federabva do BlliSd e o Governo
da Repúbbca da Áfnca do Sul. 0111 Pleblna. 0111 26-11·
96 Sen Romeu Thma. • • •
• • • • • • •• • •••
Parecc:r 0181 ao PI.C rJ! 27l'TI (PL rJ! 3.106/97, na
que chsplle solxe a transfaEDCia da Escola de
Enfermaaem de Manaus, wudade orpliiZICiooal descenbabzada da Fllll!laçlo Naaonal de Sa!lcle, palll a
Fundaçlo Umvasulacle do Amazonas Sen. Sebasblo
Rocha...
. .................. .
Parecer ri' 394197, da Cmmsslo de Assuntos Eco116Ducos. sabre a Mensagem ri' 136197, do Senhor l'lesl·
dente da Repúbbca, submeleDdo l apreclaçlo do Senado
Federal o IIOIIIC do Sr Gustavo Hennque de Barroso
Franco. para exen:er o C8IJO de Presidente do Banco
Central do BlliSII. Sen. Jos6 Roberto Anuda.
DiiiCIIblldo o Plncol- ri' 39487, da Comslllo de As.... h " " - IOin Mm r r ri' 136197 (DI866197.
11a onll"'ll), do Senbor Presidente da República submelelldo l debbençlo do Senado a escolha do Sr Gustavo

30

32

33

onsem>.

429

MIJIUÁRJO
col Sen. Edlson Lobio

desigualdade DI dislrlbuiÇio ele Yelbas
Sen Eman·

PARECER

MIN15n0 DA FAZENDA
ReforénN Iii palavlliS do M•ms110 Pedro Malan
onde ele I«CH•- que a eslablhzaçlo do real apresenta

profundo custo soaal Sen Lauro Campos • . . •. .

I

entre os estados Dllls ncos e os lllllS pobres

524

240

242

llennque de BIIIIOIO Franco ...... -

o ...... de

l'lelideDie do Bllnc:o Cemnl do Brasil. Seu. Eduardo

Supbcy........................- ...............................................
Dlscullndo o Parecer .... 394197. Son Jao6 Rober-

387

10 Anuda. ·······-----···-············-···· ................................
Encanullhalldo I votaçilo do Parecer ri' 3!l4i9'7

389

Sen. Osm. Dios.......................................................
Encamilllwldo I votaçilo do Parecer ri' 394197.
Sen. Laum
.......... ri'39W7,do Ccmsllo de AllwiiOI ~
-.oabreoOflciD "S" ri'4NTI (Oflao I'Rsl..,.l-'92.'9'7,
aa ~.do Sr. l'lesidenll: do BIIICO Cemnl do Bruil
OIICIIIIIIIIwld IObCIIIÇIIo do Govemador do &lado de
MIDII Cienls, pora emisslo de Loiras fiDMceuos do TelOUrO do &lado de Mmas Oaals- LFnofG, cqJOI - .
cunos clesanadoo .. ,;ro da llfVJda Mobilljna do
s-Jo. w:ncl'vel110 2" semes11e de 1997. 5eD l'nDI:ab110 l'erllira. •••·•·••·····•·••••• ................................................ .
Pareco:r .... 396l'TI, da Omusslo de AuuniOa EconOmicao,......, o ODeio
ri' Slll97, do Pmidente do
Bllnc:o CemnJ que ODCIIIIIInha _, Senado Fedend,IOiicillçllo do Governo do &lado do Rio Grande do Sul. pora
que poua emidr l..elms FiDaDc:ons do Teoouro do Batado do Rio Grande do Sal-ll"'1lS.- .......... demnadoo ., &iro da diVIda lllllbdW!a ....,vel 110 211
semesaede 1997. Sen. 1016 Fopça. ................................
Pareco:r .... 3971'T7, da Canusslo de AuuniOa Ecolll'lmicas, 11111n o Oficio
621'T7, do Plesidoall: do
Banco Cemnl que IIICIIIIInha., Senado Fedenl,lllhc:illçllo do
do Eslado do MaiO Gro&oo lFI'Eion', CUJOI RICIIIIOI degjlllldoo _,.,.., da diVIda mobibma YeDC!vel 110 :zo .........., de 1997.

390

Campos.............................. .. .... ........... ···-·

391

412

414

·s·

ao.......

s.n.

.........., O 1\0JPWD& de Delbpmcnro Volulldno PDV• Seu. Ney Snupme ,,,,.... ,,.,,.....,,..,,,,,.,,,,,,,,, ••••••-•••

416

419

420

Pareco:r .... 400197, da Conusslo de AuuiiiOI EconGmicos, em Pleúno. soln 1
pi 121W7 (ri'
510197, na onpm), do Senhor l'lauleale do Replblk:a.
que soliclla IIIIIOnzllçllo pan o r
alonomenro de a6-

Mm·•=

cll101 bnwleiros JlftO • Repdblica do Sunname. Seu.
Jos6 Fopça. .. . ...................................................- .......

Dimun..,.......

lrocfmo. ................... .. .....................................................
Pareco:r .... 401R7, da Canusslo DueiOn. .....
sentando mdaçlo final do PDL,.611'T7. Son c:.tosPalrocfnio • .................... ...............................................

Parecer ri'-405197. da Omusslo Daaora..,.......
IIUido 1 mdaçlo final do PR ri' fJ'1H1. Sen. Jdnia Marise
I'IRocer ri' 406/97, do o..;.... de AsslmiOI EcoIIOnuals, IObm a Emonda ri' I -l'llllmo. ., PR ri' 810'97,
q u e - o Ellldo de Slo
de miiWICWIIOIIIO de dividas do l!slado, COIIIIIbslanaada - COIIIrMos -sdoa em 22-5-97, com base 110
protocolo de ICOido linDsdo _ , a Unilo e o Govemo
do l!sbldo de Slo Paulo, 110 lmbiiO do ~ de
Ap01o llteeslndumçlo e ., ~ Fiaca1 dos l!sladoo.
Scn. Waldeck Omelas......................................................
Pamcer ri'4071'T7, da Coausslo de As•miOI Econllnucos oabre o ODeio •s• ri' 51197, que 11111a da rolaaem da diVIda lllllbWAna do Eirado do Rlo de Jlllelro
venc!vel DO 211 lelllellle de 1997 Seu. Ney Suauuaa. .....
Pareco:r ri'-4081!17, ela Coausslo d e - EcoDlkmcos IObre o OficiO •s• n159/97, que IIM""mmhp 10bdiiiÇio do Ooverao do &lado do R1o de 111110110, ......
que poua COIIb- ............ de criciiiO juDio _, BIDCO
Nacional de DeseovolVIIIIOIIID l!coDeanco e Soclll IINDES, 110 •olor de R$56.977.850.00. a pnoços de 195-97, CIIJOI mcunos sedo Ml"sdoa l c:ompn de equipamen!OI rdadvoo.,""""" de ltecupenlçlo Operacie>Dal, Coasollc!oç"' e l!apanslo do MCII6 - RJ. Seu. Ney
SIIIIIIUIIL .............................. -· .............
Parecer ri'GI'T1, da~ de Asub ~
-.lllbm oOII'cio "S", alfi:WI (OIIl:lo PRa- ri'12611'T1,
aa Clllll"''). do PIUidealledo Bn:oCadral do BnsU, eoca-

Pado.-.. . . . . .

·s·

.Joau PiDheuo. ···---·-······..·-·· • •••• • • -··········-· --·· ....
.............. 39SI'T1 da Conusslo de Assunroo EcoDGnuc:os, IObm ....,_,,. 13W7 (,.11651'T1, aa ungem), do Exooloadssimo Senhor l'lesldenll: da Repibhca. que encaminha _, Senado Fodenl I progrmnaçlio
IIIOIIeliria rdiiiYil ., 3111UneS11e de I 997, com esdmalivu du fllll<BI de Vlriaçlo doa pnDCipois apegadoa moaodnos, andlise da eooluçlo da OCOIICIIIIIa Daelonol pmvisla pora o lrimeslle e os jusbliciiiVIlS pellllllllta. Son.
Waldec:t Omells. .................... . . .... . .................. ..
l'lncor .... 399197, da Coausllo de MIIIDIOI
EconOmlcos sobre o ODeio •s· ri' 611'T7 (otrclo Pres•ri' 2.304197, de 31-7-!17, D& odpm), do Sr. l'laideall:
do Baaco Cemnl do BIIIIL eacamillbaado lllbci!Çio
do Goverao do Ellldo de Alagou oabre lddamomo I
COIIIniO de apeaoçlo de cr61110 ftnaado )lniD I Qua
Bcaa6nuca Fedend, rdlllvo ., l'nlpama de Apaoo l
~ e ., A,jusle Fiscal doa l!slldoo. especifi-

Pareco:r ri' 4011'T7, da Coausslo Dimun ..,.......
IIUido 1 mdaçlo final do PR ri' 93/91. Seu. Jdnia Marise
I'IRocer ri'4f12197, da Comisslo
lllldo 1 ndaçlo final do PR ri' 95197. Sen. Jolnia Marise.
Pareco:r onl., PR ri' 941!17. Sem. Jonas l'iaharo.
Pareco:r .... 4031'T1, da Comisslo DueiOn. .....
seallndo mdaçlo final do PR ri' 941!17. Seu. c:.too Pa-

mmhando IObCIIIIÇio do Govemador do Estado do Rlo
de J-.ro. pedilldo IIIIDIIZIÇio pon ........ opençlo
de Cft!cllro JWQ., Banco NICIOIIII de DeseovolvJinenlll
&oaonuco e Soclll - BNDES, delbn.,, .,l'll!iero de
Rllcuperoçlo C)penCianal. Cansolidaçlo e !!apondo do
MC116 - RJ Sen. Ney Suusuna. ......................................
Parecer .,a41CW7, da Olmisslo de A111m101 Eco-

nCimu:os IIObre o DMnos ri' 3W7, que IIIICIIIIIIIIII .,
Senado Fedenl o O&io Piai- ri' 1.5511197, do 1\esidenle do BIDCO Cemnl do BrasiL pnllllldo 1111\xuiiÇ&ii
oabre o • ........, de pleiiOS de l!llados e IIIIIIIICIplos e IOliclamdo o es1abeloclmeniD de prazo de eudl!p.
lquela blobllnçlo, pelos piei.....,...., da docunlenlaçlo
aecessm. ., eume dos plelros IIIOIICIOD&doo s.n. Eaperidllo AmiiL _.............. • • .. .. ..............................

501

503
504

50S
510
511

712

713

716

718

719

PAR1100 I'OlhiCO
426

Commuca o - deslipmenro do Partido TnlbaOusia BIUIIeun, Pm. Seu. Emdia Femandes. ........ ,_...

121

•

vm
Apracllla doc:umeDio da bancada peemedcbJsla
JIII'IIWIIS" dc:lloJnmado "Alerta vermelbo.l'lraD6 1", expondo a llltiise do bolaDço JCIII do Esrado, exlllll118do
pelo Tnbwlal de Contas. Sen. Roberto Requiio..........
Rellcte IObre o desligamento do Gowmador do
Esp!nto 5111110. Vl\or Buaiz, do Partido dos Trabalhadores Sen Eduardo SupiK:y. .. • ......... • .. • .......

518

PLANO PLURIANUAL
Cnbta o Plano Plunanual aprovado pelo Conpesso, pela sua r111r.a de 1nformaçlo. execuç1o e aammamento Sen. Counnho Jorge. ...... ...............................

430

4S4

POBREZA
Cnbca alllllaçlo do Oovemo Fernando Hennque
Cardoso D8 reso1uçilo da pobreza DO Pais. Sen. Eduardo
Supbcy . ..... ... ..... . • .... . • ..... . ......... .... .... .. ...
lmpartinl:la de Jll'O.Ieii!S que procuram cnar oporlllllidades para os IIIIIIS pobla do Pais. Seo. Eduanlo Supbcy... ..... ............ . • ..... .. .. ................... ·- ...

POÚCIA
Aoabsa a cnse - poliCiaS llllbtma estaduais e a
cnse fiscal braslleu:a. Seo. 1011! Roberto Amlda. .....
Aoabsa 1 cnse oas poUcw aubtma e a cnse fisclll dos Esrados Sea. Ldcio AlclntanL ........ ............... .
Cnse 1111 Pollaas CiVIl e Militar Sen. Vlllmir
Campelo .. ....................................
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............ ..

Sucareamento da PoU... Federal. Son. Vlllnur
Campelo • .... • • • • • • ...... • ................... .
POLICIA MILITAR (VJCie AUDibiCJA PÚBUCA.
CiREVE, POÚCIA)
TesleOIWiho sobre o c:aWer e alllslilna da PoUaa
Militar de Mmas Gerais Sen. PraDceliDo Pemra. .........

P0LtRcA ECONÕMICO.FINANCEIRA

755
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POlinCA SALARIAL
Os 37 1110se1 de salinos COIIgelados elo I'Unc:loDabsmo pdbhco. Seo. Fmtas N-....... ............ .. ... . . ..
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PONJ'E
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AounC1a a visita do l'laldcnle da República A

ponre nxlofenoy,jrja que estl seudo consiJUida oa cbvr-

313

sa elo Maro Grosso elo Sul com Slo Paulo Sen Carlos
Berara..... . ... ..
.. ... ................
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Obsena que o Estado do Parao6 alo rem cbnhelm oufiCJeDie pan1 empJeSiar u montadoras e fazer as obras e os mvesbii!OIItos necess6nos. Sen Osmar
lhas ...................,....................................................
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POlinCA RURAL
Dl:fende uma mralonzaçlo do 111010 nn:al para o
deseuYoiYIIIIOIIIO do 813111. Seu. Cas1ldo MaJdaner .....

322

34
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POlinCA INDUSTRIAL
Coln elo Governo Fedellllaçio IDIIS ClliiC:RCl DO
sentido de se defimr uma poiiUca induslnal que vlllonze
os Rp~en~os m~~s pnxluuvos. a f1111 de mw que EsJ.
dos e Mumci'JIIOS, llilem-se ouma comda desarfreada e
imcroDal para a11a1r iDYesllmentos como ...., oconmdo
"""' lllguns deles no setor aulomobilfslico Sen Joio
Rocha. ...... ........... ...... ...... • .... .. ....... ... .. ..

POlinCA SOCIAL
Derende poll'bca que pnnta maior cresamento
da ec:onooua. cnaçio de empregos e efebva enadlcaçlo
da pobreza como o Pmgrama de Renda Mfmma e o Programa Bolsa-Escols. Sen.l!duanlo Supbcy. .... .....
AvaiJa o problema SOCJIII e COIICODnçlo de renda
DO País Seo. Ney Suassuna.... . ...... . . . .. . . .... . • ..
DerOIIde o aovemo das Clfli""" de clesapnoço pela
.... aocilll Seo. Joel de Hollauda. . .. .. . . .... ........
l'lobloma SOCial. cresce a populaçlo de Idosos enquauto cbnunur o 1111111010 de Jovens. Sen. Vllmlr Cam-
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POÚCIA FEDERAL
Parabemza a PoUc:ra Federal pela elw:ufaçlo do
8SSISS1oato do Supermrendeale da Rll:ata Fedelal em
eJ<erdao. Nesror MendoDça Leal, em Ronuma. Sen. Ro-

mero Iuci. ... ...... ... .. ... ....

Cita a labia como exemplo de ..Simdade fiscal
Seo. Wald.... Onrelas..............................................
Preocupaçlo com 1 cnse fiscal DO Pais. Sen. WIIIdect Omelas ....... ....... • . ...... ........ ........ .............

Alerta para os ..,....,. que a polftica ...,.,nuca
IIDflu para lll8llb!r a es«ab.IHJade do Plano Reol.

Seo. Ney S11111111na. .... ...... • • ........ ... .. ... • .............
Condena as di_... "paroJosw SOCJm" que se
11111111111 aos nnos sesmen1111 da IICICiedade bralllemo
planos ~ do Oowmo. adi ..
10111enças JUdiCIIIs envolvendo pessoas de closae BOCJIII
lllta. Sen Laum Campos ... •

PRECATÓRIO (VICie COMISSÃO DE CONS'ITnJIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. CPI)

""pteSI&S 1105

POlinCA FISCAL
Refenndo-se ao pr11J010 elo Senador Waldeck Drnelas que tem por ob:Jc:tlw ebmiaar a guerra fiscal eotre
os Estados e que 11m sido preJudlcilll l SOCJOdade btas•·
leua. Sen Osmar Dias • ......
• .. ..... ..
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Cnlica 1 omisslo de aovemac1ores. prermtos e o
Oovemo Fedenl dlame dos p<C8Illnos e....,.,, probl.,_
mas da Naçilo Seo. Robeno Roqurlo ..... . ............ ..

37

PRIVATIZAÇÃO
l'lopile., Mmlsao de Estado da F.....ta um 1110delo llltcmabYO para I priYIIIzoçlo elo Banco do Estado
de Rond6rua. Seo. EmaDdes Amonm.. ......... ...... .....
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Defmdc a n:lalllada do Propmna Nadoaal do
Álc:ool- PROÁL(X)OL Soa. Guilhenne l'llmoira. ·····-·

PROCESSO I.EOISLA11VO
Observa que aiiiiiiJUIIIÇio do mlleml de IIDC8 de
lnformlçGcs l distiDc:la, 6 um IIIIJIOdllllle meso de modenuzaçlo do p!IICOSIO le!Pslaa-o bmsilelm. e um elememo fll:ililador das m1açlles eu1re 01 dlwnos afveis de
GaWIIIO. Soa. .JoK Robenll Amlda. ........ ................ -·
Caovida Seuldala, Deputados e ia1a :sd01
para a:pDIIÇio ........ Clenuclamento de Documentos
EJ-.:os e DIICXII ÓbcOI, a labzlr...., DO foyer do
Audiklrio Nenou Ramos Sen. SebuaiD Radia. ............. .

12!1

Lmwra do PLS"' 1541!17, que dlsplle sobre a.,....
veaçlo. o traramento. a fi,..."açin. o controla e a re....... l pnxlaçlo, ao uso iDdevido e ao nfico ilfc:.ro
de 111bsllnciu eu1Uipeceii1Ei e de drDps que........., depoodbcla ffsica ou polquica. Soa. Jolfenoa P6res. .........
Refae-oe ao J110J010 de lei quo S. &.1 ati opreIICIIIando, por ...,o do qual, eaiiiJelcrc a obdproriodade
de ................. do CUCUiallleiiD operaçlles do..ma lmobibilno como ronna de prmmr pnlleÇio ao compmdor. Sen. EdiiOII Lablo
PLS ~ 155197, que estabelece a obriplDnedade
de.......,........... do eucullllte em opuaçiles dos.ma lmolnlidrio NICIOIIII. Sen Edison Lobllo.
Sobre PmjetD de Lei
de S. &.1 que beb:e medidas pn>lbiavas DO am elalonll de 1998.
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PROJBI'O DE DBCREIO LI!GISU.11VO
PDL ~ 61197, que IPJOYa a pniii1IIIIIÇID IIIOIIe*ia rellava ao 3" aimalle de 19117. Soa. Waldock Oraelas ·--- ......... ............................. ....................... ........

PROJBJ'O DE LEI
Lellllnl do I'LC "' 32194, (DI :Z.61WJ6. 118 011·
pm), que lltem dlsposlli- do Decleto-Lei "'2 11411140
- Oldiao Penal Sen Jaoo! Roberlll Amlda......................
PLS "' 14&97, que illltillli a allnplonedade de
• empresas apes.wloras de cutCiel de a6hto ufaeceaem
11111a de de a61iro com foco diJirallzada.
Seu. Ldao AlcllltarL ...............- ................................ ·PLS "' 149.97, que define 01 cnmes lalllllllla
de clucrimiDaçlo ......,ca. Sen. Ldclo Alei--. ...........
PLS ~ 150197, que IIIIOriza a llniiD a doar im6vel llllllao municfpto delnDedpolis no EalaiJo de Sanla
CaWma. Sen Elpendlllo AmiD.
ooooooooooooooooo 000 o 000000000000
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Ducuando o I'LC"' 19R7, que aulmZII o l'les•·
dente da Repllbbca a pmceder l resatuiçlo dos lleas de
que llllaO DeaeiO .,.6.5.157/69. 5en. Jlidcrllalbalho....
Dlsnmodo o I'LC "' 19R7. Soa. C:uildo Maldaaer...........- ....... ---·····--· ......................................... .
Dlsnmodo o I'LC"' 19R7. Sen. Ldcio Ak:lnlarL
DIIICIIIindo I'LC"' 19R7. Sell. Humbato Luc:eaa.
PLS "' 151197, que ala a Zona &peclal de Ploduçlo do Dislriro Pedellll- ZEPRO e ......lecc .....,...
lliiiiDO para a ........... obteuçJo da auii!DDIIIia ecoa6-linanco:ua do Dlolriro Federal. Soa. 11116 RoberiO
Arruda.
PLS "' 153197, quo lasdllli a obnpronedade do
dlwlpçlo pel01 Podens Execudvo, Loplaa-o e JudlaArio e pelo Mlnisráio Plibbc:o Federal. da .-mençlo
pen:elnda. a CJIUIIol- dlulo, pel01 oerwlons pdblicm e
llgelllel pobbcoo Sen. Louro OunpoL
Comeata o pmjeiD de lei aprovado pelo Senado
sobre 01 crimes ambiealaiL Sen. Cldbedo Milllnda. .....
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380

Sen. Smandes Amanm. ......................
PLS "' 154519'7, que alraa a nodaçlo do parfpal'o
IIDico do 111. 442 da Coasolldaçlo das Leis do Trabalho.
Sen. J1lho Campao .......................- .......,........................
............... o Gavemo Federal .,... sanc:iclll8r o
ptDJeiO de lei que 111110r1za um 01111111110 de ....,...,mo
do BIIICO Mulldial ., IDcro, para o p!IICOSIO de ...ronaa
lllldria DO Pois. Soa. Jaaas PIDbeuo..................... - ....
PLS"' 157197, que dlsplle 10bn o lll&llo .....W
DO CIIIIIIIIO ladiVIdaaldelnbalho. Soa. Benedila da SJI.
YL •. ........................ ••••••••••••••••·-···-··•••••••••

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

PLS "' 1511197, qae nreb+oe _,.. para dei·
çlo pral do Pnsidoate e Vlce-Prosldcute do Rtlpdblica.
Sen. Carl01 Palnx:fmo. ...............................................
PLS"' 159197, que estabelece condlçGes paramcmnenw- a uabzaçlo do ilc:ool como combullfvel de
ftfc:uloo IIIIOüiOIINes ...... da NduçiD do IPI. Soa.
Tear&uo VIlela Filho........................................................
Ap6ia p!DJeiO de Loi do Senador Liiuo Campos
que toma olmpl6na a diwlpçlo do ..... dos wncimeniDS demdos 01 ocupoNes de .....,. pdbbcol, mclu.................... Soa. JeffinoD Nles. ....
ooooooooooooooooooooo
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PROGRAMA DE GOVERNO
Crllica o pmjp&llla do Gavemo denommldo C6dllla do Tena. Soa. Ademir ADdrade. ...........- .................
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PROJBJ'O DE LEI COMPU!MENTAR
PLS "' 152197 - Complementar. que parqrúo ao 111. 38 do Loi ""4.5!1Y64. que dlsplle IOIIre
a poUaca e • iiiiiiiiBçiles IIICIIIednas .......,;u e c:nxldl'·
cias e cria o Omoelho MOIIIdno NaciOIIIL Sen. Llwo
Compoo.
DIIICIIIindo o PLS "' 157196 - Complementar,
que veda a CGIIIJIIIÇio por pdllbcoo dos oemçoo
que mencioaa. Soa. Eduanlo Supbc:y..............................
l!llcamiDbmdo a VIII8ÇID do PLS "' 157196 Complanaar. Sen. HIJIO Napolelo. --.......................
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo -
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PROJBJ'O DE RESOLliÇÃO
PR "' !12197, que autoriza a elevaçlo lelllpoJdria
dos limites de ondi~ do EalaiJo de MiDas Cienlls
Jllllll que poue emiar, modllllle ol'erl8s pdbllcu, Lcau
F......,..ras do Tesauro do Eirado de MiDas Genllo LI'Th!G. desaiiiiiiCIIHe 01 - - ao lim de sua divida
mabdlllnacom WIICimeniO DO 31..........,del9117. Sen
l'nllll:eiUio ~--oooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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X
PR ri' 931'T7, que aJtonza a eleoaçlo ll:lllpcrina
das hmn.. de cncbVIdamenro do Esrado do Rio Gnade
do Sul para que possa enutir, mediante ofertas pdbbcas.
Lell8s FinaDc:cuas do Tesouro do Eslado do Rio Onmde
do Sul - I.Fl1tS, desh•ando.oe os ........,. ao 8J10 de
sua díVIda mobibilna com veoc:imento no 2! semestre de
1997 Sen. JOII! Fogaça. .... .. ....... .. • • .. .........
PR ri' 94/97, que auiOnZa a elevaçio telllp(rina
dos Imutes de encbvidamonto do Estado do Mato Cilosso
para que (10551 enubr, mediante ofertas pdbhcas, Lelras
Financ:euas do Tesouro do Estado do Mato Grosso LFTEMT, desonando.se 05 roc:ursos ao suo de sua díVIda moblhána com vmdmento no segundo semest"' de
1997 Sen Jonas Pinheiro .. . ... . . .. . . ... .. . .
PR ri' 9S/!17, que aprova o Terceiro Tcnno Aclluvo de RanKific:açlo ao ConlraiO de Abertura de Cniclcto
celebrado enbe o Eslado de Alagoas e a Cacu Ec:on6nuc:a Fcclellll, em IG-12-96, "'louvo ao Proarama de Apoco
l Rcestruturaçio e ao ~uste Fisc:al das Estados O CUJOS
roc:unos silo desri•acloo ao Propama de Desi1J81110111o
Voluncmo- PDV Scn Ncy Suwuna . .... . __ _
PR ri' 96/97, que au1011za o Governo da Repclbbc:a Federabva do Brasil a rccsc:alonar os a6dctos bnsclecros JUDIO l Repclbüc:a do Sunnamc. Scn JOSI! Fogaça
PR ri' 97/97, que ac:resceota alfnea ao t 3• do
an 1• da Rcsoluçlo o" 12197 Sen. Esperidclo

Anuo. ••• • • • ............. •••••••
.. ......... _
...... .
PR ri' 98197, que aJtonza a elcvaçio cemporilna
dos hnutes de cncbVJCiameniO do Estado do Rio de l11101ro para que possa CIIDbr. mcdllllte oferw púbhcas, Lc1185 FiiiiiiCCUIS do Tesouro do Esrado do Rio de liiiCiro
- LFRJ. desanando.se 05 roc:ursos ao 111ro de sua diVIda
mobihilna com >mCIJIIOIIIO no 31' quadnmcscn: de 1997
Scn. JOSI! Sena .......... .... .. .. .... -- • ..... .. PR ri' 99/97, que auiOnZa a elcvaçio temporária
dos llnutes de cncb~ do Estado do Rio de l111101m. para que possa c:onlralar opcr-..çlo de c:rállto JUDIO ao
Banco Nac:conal de Dc&envolwncnto Econ&ncc:o e 5oceai- BNDES, no valor de R$56.!177 SSO.OO a proços de
19-5-97. C:UJOO ......,_ dcsbnados l COIIIpll de
cqucpamentos n:laa- ao l'rojcto de Rec:upcnçlo Opellll:lonal. Consohdaçio e Ex.pansio do MCIIÕ - RJ. Scn
Ncy SUISSWIIL ... • • • • .................
PR ri' 100197, que .nonza o Govcmo do Estado
do Rio de Janeuo a elevar temponnamcnte seus Imutes
de enchvulomcnlo para n:abzar openoç1o de a6dcto JUDIO
ao Banco Nacional de DesenvoiVIIIIOIIIO Ec:on61D1C:O e
Social - BNDES, desbnada ao Pro.leto de Rec:uperaçlo
Oporacconal, C<lllsohdaçllo e Expansllo do Melnl - RJ
Sen Ney Snassnna . ...... .....
. . . ...
PR ri' IOII!l7, que altera a Rcsoluçllo ri' 6!1195, do
Senado Fedaal Scn Esperichllo Anun ..............
PRonm:> JARJ
Panbemza o Governo Fedaal, Govemadon:s do
PaR e do Amapá por viabibzan:m o Projeto Jan, ap6s o
incêndio que o IIIIIIIW'L Scn Couanho Jorge . . .

PUBUODADE (Vede GOVERNO FEDERAL)

415

417

REFORMA ADMINISTRATIVA
Cnac:a a n:fonna admuullrluva Sen GciVIUII
Borges •.. . . .... . .... . .. •...•. •. .• . • • . . ..... .

655

REFORMAAGRÁRIA
Anunaa a vcstta do MIIUSIJO Raul Jullllllllllll com
viSIIS a chnamczar a n:fonna agrilna do Estado de Maio
0.0550 SeiL Carlos Bezem ..... • . . .

237

REFORMA TRIBUTÁRIA
Reflexllo IIObre a IIOIZSSidadc de se c:o1ocar as n:fonnas em pribc:a. urgentemente. Sen Casildo Malda-

ner

.....

351

REQUERIMENTO

421

427
588

Requenmento ri' 531197, lllhc:crando que a Hora
do Expediente do cha 4-9-197 lOJa dedu:ada a homenagear a Rede Amaztnuca de 1Ucho e TeiOVIslio pelo seu
Jubileu de Praia. Seu. Benwclo Cabnl . • . .. ..
Requenmc:~~to ri' 5321ll7, aobarando IDfoniiiiÇI!es
ao Sr. MuuSIIO de Estado da AdiDimSbaçllo Pedeml e
Refonna do Eslado. IIObre o quanatabvo de vac:!naa de
cargos pdblicos efetcvos do Poder Exec:ubvo, ..,gcc~os
pela Lec ""8 112190. Sen. LdC1o Alclnlara - . --- ••• Sobn: RqUOrimento em que sohala a IXNivocaçio
do Sr Mcmsao da Jusaça o do Chefe do Gabmete M~c181" da Pn:sutenaa da Repdbhca, para esc:lan:c:unentos
sobn: opcs6chos envolveodo, a PoUcca Mchcar de deverlOS Eslados da l'ederaçllo Scn.lllder Barbalho
RequeniiiOIIIO n" 536197, sohc:nando infonnaçi!es
ao Mcmslmo da Satlde sobn: a aphcaçio da CPMi' e de
n:c:ursos para a úea de sadde em Rmauna Sen. Romero
Juc:á.

718

719
721

Requerimento n" 5371ll7, aohc:llaDdo cllformaçiles
ao Mcmsao de Estado da Fazenda sobn: a movcmenlaçlo de n:c:unos nas bolsas de valon:s do Rio de l11101ro
e Sio Paulo em... 1993 e1997. Sen. Joio Rocha ...•
Requenmento nl 531lt'll7, sqhalalldo IDformaç&:s
ao MimSIJO de Estado da Aemn6ubca ....,.., a Empn:sa
Brasilecta de lnfia·Esbulwa Aero Ponuána - INPRAERO. e sobn: aeropor105. Scn. JOio Rocha
Requenmemo n" 539197, soharando a llaiiSCnÇio
DO Dcino do Senado federal do llllgo pubbcado DO
Caonio Brullielll[t, na coluna do jCllllalcSia Gdbello
Amaral, lObo dlulo "CausaeEfello". Sen. Ek:lo AlVIIIOSRequenmeiiiO ri' 541W7, aohalando ird"ucmaç6es ao
Sr Muusao de Esrado da Fazenda. • cespedO das C<lllmul1110111 Fee do Pro.ieto ScVIIIIL Scn Gdbello Mlnnda ........
Requenmento ri' S43I'T7, solcatando ao Mmcsao
da Agnc:uiiiii'B. Sr. Arlindo Pono. cnfonnaçlles aobre a
n:laçio dos pmpnedrios nmas e a chmenslio de 11181
efecto de cobrança do rJ1I OID VIinos mumcfpcos do Ac:n:. e o Munu:lpco de Porto Velbo.
om RoJul6nca Seu. Manna Silva.
Requenmento n" 544197, sohatanclo que leJIIII
pn:sladas hoalenasen• e voto de profundo pesar pelo fa-
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177

178
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rap:ICIJVBS .lin:as p&nl

39

279
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'"""""""' do IIOCI6Iogo Herbert de Souza, o Bebnho
Sc:n. Lllao Ak:IIUara. ............ - ................................. ..
EDcamlnhalldo para WIIÇio 01 RequenmenlllS
.... S44. S4S e 546197. Seo. LdCio Ah:inlara. .......... ..
l!llc:amlnbando para YOtaÇio RequeniiiOIIIOS riA
544, S4S • 546197. Seo. Joa! lldualllo Dulra. .........
Enc:aminbando para votaçio Requenmenlos
rP 544, 545 e 546197. Sen loS<! Robeno Amlda. ..
Enc:anunbando para votaçlo Roquenmenlos
rP S44, 545 e 546197. Seo. R0111010 Juc:d. ... ........
Requerimoalo ri' S4SNI, aohalalldo llomenagem
de pesar pelo ralec:unento do aoa6logo Herbert de Souza. o llelmho Sen Benedlla da Silva.... .. . ............
Requeriiii<IIIO ri' S4619S, aohalalldo llolnc:Dqem
de pesar pelo falec:imeniO do aoa6logo Herbert de Souza. o Bebnho S.... Pedro SIIIICXL • .... • ................... .
Requen11101110 ri' S411'Tl, sobcrlllndo que o 10111p0
deslloado aos andores da Hora do Expecbenle, da sesdo de 21 de "'IOID com:are IOJI dedicada a bomena..,.. O aoci61010 Herberl de Souza. O Jlelmho S0D. Uiao Alc:lollla. ........ . ... ... ... ... . ...... . . ... .. ...
Sobte requeniiiOIIIO lpleSOIIIado l Conusslo de
Assuntos Soaars convrdaodo o Oovemador do Acre, Sr
Orlerr Cameh, com a finahdade de esclarecer sobre o
J!fOIII3IIII que o Oovemo daquele Estado vem execulllldo 118 6rea da llllde, palllc:ul111111011te na de supnmeruo
de m e d i - desbllados • populaçio c:aradO. Sen.
Emancles Amonm .... .. ......... .
. ..... .. . ... .. ....
Requen11101110 ri' 5SOI97, sobabllldo que a Hora
do Expecbenle da ....... do Senado Fedml do .... 20-897 lOJa destmada a bomenagear o Dia do Maçom Sen
Joa! Robello Arruela. • .. • ..... ·- • •
• ................ .
Requen.._., d' 551./97, sobcrlllndo a rahzaçlo
de Sesslo Especral do Senado Fedenl a fim de homenagear o aoadlogo Herberl de Souza. em dara a ser marcada pooten~. Sen Joa! Serra. • • ... .. • ••
Requenmento ri' 552197, aolu:rtando que o periodo da Hora do Expedreore da Sesslo De6berabva
Onboána do dia 16-10.97, SOJ• dedtcado a bomenaFir o "Dra Mundtal da Altmentaçlo" . Soo. Osmar
Dtas ...................................................... .
Requenmeo10 "" 553/97, aohcrlllndo tnformaçllel ao MrDisuo de Estado da Fazeoda, Pedro SampaiO Malu sobre os Eslados que fmDaram com o GoYemO Federal Prolocolos de Acordo Sen l'relbiS
N010 ............ • • .... • • .. • ........ ....
................. .
RequenmealO ri' 554197, aohcltando ao Mwsda Fazenda tnfonnaç6es aobre oo projeiOS ..,..
sentados DO lmbtto do Cofielt. Sen Joio Rocba......
RequenmedO d' 5SSI'TI, aohatando informaç6es ao MrDisU!rio da Fazenda, 11n1vt!s do 8IDco Central, sobre a exrst!ncia de alptma aegoaaçio 0111re o
Govano do~ de Roraima ou do Banco do Estado de Rorllma - BANER com o Baoco Ceotral, para
o fec:bamenlo do Banco de Rorllma, ou aua llaDSformaçlo em Asêncta de DeseovolVJmeniO. Sen. Romero Jucl. ............................ -
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339
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Requenmemo ri' 556197, aohCIIando mfonnaçOes
ao Sr. Mmilllll do M01o Ambienle, doa Rec:uraos Hfdricos • da Amaz6nia Lepl, sobre o processo de bcilaçlo
para aplcmlçlo madeueira da Floresta NICIOIIIII do TaptV61, ,. Amaz&ua. S.... Edlsoa Loblo. .... .. _ ..........
Requenmeoto ri' 564N7, aobCIIando informaç6es
ao Sr Mtmlllll Exa-dm.lno de Pollàca Fuadldna. .,..
lHe as conclwlle5 da 11ndlc:loc:Ja ~ por aquele Or&lo do lnsiiiUIO N8C1onal de Colontzaçio e Refonna
Agdna - INCRA do Estado do Tocantins Sen Carlos
Patroc:lruo ............. .. • .. • .. .. • • .... • ..... • • • ...... ..
Requenm01110 ri' S671'T7, aohalaDdo qoe o rempo
desbnado aos orado<el da Hora do Expecbenre da ses11o
do p!ÓlUmo dr.a 1410Ja dedtcado a bo1110J18101r a mem6na do 80016logo Herbal de Souza. alterando llltm a
data prevuta DO Requenmeo10 ti' 547197. S.... Ltl010 AIcintara.... .......... ..... .. ......... . . ... .
Requenmeruo S68l97, aohataodo ao MmisU!no
de Mmas e &eqpa inf0111111Ç6es IObJe a Usina Jatapl.
Soo Romero Juc:l. .......... .... .. .... ... .. .. • ... • ........
RequenmoniO ti' 5691'TT, aohCIIando IIÚOI1IIIÇi!es
ao MwaU!no do l'laneJIIIII:IIIO e Otçamonlo no lmbtto
do Programa Federal de PnvabZBÇio. Sen Gdbelto Mtraoda....... ..... . .. . ...... .. ...... ..
.......... . ......
RequerimeniO ri' 572197, aobatando que o tempo
delbnado l Hora do ExpedJeme ela Sesslo P1enána do
dia 27-8-97,- dedicado a hontenacear o 43" aruverúno de faleCJmen1o do Pn:sidenle Gdllbo V"'l!u Sen
Emlba Femandes

385

459

471
471

471

589

RODOVIA

383

383

383

Comemora a mamfestaçlo pdbhc:a pela duplicaçlo da rodoVIa Gotlrua-Uberlloclt•Sio Paulo com as
~ doa MwSbOS Anlõnio Kandtr, E6seu Pachlba
elns Rezende tqJJeSOIIWido o Prestdente da Repdbhca.
Sen. Mauro Miranda..... .... ..... . .. .. . ... • .. .
Cobra do Oovano Fedml a c:onstruçlo de 011111das em Rood6rua. S.... Entandes Amonm ..
. ......
Apela ao Prestdente da República e ao MimsbO
doa Transpcmes para IOCOtt&em • c:oadiçlo preána da
malha rodovdna federal no Estado do Piauí Sen. Ftertas NOIO .....

132
193

317

SAÚDE
383

*'o

384

384

Aponta 01 desequi11brios doa psiOS per c:apita oo
setar de llllde em D!w:l-.al. Sen Waldec:ll: Omelas.

41

Cnse da llllde pdbhca no País. Soo. LlicJo Alc:lntan. ..... • • ......... .... .................. ... . .............. ........ .

328

SEGtlRANÇA DE VOo
Reflexlo IIOble a IIOgiiiBIIÇ8 dos v6os e doa aeroponos a parbr do 8Cidenle do Fotker 100 da Empresa
1\ansporles Ai1eos Regronais- TAM 8011 Joio Rocha.

191

SEGURANÇA PÚBUCA
Abonla u questiles de segurança pdbbca e • cnse
das polkias millwes S.... Oenldo Melo ... •

19

XII
Aullsa a quelllo da IIOJIII8DÇ8 plblica. Sen. Jto.
meu Twna. ...... ·- . ·- ....................................................

....
('I1!LI'E) (VIde COMEMORAÇÃO)

134
TERRAS

SEGUROS

ao-

Comumc:a a villlna do
brasileiro aa
queSIIo da campra de tenas da Bolívia por 72 qric:u1lo. . do l'lnni. Sen Osmar Dw. .......................................

Defeade a cnaçlo de um ......., obripl6llo que
exclua CODSIIIIUdcres de ~· fncassoo de empresas
IDIObdlmas e de empresas de seguro de lllide. Sen Ld-

ao Alclnllnl. ................. _ ...........................................

100

SEMINÁRIO
Sobre o seminmo "O Acre 110 contexto do desenvolvunento da Amaz6ma", piOIIIOVido em lbo Bnnc:o,
pela Supenll1elldencla do Deoeavoholmenlo da Amazllala-SUDAM Sen. NaborJdmor................... .

109

TRÂNSITO
A Y101bcia no lrlawto do Pa!L Sen Jlllio Clmpos ............................ ..............................................
Apoao l Campanha "Paz no Trlllsato", prumovada

355

Fedeaal. Sen. Jdbo ClmpoL ..........................

355

110 Dl&lniD

72S
USINA IUDROEIÉI'IUCA (Vide UQTAÇÃO)

SENADO

Faz um baiiiiiÇO de IU8 IIUaÇio no Senado Sen.
Abdw NIIICIIIIOIIIO. • • • - ............... .............. .. ......... .
Eafallza a ampordncla das medidas odOI8das pela
Seamna de Comanicaçlo SoCial da Cosa. Sen Bcnodata da SdvL .......................................................................

ZONEAMENTO AGROECOLOCi1C'O
228

Sal1da aiiiiCIIIiva do Maal11110 da Apu:u!IUIII e do

Abo...,meur.o pela Ollpelhçlo do novo 11111111181 - -

516

do IOIIe8IIIOIIIO apl'cola para a cuiiUIB de anlllo no Eslado do Mato Orouo Sen. Carlosllczma. .......................

200

-

-

fNDICE ONOMÁSTICO

ABDJAS NASCMENTO
Sabn: a hnmenall""' da Clmlla de Verealla"'" do
Rio de JIIIIÔIO 110 Coallo Odllnl Jao6 Bomfido. .....•••
lndjpoçlo"""' as indmidaç&r. 8llleiiÇII e - .
IIVIS de clesmanbzllçla de cp IIIi IOIIdo ....... I SI"
1'hlreza Mll1ba de sa Tciuara. a.ere de ~ de
Sua J!:rce'fncia 110 Salallo. ............·-·•••n•••••...... ·-•
J!:rplle 11111 piiiiClpoçlo 110 I Eal:aalro da Camuaidade Nepa e Odadania DI Bllllada l'lumineale. -·····-··
Faz um biJaaço de 1111111UBÇ1o 110 Soaado•••••••••
lloml:na&em • memdrla do IIJCI6Ioao Helben de
Souza, o llebllho. ........................... ···········-·-···· ···-···
Solic:da lpOIO .. lllllllldades dos l'llclm:s J!ucD.
IIVO e Lepslalivo, pllll a lpiOVIÇio do PnljlliD de Lei
Orçameadna da Umlo, de desdnoçlo de Yelba ., Tribunal Superior l!leiiiJnl.............................................

ADEMJR ANDRADI!
Mamfeslloçlo, em IIODie do PSB, de 10111111101110 e
de dor pela morre do 1CJCi61oBo Herbert de Sousa, o Jle.
tmho............................................. ·········-··-· -·· ··-···
PlllleiiD 00111n1 u moclulas pnml6nu ecblldu e
_.,.,.. pelo ftauloale Femondo Heanque Ollllaao,
""........... dealro elas, • flUe earaMece • aborlura do
COII1ádo 101 domiJI&oo...............................................
Cnllca allllllde clilcril:ioama do Govemo quaa1o
aos lula
cleseavolvimoall- dos Eotadoo do Nlllle
e Nonles11! do Pars............................................. --·
Critica o pnliiiiiDI do Govemo deiiOmiDado a.
dula da TCIIL •••-•••••••••••-•••oo••••••••••••oo••••-•••••••••
Compora ....... do Govemo Fedenll publiCidade e llaDqw!ims com........,..

aociai•·-·-···-··· ....

110

110
228
228
543

7SO

349

349

513
645
645

19e 33196 • ·····-····--··-·-- ···········-···········--·····--·--

pile modiflc:a;lles

DI ...........

128

183
I !III
233

do fUtebol bnlileiro.

~ .. Sea. Jos6~Dalnl. ........ ·····-··········
~ • elaçla do ICCIIIOIIIIIIa Celso Punado poro a Academia Bllllilâra de l.ebu ......................
Requeri- ri' 54519'7, solic:iraado ...............
de pesar pelo faleci- do IIOCI6Io&o Helben de Souaa. o Betmho.
···········-········--··-··········-······ ..... ·······-····
llomenl,aem allldoo,. .,...110 Dia das~PLS ri' 157197, que cllsplle 1111n o ass&lio Rma1
110 COllllaiO illdivldual de lllbllbo. ·········--·······...····--····
Oilava ediçlo da 8Jenal do UVIO, do dia 13 .,
dia 24 de""*"· 01 ddade do Rio de......... ···-······-··
Entallza aiiOpOIIIacia du mecbdas lldoladas pela
~·de Cmalll'l"a;;o SoCial da Cua. ..... - ............
Homoaaaem "pdotuma .. IDCI6IopJ Herbert de
Souza. o Belillbo. .............. -·-···-······-· -····-········--····
AmniD firmado_, 1 Ftollublas e,. lnllalhacJo.
ra do ...... Verlllme do ..... eviJuu 1.500 cJeauy!L

..

47

250

331

340
370

461
516
516

536

····-··········· ····-···-·······--···---······---·- -······-··

BENIVI!RAS

Ho•"" 11 m l memolria do a:-l'lesidode l!mello
ANTONIO CARLOS VALADARES
DIIICUiiado as emeadas ofelecidu li PEC rJIA 14,

aaldeAieillmeniiiM-..oedaJH~ doeYeiiiO....

DecWa .... IIJIOio .. Plo.JeiO do Miaulnl dos 1!1pones. l!dloa Anmlel do Nascuaonto, o Pel6, que .....

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
<Jeiael.oo••••••••••••-••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••oo••••••

BENEDrfA DA SR.VA
Repudia a decisiD do l'laldeDie IICIIfi>GICiiOIIICI
818 Cintan de por fim 110 cmba1Jo de 111111111111110 poro
I Ammca Ulma. ...• •••••••••••-•• o •••••-·•-••-••oo•••
Refereacia a CDIII de JllllllCipoçlo da mulllor 110
plello lleitonl ··--····-·· • , -··-··-···········- •.•••••••••.•.••••••
Canvtda 1111doo 111 SeD-..s para uma •vl•bc:Ja
pdbbca coavocada pela ~ de Aw•ntm Socam
...... duc:ulir. alie das pollaas millllns ·---·-······-·
l'llrllcipiiÇio de S. J!:r1110 ,.l!acoalro do Foro de
Slo Plalo ·····-········-····--........ ···-·······-··...·--······--··
Tnla do.......,.,_ da fi. Semana - -

170

~e cmco .... do BIIIIXl do Ncmlosle. ......

BERNARDO CABII AI.
Apela poro que .. IIIOIIIbnlo da Omriglp de
Coaollllliçlo. lustlça e CJdadama, .............., 110 taro

457

------n
da CP! que 11111 da omisslo de Ululoo de .....
. . ..
Requenmento ,P. 531197, IOiialliDdo que a Hora
do Expecbenre do dia 4-9-97 1eJ8 chhca•a a bomenagear a Rede Amaztlmoa de JUdio e TeleYJsio pelo seu
Jubileu de Praia. • ........... • • • • • • ...... • .... • ....
DIYUigaçlo de Bolebm lnformabYO e Cui1Unll
produzido pelo ~ de Sua Ellcelenda. ....
Comenta a escassez de JeCUnos hfdric:os a palllr
de maléna p~bticada ao JOIIUII Gazeta Men:aDIU de 58-97
.. . . ......... ..............
do -

ICJCI8Çio OIDibdos pelos Estados e Municípios. ..

CARLOS BEZERRA
Sa6cla awaabva do Mwsao da Agnc:ultura e do
Abasla:lmento pela eJ<pedlçio do novo manual oontendo zoneamonto apl'oola para a cultura de aulbo no Estado do Mato Grosso .... • ... • .. •
• ....... • .. •
AnunCia a YJIIII do Prmdenle da Repdbhoa l
pon1e Ndofeuovidna que eslll oeado consttu!da na chYIsa do Mato Grosso do Sul oom Slo Paulo .. • • • . .....
AnuiiCill a YJSJbl do Muustm Raul Jungmann oom
YJSIIS a chnanuzar a reforma ~&riria do Eswlo de Mato
Grosso .... .....................................
Sabsfaçlo p e l a - do Governo Federal de .etomar o PJO.JCSO da Hidnma Para&wa-Paraoá ....
Desmenle a alepçlo de llgumas orptuuçt!es
ecolosJSIIS quando afirmam que a 1mplanlaçlo da 111dnma~llllerfenonoea~SII&Jema......
Lançamento do Programa de DosonYOIYJmento
SUSielllivel do Pantarud eom IDYeSOmentos dos Eslldos
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, do BID, do
OECF (boDco Jlponb), do BIIDCII Mundial o do ao-no Federal
• • ....

CARLOS PATRocfNIO
ln!Cio da chSCIISiio da PEC ,P. 33196, que lrlbl da
n:fonnulaçlo da PreYiclenl:la SOCial. . . .. • • . . .
Sobre emooclal PEC ri' 33196, que penmle a mutucipos endiYidados, o chmto de . . , . _ esses recursos em obnl& loaus... .. . ..... .. .. ..... .. . ..
Requen111e1110 nl 564197, IOiialllldo •nfonnaçlles
ao Sr Mwstro Ex1r11Dldmano de Pollbca Funchána, sobn: .. c:cmcluslles da suxlu:inCJa efetuada por aquele 6r&lo do lnstJIUIO NIICional de Colomzaçio e Reforma
Aldna -INCRA, do Esl8do do Toc:aonu. .... • . .. .
Pam:er .. 403197 - Conusslo Duetora. opreseoJedaçlo final do PR ri' 94197 .. . ....
PIIIC<ZI' nl 4041!17 - Conusslo Due1ora. opreseoIIOdo Jedaçlo final do PDL dl61197......... .. ......... .
l..eltura da PEC nl 25197, que aiJera chspcmnvos
dos arts. 71 e 72 do Aro das Du[10S19ilcS CoosbluaonaJs
Traosuónas mtmduzJdos pela Elbencla CoosniUCiODal de
ReYJslo r{l.l/94 • ...... • •
• • • • • ... • ......... .
LeJtura da Mensaaem ri' rtS/97. llllbmctaldo •
eleYacla debberaçlo do Coogmsso NICIObal o re.to da
pnJpCIIIa de EIIIC!Dda Consbllll:lonal de ReYJslo ... 1194••
PLS nl 158/97, que eslabelec:e DOmi8S para eleoçlo genl do PresldeDie e Vu:e-l'h:Sidenle da Repdbhca.

18

33
220
296

200

237
237
514

514

7SO

345

Lançamento do edJtal de hablçio da Usina do
LIQeado, em Palmas fi'O). .... .............. ............ . .
CARLOS WR.SON
""'-r r{l391197 - COIDI&Sio de Relaç&:s ExJe..
dores e Defesa Naclonal. sob1e o PDL ri'1SI97fd- 3141!16
DI origem), que llplOYI O l&l<!O do Aamlo para EYIIar a
Dupla TnbuiiiÇio e Prevenir a EYBSio Fl&eal em Molina
de lmpDSIOs sobn: Renda, celebrado ......, o Governo da
Replbhoa da F'UJIJncha. em Braslha, 2 de abnl de 1996.
A~a com o i'le&Jdenle Fernando Heonque
Cardoso. onde lri!OU, entte outros, da COIISIIUÇio da FerroYJa Transnonlestma e de problemas de Jelevincia para
Pernambuco
....
CASn.DO MALDANER
Dtsc:unndo o PLC n1 19197
Defende uma revalonzaçio do 111010 raral para o
desenYOIYJmento do BrasU . ........ .. .. . . . .......... .
Elo111a Edson Arall!es do NISCIIIIeii!O. o Pe1é.
Muustm ExtraonluWJo dos Esporlel, pela UÜCIBbYI co~051 de propor !lllldanças na es1111tura do fulebol bnSI!aro AparJe 10 Sen JOSI! Eduardo Dulrl- ............. ...
ReQello sobn: a IIOCesSiclade de se c:o1oc:ar as ~eformas em pdlic:a.lll'pllleiDeiiJ .......... ... .. . ...... ..
lmportlnc:ul de se desenYOiver uma polftica séna
de defesa CIYII em todo o Pais, cleYido ls c:onseqOI!Dc:Jas
JRVIS!IS para o fal6meno El Niiio. .. ..

30

522
114

247

251
351
433

rounNHOJORGE
Parabeniza o Governo Federal, Govemadores do
l'lri e do Amap6 por Yiabdwn:m o Pro.JO!O Jan, após o

mcbdlo que o amnnara. • . .. ... . ... .. ...
.......
Pemapaçlo de S Ex• no Encontro lnlemaaonal
do Parlamento l.almo-Amoncano, nos dJas 26, 27 e 28
de Julho no Memonal da América Lanaa em Slo Paulo
Cribca o Plano Plunaoual aproY8do pelo Conpesso, pela sua falta de mfonnaçlo. ..ecuç1o e prenaameii!D .. ..

• .....

39
333
430

~

26197, que llnbw c:ompetenaa l UDilo
para IIISII!Uir c:ontribwçlo SOCial sobn: moYJroeniiiÇio ou
aansaussio de Yllores de cr61Jtos e chmtos de natweza
finaDceira. •
... .. ...........
PEC

510

649

EDISON LOBÃO
Analisa a ques!lo dos mublilnos da empaa Encol. . . . ..... ..... ... ..
.. ..
HotneJIIBOID l mem6na do ...Pres;clenJe Emesto
Gmse1 .....
.... .......................

722

44

ISO
260

Refem.te 10 pro.JCID de lei que S.Ex! esd 11""'

sentan<lo. por 111010 do qual, estabelece a obrigalonedade
547
548

5!58

ele aeguro-saranna do """""""" em operaç&s do ...,._
ma IIIIOblhúio oomo forma ele prannr proteçlo 10 oompnldor ....... ........ • • • • ..... - • •
.............. ..
PLS ~ 155197, que esllbelece a obngalanedade
de aeauro-aor-a do eHCUbiOJe em operaçileS do Suitema lmobibdno N1<1onal ... . ... . .. . . . . .. .

343
353

m

.....
Roquerimealo rfl. 556R1, 10bciaaldo laformaçGes
ao Sr. MunllrO do Mao Ambienre, dos Jtecunos Hrdricoo e da Amoz6rria Lepl. lllbre o 11111=110 de liciiiÇID
pua ""plonoçlo lll8delreira da Flcnala Nldooal do Tapaj6o, .. AIIIIIZIInia. .....................................................

EDUARDOSVPUCY
Lemn da Melllapl rfl. 136197 (nl 166197, oa
orip), do l'lesideDie l'onwldo Hennque Cln!oso,
llllmlea:ftdo l COIISICiemçlo do Sellado Fedml o nome
do Sr. Gu11avo Henrique de Barroso Franco para exen:er
o C11rJ10 de l'lesiden!e do BIIICO Ccalrll do Brull........
Leitura da Measacem ... 441197-CN (ri& 862197.
na CIIJFIII), do Plesulenre l'elllando Hennqoe C1n1o10,
IUbmelendo l elevada delibenlçlo do Collpl!sso Naaonal, o rato que IIIIDnZI o Poder Elecubvo a lllmr ao
OrçameniD Fiscal da Umlo, em favor do Mmllllno de
Minas e Ena)pa, cddiiD sup~ ho valor de
R$26 897 396,00 ........................ - ........................... .
Lemn da Meosqem ,. 442197-CN (ri& 1163197,
1111 onsemJ, do l'residc:llle Pemando Hennque Cordoso,
111bmereado l elevada debbcnlçlo do Caqrosoo Naao1111, o laiD do pmjero de lei que IIIIDnZI o Poder Bucuavo 1 111mr - Oiçll1-. Plicai e de Seguridade
Social da Uaillo, em favor de dM:nos 6qlos. cddllo
IUplemenrarDO valordeR$18.912.789,00 •· ............. ..
Lelllft da Mcou&em rfl. 443197-CN (ri& 864197.
oa onaemJ, do l'lesicleole Ptnando Hennque Clnlaoo.
IU"metm'4 l elevada delibenlçlo do Coaan=uo Naaonal, o leXIO do p!Ojero de la que llllOnla o Poder Bu...bYO 1 111mr 10 OrçamoaiD F'ISCII de Uallo, em favor
do Millillbio dos TtaiSjlih'la, C!6&1D llllplemmlar oo
YalordeR$4.120.720,00 ............ - .................... .
Cribca a atuaçlo do Oo.emo Femando Hemlque
Canloso na ....aluçio de polln:za
lmpaniDI:Ia de piOjeiDs que pmcwan criar oporlllllldades pll& . . 111111 pobns do Pois ....................... .
Declançlo llrlbufda a S.&• DI reYIII8 V~• ..,.
Imo iodlcaçlo do Plaulollle da Repllblica para o nome
que escnzna I prelldencia do BIIIICO CcnlnL ...............
Soble eollr:YIJia do Sr. JoiD ~ St*I!Ue • .eYisla v.....................................................................
Reforlacia- dedol do IBGE IIObre 1 acolandadedu crianças brasileual.............................._ .............. .
Defeode polfbca que prama maicr .........emo
de econcmaa, criaçlo de tlüjAepi e efebva emdicaçlo
da pobrea CIIDIII o
de Reoda Mínima e o Piopana llolsa-l!lcola. ....... ·--·- ....... .......... ....................
Ap6ill o PftiJOID do Miaislro dos ~!~podes, Edsoa
AlaDa do NIICIIIItiiiO, o Pek!, IIObre modillcaçlies aa
OSII8tUrll do flllcbol bnsileim, aplrle 10 Seo. Joll!
Bduanlo Dan. ........... - ...............................................- ..
Cnbca pclliçlles de Gu11avo l'nllco DI relaçlo do
pnlblema IOCial cam 1 pollllca ecaollmica do reaL ..........
Eafadza 1 miciaava do Mmlsllo EdiOII AIID~e~
do Nuameoro. o Pel6. com respoiiD l PJOpoAçln de
pnx:war OlpiiiZir molbcr o fillobol brullmo. -· ........... .

..,l'llfs................. ......

1'nnlcnçlo -

385

4!1

72

9idol, pubbcado ... jomal, o &lado .. S. Paolo. .........
HCJIIII!DIBODI p6SIUIDia Habert de Souza, o llebabo. ... .. ................................. -· ......... _, ............ ·--·
Disculiodo o Parecer ... 3!14197 da CooussSo de
AsluiiiDI EooD8aucoa. IIObre Mcruapn ,. 1361!17 (...
166197, DI ori&em), do Senhor Presidenle da Repdbbca
IUbmeleudo l deliberaçln do Senado a eacolha do Sr.
Gu111vo Heorique de BllftQIO Franco para exen:er o carIO de l'laideollo do BIIICO Cenlral do Brull ................
DIICUIIDdo o PLS rfl. 157196 - Complemomar,
que veda a CCIIb'alaçllo por cmes pdbliCOI dos seMÇOI
que meoclona. ........................................... - ........... ..
Refilie IIObre O dealipmeDID do Oovemador do
EsplniD Santo. Vftor Bualz, do Parbdo dos Tmbalbado-

322
373

387

4116

res . .. ........ ... ... . ... .................... ........ .................. . ..

518

Sobc:llallaiiSCIIçio - Allllll do Seaado da ca11a
do Goveraador Vftor Buaiz l Direçlo NICIODII do Parbdo dos Tnbolhadores ...................................................
Homeoopn • IIIOID&ia do IIOCJ6Ioso Herbcn de
Souza. o llebabo. ........ ............... ... ................. ...... ....

518

542

ELCJO ALVARES
flomenqem liiiOID&ia do ""-Presideore l!meslo
76

Oetsel. ............................................. . .......................... . .

167

267
Requerhnemo ... 539/97, IObcllaDdo I nm&:nçlo
Dlirto do Seoado Federal do ll1iJo pobbcado DO
Carnlo Jlna!l!m-, na c:oluDI do JCIIDibSia Oilbono
Amani,IOb o Ululo "CCusa e Ef'eiiD". ............... ........ .

179

DIICIIIIndo a PBC .,. 33196. ........ .......... • • • ........

628

EMILIA.FERNANDES
Comuruca o aeu deibpiiiOIIID do Parbdo Tnbalblsra Brulltiro, PTB. ........................... . - ........ -· .. ..
Campnmema o Seoador Coubnho bF pelo .eIlibO que foz como Presideollo da Conusslo de Educaçln e Cullllnl do l'adlmeaiD l.lllmo-Amedc:mo. Apo111:

121

119

aoSeo~~p;;;:·j,d;f*;;;;;;;;;d.;·~

334

119

1oso Htibon de Souza. o BOlinho...................................
RequenmeniD.,. 572197, aollc:lllndo que o lempo

336

DO

86
I04
104

185

Pia...,..

'

ADais do Seaado l'odonl do ar-

llao "Fora da lei". de IIIIDnl do jonlablla-- Jleoe.

185

251
252

322

deaolllllo • Hcn do &pedleole da SessSo Pleo6na do
dia 27-11-97, lleJI dedH:ado a !Iom r...,. o 431111ioaúrio de falec:u-., do l'resJdeore Geblbo Vups. ............

ERNANDEs AMORIM
De1'eDde 1 1mp1emomaç1o de uma aalda para o
Ol:eano Plcftic:o, ob.Jedvaodo o crescuneniO ec:oa61mc:o
dai ..,..,. Nor~e e Cenao-Oeale, e 1 ialeplçiD com ..
potsa da Orla do Paclfic:o..............................................
Cobra do Govomo Pederala Cllll8lniÇio de ...,.
dai em RaadllmL ................- ....................... - ............
Cnbc:a a deiiJu8ldade DI dlslribwçlo de Wlbu
_ , .. llllldoa mas dc:ol e osllllis pobres. ...- -..........
Soble NqUOrimemo +esc:rrado • Coausalo de

.v...... Socws c:ooYIIIaodo o Clcmlmodcr do Aae. Sr

140
193
193

IV
Orleir Camr:li, com a

finabdacle

de -

..,.,.., o

prognuna que o Cllmmlo daquele Bolado oem ......,..,.
do aa ma da saúde, ponicularmenle aa ele mpnmenro
de modicamentos, deslmados l poplloçio c:am!le .. • •
Sobre l'ro.JeiO de La rJI. '19197 de S. Ex• que c:s~a
belec:e medidas protblbYaS DO ano clellond de 1998 ....
Clla dem!IICias de conupçlo no Esrado de Roadc).
ma...........

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

347

380
380

Analisa o pnx:eoso de mJasem da diVIda fundada
do Esrado de Rcmd6llla, calculada em R$700 nulhUes.
conforme n:1al6no do Tribunal de Contas daquele Esta·
do..
.. . . . . ........................................
Propõe ao Mnusuo de Esrado da fiZIInda wn modelo altemattvo para a privabZaÇio do Banco do Esrado
de Rond6n1a.
...... • .. • • • .. • • •

653
653

VIda Mobltidria do Esrado, ....:M:I oo 2" semest1e ele
1997 .......... ....... ....................... ..... . .. .............. ..
PR 111' 92197, que autoriza a elevaçio ranpodna
dos hnua de endiVIdamenro do Eslado de M111as Genas
para que possa emtbr, por meio ele ofenas plibhc:as, Lebas Fmanc:eins do Tosowo do Esrado de Minas Gerais
- LF7MG. deslulando-le os """"""" ao pro ele sua dfVIda moblbina com VCIIClmeniO DO :ze semesbe ele 1997.
Lato com a morte de Herbert ele Souza. o llelinho .. .. ..... ..... ........ ..
• ............................. .

412

413

659

FREITAS NEro
Explora dados vanados do IBGE sobn: a populaçlo do País para CODiinuar a Deceolldade de se p!IIIII0ver melbor ..11nbu1çlo ele n:Dda eatre as diversas "'816231

255

eslxasllaras • ..... .... ............ ........... ... •................
Apela ao l'n:slcleD"' da Replibhc:a e 10 MUIISIIO
dos Tlans~ para .............., a condlçlo pn:cma da
ma1ba rodovidna federal no Estado do Plaul....................
Requen..-o rJI. 553191, solic:iwxlo IIÚormaç!les
ao MlruSIIO ele Estado da Fuenda. Pedro S1111p111o Ma1m sobn: os Bolados que filmaram oom o Governo Federal Protocolos de Acordo. . • .... .. .... ...... . • ... . .
Os 37 meses de sa16nos c:ooaeJados do I'Unaonahsmo pllbhco • •
... ... ..... • .. •

588

GERALDO MELO

626

19

Porcar ri' 410197, da Ccmusslo de Assuntos Emnõm•cco o O.venos rt1 35197, que encanunha ao

curso do rexro que trata da CPI dos lftulos ele nesoaoçlo
emitidos pelos Esrados e Mwuclpos. .. . ...... .. . .. •
Abooda as . . . - ele ""8U88I8ÇI plbhc:a e a cnse
das po1laas mihtan:s. .... • .. • • .... • • ... ............... . •

19

Senado federal O Of"ICIO l'n:s1 rJ1.1.888197, do I'Rsiclen"'
do Banco Cenbal do Bnwl. platando tofomJaçiles soble o"'""" na atúlue de pleiroo de estados emwuc:lptm

GILBERTO MIRANDA

ESPERID1ÃO AMIN
PLS ri' 15G'97, que autonza a UDilo a doar imóvel nua110 IIIIIUCÍJIIO de lnne6pohs, 110 Estado de Santa
Otunna. ... .. • . .. ............................................. ..
FocaiiZI a nocasKiade do Ot!chto Educaavo .....
Abooda o ptOblema habitacional dos IIIOilldon:s
de 127
opednas em llntuba CSC), e lnnsfendas hi ..,..... .... da Componlua Docas de lbtluba 10
Palnmõruo da Ualio
. • . ........... .......... .. ... ........
PR rtl 97197. que ac:n:ac:enta allnea 10 § 3" do 1rt
•• da Resoluçlo .. 12197 .
DI!ICUIIIIdo a PEC rJI. 33196. que modtftca o listema de ~idl:ncaa toaal e "'aheh:e aormas de rrans•-

teu-

çlo

93
190

FRANCEUNO PEREIRA
Comenta os 45 anos do Banco do Nordeslc ........
HC~D~e~~~Bem l memóna do ex-Pn:sxlente Ernesto
Gelsel. ...
• ....................... .
Testanullho sobn: o .-er e a lllst6na da Polfaa
Militar de Minas Oenus.
.............. ....... • • .. ..... .
Aaahsa a nova Jestsloçio que ...pile sobn: a remoçlo de 61gios, ~e pana do '"'IJIO bumano para
fins de tnnsplante e - ...... ...... .. . . ....
Porcar ri' 395197. da Coausslo de Assuntos Ema&mcos. sobn: O OfiCIO "5" rJI. 45/97 (OfiCIO l'n:sl rJI.
1.592197, aa onaemJ. do Sr Pn:sldeore do Banco Central do BraSil enc:anunhando soliataçlo do Ciovemador
do Eslado de MiDas Gerais. para enusslo ele Lebas Fi.....,... do Tesouro do Estado de MiDas Gerais l.FBtG, CUJOIIeCUI"SOI serlo clesdnados ao 8110 da Df.

383

648

Esclan:ce como foi formulado e fonnahzado o re-

Requenmoruo rJI. Sf(W1, ooliarando lllfonnaç&:s

e sohatando o -lec:tmento de prazo de enttqa,

llquela tn1111111çlo. pelm plen:eantes, da documentaçio
aecess4na ao eaame dos plellos rnenaonados •
PR rJI. 101197. que altera a Resoluçlo ri' 69195, do
Senado Fodc:ral •

317

ao Sr Mlmslm ele Estado da Fazenda. a n:spe~to das
- - fee do ProJOIO Sivam........ • ........ . ..... . .
719

721

143
159

313

- o s cnmes amblemais . ... .... . . . . ............ .

256

RequeniiiCIIIO rJI. 569197' sohcirando lllfonaaç6es
10 Mwslblo do Planejamento e Olçamento no lmblto
do ProJ11811111 Federal ele PnVBIIZIÇiD ..... • •
Expn:ssa sabsfaçlo pllll com a qualidade da cllplomaaa brasileira. • .. ............. .... • • .... .. ......... ....... •

471
523

GILVAMBORGES.

Apóia a aucbenaa n:quenda pelo MST ao Papa
Joio Paulo O como fonna delllllCdbca e padfic:a ele
pn:sallo 10 ao-ao Federal. ................. . ... . ............. ..

325

240

Comenra o PfOJClO de ... aprovado pelo Seoado

ADahsa a sreve aas pollaas nuhtan:s. ............. ..

Homenaaem póstuma ao SOCI61oso Herbert ele
Souza, o Bebllho . ................... . . • • .......... . •........
PropDe altaaçlies .. La Eleitonl ..... .. - .. . ..
Pressa .. tnnutaçlo da DOV8 Lei EleJianl Da a.
lllllll dos Deputados, para que~· tempo bdbil de .......
çlo DO Senado ..... ...... ,,,,,,,•• • • ... •...... " ..... • ..
Cnbca a n:forma adnumslnlbva. . ....... .. .... .

142
257
354
526
526

655

OUILIIERME PALMEIRA
DefeDde a n:IOmlda ckl Plograma Nacional ckl
Álcool- PROÁLCIOOL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
H.......,..., l11101116na ckl a·PlaJdeale Emcslo
O..sel. ........................... ···-··-· .•••••.••• ..•..•••.•.•..••• . . .
Homenagem p6sluma ao IIOCI6lo110 Habert de
Souza. o Bewlllo................... -················· .......... .••••••.

HUOO NAPOLEÃO
Soha1a ll'llllalçlo 1101 Aliais ckl SeDado Fedenl de litigo 111111Ulado. "A CIISC f o6na", pubhcado DO
jornal O Globo em 16-7-97...... •.•••••• •...• •................
EDcamiDbando a 'tOIIÇID ckl PLS ,. IS7196 -

129
164
527

29

Complemenw..............................................................
ffomena&an ao IOCIC!Iogo HeriJert de Souza.

497
632

HUMBERTO LUCENA
Dl&alllndo PLC ,_19197........................... .

116

JÁDER BARBAUIO
Soble noqueriiiiOIIID em que 101ia1a a convoc:açlo
do Sr Milllslm da Julliça e ckl Cbefe do Gabulete Mlh·
tw da Plaldenaa da Repdbbcl. pua eodiiiiCIIIIeiiiOI
oobno epts6dios envo1ftllllo, a Pollaa Milillr de

da..--

oos eslados da Pcclemçlo.........................................
Discudndo o PLC ,_ 1!1197, que IUICHiza o Praidenle da Reptlbhca • procodor • labtwçlo .... bens de
que lrl1a o Dec:relo,. 65 157/69 ... .........

107
114

JEFFERSON Páu!S
llomenaJem l mem6na do a-Pluulenle Emesro
O..sel..... . .............................................. • ............ .. .
Lelaua ckl PLS ,_154197, que dispOc 10bno a peveaçlo. o 111111111e1110, a fi-li•oçJn, o ...,ln>le e a rep!aslo l produçlo, ao aso indewlo e ao ldfico Ufdro
de subsdnaas eniOiopcceutes e de drops que CIUSelll depeJIII&ICI.a ll'uca ou pslqulca. ......................................
Alena que o """"'""" de illc:enavoo fiscais ls
lllllllladotas eSII'IIIpliiiS de IIIIIDID6Yeis, pode lnZer
efeiiDS nepllws pua a CCIIIIOIIIia do l'll's Apone ao
Seo Joio Rocba. ..... ... .. • ...... • ............ ..... .......... .

UB

270

213

" - coan a filia de planejiiiiiiiiiO do ..,.....
brasdeuo DO IDvesiiiiiOIIIII de 2 bi11ICies de dcl1uea Dl
COIISiniÇio ckl psoduro BdSII-BoiiYia, eaqu&IIIO uma
RSerYa 1mpor1a111e de IÜ comi~n~a IIIII8Zelllda m solo
de Urucu (AM), sem lpiVVeilamoftlll, desde 1986. ..........
Tenciona "'""''"" a Conn- de IDfra-EsiiUIUra. o MID1SIID de Mulas e l!nerjpa. os pnsulenla da ~
IIDbns e Eleaolris a dama apbc:lçl!es p1r1 a qaesdo
e pa111 a filia de i n - IID o1flnc:o em seu
Estado. o Amazonas. ..............._............................. ..
Lel11118 da Menslpm ,. 481197-CN (nl922, Dl
DO

ori&em),lllbmelenclo . . . . dellbençlo do Canpa10 Naaonal, D lleldiO do jiDJCfO de lei que aamnza D Poder Elcc:ubvo a llbrlr ao OlçlaDomo Pisc:a1 da UDilo,
da Jlllliça Ele1Unle da Justiça do DislruD fe.

1111

ra-

304

dera1 e ckls Tonil6nos, C1611ro espec:lallll! o Hmite lllobal de I$SOO «500.00. .................................................
Lalllla da Mensaaem ,. 482197-CN (,. !123, Dl
onpm), ..bmelmdo • elevada dehbelaçlo do
10 Nocioaal, o W.IO do ptOJeiO de lei que 81110nZ11 o Poder Eucubvo a abnr aos Orçamemos F"IIC&I e da Sei!O·
ndado Sodlll da Unilo, em favm da Clmara ckls Depulidos,
Cl6diro
•plemtmtlr
110
valor
de
RS221.162.205.00... ........ ... .. ... ·- ................
Lllllua da Ma 1 n ,_ 483197-CN (n" 924, ,. onp). lllbmelaldo • oiOVIda dehbaaçlo do CaDglaoo NaCIOIIIL o IOXID ckl J1ll!ldD de lei CfJe lllllnZil o Foder &ecuDov a tbm aos Qoça,.._ Fiscal e da 5qLajdade Social do
Ullllo, em faYCS" de dMIIos llqlos do Foder .Judac:drio, cft..
dilo IUJIIemeal&i ... valor globe1 de R$14.161.896,00. .......
Lellura da M011sqem rJI 4&W7-CN (a-1925, u
ongem). ~ l elevada debbaaçlo do CÀ~Dp$10 NICionlll, o lellto do projeto de lei que lbte ao Orça111011111 de lavealiiiiOIIID, em ra- do Cemm de Pesquisas de Eneqia Elmca - CEPEL, emp!al do S1stema
Blelralxú, cddito espcc:ill1110 vlllor de RS9 700.000,00
Soble • IC011uda, pela (!orrnsslo de ComQ1wçlo,
.Jusaça e Cidadania do Senado. ao paca- do Senador Jo.
....... MaliDho que ........... vll11dade do nlal6no do
ScaollorRIIbenD Requllo- O'ldos ~lOS.......
lndlpodo c:om ......... que noiiiiiWD pnhar
pouco..... ................... . ..................................- .• - ..
Apllla plOjeto de La do Senador Limo Campos
que IOIDlllbnpldna a diwlpçlo do valor ckls YCIICI·
111011101 de rodos OS DCIIplllleS de C8IJIOS Jlllb6c:os, iDclu·
slve porlamenran:s. • • .... • .... • .. _ ...........................

ec:s.....-

JOÃO ROCHA
RequerilüCIIlD ,_ 537197, sc:hallllldo lllformaçCies
ao Mimiii"O de Estado da Fuenda ......., a IIIOYiniOIIIaçlo de recursos 1111 bolsu de vlllons do Rlo de JIIICIID
e Slol'lllloenlre 1993 e 1997..................................
RoqucniiiCIIIO ,_ 531197, sc:ballllldo informaçlles
ao Mmulro de Eslldo da Aaonlubc:a 1011no a Empresa
BIUdelta de lafia..Eslrulura AemporluAna - INFRA·
ERO, e sobRo . .oponos........ ......................................
Ret1exiD IObno a leJUIBIIÇII dos ..,.,. e ckls 1110porTos • pardr do addeole ... Fotker 1110 da Emptesa
Transportes A*-ltegloaais- TAM......................... .
Cobra cil Govemo Federal açlo mais CXIIICI1:Ia 110
senado de ., dellnir uma polldc:a lnduSIIial que valorize
os ...,._.,. 111811 pnxlubvoo, a 11m de evilll' que Eslados e Mualc:!pios, llimü-oe IIUID8 c:omda desellliada e
irraCionll1 para llnlr iiiYellimeDIOs como vem oc:ormldo
com 111suns deles m _.auiOIIIObilfslic:....................
Req'*"IDIOIIIO

304

662

673

708

721
721

729

177

178
191

210

n" 554197, aohCIIIbdo 10 Mlmll6-

no da Fucada iDfOrmaçiles ......., os pro.JOIOI&pnsOIII&·
ckls .., lmbilo ckl Caflex .......... .... • .............. ........ ..

384

JOEL DE HOIJ.ANDA
Plndx:aiza a empraa de TelecomanicllçGe de
Pemambuco Sodedoc!e ADOnillll - TEI..PE, pela passa.... do lriJ&amo IIDIID lllivetúrlo.................................

199

•

VI
Defaxle o aow:mo das c:r11tcas c1e c~esapnoço pela
..... social ·········-- .....
. . . . . . . . . ... . . . •.•.••••
Crlbca l SIIUaçlo do easino oo l'llfs. (Republicaçio ) ••••••••••••••••• ··--·······--·····---·· ............................. -··

JOÉRlGAÇA

330

532

JONAS PINHEIRO

Pan:cer ri' 397/97, da Coaussio de Assunros E<osobre o Oflao ·s· 62197. do PnsiCiente do
Banco Central que OIIC8IIIInha ao Sellado Fede!al. sobataçlo do Governo do Esbldo do Maro Grosso LFTEMT, CUJOS n:a~nos serio desbnados ao guo da díVIda mabthina 111!11cfvelno 2" semestre de 1997......
PR ri' 94/97, que llllmiZII a olevaçlo tanpadna dos
lmu...... ondiYJCiamelllo do &lado do Maro Grosso para
que poosa emdlr, lllnlv& ... ofatas plbbcas, Lelras Financ:euas do Tesouro do &lado do Maro Grosso - J.FlEMI",
destUiando-se os........,. ao pode 1118 díVIda lllllbJlJ6na
comvencmiOiuonosegundo"""'""""del997 ........
Parabeniza o Governo Federal por SIIIICionar o
pn>JOIO de leJ que aulllnza um c:on1ra10 de emptábmo
do Banco Mundial ao Incra. para o processo de monna
agrdna no Pais.. - .
. . . ............. .... . ............ .
Parecer cnalao PR li' 94197..........................
Apmo l criaçio do Banoo Coopenbvo do Bnsd
- BANCOOB ·- . ... .. ..... ..... ...... . . . ............. .
Regisaa passagem do Dia do Colono e do Dia do
Agnadtor,.apecbviiiiiOille 2S e 28 de julho... • . . .
IIÔDUCGS,

JOSAPHAT MARINHO
Pnondade em rever a n:111W10111Çio das políCIBS
nubran:s Aparte 10 Sen JOII! Robeno Amxla. . . . ....

Pan:cer ri' 396197. da Comissio ... Assunros E<oD6mloos. sobre o Oficio
li' 51197. do Pnsiclenle do
Banco Central que encaminha 10 Senado Federal, sobct·
IIÇio do Governo do Estado do RIO Grande do Sul, para
que possa enulir Letras Pinanc:esns do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFlllS. aJJOS n:runos scrllo
desbnados ao IPI'D da dívida molllbina ....:fvel oo "11'

·s·.

semestredel997.........

..

.....

414

PR ri' 93/97, que autonza a elevaçlo remponna
416

417

453
504
644
763

dos bmilf:S de enchYICiamen1o do do lbo Grande
do Sul para que possa enullr, por ......, de ofatas pdbhcas, Letras Flnanc:esns do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul, LFIRS. desbnando-te os riiC1USOs ao
gtro de sua dívida mobtbw com WliiCUIII::IIto no 2" semestre de 1997.... ................
..... ... .. .. .. .... ..
Pan:c:er ri' 400'97. da Conussio ... Asswuos E<o-

nOmtcos, em Pleúno, sobre a Mensagem n! 120197
(n! 511W7, na ongem), do Senhor Pn:sulenlf: da Repúbbca. que sobctra autonzaçlo para o n:escalonamoniO de
cRchtos bnsiiOU'OI JUDIO l Repúbbca do SuiiiUIIDe. ........
PR ri' 96I'T1 que autonza o Governo da Repdbltca
Fodenbva do BIISJ! a n:escalonar os cRchtos bnstlelros
junto l Repdbbca do Suriname

415

426
427

JOS~ IONÁCIO FERREIRA

DISCUIIIIdo o PLC li' 191')7 .....

115

JOS~ ROBERTO ARRUDA

16

Leuura da Mensagem li' 134197 (ri' I 838196, DO
que tnsbnlt o Fundo de Aposenradona Programada llllhYJdual - FAP!, e o Plano de lnaonbvo l Aposenradona Programada lnd!VIdual, SIIICIOII8do e lnn5·
rormac1o na Let ri' 9.477197 .. .... .. .......... ..
Lettura do PLC ri' 32194, (li! 2 684196, DO OD·
gem), que altera dtSpos!bYOS do ilecJeiO.l.et Ji' 2148/40
ongem),

J<>SaALVES

Afinna que somenlf: o apo10 IIIIIIIUClonal l agn6 que poderá n:so1... o pn>blema da fome e da

a~ltura

YIOlf:ncaa DO campo. •• , .......,. ••

• • • • , ....... , ••

JOS~BIANCO
Pan:cer li' 392/97, da Conusslo ... RelaçGes &tenDia e Defesa NOCIIIIIal, sobre o PDL li' 51/97 (DI
414197, na ongem), que aprova o lf:Xto do Acoldo sobre
o &en:fao de Abvidades Remuneradas por parlf: de
Depeadentes do Pessoal Dlplc>ndbco. Consular. Adnumstnlbvo e Ti!c:lllco, c:elobndo entre o Governo da Repdbbca Fodenllva do Bnsd e o Governo da Repdbhca
do Paragum, em Bnslba. em 23-10-96 ..... .... • .....

302

- O!dtgo Penal .

32

~EDUARDO DlTIRA

DISaJbDdo em oegundo blmo, a PEC ri' 54195,
que d6 nova n:daçlo ao I 2" do 1111. 102 da CODSbhDçlo
Federal !efeito YIDCidllllf:). • ... • • • • ...... • • ..... ...
Apóia o pn>JOIO do Mimllln> dos Espol"lf:s. Edson
Anmlf:s do N15C1men10, o Pelé, que prev! a modúicaçilo
da JUSbÇB Despolbva e ale~ do passe
•
..... -·

Eacanunbando para YOiaÇiio Roqucnmentos ,..
544. 545 e 546197..... _................ . . .. ....... ... • ..... .
DISCUIIIIdo a PEC li' 33196. ...... • .. •

• ........................... --- ...

ADahsa a cnse DBS polfctas nubtan:s e a cnse fis.
cal brastle~n .. .. .. • .. • • • • • • • .....
Lembrando que o Pn:stdeme da Repdbbca nlo
pode n:so!YOI os problemas de segunmça pdbhca como
"num passe de mlgtca". Aparlf: ao Sen. Llk:to Alc:IDIIIIll.
Oboerva que a tniiUJliUliÇio do 11stema de D"IICIIde

242
249
339
626
746

tnformações l cbsdncta, 6 nm tmpor!aDif: meto de
modermzaçlo do processo lepslabvo bnstle~ro. e um
elemento racihtador das ~elaçiles entre os dtvenos Dfvets
de Governo .... .. .................
PLS li' 151/97, que ena a Zona Espectai de Produçlo do Dlsmto Federal - ZEPRO, e estabelece mecamsmo para a pmgn:sstva oblf:nçlo da auiDDODUI econ6nuc:o-financeua do Distrito Federal • • ... .. • •
Pan:cer li' 394197, da Comissio de AssuniOS E<oDOmtoos, so1xe a Mensagem n" 136197, do Sonhor Pn:stdcnlf: da Reptlbhca, submelf:ndo • apnoctaçlo do Senado
Feclcnl o 110111e do Sr. Ousravo Hennque de Barroso
Fnnoo, para exercer o cargo de Pn:stdenlf: do Banoo
Central do BIISJ! ............. .

14

35

101

171

242

vn
Pq.
Comunica 1011 lpOIO ao piOJOIO do Mmisbo BxlniOIIInWio das l!lpalles, Edsaa Annla do NIKimon10, que pmplle D•dan;N DI .uutulll do fulebol bnsi·

Jeiro........... . ....... .............. ..........................................

Eacanullbando para YOIIÇio Requeri- n's
544, 54.5 e 546'97..........................................................
Requerilllllllll ri- 551W7, IOIICIWido que I Hora
do Expediente da......, do Seaado Foderal do ... 2D-8-97
"!ia clem•oda a boJ11enaFar o Dia do Maçom. . - ......
DiiCIIIindo o l'lleca'.,. 3!14197.............. ·- .... .
Poalen"JJ"" ., a-Depurado e a-Sellador, Eauval Calado pelo dlscwso poferido, bi 41 111101, de oade
.....,.. a 1ranJfednc:ia da Cllpilal do Bruil, do Rio de
Janeuo para Bnsfba. ........ · ....................................... --·
Duallmdo I PEC rfl. 33196................................... .

300
339
383
389

512
748

roéSERRA
RequeriiiiOIIIO .,. 551197. IOhcitando • mabzaçlo
de Sesllo l!special do Senado Pedenla fim de bomonapor o IIOCI6Joaollelbert de Souza. em c1111a 1 ...- man:ada~-- .......................................................
lfonw!"JJ"" p6siiiiDI ., llllCi6lo&o Horbert de
Souza, o Bedaho. ..........- ................................. · ......... .
PR rfl. '18/97, que 11110nZa a elevaçlo ..............
dos Unu~mS de eadlvldamolllo do l!slado do Rio de Jonei10 para que possa eouiU', Mia~ de ofertas polbbc:as, Letras fiiiiiiCeilas do Tcsowo do EIIBdo do Rio de 111110110
- LF11DU, deon•ando..oe OSIIOCUI'ICII ao pro de oua df.
VICia moblll*la com \'OIICI11101110 DO 31 quadiiiiiOIIIe da
1997.......................................................................... .

IÚLIOCAMI'OS
A violhcla DOidnsiiO do Pois. ...........................
Apoio l Qompaull8 "Paz IIII Tdnslro', promoVIda
DO DlslniO fedaaL .... , ........... ... . ............. . ........ ..... ..
PL5 ri- 156/97, que altera I ndaçlo do pad&nfo
dmco do on. 442 da Como""açlo du Leis do Tnbalho
Propoola ao Conselbo Nacional de Polfbca p...,...
dAna - CONFAZ, para que c:oncoda inlençllo de ICMS
para 111101es ogricolas, VISIIIdo ao J110110S10 da produçloqric:olaiiiCIGIIII .............................................

IÚNJA MARJSE
l'lleca' .,. 401197, da C'omlssln Dimn, . . IOIItandoallldaçlotillal do PR rfl-93/97.....,_ ...............
l'lncer .,. 40VJ7, da Comi•.., Dln=IOm. 11ft"
umtando allldaçlo tiDal do PR rl-95/97....................... .
...._.. rii/IJ5/97, da Qniss!!o llll--. opnnllaido
aledaçlb liDai do PR ri-9'1J97...........................................

LAURO CAMPOS
PLS ri- 15'1HI - Complemenw, que II:II:SCCI1Ia
plrignfo ., on. 38 da La ri- 4.59S/64, que displle sobn:
a polftica e as lllsaaliçlles lllllllldrias banc6nas e aedJif.
0111 e cria o CmseJho MOIIIdrlo Naaonal .....................
PLS ri- 153/97, que iDsiiiUI a obripronodade da
diwlpçlo pelos PadCies Execullvo. LecUJabvo e .Judici*lo e pelo Mia111&1o Pdbllco Pedenl, da miiiiiiOiaçlo

383
630

pen:cbula. a quo1quer lftulo, pelos III!Mdoles polbhcOI c
qenla pollllcos............................................................ ..
Sobre lllllbla pubbc8da DI nMsla 1be EaJno.
mist, DI qual o Pri....,ro Mmislro iql!s Tcmy Blair pede
desculpas pelos erros alllleddos pelos bridmcos ao lonao da Hublna. .............................- ......- .......................
Crflicas., l'relklclllc do a..... Ceabal. .............
HOIIIOIIOJUI de pesar pelo falecimenro do soci61o10 Herbert de Souza. o Beanho.................................
Rcf..eacia ls p.lavras do Minlslro Pedro Mllan
onde ele .-nbece que a <Dbibzaçlo do nol apresenta
profWido casro SOCial......................................................
l!llcanunbando a VOIIÇIIo do Pln:cer ri- 394197....
Caaccmla CCIIII O Scoador JeffmoD Páa quando
afiJmo que os 1ICIICIIMIIIOS das Senadoles penmrem
uma vida dipa. ~., Sell. Jelfenoa l'l!la ...........
Coadona as di.,... "peeiOoggas ....... que se
lllasaam .............- d a """"'MielnsiJeua .....
poa111,.. p111101 oroa(lmL •• ... ao-III! l s ;as judiclllisiiiVOIWIIIIo ........ de daue oaclol alia. ........

175

310
310

341
341
391

7.!0

LBOMAR QUINI'ANILHA
Llnçamenro do edilal de lic:lla;lo da COIIIIriiÇio
da tiJclrd&m:a de Lajeado CJ'O).......................................

129

IZVYDIAS

715

355
35S

382

658

'01
503

511

174

•

llomCIJa&em • IIIOIII6da do a-Pn:sideale da Repdbbca BnlesiO Oeosel ..................................................

168

Luc:fDIO POR'Il!l.LA
H011101111p111l cidade de TenosiDa (PI), pelos...,.
145 IDOS de l\lndaçlo..................................,_,.,,.,........

763

LOOO ALCÂNTARA
Analisa a cnoe - poUi:ias llllbllla e 1 cnse !iscal dos Esudos. ..............................................._ ............
PLS ri- 148/97, que iasallll a obriplllnedade de
ope~adcns de Cllllles de c:r6diiO
uma- de Cll'llo de Cl6diiD com foro diiPtallzldL ...
PLS ri- 149/97, que defiue os cnmes ftllllllliDiel
de cbscriminaçlo p:nEbCL ...............................................
Requen.-o rfl. 53'1J97, aoUctllüdo lafarmaçaes
., Sr. Ministro de EIIBdo da Adnumslnlçlo Fedenll e
Reforma do &tido, tto1n o .,-vo de vaclnCia de
caqos polbbcoo elebvos do Fader m-a..,_ ICIPflos
pela ..... .,. 1.112190. ................- ....................................
Abanla a questlo imobili*<a da Encol. .................
Defende a criaçlo de um ......, obripl4no que
cxc.lua CODSUtnldons de paulwisl'lllcaslos de 1111f1RS1S
lmDbilünu e de empraas de aeauro de llllllde ..............
Dtscutilldo o PLC rl-19197.............................. .
Cn:sct..-o do dwüipieao no PIIL ..................
Crise da sadde polblic:a 110 Pais. ........................
Requerl111101110 rfl. 544197, IObcllando que aejam
plaladas llomeaqenle voro de profimdo pesar pelo faleCimenm do IOCI6ICJBO Herbert de Souza, o llelmho. .....
~ para VOIIÇIIo 01 Roquen. . 544, 545 • 546197 . ................. .. ..............................

as emprau

"''"'"""'"'u

34
89
90

99
100
100
116

194
328

337
338

•

vm
Requen11101111> ri' S47197, ao6ettando que o tempo
ck:sllaado 105 Ollldon:s da Hora do Expechemc, da sesdo de 21 de ..,..., comnte se.Ja dedicada a bomenasear o SOCJ6logo Herbert de Souza. o llelmho ••••••••••••

340

Constderaçilcs ~ I mochcla piOVIJ6na que
cnou o regtme urufic:ado de nocolhmtenlll de tmposllls e
CODinbwçé!es IOCIIIS para IS DUCIO e pequenas empre-

.....

408

Requenmomo ri' S67197, aobetllUldo que o tempo
desbnado 105 oradores da Hora do Expeclteole da &e5Sio
do pn!Xtmo dta 141e,Ja dedicado 1 homeJta&ear a mem6nl do SOCiólogo Herbert de Souza, alterando ISilm a
dala previSta no Roquenmen111 ri' S47197 . .. .....
Homenagem l memória do IOCI61ogo Herbert de
Souza. o Bebnho ..•.. . . . ... .• • ..... ..... . ...... .••. . .

471
534

MARINA SILVA
Requenmomo ri' S43197. sobcilllldo ao Mtni1110
da Agnculblra, Sr Allutdo Puno, lllfonnaçl!es IIObre 1
n:laçio dos proprtt:linos rw111s e a dunenslo de suas
lapOCIIVIS fn:as para efetlll de c:olmmça do rJ'R ent VIinos muruc:!poos do Acre. e o Município de Porto Velho,
an Rondõrua. • •
• ••• • •••••••••••• -······ •

Soltetlll que o Senhor Pn:sidenle da Reptlbhca e
seus ~ dncutam a n:plamenlaçio da 1et
aprovada pelo ean,n:s.o. que tnsbblt subsldm para a
borracha IIICIOIIII
• • • •• • • • • • • • •• • • • •
Homat~~•m de pesar pelo faiOCtmenlll do IOCI6Iogo Herberl de Souza. o BOlinho ••

279

316
348

MAURO MIRANDA

Come•-•

H - p6SIIlma 1 Herbert de Souza. o Bebnho.... ..• ... .•.
. .•. ·····•·•••··•·• •.
Apoto l PEC ri' 19196, que dtspóe aobre os benell"etos liSOils n:fen:ntes ao 1CMS . .. . . . .....
NABOR JÚNIOR
Alerta ~ 0 foc:hamenlll de VÚIIS apw do
Banco da Amazllrua- BASA. no Acre. • • •• •••• • ••••
Sobre O semutÚIO "0 Acre DO COIIIeliiD do desenvolvimento da Amaz6rua", promovtdo em RIO Branco.
pela Supenntendencta do Desenvolvtmenlll da Amaz6nia-SUDAM ...
. ................ .

132
349

657

36

725

NEY SUASSUNA
Alerta para os BJUSia que a polfbea ec:on6nuc:a
deve softa para manter a eslllbthdade do Plano Real .•..
Avaha o problema IOCial e COIICODiniÇio de renda
110 Pais • •• •• •••• •••••• • • • •• •••••••• •••.• ............
• •• -·
Para:er ri' 3'19197. da eom..m de Assuntos Econ6nucas aobn: o Ofi"cto "S" ri' 61197 (Oficio Ptest ri'
1304197, de 31-7-97, •llllJ'III). do Sr.............. do
Banco Cenlral do BIISII. CIICIIIIIIIhoDd so1ialaçilo do (lo.
>ano do Estado de AJaaoos aobn: adtWIIOOID do CODinlll

420

421

632

713

716

avos """"""'

1 lllllllfescaçlo plbhca pela dupbcaçlo da I'IJdovuo (;otãtua-Uber1lnclta--Sio Paulo com as
~IS dos Mott!IJOS AniÕIIlo Kandu:, Ehseu Padt1ha

elns Rezcnde• ...,....nlllldo o Pn:stdente da Reptlbhea

de opençlo de tmltto fumado JliiiiO l c.... Econõtmca
Fedoral, n:lalivo 10 Pn>saaua de Apoio lll=slrulunoçlo
e ao Nuste F"ueal dos Eolados, OlpOCifiCIIIJIOIIIe o Pmjplllll8 de IleaiJpmenlll Volundno - PDV. •.•..• •• •. .••.
PR ri' 9SI'T1, que aprova o Ten:etro Termo Adiuvo de Renaafieaçlo 10 Conlraro de Aberlwa de Ct&blll
eelebrado en11e o Estado de A1agoas e a C..xa Econ6nuea Federal, em 1G-12-96, n:labvo ao Prognuna de Apmo
l ReestraiWIIÇio e ao AJUSie Fiscal dos Esbtdos e CUJOS
n:cunos slo desunados ao Programa de Desltgamenlo
VoluiiiÚio- PDV.... ••••••• •••••••••• • •• •• ••••••• • ••••••••
H01110118FD póstuma ao IOCI61ogo Herbert de
Souza, o Betutho • • • • ............. •••
• • ••••• ••••• •
Parecer '111'4UI/97, da Conulllio de AssulliiiS Ec:oD6tmcos ~ o Oll"ao ·s· ri' 51197, que 1n1111 da rolagem da dfvula mobthúta do Estado do Rto de Janeiro
vc:ncfve1 no '11'.........., de 1997...... •••••••••••••.. • .•• . ••••
Parecer ri' 408197, da Comi solo de Assullllls Ec:on6nucos ~o OfiCIO •s• ri' 59/97, que en<:8111Ulha sohciiiiÇio do <ioveroo do Estado do RIO de Janeiro, pant
que possa COlllralar oponçlo de ct61tto JuniO ao Banco
NactOOal de Desenvolvtntenlll Econ6mico e SoCial BNDES, 1111 vakJr de R$56 9n.850,00, a preços de
19·5-97, CUJOS nocunos sedo desbnados 1 compra de
equtpameniiiS n:labvos ao Projdo de Rec:upentÇio Openctonal, Co010hdaçlo e Expaaslo do Mell6 - R1 ...
PR ri' 99197, que autonza a elevaçlo ll:mporúta
dos hnutes de oadivtdamento do Estado do Rto de JIIIIOI·
ro. para que possa contrarar operaçio de a61tl0 JWDO ao
Banco NICIOOal de Desenvolvtmealll EcoiiÕmlco e Soctal- BNDES, 1111 valor de RS56 977 8SO.OO a pnoços de
19-S-97.
sedo ck:sllnados à compra de
equtpameniOS n:labvos ao ProJOIII de Reeuperaçio Openctonal, Cottsotidaçlo e Expanslo do Meb6- RJ ••••
Parecer ri' ltUJ/97. da Comisslo de Assulllos Ecoa6nucos, ~ o Ofi"ao ·s·, ri' fJa97 (OI"ICIO Pn:st ri'
2 261197, DI ongem) do Pn:stdente do Banco Centm do
Brasil. encatlllllbaado sobetlllçlo do <iovemador do Eslido do Rto de J11101ro, pedmdo autonzaçlo para n:altzar opentÇio de cr61t111 JUDIII ao Banco NaCional de Desenvol•tmenlll Econ6nuco e Soctal- BNDES. desnnada
ao Projero de Recupençio Opentciooal, Cousolidaçlo e

183
253

Expanslo do MOIIO- RJ ••• • • • •.•.••••••• • ••• ••••• •••• • •
PR ri' 10CW7, que IUIIInza o <iovemo do Estado
do RIO de Janetro a elevar llmlpCHIInlllll seus bnutes
de oadtvtclamealo para .......... operaçlo de a6hlll juDio
ao Banco NICIOIIal"de DeseovoiYIIIIOIIIO Econ6num e
SoCial - BNDES, desllllada ao l'rOJOIO de Roc:uperaçlo
Opemctoaal, Conso1iclaçlo e Explllllo do Meb6- RJ •.
ODACIR SOARES
Sobre o Wtçamonlll da Ccnfederaçio Nacional da
Agncullura - CNA. de siSiellla de iDfonuaç6es, por
comparador, em pan:ena com o Servtço de Apmo ls
Mtcro el'llquenas Empn:aas. .................................. . •.•
Tece COIIIOIIdrios an:opetlll da aulllnzaçlo do Senado Federal • UlUlo para COillralaçlo de opaaçlo de
C161t111 externo, J1111111 ao Banco IDIImacional para Re-

718

718

719

406

\.

llOIIIIniÇio e DesenwiYimento - BIRD. destinada a ftIWidar, pan:ialmeare, o "PnnJooD l'ilolo do AIMo l J"o.
bn:za e Reforma AJrlna"..............................--..........

OSMARDIAS
Comumc:a a viltlna do Gow:mo brasdeuu aa
questlo da compno de laiiS da BolíYIA por 72 aanc:uJto.
res do l'arand. .................. ........... • •............................
Rerenndo-se ., PIOJOIII do Sellador Wlldec:t arnelas que rem por objedw eliminar 1 suem fisc:al enn
ua Estados e que rem lido Jftiudlcial l IUCiedade bnsileln. ...........................................................................
Observa que o Eaado do......,. alo rem dinllellu
111fic:lenle p11111 emptatar Is monllldmu e fiw:r u obns
e OS ÜlvelblllielliOIIICICM iJ105. ....... . •••••• ...- ...................
Requermaro .,. 557197, soliedllldo que o perto.
do da Hora do Eapedlalle da Seoslo Debbenlliva OllliIIÚUI do dia )6-)1).97, le.JO ded1...d0 I bolnenlgear O
"Dia Mulllllll da Almlallaçlo".................... _ .................
l!nc:aml~ I VQiaçlo do
394191•....

Parecer.,.

Cobra IOIUÇio para o pablema dos 42 mil IIIIIIÚriou dos IZ millllacJonmol da empresa llaall .........

524

109

374
374

383

390

Refloslo oabre lllldlmenlo da CP! dos Pnaló-

Dlklos que endeleçau ., l'nsldenle da Repllbhca e .,
Govellllldor do Rio Ormde do Sul, Sr. Aat6aio Bmo. ....
PEC ,. 24197 que a1lera o UL 143 da Coasbllliçlo federal ...................................................- ..............
Requorimoalo ,. 5461!15, ....._
bamonagem
de pesar pelo flleciiiiOIIID do IIOC16IoJo Herllen de Souza, o lleiiDho ......... ... .......... •......................................

42!1

136

!86

340

RAMEZTEBET
Defc:nde o Mimsao frls Rezende de criiH:u fellaS
por Pedro S161i!e, líder do MST, em tlllbBvista l IWIIIa

v..............................................................................

Alribw • crise da ,..,..aça plbbc:a l f'lleacta dos
eolldoa brudelros. Aparte 10 Sen. Romeu 'nnaa. ..........
de pesar pelo faJeclmrmo do a-l'lelldenle e.- Cieiscl............................._ .................- ..
Defmde • -idade de .. o plaaejalbeniO aacioaal a &m de corrigir u """'*'•Jdg "'810lllls. Aparle ao S.... Jlllo RIICba. .....................................
Comellla • impordncla da CllllllniÇID de feno.

,.,_orm

III

135
162
Z83

VIII. •• ........................... ••·•••••••··••••••••·•• ···-••••••··••·••••••••

Defende u COIIIIniÇIIes do psoduiO BolíviHira111 e da llldnwia ~- .................................
Levlllra • questlo do lelllpo dispoalvel plll1l o Seaedo diiCIIIir ai "'l'sJaçJJo ElaiOIIII. ........................- ....
lDd.p do que ........,.. l!slados como o de Miro
Grouo do Sul Ido compear CDIII 01 do Sol e do Sudesle
em me~o l pena fbcal. Aparle., Seo. o.a- Dias......

ROBER10 FREIRE
O.scubndo PEC rtJ. 33196. que mocbfic:a o IISiellla
de prevulenc:ia IIOCial ellllaboloce nonnu de lriDSiçio. •
Pala das mveslipçi!el que cidadlos lmwleuos
vem IICIIJalaDdo juDio ao 8aDco Mundial- BIRD ........

528

ROBERTO REQUIÃO
Cnlica a OIIUISio de ~. pn=fel101 e o
Oovemo Pederaldlmle dos pnocai6Dos e demais prolrlomas da Naçao......................... _..................................
Apn:oe!U documc:IIIO da ........... peemedebllla
pll'lllleDie drmrnjnado • Alerta vermelho, f'lraldJ•, ....
poado • anQise do ........... do l!llado. """""Dado
pelo Tnbunal de Caalas................................................

37

652

ROMBROJUCÁ

PEDRO SIMON

nos..................................................................................
Soliclla nnscrlçlo nos Alllls.., Soaado. de dois

RENAN CALHEIROS

flomeal&em p6sluma • HCitJen de Souza. o Beaaho .............................................................................

OTON1EL MACHADO
Ouaaa a IIII!IIÇio p11111 a crise finaocara que eoti

lllmJindo JllllllldJIIco, em JIIIIICU)ar, .. ,_,.. ..._ ......

752

375

Defende a onaçllo de lllllpRIOI ,. COIISilVçiD civil jwllm"'""' 00111 a •mpliaçln do pniiiiBIIIII blbolllcioaal do Na. Apode ao Sen Edlscm Lobllo. .. .............- ..
Louva o Mlm"*io l'llblico de Ronuaa por caadenar o Governo dlquele Eaado a mdo:Dizar u famlliu
das onançu monas aa MMenuclade Noua Seohora de
Naun! ..........................................................................
~,. 536197, sohcllllldo mformaçGes
., Mllllllálo da Slllde IObre a apllc-.çlo da QIMP e de
. . . . . . , pan11 *'-de aaddeem Ranuma. ..........._ ......
l!alcma preocupeçlo com a VOiaçlo da lei eJeno.
raJ que nnula aa Clnllla doi Deplllldoo e o pooco lallpo para diiCIIS''n DO Senado. ............................ . .........
ParabeDiza a Palfaa federal pela eluculaçlo do
ISIUIUIIIO do Superilllelldenle da ._,_ federal em

exerdi:Jo. N - Meadonça Leal. em Ro1111ma. .........
Encammbando para 1IOiliÇio !UqueriiDIIIIOS ....
544. 54.5. 546197......................- ............................... ..
Homenagem de peoar pelo flleciaiOUIO do IIIJc:i6.
logo Helben de SauzL ..................................................
Solicilalrlll&c:riçlo - Aliais .......... ........
IIII do ar1iJo "A Banalulode do bem", do .]0111111 O GJo.

Hdocba 11-8-97. ·---.............................................. ..
55SR7, sobd•ando lllforauçlla
ao Mlail*io da Puenda. alrav6& do Banco Central, aobre a,.;..,..,. de alpma IIIJIOCIIIÇio IIIIM o GovaDo
do Eirado de Ranuma ou do Banco do Esrado de Ranuma - BANER, com o BIIICO Central, p11111 o fec1wneaiO
do Banco de Rlnma, ou oua transfonnaçlo em AP
ela de Deoenvolvimealo.............................................. ..
Requerm-o ,. .568197. oobcilllldo ., Mml116no de Miaas e l!lllqla lafonaaçlles IObre 1 Ulliaa Jllao
pu .................................................................................
l'nllella Qllllra o fechameato do BIIIICO do l!llado
do Rorauna. ....................................................................

Requeri,_.,.

46

47

3ZZ
33!1

340
340

471
754

•

X

"-·
Sobc:Jra a p~bbc:açlo do parecer soiR o enquadmneaiD dos serWion:s do Banco do Es1ado do Roraima oo quadro estadual .• • ............. . . .. ............. ..
ROMBU1lJMA
Parecer ri' 393N1. da Conusslo do Rdaç6es Exta'lores e Defesa Nadonal soiR o PDL ri' fiY97 (ri'
41519'7.1111 ongem), que aprova o leli:ID do Al:ordo sobno
Coopenlçlo e Assutbcia Mdlua aa ÁJa. do Combale l
Produçio e ao Trtiico Dlato de EniOIJIOCCDia e Subslinctas Pmcoaóplcas e AssuniDs Conelaros. celebrado
eotn: o Gcwemo da Replibhca Fedenlbva do Brasil e o
Governo da Repolblica da Áfnca do SuL em PlolónL em

26-11-96 • ...... • • ........ • .................................
ADahsa a quesllo da scgaraaça pdbbca. ...... .. .
m BIOIIIIIDrmlacioaal do Alqmldllrl a !e81Jzarse eotte os dias 9 e 30 de oovembnl oo paYillllo da Funclaçlo Bteua1 do Slo Paulo, no Parque do lbuapuaa. ...
Apolo l uuaabva dos Olllldanres do Calllo Acaclênuco Onze do AJOSID do Jabzan:m ama campaolla do
desannameniD da popiloçilo. ............................... ·-

'lllOTONIO VILELA FILHO

754

72S

VALMIR CAMPELO

Gasel

33
134

324
456

SEBAS'IlÃO ROCHA

Parecer oral ao FLC rfl27197 (PL rfl3 10619'1,1111

ongem). que chsplle aobno a trans1'aenl:la da Escola do
Enfonnagem de Manaus. umdacle cxpruza<:ICIIIII clescenaabzada da Fundaçlo N1<1onal do Saddo, para a
Fundaçiio Umvemclade do Amazonas . . .... ...
..
Dlsa~bndo as emendas ofOftiCidas .. PEC n"s 14,
19e33J96. . ..... ......... .. ............... .
HOJIIOII88elll l IIIOJII&ia do IIOCI61ogo llelbert do
Souza. o llc:lrnho ... .......
• • ....... .. • • • .. ....
Exp<asasuas cllv.,.encw com o alUai Governador do ~ Sr Joio AlbeiiD Cap!beribe. .
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Ata da 93!! Sessão, não-deliberativa
Em 12 de agosto de 1997
3!!! Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Geraldo Melo e José Roberto Arruda
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N" 134, de 1997 (n11 848197, na origem), de 24
de julho úHimo, referente ao Projeto de Lei da CAma·
ra n2 71, de 1996 (n11 1.838196, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que institui
o Fundo de Aposentadoria Programada Individual FAPI, e o Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual, e dá outras providências, sanclonado e transformado na Lei n11 9.477, de 24 de julho de 1997.

(INICIA-SE A SESSÃO AS 9H)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro
aberto o segundo período da 31 Sessão Legislativa
Ordinária da 5()1 Legislatura.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 111 Secretário em exercício, Senador José
Roberto Arruda, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

PROJETO RECEBIDO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 32, DE 1997
(N° 2.684/96, na Casa de origem)
(de iniciativa do Presidente da República)]
Alt•ra dispositivos do Cecrato-Lei. n°
2. 848, de 7 da dazambro da 1940 C6di90 Penal .
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.
Dacreto-Lai

n•

1°.

Os arts.

d•

2.848,

43,

7

44,

de

45,

46,

dezembro

47,

de

55 a

1940,

77 do

paaaam a

vigorar com as sa;uintaa alterações:
"Pen.s restritivas da direitos
Art.

43.

As

panas rastri t i vas da d.i.rel. toa

ai.o:
I - pr•atação pecuniária;

II - perda da bana e valores;
I I I - recolhimento domiciliar;
IV -

pre•tac;:i.o da serviço à comunidade ou

a entidades públicas;
V - interdi.c;:i.o temporária da direi toa;

VI - limi taç.ão da fim da semana."

"Art. 44. As penas raatritivaa da direitos
são

autõnomas

a

substituam

as

privativas

de

libardada, quando:
I
nio

-

superl.or

aplicada
a

quatro

pana prl.va.tiva de
anos

e

o

cr~

liberdade
não

for

cometido com vJ.clêncl.a ou grave ameaça à pe••o• ou,
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qualquer que seja a

pena aplicada,

se o crime for

culposo;
II

-

o

réu

não

for reincidente em crime

doloso;
III - a culpabilidade,
conduta social e a

personalidade do condenado, bem

e

como os motivos

os antecedentes, a

as

circunstâncias

indicarem que

essa substituição seja suficiente.
§

seis

meses,

substituir

Quando a

1° .

o

juiz,
pena

a

advertência -

condenação for inferior a

entendendo
privativa

suficiente,
de

pode

liberdade

por

que consistirá em admoestação verbal

ao condenado -

ou por compromisso de freqüência a

curso ou submis$ão a tratamento, durante o tempo da
pena aplicada.
§

2°. Na condenação igual ou inferior a um

ano, a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena res tri ti va de direi tos;
ano,

a

pena

privativa

substituida por uma pena

de

liberdade

3°.

Se o

condenado

for

substituição,

face

anterior,

condenação

socialmente

recomendável

ser

direito~.

juiz poderá aplicar a
de

pode

um

restritiva de direitos e

multa ou por duas restritivas de
§

se superior a

e

a

a

reincidente,

o

desde que,

em

medida

reincidência

seja
não

se

tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
§

4°.

A

pena

restritiva

de

direitos

converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer
o descumprimento injustificado da restrição imposta.
No cálculo da pena privativa de liberdade a executar
será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de

3
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direi tos,

respeitado o saldo minimo de trinta dias

de detenção ou reclusão.
5°.

§

Sobrevindo

privativa de liberdade,

condenação

por outro crime,

execução penal decidirá sobre a
deixar

de

aplicá-la

a

for

se

pena

o

juiz da

conversão,

podendo

possível

ao

condenado

cumprir a pena substitutiva anterior."
"Conversão das penas restritivas de direitos

Art.

45.

Na

aplicação

da

substituição

prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma
deste e dos arts. 46, 47 e 48.
1 o.

§

A prestação pecuniária consiste no

pagamento em dinheiro à vítima,
ou

a

entidade

social,

de

pago

ou

importância

inferior a l
(trezentos

pública

(urn)

e

será

sessenta)
em

privada
fixada

com

destinação

pelo

juiz,

não

salário mínimo nem superior a 360

deduzido

condenação

a seus dependentes

ação

salários
do

mínimos.

montante

de

de

reparação

O valor
eventual

civil,·

se

No caso do parágrafo anterior,

se

coincidentes os beneficiários.
20.

§

houver

aceitação

pecuniária

pode

do

beneficiário,

consistir

em

a

prestação

prestação

de

outra

natureza.
§
pert~ncentes

3o.

aos

A

perda

de

bens

condenados dar-se-á,

e

valores

ressalvada a

legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário
Nacional,

e

seu valor

maior

o

montante

provento

obtido

pelo

terá como
do

teto

prejuízo

agente

ou

conseqüência da prática do crime.

o que for

causado

por

ou

do

terceiro,

em
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§

na

4 °.

O recolhimento domiciliar baseia-se

autodisciplina

e

senso

condenado.

O

trabalhar,

freqüentar

autorizada,
horários

condenado

destinado

curso

ou

sem

vigilância,

exercer

recolhido

do

atividade

nos

dias

ou

em residência ou qualquer local

sua

à

responsabilidade

deverá,

permanecendo

de folga

de

moradia

habitual,

conforme

estabelecido na sentença."
"Prestação de serviços à comunidade ou a entidades
púb~icas

Art.

4 6.

comunidade ou a

A

prestação

entidades

de

serviços

à

públicas é

aplicável

às

condenações superiores a seis meses de privação da
liberdade.
§

ou a

1°. A prestação de serviços à comunidade

entidades

públicas

consiste na atribuição de

tarefas gratuitas ao condenado.
2°. A prestação de serviço à comunidade

§

éiar-se-á

em

escolas,

entidades

orfanatos

assistenciais,

e

outros

hospitais,

estabelecimentos

congêneres, em programas comunitários ou estatais.
§

3

o •

As

tarefas a que se refere o

§

1o

serão a tribuidas conforme as aptidões do condenado,
devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa
por

dia

de

condenação,

fixadas

de

modo

a

não

prejudicar a jornada normal de trabalho.
§

um

ano,

é

substitutiva
inferior
fixada."

à

4°. Se a pena substituida for superior a
facultado

ao

em

menor

metade

da

condenado
tempo

pena

cumprir

(art.

privativa

55),
de

a

pena
nunca

liberdade
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"Interdição temporária de direi tos
Art. 47.

IV -

proibição de

freqüentar determinados

lugares."
"Art. 55. As penas restritivas de direi tos
referidas

nos

incisos

III,

IV,

e

V

VI

do

art.

43

terão a mesma duração da pena privativa de liberdade
substituida,
art.

4°

do

privativa

de

disposto

o

ressalvado

no §

46."

"Requisitos da suspensão da pena
Art. 77.

§

liberdade,

2°.
não

A

execução

superior

suspensa,

por

quatro

a

condenado

seja maior de

a

da

pena

quatro
seis

anos ,

anos,

setenta

anos

poderá

desde
de

que

idade,

ser
o
ou

razões de saúde justifiquem a suspensão."
Art.

2°.

Esta

Lei

entra

em

vigor

na

data

de

sua

publicaçã9.

Mensagem n° 1. 4 45

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 6 I da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Justiça, o texto do projeto de lei que "Altera os arts. 43, 44, 45, 46, 47, 55 e 77 do Decreto-lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal".
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Brasília, 24 de dezembro de 1996 - FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 689, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Excelcntissimo Senhor Presidente da República.

Submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto ck le: que altera os
ans. 43 a 47. 55 c 77 do Decrete· lei no 2.848. de 7 de dezembro de 1940 . Código Penal.
discutido e aprovado pelo Conselho Nactonal de Politica Criminal e Penitenciâria • CNPCP. em
reunião plenária realizada em 29 de ourubro deste ano. na cidade de Curitiba. Estado do Paraná.
2.

A proposta em questão

e resultado de amplos estUdos e discussões lavradas no seio

cio Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. que tem em sua

co~posição

os

segumtes membros titulares e suplentes: Paulo R. Tonet Camargo (Presidente), Aldir Jorge Viana

da Silva. !l.mauri Scrralvo. Ariosvaldo de Clmpos Pires, César Oliveira de Barros Leal. D:unásio
Pva.ng.::Hst:J. de Jesus. Fredenco Guilherme Guarigli:s. Heitor Piedade Júnior. Hennes Vilchez
Guem:ro. Ju1ita Tannuri Lemgruber. Luíz Aãvio Borges D'Urso. Maria Eugfnia da Silva Ribeiro.
Mário Júlio Perem1 da Silva. M1guel Fredenco do Espírito Santo, Nilzardo Camelr:> Leão. Rolf
Koemer Jt'mio. Ronaldo António Botelho e Vandir da Silva Ferre1ra.
3.
Como bem demonstrou Vossa Excelência no recente Programa Nacional de Direitos
Humanos. ê necessário repensar as t'onnas de punição do cidadão infrator. A prisão não vem
cumpnndo o principal objetivo da pena. que ê: remtegrar o condenado âo convivia social. de modo
que não vohe a dc:hnqüir.
Mas. se infelizmente não temos. ainda. condições de suprimir por inteiro .a pc:na
4.
pnvatJVa de liberdade. caminhamos a passos cada vez mats largos para o entendimento de que a
pri~o deve ser reservada para os agentes de crimes graves e cuja pcriculosidade recomentie seu
isolamento do seio sociaL Para os crimes de menor gravidade. a melhor solução consiste em impor
restrições aos direitos do condenada. mas sem retirã-la do convívio scxial. Sua conduta crii'1\1Jl0Sõl
não ficará impune. cumprindo. assim. os designios da prevenção especial e da prevenção geral. Mas
a execução da pena não o esngmauzarâ de forma tão brutal como a prisão. antes pennitirá. de
fonna bem mais rdpida e efellva. sua Integração scxial. Nessa linha de pensamento é que se propõe.
no projeto. a ampliaçi'io das altemauvas a pena de prisão.

S.
A par das altemauvas jâ existentes. acrescentam-se a prestação pecuniária. o
recolhimento domiciliar e a perda de bens e valores (an. 43). fornecendo ao juiz maior leque de
opções para substituir a pena privativa de liberdade. quando cabivc! a subslituição.
A prestação pecuniâria já vem sendo usada. com sucesso. nos Juizados Especiais
fUI. modalidade do pagamento em dinhe1ro quanto na da prestação de outra
nawreza. como mão-de-obra e doação de cestas básicas.

6.

Criminais. tanto

1.
Por sua vez. o recolhimento domicilíar e outra forma adequada para ev1w a prisio
em regtme aberto. quando o condenado esuver apto a assum1r a responsabilidade.
8.
Novidade. mesmo ocorre com a adoção da pena de perda de bens. dando conseqüência ao disposto no an. 5°. XLVI, "'b". da Constirulção Federal. Vozes respeitáveis se insurgem
contra esta. pena. a não ser na fl')rma de reparação de danos ou perdimento de bens vinculados ao
crime. seja par sua utilização para a prática do delito. seJa coma produto ou proveito da açio
delituosa. Na realidade. essas mc<lalidades já estão inscritas no art. 91 do Código Penai. dispositivo
recepcionado pela Constituição em vigor. como efeitos da condenação. e não como pena criminal.

---------------------------------------------------------------------------
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9.
Hã equivoco em confundir a perda de bens com mero confisco. Pelos argumentos
normalmente invocados. conflsco seria tambêm a pena de multa. consistente em retirar do
pauunônio do condenado detenninada soma em dinheiro. que pode chegar a mil e oitocentos
salários mínimos. de acordo com o an. 49 do CP. até dezoito mil salãrios minimos. no caso de
crimes conll"a o sistema fmanceiro (art. 33 da Lei 7.492/86).
10.
Também não deve prosperar a invocação da intangibilidade do direito de
propriedade. a pão ser pela desapropriação. A mulra desautoriza tal raciocínio. Além do mais. a
pena pri~ativa de liberdade 1ambém C negação de direito tão fundamental quanto o de propriedade.
e ninguem ousa taxâ-la de inconstitucional.
1L
Convem lembrar que o_ repUdio ao confiSCO na ordem tributaria tem por fundamemo
a injustiça de mbuto que .. pela sua taxação e.nor.nva corr~sponde a uma verdad~ira absorção.
total ou parcial, da propriedade particular pelo Eszado. sem o pagamento da correspondente
indenizaçào ao contribuinre··. E a pena bem aplicada não ê uma injustiça. é uma necessidade para a
pennanCncia da coesão social.
12.
Se a adoção da pena de perda de bens e oportUna ou ccnveniente · o CNPCP
entende que urge sua positivação -. caber<i ao Congresso Nac1onal deliberar.

13.
Outra inovação consiste na faculdade atribuída ao juiz de substiruir a pena privativa
de liberdade por advertencia. freqUência a curso ou submisslo a tratamento. quando entender que
a medida é sufici.,te. no caso de condenação inferior a seis meses. A substituição, que hoje só é
possível nos crimes dolosos. para as condenações inferia-cs a um ano. passa a ser viável no caso
de penas até quatro anos. salvo se o crime foi cometido com violência conll"a a pessoa (art. 44.
inciso 1). Justifica-se a medida. em face das amplas alternativas panas penas não superiores a um
ano. criadas pela Lei 9.099. de 26 de setembro de 1995.
14.
A pena de prestação de serv~ços à comunidade passa a ser calculada à razão de uma
hora de tarefa por dia de prisão, tornando ma15 fácil ao juiz da execução o seu c:Ontrole (art. <16).
Só será admitida como pena substitutiva se a pena privativa de liberdade for superior a seis meses
e seu cumpnmcnto puder dar-se em tempo menor. em ressalva à regra geral do a.n. 55.

IS.

No an. 47. in.sere·se. como pena de interdição temporiria de direitos. a proibição

de freqUentar determinados lugares.

'-:'

Para a suspen~ ;ondicíonal da pena acrescenta-se a hipótese do sursis por motivo
de doença (art. 77, § 2").

16.

17.
Inovação se bu&ca. também. no que toca à reincidencia. Como está posta. a
reincid!ncia opera duplamente em desfavor do condenado. Em desprezo ao principio da
individualização da pena. tanto é motivo para exasperar a reprimenda penal quanto impedimento
absoluto pliill a obtenção da substiruição de penas. Nem sempre uma nova condenação, por si só.
justifica a restrição atualmente imposta. Dentro da concepção sugerida. cabení ao juiz. em coda
caso concreto. decidir. conforme seja socialmente recomendável. se a reincidéncia constiruirá. ou
nio. mouvo pan negar a substíwíçilo (art. 44, § 3").
18.
Estas. Senhor Presidente, as normas que integram a presente proposirura e que,
acredito, vêm ao encontro do desiderato principal da pena - a reinserção do condenado na
sociedade.

Respeirosamer·
;L.

. ~·

~LS000BIM

~i;i~~ de

r7o

da Justiça

7

8

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
N•

DE

1. Slntese do problema ou da situação que reclama pi'OYidénclu:

É necessário repensar as formas de punição do cidadão infrator, porque a pena de
prisio não vem cumprindo seu principal objetivo • reintegrar o condenado ao convivia
social.

2. Soluções e prDYidências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Estabelece penas alternatiVaS a prisão, altem>do,assim. OS ans. 43
do Decreto-lei n• 2.848. de 7 de dezembro de 1940- C(Jo!!go Penal.

I

47, 55 e

n

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:

Projeto de Lei n• 1.881. de 1996. do Deputado Wigbeno Tanuce. que acresc:en1.1
porigrafn ao aniso 46 do Decreto-lei n• 2.848. de 7 de dezembro de 1940. sobre prestaÇão
de serviços i comunidade em casos de condenação por acidentes de lrinsito.

4.Costos:

5. RIIZiies que justificam a urgência:

6. Impacto sob~ o meio ambiente:

7. Sintese do parecer do Órgão Jurldico

PROJETO ORIGINAL
Altera os arts. 43, 44, 45, 46, 47, 55 e 77 do Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal~
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
An. t• Os ans. 43, 44, 45, 46. 47, 55 e 77 do Decreto-lei n• 2.8411, de 7 de
dezembro de 1940, passam a vigorar com as seguintes alteraç6es:

•Peau restritivo de direitos
An. 43.

ru penas restritivas de direito lio:

I - prestaçlo pecuniária;
11 - perda de bens e valores;

mn.___ .
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II1 - recolhimento domiciliar;
JV - prestação de serviço à comurúdade ou a entidades públicas,
V - interdição temporaria de

direitos~

VI - limitação de fim de semana.
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autõnomas e substituem as privativas de
liberdade, quando

I - se tratar de crime culposo ou for aplicada pena privativa de liberdade não superior
a 4 (quatro} anos. ex:cluída a hipótese de crime cometido com violência ou grave ameaça
contra a pessoa,

11 - o reu não for criminoso habitual ou reincidente na prâtica do mesmo crime,
III - a culpabilidade. os antecedentes. a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os m01ivos e as circunstàncias indicarem que essa substituição seja
suficiente
§ 1° Oua':ldo a condenação for inferior a 6 (seis) meses. o juiz. entendendo suficiente.
pode substitutr a pena pnvauva de liberdade por advenência - que consiStmi em
admoestação verbal ao condenado - ou por compromisso de frequência a curso ou
submissão a tratamento. durante o tempo da pena aplicada

§ 2° Na condenação igual ou inferior a I (um) iiJ"'O, a substituição pode ser feita por
multa ou por uma pena restriuva de d1reitos. Se superior a 1 (um) ano. a pena privativa de
liberdade pode ser subsutuida por uma pena .restritiva de direitos e multa ou por duas
restritivas de direitos.
§ ) 0 Se o condenado for reincidente, o juiz poderã. aplicar a substituição. d.e~e _qu~.
em face de condenação anterior. a medida seja socialmente recomendãvel e· a remctdenaa
nlo se tenha operado em vlnude da pr&tica' do mesmo crime.
§ 4• A pena restritiva de direitos convene-sc cm pnvativo de liberdade quando
ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena pnv~uva
de liberdade 0 executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de dircuos,
respeitado o saldo mínimo de 30 (trinta) dias de dctcnç!o ou rcclusio.
§ so Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade. por outro crime. o juiz da
execuçio penal decidirã sobre a conversão, podendo deixar de aplici·la se for passivei ao
cOndenado cumprir a pena substitutiva anterior

Convenio das penas restritivas de direitos
Art 45 Na aplicação da substituição prevista no art 44, proceder·se-á na fonna
deste e dos ans. 46, 47 e 48
§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro .i. vit~ a seus
dependentes ou a entidade pública ou privada com dcstinaç!o social. de importincia fixada
pelo juiz, não inferior a I {um) salário minimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos, O valor pago será deduzído do montante de eventual condenação em açio
de reparação civil, se coincidentes os beneficiãrios.
§ 2" No caso do parágrafo anterior. se houver aceitação do beneficiário, a prcstaç!o
pecuniâria pode consislir em prestação de outra natureza.

§ 3" A perda de bens c valores pcncncerncs aos condenados dar-se-a, ressalvada a
legislação especial. em favor do Fundo Penitenciârio Nacional. e seu valor tera como teta - o
que for maior • o montante do preju1zo causado ou do provento obtido pelo agente ou por
terceiro, em consequCncia da pratica do crime.
§ 4° O recolhimento domiciliar baseia·se na autodlscipllna e senso de
responsabilidade do condenado O _Gond.cnado d_~Y~t:L __ ~c;_m_yigijjnc1a,_jr~balhar, frequentar
curso ou exercer atividade autorizada. permanecendo recolhido nos dias ou hor:irios de folga
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em residência ou qualquer local destínado a sua moradia habitual. confonne estabelecido na

semença.
Prataçio de serviços à comunidade ou a entidades públlus
An. 46. A prestaçio de serviços i. comunidade ou a entidades públicas é aplic&vel ás
condenações superiores a 6 (seis) meses de privaçio da liberdade.

§ 1• A prestaçio de serviços i comunidade ou a entidades públicas consiste na
ISribuiçio de tarefas gratUitas ao condenado.
§ 2" A prestaçio de serviço à comunidade dar-se-a em entidades assistenciais.
hospitais. e!COias, orfanatos e outros estabelecimentos congéneres, em prosmnas
comunitários ou eswais.

§ l" As tarefas a que se refere o § t• serio atribuídas as aptidões do condenado.
devendo ser eutnpridas à razio de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de
modo a nio prejudicar a jornada no~ de trabalho.
§ 4° Se a pena substituida for superior a l ~um) ano. é facultado ao condenado
cumprir a pena substitutiva cm menor tempo (art. 55). nunca inferior à metade da pena
privativa de liberdade fixada.

lntcrdiçlo temporária de direitos
An.47 ...................... .
IV - proibição de frequentar dcterm1nados lugares
An. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III. IV, V e VI do art.
43 terlo a mesma duraçio d& pena privativ& de liberdade substituída. ressalvado o disposto
no § 2" do an. 46.

Requisitos da suspendo da paa

AJt. 77 ... ,,,,, .................... ,, .. ,, ..... ,, ....,~.m..••""'""''~••-'·~~---~""'""""~"~"'"~
••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••""''"""'"'"'""~-''•-~--~,--,.,...,..;. 00 _ ....... ,...._:,.--;",,,,,,,.-,,;;~...,.,..-,,-->'õ~-H-o-õiOHH •

.-.-=.oo.___.

§ 2" A exec:uçio da pena privativa de liberdade, não superior a 4 (quatro) IUIOS,
pG'Jerá. ser suspensa. por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado seja maior de 70

(SCienta) anos de idade. ou razoes de saúde justifiquem a suspenslo.w

An. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Bn.silia,

"LEGISLAÇÃO CITADA.

DECRETO-LEI N" 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
PARTE GERAL

...............................................TíTüiõ':V"'"""""······--···..··--········--··.........
Das Penas
CAPÍTULO I
Das espécies de Pena
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SEÇÃO II
Das Penas Restnt!'lils de Direitos
Art. 43 - As penas restritivas de direitos são:
I - prestação de serviços à comunidade;
II - .interdição temporária de direitos;
III - limitação de fim de semana.
Art. 44 - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem
as privativas de liberdade, quando:
I -aplicada pena privativa de liberdade inferior a I (um) ano ou se o
crime for culposo;
11 -o réu não for reincidente;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
Parágrafo único. Nos crimes culposas, a pena privativa de liberdade
aplicada. igual ou superior a I (um) ano, pode ser substituída por uma
pena restritiva de direitos e multa ou por duas penas restritivas de direitos, exeqUíveis simultaneamente.
Art. 45 - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade, pelo tempo da pena aplicada, quando:
I - sobrevier condenação, por ·outro crime, a pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido suspensa;
11- ocorrer o descumprimento inju5tificado da restrição imposta.
Art. 46 - A prestação de serviço5 à comunidade consiste na atribuição
ao condenado de tarefas gratuitas junto a entidades assistenciais, hospitais. escolas, orffi·natos e outros estabelecimentos congéneres, em
programas comunitários ou estatais.
··
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões
do condenado, devendo ser cumpridas, durante 8 (oito) horas semnnais: aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a
não prejudicar a jornada normal de trabalho.
Art. 4 7 - As penas de interdição temporária de direitos são:
I - proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública.
bem como de mandato eletivo;
11 - proibição do exercício de profissão. atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder
público;
UI - suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veiculo.
~····································-········--.·······························-············-------

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

SEÇÃO III
Da Pena de Multa
Art. 49- A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será. no
mínimo, de lO (dez) e, no máximo. de360 (trezentos e sessenta) diasmulta.
§ I - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
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§ 2 - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos
índices de correção monetária.

CAPÍTULO 11
Da Cominação das Penas
Art. 55 - As penas restritivas de direitos terão a mesma duração da
pena privativa de liberdade substituída.
CAPÍTULO IV
Da Suspensão Condicional da Pena
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade. não superior a 2
(dois) anos. poderá ser suspensa. por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde
que:
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;
11- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente. bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a
concessão do benefício:
III - não seja indicada ou cabível a substituição prevista no Art. 44
deste Código.
§ I - A condenação anterior a pena de multa não impede a conc.,ssão do beneficio.
§ 2 - A execução da pena privativa de liberdade, não_ superior a 4
(quatro) anos, poderá ser suspensa, por 4 (quatro) a 6 (~ets) anos, desde que o condenado seja maior de 70 (setenta) anos de tdade .

....................................................................................................................
CAPÍTULO VI
Dos Efeitos da Condenação
Art. 91 -São efeitos da condenação:
1 -tomar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
11 - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de bo'a-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo
fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua
proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
·····························~-···························································

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

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA)
(Publicado no Oiârio do Senado

F~drral d~

02.08.97
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, os seguintes Ofícios:
- N 2 S/59, de 1997 (n 2 2.260/97, na origem), de
24 de julho último, encaminhando solicitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro para que possa
contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social BNDES, no valor de R$56.977.850,00 (cinqüenta e
seis milhões, novecentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta reais), a preços de 19.05.97, cujos recursos serão destinados à compra de equipamentos relativos ao Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrô - RJ; e
- N 2 S/60, de 1997 (n2 2.261/97, na origem), de
24 de julho último, encaminhando solicitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro para que possa
contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e Social BNDES, no valor de R$160 milhões (cento e sessenta milhões de reais), a preços de 25.05.97, cujos
recursos serão destinados à conclusão dos investimentos previstos no Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrô - RJ.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
n2 S/61, de 1997 (nº 2.304/97, na origem), de 31 de
julho último encaminhando manifestação a respeito
da solicitação do Governo do Estado de Alagoas de
aditamento ao contrato de operação de crédito firmado junto à Caixa Económica Federal, relativo ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, especificamente o Programa de Desligamento Voluntário- PDV.
A matéria, anexada ao processado do Projeto
de Resolução n2 47, de 1997, vai à Comissão de Assuntos Económicos, que terá o prazo de 15 dias,
para sua apreciação, nos termos da Resolução n2
70, de 1995, com a redação dada pela Resolução n2
12, de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se no último 25 de julho o prazo para a apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n2 86,
de 1997 (apresentado como conclusão do Parecer
n• 375197, da Comissão de Assuntos Económicos),
que autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado consubstanciada nos contratos celebrados em 22 de
maio de 1997, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Governo do Estado de São
Paulo, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
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Ao projeto foi oferecida uma emenda, que vai
ao exame da Comissão de Assuntos Económicos.

É a seguinte a emenda oferecida:
EMENDA N2 1- PLEN
Inclua-se o seguinte parágrafo único ao Artigo

12 e dê-se ao Artigo 2° nova redação:
Art. 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único. Fica excluído do refinanciamento de que trata o caput a parcela da dívida contratual equivalente ao valor do passivo atuarial do
Banespa junto a seus funcionários, no valor de
R$2.989 bilhões.
Art. 22 A operação de crédito referida no artigo
anterior terá as seguintes condições financeiras:
a) Saldo da dívida: R$47.399.778.542,92 (quarenta e sete bilhões, trezentos e noventa e nove milhões, setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e
quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), em
22 de maio de 1997, já deduzidos R$2.989 bilhões
(dois bilhões, novecentos e oitenta e nove milhões),
a que se refere o parágrafo único do artigo primeiro,
sendo o valor a ser refinanciado calculado nos termos da Medida Provisória n2 1.560197
b) .....•.................•................•..........•....•..•.•.........
c) ......................................•.....••.....•...•••....•.....•..

d) ······································••·····················•·····•···
e) Condições de pagamento:
- Amortização extraordinária: equivalente a
R$6.242.043.499,06 (seis bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos) - deduzida parcela decorrente da exclusão prevista no parágrafo único do artigo primeiro - com recursos de
ativos privatizáveis, os quais serão objetos de registro em uma conta gráfica· no Tesouro Nacional, de
responsabilidade do Estado, cujo saldo devedor estará sujeito a encargos financeiros idênticos aos do
refinanciamento.
- Amortização: .•....•...........................•...••..•..•.....
Parágrafo único: ....................•.....•......•...•..........
Justificação
Cobrir encargos previdenciários de funcionários admitidos antes de 1975 no Banespa com subsídio da União é uma grave distorção. Se tais direitos
são impostergáveis e irrevogáveis sob a óptica do
Estado de São Paulo, caberá apenas àquela Unidade da Federação arcar com o ônus económico-financeiro desta definição. Federalizá-la neste acordo
criará vulnerabilidades a pedidos equivalentes, além
de contrariar o espírito e as diretrizes da PEC n•
33196, que tramifa no Senado Federal.
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Sala das Sessões, 25 de julho de 1997.- Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência comunica ao Plenário que se encontra à disposição dos Srs. Senadores, nas respectivas bancadas, o Parecer n• 390, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n2 33, de 1996 nR 33195,
na Câmara dos Deputados), que modifica o sistema
de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências, que tramita em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nR 14,
de 1996.
Comunica, ainda, que determinou o envio, na
data de ontem, de um exemplar do referido Parecer
aos gabinetes dos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador José Roberto Arruda.
É lido o seguinte
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em substituição aos nomes indicados
por esta Presidência, os Senadores do PSDB que
comporão a Comissão Especial Mista destinada a
apreaar a seguinte Medida Provisória:
MP n9 1.580
Publicação DOU: 24-7-97
Assunto: autoriza a Centrais Elétrícas Brasileiras S.A. - Eletrobras, a adquirir o controle acionário
da Companhia Energética de Alagoas - CEAL, para
efeito de sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização- PND.
Titular: Teotónio Vilela Filho
Suplente: Coutinho Jorge
Brasília, 25 de junho de 1997.- Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a substituição solicitada.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda, como Lider.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, desejo que todos os Srs.
Senadores tenham tido uma semana de recesso de
descanso - e não vai nisso qualquer brincadeira
com o Senador Geraldo Melo, que ficou aqui todo o
tempo, e com o Senador Josaphat Marinho, que
também trabalhou bastante.
Gostaria, nesta primeira sessão que marca o
reinício das atividades do Congresso Nacional neste
segundo semestre e terceiro período legislativo de
1997, de fazer uma observação que me parece importante, uma reflexão que todos os jornais brasileiros têm leito sobre um assunto que - é claro - fará

parte da análise de todos nós no Congresso Nacional nos próximos dias.
O País viveu nas últimas semanas momentos de
tensão com a crise das polícias militares estaduais.
Acompanhamos pelos jornais e pela imprensa de um
modo geral não só os lamentáveis conflitos ocorridos
em algumas capitais brasileiras, mas também as declarações de estudiosos, de homens públicos, enfim,
de autoridades sobre a necessidade urgente de mudanças na legislação no que diz respeito à organização da segurança
dos -Estados brasileiros.
-Esta é uma Casa em que há vários ex-Governadores, como o que preside esta sessão; homens
que aprenderam, no exercfcio da sua vida pública e
no trato com as forças de segurança, a sentir o peso
da responsabilidade da manutenção da disciplina e
da autoridade para que a sociedade como um todo
não ficasse sem os serviços básicos de segurança
pública. Aprenderam também que a hierarquia militar
existente dentro âas tropas das polícias militares se
explica exatamente pela natureza dos serviços que
prestam à sociedade.
Neste primeiro momento, neste primeiro pronunciamento, Sr. Presidente, quero fazer algumas
observações. A primeira delas é que uma comissão
se reúne no Ministério da Justiça - mais especificamente na Secretaria Nacional de Direitos Humanos,
liderada pelo Secretário José Gregori -, há mais de
90 dias, com representantes de vários segmentos
organizados da sociedade brasileira, todos eles trazendo experiências importantes, com o objetivo de
levar ao Presidente da República e apresentar ao
Congresso Nacional, em nome do Governo Federal,
uma proposta de mudança. Portanto, bem antes dos
problemas ocorridos em Minas e em todos os outros
Estados brasileiros, culminando com o Ceará, o Governo Federal, no âmbito do Ministério da Justiça, e
desde a gestão do ex-Ministro Nelson Jobim, já se
preocupava em fazer um estudo amplo, detalhado,
aprofundado para apresentar soluções objetivas ao
Congresso Nacional.
Esse grupo, tem-se notícias, vai apresentar
ao Presidente da República, na próxima terça-feira, as conclusões dos seus estudos. É preciso que
se diga, até para ser objetivo, que esse grupo,
além do prazo de 90 dias de estudos e das matérias e informações colhidas em todos os ·Estados
brasileiros, tem agora o ensinamento da crise; crise que, obviamente, a par de resultados negativos, de conflitos lamentáveis, traz também experiências e ensinamentos que certamente deverão
estar contidos nessa apreciação.
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Porém, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
o que me preocupa é que, de plano, se coloca que a
única solução viável neste primeiro momento, como
acontece em toda sociedade em formação, é, mais
uma vez, uma mudança radical. E quando se fala
em mudança radical no terreno legal, fala-se em mudança na Constituição.
Não tenho a menor dúvida que esta Casa e o
Congresso Nacional - obviamente sentindo a perspectiva de todos os problemas que aconteceram nos
últimos tempos e também a necessidade de mudanças - não se furtarão a analisar qualquer tipo de mudança, inclusive eventuais mudanças constitucionais. Mas, antes de pensar nelas - e aqui temos a
presença do Relator da Constituição de 1988, que
com certeza poderá nos ensinar com maior precisão
sobre o tema -. se faz necessário dizer que o art.
144, do Capítulo III, que versa exatamente sobre a
segurança pública e que dispõe sobre o aparato da
segurança pública no Pais, não está ainda devidamente regulamentado.
Ora, nove anos já se passaram desde a promulgação da Constituição de 1988, e a regulamentação do art. 144 - não só trazendo o espírito da
Constituição de 88, mas dando a ela os aprimoramen:
tos que se ftzerem necessários em função das mudanças importantes que ocorreram no mundo e na sociedade brasileira- deve ser a nossa prioridade.
De todas as avaliações feitas neste momento,
é preciso que fique claro que a sociedade brasileira,
na sua imensa maioria, não deseja ver, de forma alguma, a quebra da hierarquia e da disciplina nos
aparatos de segurança e, principalmente, naqueles
que têm hierarquia militar e que, por força do seu
trabalho, têm o uso contínuo de armas.
O episódio do Ceará, de forma talvez mais clara do que o dos outros Estados - até porque teve a
oportunidade de apreender as experiências por que
eles passaram e também pela postura enérgica, pela
postura, ao mesmo tempo, firme e clara do Governador Tasso Jereissati -. demonstra que não se pode
tergiversar quanto à questão da disciplina e da ordem. Essa é uma questão básica.
Embora esteja muito longe de ser um constitucionalista, durante esses dias de recesso li várias
vezes o art. 144. Parece-me que há aqui um arcabouço básico, como deve ser no texto constitucional,
para a estruturação das forças de segurança nos
Estados. Qual deve ser a regulamentação apropriada para este momento? E quando falo neste momento, falo do imediato, porque a sociedade brasileira espera do Governo Federal e do Congresso Nacional medidas prontas, claras, que dêem direção,
que dêem sentido a essa aparente desorganização
que se notou nas forças de segurança pública. O
que se pode fazer de claro, de preciso, neste exalo
momento, em se tratando da regulamentação do art.

...

IS

144, para que episódios como esses não voltem a
ocorrer?
Ora, Sr. Presidente, não tenho dúvidas de que
o Ministério da Justiça, na pessoa do Ministro lris
Rezende, a Secretaria dos Direitos Humanos, sob a
liderança do Sr. JQséj3regori, e o Presidente da República, até pelas suas claras manifestações na imprensa brasileira nos últimos dias, demostrarão, a
partir da próxima semana, quais as iniciativas congressuais que poderão ser tomadas no sentido da
regulamentação do art. 144, sem fugir de que, a seguir, se analisem com mais profundidade eventuais
mudanças constitucionais.
Mas o que me preocupa, e manifesto o meu
ponto de vista já nesta primeira sessão, é que, embora algumas iniciativas vinham sendo tomadas, algumas idéias vinham sendo ventiladas ao longo da
última Sessão Legislativa, os acontecimentos dos últimos dias demonstraram que, ao contrário do que
se imagina, ou do que se imaginava, a sociedade
brasileira precisa e quer saber qual a força de segurança com a qual pode contar. Em primeiro lugar, se
militarizada ou não, com os seus prós e contra. Há
vantagens, para a própria força policial e para a sociedade, em se ter uma força de segurança pública
estadual com os rigores e as eventuais vantagens
da militarização, mas há também limitações quando
se adota essa militarização.
O que a sociedade demonstra de forma inequívoca é que não deseja ver a indisciplina, a quebra
da hierarquia e, principalmente, que não pode ficar à
mercê de uma força policial armada que quando não
tem um determinado direito seu, ainda que legitimo,
atendido no momento que julga próprio, usa as armas
que são pagas pela sociedade. Os seus salários - e,
diga-se de passagem, na base são efetivamente pequenos e precisam ser revistos - são pagos pela sociedade. Entretanto, todo esse arsenal, toda essa força
foram usadas contra a própria sociedade.
O que assistimos nos últimos dias, obviamente,
contraria o postulado básico inserido na Constituição
brasileira e o que entendemos por segurança pública. É claro que as forças de segurança do Pais, no
momento em que recebem da sociedade e da legislação o direito de estar armadas para a defesa da
sociedade, limitam, nesse exato momento, a sua forma de reivindicação. Ou entendemos isto ou, obviamente, estaremos dando um passo na direção da
subversão da ordem.
No momento em que governadores de Estado
- e eu diria que todos, cada um a seu modo e a seu
tempo, e, mais exemplarmente, o Governador Tasso
Jereissati - fazem prevalecer a hierarquia, fazem
prevalecer a disciplina na organização social, eles
dão um exemplo, um norte, uma direção a ser seguida. Cabe a nós, Congressistas, cada um a seu
modo, fazermos o nosso juízo de valor.
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Mas o que sociedade espera de nós, e tenho
certeza de que este assunto irá nos ocupare a todos
nos próximos dias, a partir do conhecimento dos detalhes desse estudo que faz o Governo Federal, a
partir, obviamente, da nossa situação de base de
sustentação de Govemo, a partir da direção que o
Presidente da República, depois que receber esses
estudos, puder dar ao Congresso Nacional e à Nação brasileira, é que todos nos debrucemos sobre o
art. 144 da Constituição, com muito cuidado, com
muita propriedade. Entendo, Sr. Presidente, que a
nossa ação e a segurança da nossa ação vai criar
um clima, favorável ou não, à manutenção da hierarquia e da disciplina nas forças policiais do Pais.
Eu gostaria de acrescentar, Sr. Presidente, que
há algo de que os jornais já falam e a que, por isso
não há problema referir-me aqui publicamente. ~
que me parece claro, absolutamente claro, que a
par de medidas administrativas, como aquelas de
certa fonna já previstas na reforma administrativa e, quem sabe, de forma particular agora -, outras
têm que ser tomadas, por exemplo, com respeito à
relação entre os salários daqueles que estão na
base da pirâmide da estrutura-policial e os que estão no topo. Essa relação não pode ser, como é, em
alguns Estados brasileiros, tão díspar que ofenda a
visão racional de uma estrutura que deve ser hierarquizada. É claro que todos nós desejamos ter, em
cada Estado brasileiro, e, se posslvel, até de maneira uniforme, em todos eles, uma relação entre o
mais baixo e o mais alto salário que não ofenda a
nossa consciência. Mais do que isto, todos nós desejamos ver os brasileiros que trabalham na segurança pública - brasileiros, portanto, armados - ter
condições dignas de sobrevivência, de manutenção
de suas famílias, porque esses cidadãos é que saem
às ruas para enfrentar o crime, para enfrentar o perigo, o risco, no seu dia-a-dia. Isto é uma coisa. Todos
nós temos que, de alguma forma, buscar os caminhos para que isso prevaleça.
Outra coisa é admitir que, por qualquer motivo,
ainda que legitimo, esses cidadãos usem armas que
são da administração pública, armas que lhes são confiadas para que prevaleça a ordem, para que prevaleça a segurança dos cidadãos, em manifestações e reivindicações de classe. Ainda que legitimo, ainda que
justo, esse tipo de manifestação não está em acordo
com o desejo majoritário da sociedade brasileira.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço,
com muito prazer, o Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Estou ouvindo-o
com toda a atenção, nobre Senador. V. Ex" faz referências ao problema das polícias militares, e o faz
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serenamente. Ao que me parece, há dois problemas
em que se atentar. Há a questão de conjuntura, a
crise de disciplina nas policias militares em função
de remuneração. E há provavelmente um outro problema, de caráter permanente, a reestruturação dessas corporações. A mim parece que o Governo deveria preocupar-se, neste momento, em dar, conjuntamente com os Estados, uma :>olução à questão da
remuneração, para restaurar a tranqüilidade nos
quartéis. E somente depois pensar no problema da
reestruturação das polícias militares. Nós não devemos marchar também precipitadamente para uma
reformulação dessas corporações, porque toda solução de caráter emocional perturbará a boa definição
do quadro. Neste momento, creio que, no interesse
da Federação, deveríamos nos voltar antes de tudo
para a reforma tributária. A reforma tributária é que
dará recursos aos Estados para a manutenção regular de seus serviços, inclusive o serviço das policias
militares. Compreendo a preocupação do Governo
Federal, mas quero deixar esta ponderação. Não é
hora de nos precipitarmos na solução de reestruturação, até para não parecer que se está querendo
buscar soluções punitivas, que não concorrerão para
o bom enquadramento das medidas de caráter permanente. Era esta a ponderação que desejava deixar, porque tenho também me preocupado com o
assunto e tenho me preocupádo muito com as notícias de que se cuida de uma revisão das polícias militares. Se nós marcharmos para soluções emocionais, não estaremos resolvendo o problema, mas talvez criando novos complicadores.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Recolho
as ponderações do Senador Josaphat Marinho, fruto
da sua grande experiência de vida pública, somando-as exatamente à preocupação que me traz aqui.
O Senador Josaphat Marinho resume, de forma muito clara, o que faz parte das minhas preocuoacões.
lendo o noticiário da imprensa nos últimos dias,
Srs. Senadores, o que me preocupou, de um lado, foi
a falta de serenidade no exame de questão tão grave.
A impressão que ela dá ao leitor menos acostumado
ao exame das questões de politicas públicas é que
quando eclode uma crise em qualquer setor da administração pública brasileira surgem imediatamente dezenas de soluções, todas elas radicais, no sentido da
profundidade, mudando tudo, uma normalmente em diração oposta à outra. Há, então, muitas vezes, falta de
serenidade no exame das questões.
De outro lado - e aí a minha preocupação
maior, falando corno líder do Governo -, lançam-se
expectativas enormes. A impressão que se tem é

que o Presidente da República, agora, para fazer
prevalecer a sua autoridade, está obrigado a tomar
decisões muito duras, radicais e profundas - S. Extem que mudar tudo -, senão não prevalece a sua
autoridade.
E eu ainda não consigo pensar assim. Ao contrário, em primeiro lugar temos que imaginar que o
art. 144 da Constituição está aguardando a devida
regulamentação, que dá lugar a que todos esses
pontos de vista sejam analisados - e quero dizer
com clareza que não me furto a analisar nenhum
dos pontos de vista espojados publicamente...
Lembra-me aqui o Relator da Constituinte, Senador Bernardo Cabral, que a competência de cada
uma das forças policiais está absolutamente constante dos parágrafos do art. 144. Mais do que isso:
preocupa-me o fato de que decisões, obviamente,
terão que ser tomadas.
O Senador Josaphat Marinho, de forma hábil,
aborda um problema grave, que é a crise fiscal brasileira - e ela existe. Alguns Estados brasileiros con:
seguiram, nesses últimos dois, três anos - e os seus
respectivos Governadores pagaram até um preço
alto de impopularidade pelos ajustes internos que fizeram -ajustar, de certa forma, as contas públicas.
Não resta dúvida de que, primeiro, a Constituição de
88 e, depois, o fim da infiação são dois marcos a mudar a administração pública brasileira, só que alguns
governantes não quiseram enxergar isso e vão pagar
um preço muito alto no final dos seus mandatos.
Quero dizer aqui, de forma bem clara, que,
com os dados de que disponho e com os do Ministério da Fazenda, não é de se supor que o ano que
vem seja calmo em alguns Estados brasileiros. Haverá
um grande déficit em nível das contas públicas. Basta
dizer que, no ano passado, tivemos um déficit público
de 4,5% do PIB, sendo que 3% destes se deram exatamente no défiCit dos Estados - nem no da União,
nem no dos Municípios, mas no dos Estados.
Alguns Estados brasileiros vivem momentos de
grande dificuldade. Eu diria que alguns deles já conseguiram fazer ajustes, modificar o papel da máquina pública, eliminar excessos, desperdícios, priVilégios; conseguiram racionalizar os gastos da máquina
pública; alguns, inclusive, já no próximo ano, terão
condições até de superar essa situação.
Porém, esses ajustes levam tempo, e não conheço nenhum Estado brasileiro - pode ser que
haja, mas será a exceção a confirmar a regra - que
já tenha condições, sem reforma tributária, de fazer
um ajuste naquelas carreiras típicas do Estado,
como deseja também o Governo Federal, e este me

parece o cerne da questão, quando, de forma geral
ou pontual, tratamos a questão da reforma do Estado brasileiro.
O Estado tem algumas carreiras típicas, como,
por exemplo, a segurança pública, a diplomacia, as
forças militares, as arrecadações, os serviços de
educação e de saúde. Enfim, há alguns serviços públicos que a sociedade brasileira não questiona, mas
deseja que sejam efetivarnente prestados pelo Estado nos seus diversos níveis.
O Sr. Josaphat Marinho- Pemite V. ex- uma
nova intervenção?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o
maior prazer, Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Na esteira das
suas ponderações, inclua esta observação: pouco
importa fazer modificações de profundidade na estrutura das instituições e serviços dos Estados se a
estes não forem dados, ao mesmo tempo, os recursos financeiros necessários. Se se proceder a esta
modificação antes da garantia dos recursos, as novas instituições incidirão nas dificuldades por que estão passando as atuais.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - O Senador Josaphat Marinho toca em um ponto central, e
penso que S. Ex" fala não apenas em seu próprio
nome, mas também em nome desta Casa, que é a
Casa da representação dos Estados.
Essa reforma terá que ocorrer, inclusive porque, como mais uma vez lembra o Senador Bernardo Cabral, haverá futuros Governadores que arcarão
com essa responsabilidade. É óbvio .que isso terá
que acontecer!
Mas a questão fundamental - talvez por isso a
reforma tributária não tenha avançado como desejaríamos na Câmara dos Deputados - é que os recursos são finitos e ninguém quer perder. Em um ponto
estou certo: a sociedade brasileira não agüenta pagar mais imposto.
No Senado, em termos tributário, vivemos experiências bem sucedidas, quando, por exemplo, da
modificação do Imposto de Renda. As alfquotas foram diminuídas e, com isso, aumentou-se a base de
arrecadação. O Senado viveu outra experiência extremamente positiva no caso das microempresas,
em que também, mais uma vez, simplificaram-se os
procedimentos, diminuíram-se as alíquotas e se aumentou a base de arrecadação, elevando-se, portanto, a arrecadação total.
O que se questiona é o seguinte: que destinação se quer dar a esse recurso que é arrecadado
pelos três níveis de Governo? Obviamente, essa
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responsabilidades de cada nível de atuação.
Sr. Presidente, em um ponto estou certo: poucos Estados brasileiros fizeram os ajustes necessários para conseguir, a partir deste momento, remunerar melhor as carreiras típicas de Estado, partindo-se do princípio de que o mercado trataria, de alguma forma, de regular aquelas outras carreiras não
típicas. Nesses casos, quando o Estado estiver presente, terá também a concorrência do setor privado.
Mas nas carreiras típicas de Estado, não!
É preciso que o servidor público tenha salários
dignos. Algumas pessoas questionam o fato de haver funcionários públicos federais sem reajustes há
quase três anos. Há alguns Estados brasileiros que
não conseguem dar aumento também hã mais de
três anos. Há governadores que leram Maquiavel de
ponta a cabeça e, no seu primeiro dia de governo, fizeram o bem de urna vez só, mas, agora, gastam o
mandato fazendo o mal aos pouquinhos. E aí?
Como fica o servidor público? Só há um caminho,
que é a reforma do Estado trazer para essas carreiras típicas uma remuneração digna. Não hã mágica,
não há truques, e aqueles que foram governadores
sabem: sem uma reforma profunda no aparelho de
Estado, não haverá recursos para se remunerar melhor, por exemplo, as forças de segurança pública.
Sr. Presidente, neste primeiro momento, quero,
em resumo. dizer que o Congresso Nacional e fundamentalmente o Senado Federal, com a ponderação que se espera- não tenho dúvidas -, não vai faltar à Nação neste momento. Há um desafio à nossa
frente. Haverão de ser tomadas medidas claras na
área da segurança pública, para que a sociedade
volte a sentir tranqüilidade no seu dia-a-dia. Há de
se tomar medidas também profundas no sentido de
que a disciplina seja mantida; que a hierarquia das
forças de segurança sejam absolutamente respeita·
das; que os secretários de segurança dos Estados
possam, de verdade, comandar as suas forças policiais, todas elas. Hoje não comandam; as crises o
demonstraram.
Além disso, no Brasil, há alguns setores da atividade ilícita que merecem um tratamento especial e está na hora de se ver isso. Falo especificamente
sobre o tráfico de entorpecentes. Ora, todos os países que conseguiram, de alguma maneira, tangenciar esse problema, criaram estruturas específicas
para tratar do assunto. Não dá para tratar do tráfico
de entorpecentes simplesmente com as forças de
segurança normais; há que se ter uma estrutura própria, que possa inclusive gerenciar recursos interna-

cionais e dar dimensão à atuação das forças de segurança estaduais.
Segundo os pronunciamentos feitos pelas autoridades do Ministério da Justiça e pelo Presidente
da República nos últimos dias, não tenho dúvida de
que o Governo Federal, no momento apropriado,
com a firmeza que a sociedade exige, mas com a
serenidade que lembra aqui o Senador Josaphat
Marinho, colocará publicamente para o Congresso
Nacional quais os pontos que podem ser discutidos
e modificados, para que todos possamos, sem nenhum tipo de política revanchista - até porque todos
temos que ter muito respeito pelos cidadãos brasileiros que trabalham nas forças de segurança pública -,
ver o problema como um todo e tomar as medidas
necessárias ao restabelecimento da ordem, da disciplina e da hierarquia que se deseja.
Não tenho dúvida, Sr. Presidente - e falo não
apenas como Uder do Governo, mas como Parlamentar - de que todos os partidos políticos representados no Congresso Nacional estarão prontos a
dar a sua contribuição para que essa discussão se
dê no tempo mais rápido possível e para que o Congresso Nacional possa dar à sociedade brasileira a
resposta que ela deseja; e aos Governos Federal e
Estaduais, mecanismos e instrumentos de que necessitam para que as forças de segurança não venham mais manifestar problemas como esses que,
obviamente, não fazem parte das expectativas do
povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
tem a palavra, Senador Bernardo Cabral, para uma
comunicação inadiável.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a comunicação se restringe a um apelo que faço aos membros da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania desta nossa Casa.
A imprensa noticiou o recurso que o eminente
Senador Geraldo Melo fez quando da apresentação
do relatório da CPI que trata da emissão dos títulos
de negociação emitidos pelos Estados e Municípios.
Ali se estabeleceu uma ligeira confusão entre o relatório apresentado, votos em separado e emendas.
Sr. Presidente, faço esta solicitação aos colegas, porque sei que muitos devem estar ouvindo a
voz desta Casa através da Rádio Senado, e vendo
também as imagens através da TV Senado. Prova-
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velmente, o Jornal do Senado registrará o meu apelo, uma vez que o assunto é da maior gravidade e
seriedade.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tem que se ater, pura e simplesmente, ao texto
do recurso que para lá será encaminhado oficialmente. Na oportunidade, peço a V. Ex" que, quando
isso acontecer, seja ao recurso aditado, apenas
como peça ilustrativa, o relatório final do relator, a
fim de que aquele colega Senador, que por mim foi
escolhido, uma vez que é da competência da Presidência a designação do relator, possa debruçar-se
sobre esse material.
Por que o apelo? Porque vejo que há comentários desencontrados em derredor do recurso do eminente Senador Geraldo Melo. Apenas sobre o seu
texto, sobre as suas razões é que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania terá que fazer a
sua análise. Nada além e nem aquém. O texto do recurso será a peça para exame dos eminentes Senadores integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, após a manifestação do relator a
ser escolhido, o que ainda não foi feito. Espero que
na terça-feira - estou certo disso - seja encaminhado oficialmente esse expediente pelo Presidente do
Senado Antonio Carlos Magalhães. Nessa hora,
peço a V. Ex" que de logo defira o acoplamento,
para ilustração apenas, da peça do Relator, Senador
Roberto Requião.
Mediante este apelo, Sr. Presidente, renovado,
espero que todos os membros da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, compareçam na
quarta-feira, até porque o Senador Geraldo Melo vai
comparecer, segundo li pela imprensa - S. Ex' está
aqui e poderá confirmar-, para fazer um relato prévio antes de qualquer consideração.
A Presidência da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania encarece que S. Ex" confirme,
porque será muito oportuno que de viva voz possamos ouvir o que tem a ratificar e confirmar sobre o
recurso.
Era o apelo que eu tinha a fazer aos eminentes
membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, também, era esse o requerimento a V.
Ex!' para apensação do relatório a título ilustrativo.
Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Geraldo Melo, 1"' Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) V. Ex' será atendido, Senador Bernardo Cabral.

•

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente,
peço a palavra parll._llma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vou me poupar,
Senador Bernardo Cabral, de fazer agora o relato
que pretendo fazer à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania por ocasião de sua próxima reunião. Aproveito, como membro visitante da CCJ,
para pedir-lhe a palavra para, na oportunidade, não
só apresentar de viva voz o recurso, como fazer sua
fundamentação.
O Sr. Bernardo Cabral - Já está deferida a
palavra.
O SR. GERALDO MELO - Eu queria apenas porque confesso-lhe que já estou cansado de contar
a história dessa CPI- dizer-lhe que o recurso foi formalizado oralmente durante a reunião. A SecretariaGeral da Mesa já me mostrou inclusive os termos
em que está encaminhando à CCJ a estrutura do recurso.
O recurso foi formulado dentro de um requerimento apresentado ao Presidente da reunião, desdobrado em dois itens: o primeiro era que recorri,
como Presidente eventual da CPI, da sua decisão
de reabrir a discussão e votação de uma matéria
vencida. A CPI havia decidido, no dia 22, que ao relatório do Senador Roberto Requião seriam apensados os votos em separado sem modificar o seu texto. Veementemente não concordo com esse caminho, que seria o caminho a ser seguido pela primeira
vez na história do Congresso Nacional. Veementemente não concordando com esse caminho, também não concordo em que, uma vez decidido pela
maioria, em seguida, a discussão seja reaberta. Seria uma prática congressual extremamente perigosa,
que ensejaria a apresentação, numa mesma reunião
ou durante uma semana, da mesma matéria duas ou
três vezes. Ou seja: cada Presidente que estivesse
sentado na cadeira que V. Ex" agora ocupa, desejando que a decisão fosse uma, aproveitaria a maioria momentânea do Plenário para fazer a votação de
acordo com seu ponto de vista.
Entendi que a opinião do Presidente de uma
Comissão só interessa quando houver um empate.
Não havendo empate, o Presidente de uma Comissão não tem que dar opinião sobre a matéria que
está sendo votada. Ele é o guardião da regra, do
rito, da norma. Portanto, entendi que, como havia a
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modificação radical, completa de uma decisão tómavéspera, dever-se-ia proceder a duas ações:
pnme1ro, acatar a decisão da Comissão, a segunda
decisão, e obedeci; segundo, recorrer dela porque,
no meu entender, havia um componente de natureza
jurídica que poderia comprometer a validade da decisão da própria Comissão, na medida em que ela
incorporaria um relatório cuja estrutura só era aquela
porque a Comissão decidira rever uma decisão tomada sobre matéria vencida.
Assim, o primeiro item do meu requerimento
verbal foi no sentido de que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se pronuncie sobre se
uma Comissão pode voltar a discutir e a modificar,
no dia seguinte, matéria vencida. Procurei limitar o
recurso a esse ponto sabendo que, se acolhido, o
relatório final da CPI será o do Senador Roberto Requião, com os votos em separado sendo apenas
apensados. Se rejeitado meu recurso pela CCJ, o
relatório da CPI será o do Senador Roberto Requião
modificado pelos votos em separado.
Mas limitei o recurso à discussão da tese da
matéria vencida por entender que se ampliasse o recurso para que a CCJ também decida sobre o mérito; isto é: se meu recurso envolvesse uma consulta
àquela Comissão sobre se os votos em separado
proferidos em uma Comissão Parlamentar de Inquérito podem ou não modificar o relatório; a sua decisão ensejaria a definição de uma norma explícita sobre matéria a respeito da qual o Regimento é omisso, a qual obrigaria todas as CPis futuras a acolherem relatórios de relatores sem a possibilidade de alteração.
Para evitar que a CCJ fosse, através de meu
recurso, compelida a tomar uma decisão dessa natureza, tive o cuidado de limitar o recurso à consulta
sobre matéria vencida. Em segundo lugar, requeri,
naquele momento, que a contagem do prazo da CPI
fosse suspensa, por motivos óbvios.
Foi dessa maneira que o recurso se formalizou;
e dessa maneira ele foi aceito pela Mesa, que o considerou recebido. Ele foi aceito pelo Plenário e foi
apoiado, inicialmente, pelo Senador Roberto Requião, em seu próprio nome, e, em seguida, em
nome de seu Partido -o PMDB. Depois, recordo-me
de uma manifestacão no mesmo sentido do Senador
Ney Suassuna, s~cundando um pronunciamento do
Senador Jader Barbalho. O Senador Suplicy falou
em seu nome e em nome do Partido dos Trabalhadores, apoiando e subscrevendo o recurso.
De forma que maiores detalhes reservo-me
para apresentar na reunião da CCJ.
d~ n~
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Sr. Presidente, desejo referir-me à questão
suscitada por V. Ex' em sua intervenção recente e
aos coment4rios_ ªçluzidos pelo eminente Senador
Josaphat Marinho.
Em primeiro lugar, quero congratular-me com
V. Ex" e com a Casa porque, afinal de contas, esse
assunto chegou aqui. Parece que aqui estamos vivendo em outro país. O povo brasileiro está com as
mãos na cabeça, em pânico, com a situação de segurança que inquietou toda a sociedade brasileira.
Mas nós, aqui, estivemos preocupados com coisas
bem menores e bem menos importantes. Discu:imos
muito o 'disse-me-disse', muita fofoca, muita brincadeirinha, muita declaraçãozinha irrelevante, quando
a sociedade brasileira estava em pânico diante da situação que se lhe apresentava.
V. Ex' receba, em primeiro lugar, as minhas
congratulações por ter trazido a este recinto, onde
obrigatoriamente o assunto deve ser debatido, matéria de grande importância como essa. Em segundo
lugar, eu gostaria de cumprimentá-lo pela estrutura
da sua exposição, que foi, além de oportuna, extremamente competente. Ela deu oportunidade a algumas intervenções sábias, como foi a do nosso eminente Senador Josaphat Marinho, que além da cultura formal, que nos causa inveja, tem aquilo que se
chama o saber de experiência feito.
Tenho visto, também com muita preocupação,
na televisão e nos jornais, a notícia de que a pressão das circunstâncias está sugerindo que medidas
sejam tomadas imediatamente, como se isso fosse
uma satisfação a ser dada à sociedade, uma resposta, digamos que uma demostração de competência
que precisássemos lhe dar, respondendo aos acontecimentos com medidas concretas, que seriam as
medidas salvadoras para uma crise como essa.
Quero, com muita franqueza, lhe dizer que tenho visto inclusive as sugestões concretas com bastante preocupação. Elas são perpassadas de boa
vontade, perpassadas na busca da modernização
das questões de que se estão tratando, mas elas estão num terreno ainda extremamente acadêmico.
Não sou daqueles que acham que na prática a
teoria é outra. Acredito que quando a teoria não se
confirma na prátiça é_porqu~ está errada;se ela estiver certa, se confirmará na prática. É preciso- que a
teoria esteja certa, porque o que se está querendo é
encontrar soluções, mas estas só serão se forem remédios suficientes.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
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O SR. GERALDO MELO - Recebo, com muita
honra, uma intervenção de V. Exl.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Geraldo
Melo, este é um assunto que pretendo abordar com
maior demora, com a cautela que ele encerra, tanto
assim que após a intervenção do Senador Josaphat
Marinho ao discurso do Senador José Roberto Arruda eu me mantive calado. Mas penso que devo levar
uma achega a V. Exl, que está apontando, a exemplo do discurso anterior, um caminho para se chegar
a uma solução. É que o problema está sendo tratado
de forma conjuntural, quando é estrutural. Pretendese atacar o efeito e as causas são desprezadas. O
Senador Josaphat Marinho falou na reforma tributária. Se não houver a reforma tributãria e o ajuste fiscal, vai ser terrivelmente pior se criar essa ou aquela
instituição para resolver o problema da segurança
pública, quando não se dará aos Estados o mecanismo suficiente para fazer frente a essa despesa. Agora, como que se pode imaginar ser esse um assunto
meramente conjuntural, para ser tratado de forma
emocional? Quando V. Exl disse, com propriedade:
põe-se a mão na cabeça frente a um assunto da
maior densidade, que é tratado no varejo quando deveria ser tratado no atacado. V. Ex' foi Governador
de Estado, Senador Geraldo Melo. Imagine V. Ex'
se, de uma hora para outra, essa autonomia estatal
começasse a ser quebrada pais afora. Vamos chegar - eu dizia isso ainda hã pouco, baixinho, ao Senador Josaphat Marinho - a uma convulsão social. É
ilusão pensar que o povo respeitará normas. Fome
não tem bandeira. E quando chegar, associada a
movimentos que estamos vendo país afora, o Governo precisará se debruçar, pois o assunto é altamente sério. Eu lhe diria numa frase: o problema é
estrutural e não conjuntural.
O SR. GERALDO MELO - Agradeço a honra
que V. Exl me concede de participar da intervenção
que estou fazendo. É de certa forma inesperada,
pois não estava em meu programa, mas acredito
que este seja um assunto que diz respeito ao cidadão brasileiro de hoje.
Aqui, falamos sobre coisas globais. O global
tem que ser visto e constitui a base de toda a interpretação do que ocorre na sociedade, mas as pessoas não são entidades globais. As pessoas estão
vivendo seu drama individual. O pai de família, hoje,
quando recolhe a sua família e fecha a sua casa,
não sabe se está fechando a casa e se esta vai
amanhecer fechada. O pai de família, hoje, quando a
sua filha sai à noite para o colégio, não sabe se ela
vai voltar ou, se voltar, se não voltará estuprada, as-
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saltada, violentada. O cidadão, que vai com a mulher
para o cinema, não sabe se vai ser assaltado na rua.
Isso é muito mais importante para o homem brasileiro, para a mulher brasileira que está vivendo na sua
casa, fora deste ambiente em que estamos aqui.
Não é aqui que se vive este problema, é Já fora, na
rua. É lá onde ele está e é para lá que devemos nos
voltar.
Vejo, por exemplo, dizer-se que uma das sugestões é formar um conselho, que terá provavelmente um nome muito elegante, que vai monitorar
as operações da Polícia Militar e, periodicamente, se
vai receber um informe dizendo quantos civis morreram pelas mãos da Polfcia ou quantos policiais morreram pelas mãos dos bandidos.
O que é importante para a sociedade não é saber se vai ter esse relatório, mas sim, quando esse
relatório chegar, o que será feito e quem vai fazer.
Isso se insere no bojo de todo esse grande discurso
que tomou conta do País, quando passamos a nos
preocupar muito mais com o bandido. O bandido
brasileiro passou a ser não o bandido, mas a vitima
da Polícia. Distnbuiu-se na cabeça do povo brasileiro
a tese de que os grandes bandidos do Brasil são os
policiais. Dentro da Polícia tem muito bandido, sabemos disso - eu mesmo, quando fui Governador, expulsei mais de trinta -. mas não se pode considerar
que a Polfcia é uma instituição, é uma organização
de banditismo ou uma ameaÇa à sociedade.
A Polícia é uma instituição para junto da qual a
população deve ir quando estiver com medo, mas
estamos disseminando na população o sentimento
de que ela deve ter medo da Polícia. Ela deve ter
medo de quem ameaça a sua segurança e a sua
tranqüilidade e, exatamente, deve ter a sua disposição todos os mecanismos para vigiar a Polícia e não
permitir que ela se desvie do seu curso.
Agora, o policial é um servidor público, que tem
um emprego que nenhum de nós gostaria de ter,
porque é pago para morrer no nosso lugar. Na hora
em que um de nós estiver perto de um conflito, haveremos de ter medo da fama de covarde, mas se o
medo do conflito for maior do que o da fama de covarde e correr, está no seu papel correr para longe
do conflito. O policial tem de correr para dentro dele,
pois é pago para isso.
Quanto à questão do dinheiro - que é um fator
limitante e crítico - precisamos, também. reconhecer
o seguinte: a escassez de recursos é o corolário de
um conjunto de comportamentos e de políticas que
são essenciais à construção do futuro deste País e
que causam efeitos traumáticos na sociedade e
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quem comanda essas políticas sabe disso e está fazendo consciente de que causa. Agora, de um lado
se tem a posição das autoridades que gerenciam o
estrato financeiro da atividade política, a elas compete tomar essas medidas, advertir-nos de que, no
próximo ano, como assinalou V. Ex", as dificuldades
serão maiores ainda, advertir-nos de que não haverá
dinheiro para isso ou para aquilo. Esta é realmente a
responsabilidade e este é o papel da autoridade da
área da Fazenda. Mas a obediência a essas limitações é uma decisão do homem de Estado, é aí onde
está a diferença entre administrar e governar, que
são duas coisas diferentes. Governar, neste caso, é
estabelecer um ritmo. Se, para termos sucesso num
determinado plano, o ideal era que o ritmo fosse de
uma freada brusca, radical, instantânea, que, amanhã, estaríamos todos dentro de uma nova realidade
se isso não for socialmente possível, nós, em vez de
uma freada tão violenta, aplicaremos, e, ai, é o estadista que dirá se é a metade da violência do freio, se
é 1/4 dela ou 20%. Se o que podemos realizar imediatamente com grande sacrifício, se vamos realizar
em 2, 3 ou 4 anos com sacrifícios suportáveis.
Por isso é que eu quero me associar a uma advertência do Senador Josaphat Marinho: temos tanta
pressa, Sr. Presidente, em resolver esta questão
que precisamos ir devagar. lembro-me, quando conversava com amigos que costumavam viajar por essas estradas, e um me dizia que quando viajava de
Natal para o Rio de Janeiro, de carro, e passava por
ele um automóvel em alta velocidade, ele dizia para
os seus companheiros de viagem: deixa que ele
passe porque deve ir para perto. Como vamos para
longe, temos que ir mais devagar.
Penso que, se quisermos fazer coisas duradouras e definitivas, precisamos de ter a pressa necessária para dar a solução o mais rapidamente possível que a sociedade exige, mas a tranqüilidade necessária para dar uma boa solução. Pois veja, Senador, uma coisa é se falar na política de segurança, e
outra, é conhecer certas realidades. Creio que cabe,
aqui, uma historinha que ouvi uma vez de um soldado de polícia, numa campanha política no interior do
Rio Grande do Norte. A história, como diria Pitigrilli,
seria cõmica, se não fosse trágica. Esta frase dita
por tantas pessoas, cabe exatamente nessa história
que vou contar.
O aluai Governador do Rio Grande do Norte e
eu éramos candidatos - ele a Governador e eu a Senador- e andávamos pelo Vale do Açu. Numa noite,
demos carona a um soldado da Polícia que tinha
deixado o serviço e ia para uma cidadezinha próxi-
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ma. Esse soldado começou a nos contar as dificuldades que enfrentava. Ele nos disse que, na corporação, um grande amigo tinha o pé exatamente do
tamanho do dele e que, quando estavam em serviço,
faziam um acordo entre si: já que havia um único par
de cotumo para os dois, um deles usava um cotumo
no pé esquerdo e uma sandália havaiana no pé direito; o outro completava o fardamento invertendo
esse uso, ou seja, utilizando o cotumo no pé direito
e a sandália no pé esquerdo. Com muita simplicidade, o soldado, que estava sentado no banco detrás
do carro, levantou o pé para que víssemos que, naquele dia, ele usava uma sandália no pé direito.
Essa é a realidade extrema numa ponta da linha. As soluções sofisticadas, que estão na outra
ponta, não terão eficácia alguma se a realidade da
falta de cotumo também não for encarada.
Por outro lado - e com isso quero encerrar a
minha intervenção, Sr. Presidente -, não há possibilidade de se resolver um problema deste, primeiro, se
não houver um pouco de humildade, no sentido de
ouvir a experiência que existe neste Pais. Em segundo lugar, se defendemos disciplina e hierarquia,
não estamos propondo o primado de um regime totalitário. Democracia não quer dizer bagunça, deso·rdem, ausência de autoridade, ausência de hierarquia. Não existe sociedade no mundo que funcione
bem sem que os estratos de responsabilidade tenham correspondência com estratos de hierarquia! A
disciplina, o exercfcio da autoridade, não são favor
nem privilégio que a autoridade conquista; são obrigações, às vezes penosas, que ela tem que aceitar
e exercer. E se ela não exerce, está faltando ao seu
compromisso para com a sociedade.
O Sr. Bernardo Cabral - Pilares da instituição. O SR. GERALDO MELO - Pilares da instituição, como diz o Senador Bernardo Cabral.
Por isso, merece hoje os parabéns e o aplauso
de todo o povo brasileiro o Governador Tasso Jereissati. S. Ex- é meu amigo fraternal, e quero daqui,
comovido, unir-me às vozes que aplaudem o homem
que conheço, sabendo com que sacrifício interior ele
toma a decisão de mandar prender pessoas, ou de
demitir e expulsar pessoas e tomar emprego de pai
de família, mas é a força, o peso do dever.
Essa obrigação de nos voltarmos para a questão da hierarquia pareCe-me que não está sendo vista, quando se discute como resolver o problema da
segurança. Porque, por um lado, se reconhece que
quem acertou foi quem exigiu que a autoridade fosse
respeitada, e, por outro, se diz que temos que des-
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militarizar a polícia e acabar com essa estrutura do
jeito como ela funciona.
Não sei que outra instituição, no Brasil, tem tão
arraigada, na sua própria cultura, a noção de hierarquia quanto a estrutura militar.
Então, temos essa desordem na rua e queremos resolvê-la agora, afastando ainda mais a estrutura policial da única referência de hierarquia que
claramente existe. É como se diagnosticássemos
uma doença e propuséssemos um remédio para outra doença totalmente diferente.
Por outro lado, Sr. Presidente, é preciso não
nos deixarmos dominar, como disse o Senador Josaphat Marinho, pelo peso das circunstâncias, da
conjuntura.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex- me permite
um aparte?
O SR. GERALDO MELO - Senador Josaphat
Marinho, ouço V. Ex- com muita honra.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, V.
Ex' não está fazendo um discurso; está fazendo ·
uma reflexão que é importante ser feita neste momento.
Nenhum de nós - certamente ninguém no Pafs
- aplaude a insubordinação das tropas policiais. Ninguém louva a presença da Polícia Militar em protesto
nas praças e nas ruas. Todos queremos vê-las disciplinadas, obedientes, cumprindo o seu dever de resguardo da tranqüilidade pública.
O SR. GERALDO MELO - E de barriga cheia.
O Sr. Josaphat Marinho- Isto fora de dúvida.
Não há adversário de Governo Estadual ou do Governo Federal que pense diversamente, porque esse
é um problema do interesse da coletividade. Mas, ao
mesmo tempo, todos temos que verificar esse fato:
as policias militares no Brasil não têm tradição de indisciplina, de insubordinação. Conseqüentemente,
há que atentar em que, se vieram à rua em gruposnão foram alguns apenas -, é porque há motivos
ponderáveis, dignos de consideração. Em realidade,
o que alegam é a insu.ficiência de recursos, ou melhor, é a insuficiência de vencimentos ou soldos.
Mesmo que se admita que essa deficiência não justifique o movimento de insubordinação, há que se
atentar para nesse fato, porque o que importa não é o
fato em si, mas é a solução dele para o resguardo presente e futuro da segurança pública. Há que se atentar
- sem querer, com isso, abrir caminho à indisciplina que a necessidade não conhece regulamento!
O SR. GERALDO MELO - Depois de ter ouvido o Senador Bernardo Cabral, sinto-me honrado
em receber a participação do Senador Josaphat Ma-
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rinho, que sabe do enorme respeito que tenho por s.
Ex', sobretudo porque S. ExB diz alguma coisa que
subscrevo inteiramente.
No momento em que se fala de reformar, não
nego a necessidade de introduzir profundas modificações na .concepção do aparelho de segurança do
Brasil, para adaptar-se a um mundo que é bastante
diferente daquele que existia quando esse aparelho
de segurança foi concebido. Quando falei de humildade aqui, estava querendo me referir a isso.
Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, houve
momentos em que o aparelho de segurança do País
funcionou melhor. Será que foi apenas a mudança
que houve lá fora? Será que foi apenas o avanço da
droga? Será que foi apenas o crime organizado do
Rio de Janeiro que conseguiu contaminar a polícia
de Alagoas, do Ceará e do Rio Grande do Sul? Por
que não admitir que todos erramos e que fizemos,
em alguns lugares, mudanças ou acréscimos de
prioridades para umas coisas, ou diminuição de prioridades para outras, que interferiram para modificar
uma coisa que funcionava bem e que pode funcionar
melhor? E que apenas não devemos modificar para
que funcione pior?
Por outro lado, é preciso que se incorpore a
noção de que disciplina não é apenas um dever do
disciplinado, de quem recebe ordens, é um dever sobretudo de quem dá as ordens.
O Sr. Josaphat Marinh.o - Estamos criando as
condições para que eles as sigam.
O SR. GERALDO MELO - É preciso que se
criem condições ou que haja ambiente que favoreça
o restabelecimento das noções antigas de autoridade, disciplina e hierarquia, que continuam sendo noções perenes e que não adianta fazermos aqui um
mundo diferente do que ele é, porque o mundo é assim, com seus defeitos e qualidades. Estamos procurando melhorá-lo, retificá-lo, burilá-lo, mas ele
continua a ser esférico e a girar em torno do Sol.
O Sr. Joaaphat Marinho - Permita-me V. ExB
um novo aparte?
O SR. GERALDO MELO - Ouço V. Ex' com
muito prazer.
O Sr. Josaphat Marinho - Ao pensar no permanente é preciso também cuidar do transitório.
Lembro à V. ExB até o que se diz a respeito da serenidade de uma decisão do Governador Milton Campos, diante de uma greve em um centro ferroviário,
enfim, em um centro de serviço do Estado, fato de
relativa gravidade, quando um de seus secretários
se aproximou para dizer que tudo estava sob controle e que já estava seguindo uma tropa armada para
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resolver o problema, o Governador disse: Porque
não manda o "trem pagador",
O SR. GERALDO MELO - Isso é muito semelhante a uma experiência que vivi no começo da minha vida, com pouco mais de vinte anos de idade,
Secretário de Planejamento de um Governo que viveu, talvez, a primeira greve de Polícia deste País,
que foi no Rio Grande do Norte, quando era Governador o Sr. Alufzio Alves.
Diante de todas as medidas de segurança tomadas, houve dois instantes jocosos: o primeiro, de
um amigo do Governador que estava no Palácio distribuindo armas e apresentou-me uma pistola de calibre 45, perguntando se eu sabia usar. Eu disse que
sabia, mas que gostaria de saber para quê.
A Policia estava aquartelada e cercada por tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E ele
disse: - "E se por acaso não der certo e esse povo
vier para cá?" Ao que respondi: - "Se aquele pessoal da Policia passar pelo Exército, pela Marinha e
pela Aeronáutica e chegar até aqui, penso que devemos nos entregar. •
O segundo episódio foi que, naquela ocasião,
chegou, nomeado pelo Presidente da República, um
general, e o Secretário de Cultura daquele tempo,
que era um poeta, vendo o entusiasmo de todos
com aquela chegada, perguntou se ele havia trazido
dinheiro - o que realmente resolveria tudo.
Gostaria de concluir, dizendo que é necessário
que o Presidente da República saiba: estamos falando sobre disciplina, restabelecimento de disciplina e
de autoridade, e é preciso que adiram a isso todas
as hierarquias do Poder Público deste País, inclusive
do Governo Federal. É muito simples dizer que todas as mazelas deste País serão resolvidas no momento em que se federalizarem as soluções.
Há poucos dias, Sr. Presidente, esteve aqui alguém que já se sentou nesta Casa, acompanhando
um Secretário de Segurança de um Estado de uma
região inteiramente diferente da minha. Esteve com
o Ministro da Justiça para discutir questões de cumprimento de determinações judiciais, com a sua policia, a fim de garantir a reintegração de posse a alguns proprietários que obtiveram um mandado da
Justiça. Receberam do Ministro lris Rezende toda a
orientação no sentido de agir dentro da lei, mas com
o rigor permitido num caso como esse.
Em seguida, foram a um outro órgão do Governo Federal e ouviram uma determinação peremptó~
ria ao Secretário de Segurança, ou seja, de que ele
não poderia usar a polícia nem mesmo para cumprir
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decisão judicial. Dessa forma, não há noção de disciplina no mundo que agüente.
Creio, portanto, que é hora de repensarmos a
responsabilidade de todos e de chegarmos a um discurso comum, todos os que queremos que este País
viva em paz, que as famílias durmam em paz e que
o Governo, liderado pelo nosso Presidente Fernando
Henrique Cardoso, continue sendo, como é até hoje
e como há de ser para o futuro e para a História, um
grande e retumbante êxito para o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nR 1.507-22,
adotada em 25 de julho de 1997 e publicada no dia
28 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 411 e 511 do art. 2" da Resolução n11
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL

Freitas Neto
Romero Jucá

Bello Parga
Francelina Pereira
PMDB

Gilvam Borges
Fernando Bezerra

Jader Barbalho
Ney Suassuna
PSDB

Jefferson Péres

Beni Veras

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra
PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
PFL
Manoel Castro
Luciano Pizzatto

Raimundo Santos
Ciro Nogueira

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Edinho Bez
Hermes Parcianello

Gonzaga Mota
Luís Roberto Ponte
PSDB
Yeda Crusius

SOvio Torres

Agosto 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

PTB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Aldo Arantes

José Machado

Valmir Campelo

Regina Assumpção
DEPUTADOS

PV
Fernando Gabeira

Titulares

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1°-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 4-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 2-8-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-B-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-B-97 - prazo no Congresso Nacional

Rogério Silva
Osmir lima

Mutilo Pinheiro
Maria Valadão

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA)
João Thomé Mestrinho
Mário Martins

José Priante
Confúcio Moura
PSDB.
luiz Fernando

Celso Russomanno

Bloco (PTIPDTIPC do B)
José Machado

O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.511-13,
adotada em 25 de julho de 1997 e publicada no dia
28 do mesmo mês e ano, 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•.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4 2 e 5° do art. 2° da
Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFl

RomeroJucá
Jonas Pinheiro

Bernardo Cabral
Odacir Soares

PPB.

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jefferson Péres

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Gerson Peres

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-8-97 - designação da Comissão Mista
Dia 4-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 2-8-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-B-97- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.523-10,
adotada em 25 de julho de 1997 e publicada no dia
28 do mesmo mês e ano, que 'altera dispositivos
das leis n•s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PSDB
Lúdio Coelho

Aldo Arantes

lufs Barbosa

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Suplentes

PFL

Sebastião Rocha

Suplentes

Titulares
PFL.

Bello Parga
José Agripino

RomeroJucá
José Alves
PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
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Senadores

PSDB
Coutinho Jorge

Artur da Távola

Titulares

Suplentes
PFL

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

José Bianco
Freitas Neto

José Agripino
Bernardo Cabral
PMDB.

Leomar Quintanilha
Jader Barbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS
Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Suplentes
PSDB.
PFL

Carlos Wilson

Roland lavigne
Murilo Pinheiro

Lael Varella
Luiz Moreira

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA)
Pedro Novais
Colbert Martins

Ricardo Rique
Pedro Yves

José lgnácio Ferreira

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra
PTB
Valmir Campelo

PSDB.
Ceci Cunha

Titulares

Suplentes

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Aldo Arantes
PTB
Roberto Jefferson

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Sebastião Madeira

José Machado

Sebastião Rocha

Fernando Gonçalves

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Dia 1"-8-97 • designação da Comissão Mista
Dia 4-8-97 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-97 • prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) •
O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.524-10,
adotada em 25 de julho de 1997, publicada no dia
28 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a extin·
ção de cargos no âmbito da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 2º da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PFL
Vanessa Felippe
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Silvemani Santos

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA)
Neuto de Conto
José Aldemir

Roberto Valadão
Teté Bezerra
PSDB

Edson Silva

Danilo de Castro
Bloco (PTIPDTIPC do B)

Aldo Arantes

José Machado
PSB
Nilson Gibson

Alexandre Cardoso

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1º-8-97 • designação da Comissão Mista
Dia 4-8·97 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8·97 • prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-97 • prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-97 • prazo no Congresso Nacional

----------------
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Artur da Távola
Coutinho Jorge
Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12..8-97- designação da Comissão Mista
Dia 4-8-97 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibffidade
Até 11-8-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.571-4,
adotada em 25 de julho de 1997 e publicada no dia
28 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades e hospitais integrantes do Sistema Único de
Saúde - SUS, ou com este contratados ou conveniados, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

José Eduardo Outra

Titulares

O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.565-7, adotada em
25 de julho de 1997 e publicada no dia 28 do mesmo
mês e ano, que "altera a legislação que rege o SalárioEducação, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFl

Waldeck Omelas
Francelina Pereira

José Bianco
RomeroJucá
PMDB

Ney Suassuna
Marluce Pinto

Gerson Camata
João França
PSDB.

Sebastião Rocha

Suplentes
PFL

PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

Freitas Neto
Edison Lobão

Romero Jucá
Júlio Campos

DEPUTADOS

PMDB

Titulares

Suplentes
PFl

Cláudio Chaves
Elton Rohnelt

Aldir Cabral
Jairo Carneiro

Bloco (PMDB/PSDIPSL/PRONA)
Mauríco Requião
Djalma de Almeida César

Zé Gomes da Rocha
Darcísio Perondi

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Lúdio Coelho

Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

PTB

PSDB.
Octávio Elísio

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Valmir Campelo

Regina Assumpção

Alexandre Santos

DEPUTADOS

Bloco (PTIPDT/PC do B)
José Machado

Titulares

Suplentes

Aldo Arantes
PFL
PL

Valdemar Costa Neto

Luiz Buaiz

José Carlos Vieira
Ursicino Queiroz

Sérgio Barcellos
Rogério Silva
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Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
José Luiz Clero!
Roberto Valadão

Regina Lino
Neuto de Conto

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)
José Eduardo Outra
Epitacio Cafeteira

PSDB
Roberto Rocha
Welson Gasparini
Bloco (PT/PDT/PC do B)
José Machado

Aldo Arantes

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

PPS
Sérgio Arouca

Sebastião Rocha
PPB.

PFL
Augusto Carvalho
n2

De acordo com a Resolução
1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1°-8-97- designação da Comissão Mista
Dia 4-8-97 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.572-3,
adotada em 25 de julho de 1997 e publicada no dia
28 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 5° do art. 2 2 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

João Mellão Neto
Manoel Castro

Valdomiro Meger
Hugo Rodrigues da Cunha

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Zaire Rezende
Sandra Mabel

Armando Abílio
Noel de Oliveira
PSDB.

Jovair Arantes

Luciano Castro

Bloco (PTIPDTIPC do B)
José Machado

Aldo Arantes
PMN.

Bosco França

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1"-8-97 - designação da Comissão Mista
Dia 4-8-97 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-97 - prazo no Congresso Nacional

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Gilberto Miranda
Jonas Pinheiro

Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral

O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) A Presidência lembra aos Srs. Senadores que constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de terça-feira, às 14h30min, o Projeto de Lei da
Câmara n• 19, de 1997.

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

OsmarDias

Lúdío Coelho

O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) O Senador Hugo Napoleão enviou discurso à Mesa,
para ser publicado na forma do disposto no art. 203,
do Regimento Interno.
S. Ex" será atendido.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presidente, srcs e Srs. Senadores, tenho em mãos o
artigo 'A crise é séria', do advogado Reginaldo
Oscar de Castro, Secretário-Geral da OAB Nacional, publicado no jornal O Globo, de 16 de julho
último, que passo a ler, para que conste dos Anais
do Senado.
A CRISE É SÉRIA
Reglnaldo Oscar de Castro
A crise nas polícias militares em diversos estados da Federação constitui um dos fatos políticos
mais graves e alarmantes desde a redemocratização
do país. Não exatamente pelo objeto da crise - os
baixos salários - mas por sua condução insensata e
ilegal.
A hierarquia militar é um dos pilares de sustentação do Estado de direito.
Sem ela, as corporações armadas a serviço
da sociedade e sob o comando do Estado - Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Polícia
Civil - tornam-se inversamente ameaça à paz social e, portanto, fatores de desequilíbrio e desestabilização.
Pode-se afirmar sem qualquer dúvida que a
hierarquia militar é a chave da paz social. E é justamente a hierarquia militar que foi - está sendo atingida nesse episódio. Dai sua gravidade.
A crise em Minas, que teve como desfecho o
atendimento aos pleitos dos rebeldes, sem punições
de qt•alquer espécie, serviu de estímulo aos demais
estados. Em Alagoas, a afronta chegou ao paroxismo. Houve troca de tiros com soldados do Exército e
o governador, acuado, renunciou e fugiu pelos fundos do palácio. Uma versão cabocla da fuga de Luís
XVI, na invasão popular do palácio real da Revolução Francesa.
Os jornais dão conta de que os ânimos estão
excitadíssimos em diversos estados- São Paulo, inclusive. Fala-se em alianças dos PM com centrais
sindicais e o Movimento dos Sem Terra. Do ponto
de vista de uma ação trabalhista, é legítimo. Mas,
levando-se em conta as circunstâncias de os PM
usarem armas em seus protestos (o que é ilegal),
os riscos dessa aliança são evidentes para a sociedade.
O quadro é dos mais preocupantes e insere na
agenda política do país a urgente revisão de sua política de segurança pública. A extinção da PM - um
anacronismo brasileiro- é uma hipótese a ser consi·

derada. Desconheço a existência de organização similar em qualquer país desenvolvido. O dualismo de
poder armado é uma insensatez. E mais: há uma
contradição em termos numa organização policial
militar. Policial é policial, militar é militar - e não se
trata apenas de jogo de palavras. São coisas efetivamente diferentes.
A função da polícia é zelar pela ordem pública
e pela segurança do cidadão. Militar tem missão diversa: a defesa da soberania e integridade territorial.
Policial é treinado (deveria ser) para exercer papel
de guardião da cidadania, agente da paz social. Militar, não: é treinado para a guerra, para ações de extermínio.
São conceitos inconciliáveis. A tentativa de
conciliá-los nas PM sempre resultou em desastre.
Basta ver os conflitos recentes com os sem-terra (os
mesmos que agora buscam aliança com os rebelados), em que a PM agiu como força militar e não policial. Combateu os camponeses invasores de terras
como se fossem tropas inimigas, exterminando cidadãos por cuja integridade deveria zelar.
Está claro que a crise das PM é subproduto da
crise conjuntural por que passa o Estado brasileiro,
pré-insolvente e em fase de drástico ajuste. Mas a
oportunidade deve ser aproveitada para profunda revisão na política de segurança do país. A unificação
das polícias parece ser o caminho mais adequado,
mas é preciso que a sociedade participe desse debate.
Há ainda outro aspecto relevante a destacar: a
inconstitucionalidade do movimento da PM. O art.
42, § 5° da Constituição é taxativo: 'Ao militar são
proibidas a sindicalização e a greve'. Pode-se até
argumentar que esse dispositivo é drástico, antidemocrático, e que seria justo conceder ao militar direito de manifestação de natureza trabalhista. Tudo
bem, absolutamente razoável. Mas, nesse caso, é
preciso conceber outro modelo, em que a hierarquia
não sofra ameaças.
Não há mais como adiar a revisão da política
de segurança do país. A rigor, a discussão já começa com considerável atraso.
O SR. PRESIDENTE {José Roberto Arruda) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vais encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10h24min.)
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Ata da 94!! Sessão Não Deliberativa
em 4 de agosto de 1997
~

Sessão Legislativa Ordinária da 5Q! Legislatura

Presidência do Sr. Geraldo Melo e da Sra. Emília Fernandes
(Inicia-se a sessão às 14h30min.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Na·
bor Júnior, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER N2 391, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n2 15, de 1997 (n2
314196, na Câmara dos Deputados), que
"aprova o texto do Acordo para Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Finlândia, em Brasília,
em 2 de abril de 1996".
Relator: Senador Carlos Wilson
Acompanhado da Mensagem n2 481, de 27 de
maio de 1996, e corno dispõe o art. 49, I, da Constituição, o Senhor Presidente da República submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia, em Brasília, em 2 de abril de 1996.
2. Na Exposição de Motivos n2 242, de 22 de
maio de 1996, o Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores informa que "o principal objetivo do
Acordo consiste em criar um quadro jurídico-fiscal
que permita a continuidade do crescente fluxo de
pessoas e capitais entre os dois Estados Contratantes, ao mesmo tempo em que garanta a devida arre-

cadação fiscal em ambos os países•, e que a celebração desse instrumento jurídico será fator de atração para os investimentos finlandeses, que, com ele,
terão seu ingresso grandemente facilitado.

3. As convenções destinadas a evitar a dupla tributação em matéria de Imposto ae Relldã São iristrumentos bilaterais modernos de estímulo ao comércio
internacional, na medida em que concorrem para fomentar fluxos de capital e de investimento direto entre
dois países. Com elas, regra geral, os rendimentos
produzidos nos Estados Contratantes passam a ser tributados em apenas um deles e não em ambos. Tais
convenções formulam conceitos, defmem institutos,
estabelecem princípios e determinam parâmetros a
serem observados pelos Estados Contratantes.
4. É de ressaltar-se que os tratados e convenções da espécie se têm calcado em dois modelos, o
primeiro deles da OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development}, criada em 1961,
agrupando países desenvolvidos. Esse modelo favorece os países exportadores de capital, porque centrado, principalmente, na competência impositiva da
residência do contribuinte. O outro é o da ONU, elaborado em 1980, que reforça a competência impositiva dos países da fonte dos rendimentos. Deve-se
mencionar, todavia, que o modelo da OECD evoluiu
para prestigiar o conceito de estabelecimento, ou
seja, o local onde a atividade produtora dos rendimentos é desenvolvida, com o que o critério de residência é atenuado. Assim, a tributação dos lucros do
país de fonte é levada em consideração quando se
trata de estabelecimentos permanentes nele situados. As convenções firmadas pelo Brasil seguem,
basicamente, o modelo da OECD.
5. A convenção com a Finlândia foi firmada em
Helsinque a 16 de fevereiro de 1972, aprovada pelo
Decreto Legislativo n2 86, de 5 de dezembro do
mesmo ano, e promulgada pelo Decreto presidencial
n2 73.496, de 17 de janeiro de 1974. O texto básico
daquela convenção, ainda em vigor, obedece, linhas
gerais, a um padrao adotado em convenções do
Brasil com outros países, v.g., Alemanha, Argentina,
Áustria, Bélgica, Canadá, China, Coréia, Dinamarca,
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Equador, Espanha, Filipinas, França, Hungria, lndia,
Itália, Japão Luxemburgo, Noruega, Portugal, Pafses
Baixos, Suécia, Tchecoslováquia.
6. A Convenção de 1972 teve a sua redação
parcialmente modificada pelo Protocolo firmado em
Brasília a 12 de junho de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo n° 25, de 14 de setembro de 1990.
Tal protocolo, todavia, por não ter sido promulgado,
não produziu efeitos. Para melhor análise, é útil que
se acostem ao processado os textos da Convenção
de 1972, do decreto legislativo que a aprovou, do
decreto presidencial que a promulgou, do protocolo
que a modificou, bem como do decreto legislativo
que aprovou o protocolo modificativo.
7. Sob a égide da convenção vigente o fluxo de
investimentos e reinvestimentos finalandeses para o
Brasil mal ultrapassou os cem milhões de dólares.
Ora, a Finlândia ocupa o 25° lugar no ranklng mundial, com um PNB per capita de US$ 24.322, numa
economia de mercado. Sua indústria conta com setor de alta tecnologia, voltada para exportações. O
pafs detém a liderança mundial em papel e celulose.
Portanto, em vista de sua expressão económica,
pode-se considerar assaz modesto o quadro de investimentos e reinvestimentos finlandeses registrados até o ano retrasado, no Brasil.
8. Esse fato, que denota visível estagnação
nas relações econõmicas entre os dois países, é que
terá levado ambos os governos a reiniciarem negociações para a revisão do acordo vigente, as quais
culminaram na assinatura, nesta capital, a 2 de abril
de 1996, da Convenção em exame.
9. Pesquisa realizada junto à Secretaria da Receita Federal revelou que a revisão foi ditada por razões de duas naturezas: a primeira era a necessidade de adequar-se a abrangência da Convenção (Impostos Visados), pelas mudanças da legislação do
Brasil e da Finlândia; e a segunda era o imperativo
da atualização das alíquotas de retenção do imposto
na fonte em função, sobretudo, das alterações aqui
ocorridas quanto a dividendos, juros e royaHies. Registrou-se no Brasil, nesse ínterim, a redução da aliquota de 25% para 15% em relação a juros e royalties e para O% em relação a dividendos. Apesar do
acordo revisor, ver-se-ão mantidas não só a mesma
relação arrecadatória para o Brasil como também as
mesmas vantagens para o investidor finlandês. Isso
porque, associada à redução da alíquota de retenção na fonte entre nós, persiste a concessão pela
Finlândia da isenção para dividendos de!investimentos relevantes no Brasil, bem como de créditos fiscais fixos para juros e royalties, extensivos agora
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também a dividendos de investimentos não relevantes, em níveis suficientes para compensar a redução
do correspondente imposto de renda na fonte, sem
transferência de receita para o tesouro finlandês.
Confiram-se, a propósito, os arts. 10, 11 e 20 e 23
do Acordo;
10. No que tange às cláusulas adjetivas- condições de denúncia e forma- estão de conformidade
com as praxes aplicáveis à espécie.
11. Pelo exposto, temos que o acordo em exame atinge os seus objetivos, quais sejam, evitar a
dupla tributação e prevenir a evasão em matéria de
impostos sobre a renda, consubstanciando-se, nos
termos em que está vazado, em importante instrumento de incremento das relações econõmicas Brasil-Finlândia. Votamos, pois, pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 24 de julho de 1997.José Sarney, Presidente- cartos Wilson- Relator
- Benedita da Silva - Abdias Nascimento - Emilia Fernandes - José Alves - Hugo Napoleão Marluce Pinto - Guilherme Palmeira - Gerson
camata - Humberto Lucena - José Blanco - RomeuTuma.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO LEGISLATIVO N° 86
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1972
Aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, firmado, entre a
República Federativa do Brasil e a República da Finlândia, em Helsinque, em 16
de fevereiro de 1972.
DECRETO N2 73.496
DE 17 DE JANEIRO DE 1974
Promulga a Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir e
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre o Rendimento.
DECRETO LEGISLATIVO N° 25
DE 14 DE SETEMBRO DE 1990
Aprova o texto do Protocolo que
Modifica a Convenção para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
concernente à Tributação da Renda, firmado em Brasília, entre o Governo da Re-

32

ANAIS DO SENADO FEDERAL

pública Federativa do Brasil e o Governo
da República da Finlândia, em 12 de junho de 1989.
PARECER N2 392, DE 1997
Da Comissão de relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n2 58, de 1997 (n2 414197, na
Câmara dos Deputados), que "aprova o
texto do Acordo sobre o Exercício de atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Paraguai, em Brasília, em 23 de outubro de 1996".
Relator: Senador José Bianco
I - Relatório
Com base no art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República, por
intermédio da Mensagem n2 39, de 13 de janeiro de
1997 (fi. 1). submete à consideração dos Senhores
Membros do Congresso Nacional o texto do Acordo
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por
parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Con·
sular. Administrativo e Técnico, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, em 23
de outubro de 1996. Acompanha o referido doeu·
mente a competente Exposição de Motivos n2 2, de
7 e janeiro de 1997, do Sr. Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
Da exposição de motivos cumpre destacar a
seguinte:
·o presente Acordo semelhante aos assinados com os Estados Unidos da América, o
Canadá e a Grã-Bretanha (em 1987), com a
Argentina (em 1991}, com o Chile, a Colômbia
e o Uruguai (em 1993), com a Dinamarca, a
Venezuela e a Austrália (em 1994}, a República Dominicana (em 1995), a França (em maio
de 1996) e Países Baixos (em julho de 1996},
reflete a tendência atual no sentido de estender aos dependentes dos agentes das Missões oficiais a oportunidade de trabalhar no exterior, permitindo-lhes o enriquecimento de
sua experiência profissional.
Com efeito, as novas gerações do ser·
viço diplomático brasileiro reivindicam espa·
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ço profissional propno, no exterior, para
seus dependentes - cônjuges em especial a fim de possibilitar-lhes o exercício de atividades outras que a mera função de acompanhamento do funcionário transferido para
o exterior.•
Quando da sua regular tramitação na Câmara
dos Deputados, a matéria obteve aprovação unânime das suas comissões de Relações Exteriores,
Trabalho, de Administração e Serviço Público e
Constituição e Justiça e de Redação. Discutido em
turno único, o projeto foi aprovado pela Câmara dos
Deputados, chegando, após ao Senado Federal,
para exame e emissão do competente parecer.
É o relatório
11 -Voto
Cumpre destacar, preliminarmente, que o Brasil tem reiteradamente celebrado Acordos nos moldes do ora examinado, sendo os mais recentes,
aqueles firmados com a República da França, em
1996, e, no mesmo ano, com os Países Baixos.
A abertura que se processa aos familiares dos
agentes diplomáticos, administrativos e técnicos a
serviço da missão diplomática, permitindo-lhes o
exercício de atividades profissionais estranhas ao
munus de representação diplomática, corresponde
a ingente necessidade determinada pelas particularidades da vida modema.
Não apenas pelo aspecto da economia familiar,
mas considerando-se ainda a questão em seu prisma cultural e profissional, ao permitir a prática de atividades profissionais, nos termos do Acordo em tela,
os Estados signatários estão dando importante passo rió sentido do aperfeiçoamento das suas relações
bilaterais.
De todo compatível com a modema prática do
·-direito djplomático;llconcessao da iiblúalidade-reeí~
proca prevista no presente Acordo tende a generalizar-se no âmbito das modernas relações interestatais.
Por todo o exposto, concluímos pela conveniência e oportunidade da adesão brasileira ao presente
Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas
por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasma, em 23 de
outubro de 1996, sendo também constitucional e legal,
pelo que somos pela aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo n2 58, de 1997.
Sala da Comissão, 24 de julho de 1997. - José
Sarney, Presidente- José Bianco, Relator- Bene-
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dita da Silva - Abdias Nascimento - Emilia Fernandes - José Alves - Hugo Napoleão - Marluce
Pinto - Guilherme Palmeira - Gerson Camata Humberto Lucena - Romeu Tuma - Levy Dias.
PARECER N2 393, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n2 60, de 1997 (n2
415197, na Câmara dos Deputados) que
"aprova o texto do Acordo sobre Cooperação e Assistência Mútua na Área do
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e Assuntos Correlatos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Áfríca do Sul, em Pretória, em 26 de
novembro de 1996.•
Relator: Senador Romeu Tuma

I - Relatório
Nos tennos constitucionais, o Senhor Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional,
devidamente acompanhado de exposição de moti·
vos do Ministro de Estado das Relações Exteriores,
o texto do acordo em epígrafe, firmado por ocasião
de sua visita a Pretória.
Trata-se de acordo semelhante a outros que,
nos últimos anos, o Brasil vem celebrando com outras nações conscientes de que a produção e o tráfico ilícito de entorpecentes são males que não podem ser erradicados por ações unilaterais e que demandam, ao contrário, a colaboração e a atitude
conjunta do maior número possível dos estados
membros da comunidade internacional.
Sem invalidar leis, regulamentos e outros acordos vigentes nos países contratantes, estabelece o
documento bilateral um modo de cooperação e assistência com vistas à prevenção do uso indevido de
entorpecentes, à reabilitação de dependentes de
drogas ilícitas e ao combate ao tráfico de entorpecentes e substâncias psicotrópicas.
As cláusulas do acordo estipulam uma troca
constante de informações entre os seus signatários
quanto a narcotraficantes e autores de crimes conexos, sobre programas nacionais de prevenção do
uso de drogas, vários tipos de controle nessa matéria e, até mesmo, legislação e jurisprudência nacionais.
O texto explicita, de modo mais ou menos rotineiro, como se fará a sua implementação e execu-

ção e incita as Partes Contratantes a aderir à Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, de
1968, e a guardar o mais alto grau de confidencialidade em sua troca de infonnações e experiências.
A língua inglesa é escolhida para veículo das
comunicações bilaterais, que se darão por meio de
autoridades competentes designadas no documento:
no caso do Brasil, foram indicados o Presidente do
Conselho Federal de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas (CONFEN) e o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; para a África do Sul, o
Diretor-Geral do Departamento de Bem-Estar e o
Comissário Nacional do Serviço de Policia Sul-Africana.
É de se ressaltar ainda que quaisquer despesas efetuadas por uma Parte Contratante, a pedido
de outra, deverão ser reembolsadas, a não ser que
se tenha decidido o contrário.
As outras claúsulas do acordo entre o Brasil e
a África do Sul não merecem destaque, tendo EliT'
vista que são encontráveis na maioria dos documentos da mesma espécie.
, i
11- Voto
Tendo em vista a importância da colaboraçãr
internacional para o sucesso das medidas inibidora.
do uso de substâncias entorpecentes, é altamenttlouvável que o Brasil se as50cie à África do Sul com
o propósito de minizar o desgaste social provocado
por prática tão perigosa quanto generalizada.
Voto, pois, pela aprovação do acordo bilateral
nos tennos do Projeto de Decreto Legislativo n2 60,
de 1997.
Sala da Comissão, 24 de julho de 1997. -José
Samey, Presidente - Romeu Tuma, Relator - Benedita da Silva - Abdias Nascimento - Emília
Fernandes - José Alves - Hugo Napoleão - Marluce Pinto - Guilherme Palmeira - Gerson Camata - Humberto Lucena - José Bianco - Levy Dias.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 531, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 160 combinado com o art.
199 do Regimento Interno, requeremos que a Hora
do Expediente, do dia 4 de setembro de 1997, seja
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dedicada a homenagear a Rede Amazónica de Rádio e Televisão pelo seu Jubileu de Prata.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1997.- Bernardo Cabral - José Roberto Arruda - Nabor Júnior - Geraldo Melo - Elcio Alvares - Waldeck
Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido será publicado e votado oportunamente.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedíta
da Silva (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck
Omelas. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara.
V. Ex" dispõe de vinte minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos
reabrindo os trabalhos do segundo período desta
Sessão Legislativa ainda sob o impacto das manifestações da Polícia Militar e da Polícia Civil, ocorridas
em quase todos os Estados do País, que se reuniram e pressionaram os governos estaduais em busca de reajustes em seus salários.
Esse movimento é apenas a ponta de um iceberg. Na verdade, não podemos desconhecer que,
após três anos sem nenhum reajuste nos vencimentos, os funcionários estão altamente insatisfeitos,
uma vez que há, reconhecidamente, uma inflação
acumulada ao longo da vigência do Plano Real.
A adoção do Plano Real permitiu incorporar ao
mercado de trabalho milhões de brasileiros, melhorando sua condição de vida, mas não se pode negar
que, mesmo com essa estabilização, o custo de vida
aiuda se mostra alto para aqueles que percebem salários muito baixos.
Essa explosão de rebeldia das polícias, na verdade, reflete um mal-estar geral que existe no seio
do funcionalismo. Os policiais, agindo indisciplinadamente contra a hierarquia que é própria das corporações militares e valendo-se de uma arma que a sociedade coloca em suas mãos para protegê-la, não
para proteger o Estado ou mesmo quaisquer instituições, usaram essa arma para compelir, para forçar e

constranger governadores a oferecerem reajustes
com os quais, muitas vezes, os cofres dos Estados
não podem arcar.
Na semana passada, em Fortaleza, iniciou-se
um conflito entre policiais, resultando no ferimento
do comandante da Polícia Militar do Ceará; tal fato,
podemos dizer, foi a expressão máxima desse estado de insubordinação e de insurreição pelo menos
de parte desses policiais.
Tenho por essas instituições, sobretudo pela
Polícia Militar, uma grande consideração; são instituições mais que centenárias e com grandes serviços prestados ao País. No caso do Ceará, a ação firme, enérgica e decidida do Governador Tasso Jereissati terminou por dar ao episódio um alcance menor do que se imaginava. O Governador cearense,
há meses, promoveu uma reformulação na organização das polícias que está começando a dar os primeiros resultados. O Governo Federal anuncia - ainda não sabemos exatamente em que termos, porque, aparentemente, existem opiniões e correntes
contrárias dentro do próprio Governo - que vai adolar algumas providências em relação às polícias.
No fundo, o que preocupa também em relação a
esses episódios é a questão da própria Federação.
Precisamos meditar e examinar esses questões em
profundidade para compreendermos o cenário em que
se dão essas manifestações, porque o vínculo entre a
União e os Estados é absolutamente necessário para
que um país com a organização política do nosso possa alcançar o seu destino de nação justa, desenvolvida
e democrática. Mas é um equilíbrio muito delicado,
porque a União nunca poderá admitir- isto seria ilusório -que ela pode ser forte se os Estados vão mal. Por
outro lado, as políticas macroeconômicas estão a cargo da União, e não poderia ser diferente, mas elas têm
um reflexo direto nos Estados.
Não quero desconsiderar os casos de má gestão nos Estados, os casos em que governadores
não assumem por inteiro as suas responsabilidades,
cruzam os braços, e os Estados entram em falência
por falta de ação administrativa do responsável por
aquela unidade da Federação. Esses são casos que
merecem o reparo que a democracia oferece, que é
justamente a substituição desses governantes no
momento próprio que as eleições asseguram.
Mas existem situações em que realmente não
há como se exigir eficácia, eficiência desses governos estaduais, porque se trata de Estados exangues
do ponto de vista financeiro e econõmico. Tenho
consciência de que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso conhece essa realidade, tanto que está propondo um amplo programa de reorganização econõ-
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mica e financeira desses Estados, fazendo uma rolagem de suas dívida por um período de 30 anos.
Não podemos desconhecer que essa política
macroeconômica da União teve efeitos diretos sobre
os Estados. Por exemplo, os juros elevados determi·
naram um crescimento exponencial das dívidas estaduais e, conseqüentemente, levaram muitos desses Estados a uma situação de falência, de não poderem arcar com seus encargos, com as suas respon·
sabilidades, com tudo o que diz respeito à ação dessas unidades federadas. Nem se diga que essa questão dos Estados corre por conta apenas do excesso de
funcionários. Há Estados que procederam a ajustes gigantescos na sua estrutura administrativa O Governador Mário Covas, por exemplo, entre administração direta e indireta, já exonerou mais de cem mil servidores.
E, assim, outros Estados que puderam, dentro dos limites da lei, também agiram nesse sentido.
O que não podemos admitir é que, sob o argumento de se proceder a esse ajuste, a esse equilíbrio fiscal nos Estados, promova-se o sucateamento
definitivo da administração pública. Se o Estado ~
exime - como creio seja o correto - de ser um Estado empresário, se aliena suas empresas, se deixa
de ter uma participação direta na economia, de outro
lado assistimos à necessidade de os governos investirem fortemente na área social - saúde, educa·
ção, assistência social e segurança, como os latos
estão mostrando. E pergunto: como se farão ações
em saúde, educação, segurança e assistência social, sem funcionários? É impossível.
Recentemente, votamos aqui no Senado uma
lei modema, a Lei de Crimes contra o Meio Ambiente, atualmente sob apreciação da Câmara dos Deputados. Como se pode aplicar aquela lei se não houver um instrumento fiscalizador eficiente, que seriam
os órgãos de meio ambiente, na União e nos Estados, e se esses órgãos não tiverem funcionários que
possam executar essas tarefas?
Sr. Presidente, essa crise das polícias não
JY..de ser vista apenas como uma crise de autoridade. As polícias realmente não poderiam ter feito o
que fizeram; poderiam ter encontrado outras formas
de manifestar seu protesto, sua insatisfação. Embora os salários estejam realmente baixos e em parte
comprometidos pela inflação acumulada durante o
Plano Real desde seu início, uma vez que não houve mais reajuste, os policiais não poderiam proceder
como procederam, porque atentaram contra o princí·
pio da ordem, da segurança pública, da hierarquia e
mereciam realmente que os governos agissem com
energia para reprimir as manifestações. Mas isso
não elimina o problema, que ainda existe e deve ser
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solucionado, com a União e os Estados organizando
as polícias, coordenando o sistema de segurança ou
verificando a situação do funcionário público de uma
maneira geral, que e!;tá pagando um preço realmente considerável com- o congelamento dos seus salários desde· o início do Plano Real. Por outro lado, as
tarifas públicas de energia, de telefone e outras sofreram reajustes altos.
Creio que a lição a se tirar desse episódio,
além dessas providências que vão acontecer no âmbito da_que§tAo polici~!! Que devem_ser examinadas
sob o âmbito da federação, refere-se ao consórcio
entre os Estados, a União e, inclusive, os Municípios, para que esse equilíbrio se dê e o País possa
desenvolver-se sob a liderança do Presidente da República. Todavia, as situações dos entes federados
devem ser consideradas.
O Sr. José Roberto Arruda- Concede-me V.
Ex" um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex"
com prazer.

O Sr. José Roberto Arruda - Senador Lúcio
Alcântara, gostaria de me referir, no seu pronunciamento, às idéias básicas que os Senadores Geraldo
Melo, Josaphat Marinho, Bernardo Cabral e eu colocamos aqui, na sessão de sexta-feira. Efetivamente,
gera-se, num segmento da sociedade brasileira, a
falsa expectativa de que o Presidente da República
tem uma caneta mágica e que, em qualquer situação
de crise, pode, com essa sua caneta, fazer milagres.
Penso que o País do salvador da pátria já acabou,
assim como o periodo dos truques e mágicas não
está mais de acordo com a sociedade democrática
que temos hoje. Uma falsa expectativa, então, normalmente leva a grandes frustrações. Como V. ExA
assinala muito bem, o problema da segurança pública - e mais especifiCamente das polícias militares é circunscrito aos Estados. Evidentemente, pode o
Presidente - e não tenho dúvidas de que o fará - sugerir e até decidir dentro de um princípio federativo.
Mas há limitações. Imaginar que o Presidente da República, num passe de mágica, tendo em vista os
problemas que o País viveu, vá, com uma caneta
mágica, produzir um milagre e que, a partir de depois de amanhã, tudo estará resolvido no reino da
segurança pública é gerar uma falsa expectativa e
plantar claramente frustrações. O Presidente - não
tenho dúvidas - agirá com autoridade e firmeza,
como é do seu estilo, mas também com muita ponderação e equihbrio, respeitando inclusive os limites
dos Estados brasileiros, que, como V. Ex! bem assinalou, vivem problemas graves de contas públicas.
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Esses problemas, Senador Lúcio Alcântara, graças a Deus muito bem equacionados - inclusive a
partir do exemplo do Ceará, o Estado de V. Ex"',
da atuação firme e responsável do Governador
Tasso Jereissati - têm origem em injustiças grandes dentro dessas corporações em vários Estados
brasileiros, injustiças essas que a reforma administrativa deseja resolver. Não se pode esquecer
que a reforma administrativa deseja, por exemplo,
que a diferença salarial entre os que estão na
base da pirâmide e aqueles que estão no topo não
seja tão grande, quanto o é em vários Estados do
Brasil. Por último, é exatamente o modelo de reforma do Estado que se está propondo que pode dar
condições aos Governadores de Estado de terem
recursos para praticarem uma política salarial mais
digna. Obviamente, esse é um dos problemas básicos que vivemos. Agora, todas as sugestões que
partirem da Presidência da República - não tenho
dúvida - encontrarão eco no Congresso Nacional,
mas com base nessa linha de sensatez, de equilíbrio e sem inventar sugestões mágicas e radicais,
que causam um grande momento de euforia no
seu anúncio, mas, a médio e longo prazo, geram
grandes frustrações.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador José Roberto Arruda.
Por uma questão de atraso no avião que deveria conduzir-me a Brasília, não tive oportunidade de
estar presente à sessão de abertura, mas tomo conhecimento de que o assunto foi aqui debatido por
nobres Senadores- cujo nome V. Ex" mencionou -,
entre os quais se inclui V. Ex&.
Evidentemente, não é justo pensar que o Presidente da República possa, de uma penada, resolver
um problema grave, que tem causas históricas acumuladas. No entanto, é inquestionável que a questão demanda uma observação, ou melhor dizendo,
uma ação que se deflagre em mecanismos de modificação dessa situação, até porque - sei que o Presidente não pensa assim - não se deve entender que
a União pode lavar as mãos por considerar que esse
é um problema dos Estados. No fundo, a União não
deixa de ser uma ficção política; ela existe porque há
um conjunto de Estados reunidos. Uma das coisas
em que se fala é a criação de uma guarda nacional.
Tenho muitas dúvidas se isso é uma boa solução.
Afinal de contas, em um País da dimensão do Brasil,
que é uma Federação, é muito difícil ter-se uma unidade ou uma força que seja capaz de ter a mobilidade e a competência constitucional para cuidar desse
tipo de problema. Mas é hora de recolher sugestões
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e de mobilizar todas as energias políticas para encontrarmos soluções para essas questões.
Sr. Presidente, para concluir, meditemos sempre no problema da Federação, dessa relação entre
os Estados federados e a União, principalmente nas
repercussões que têm as políticas macroeconômicas
sobre os Estados. Por mais que os Estados queiram
colaborar e respaldar politicamente essas iniciativas
no campo da macroeconomia, há um efeito sobre
eles muitas vezes trágico na perda de receita, no
agravamento das contas públicas.
Espero que, com o projeto executivo que o
Presidente da República enviou ao Congresso para
o reescalonamento das dívidas dos Estados num
prazo de trinta anos e essas outras medidas que se
cogitam no campo das reformas constitucionais,
possam os Estados recuperar poder de investimento
e seus governantes tenham condições de cuidar daqueles assuntos pertinentes à Administração Pública
Estadual.
Esperamos que nesta semana essas propostas
sejam anunciadas e possam, como disse o Senador
José Roberto Arruda, ser amplamente debatidas e
melhoradas. Espero, enfim, que desse debate surjam propostas capazes de mudar o curso dos acontecimentos.
.,
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o Senador Guilherme Palmeira. (Pausa)
Com a palavra o Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr<'s e Srs.
Senadores, a crise financeira que assola o País tem
contribuído para desestabilizar algumas instituições
financeiras e bancáriàs que aqui operam, particularmente bancos regionais criados para promover o desenvolvimento da Região Amazónica.
Nos últimos dias do mês de julho, recebi uma comunicação telefôníca da Presidente do Banco da Amazônia S/A, Dr4 Flora Valadares Coelho, dando conta de
que havia sido determinado o encerramento das atívidades bancárias da sua agência no Município de Xapuri, que hã mais de 30 anos prestava os melhores
serviços àquela cidade do Vale do Rio Acre.
A Presidente do BASA informou-me, ainda,
que outras três agências, localizadas nos Municípios
de Tarauacá, Sen~Madureira e_Feijó, também estão
sob a ameaça concreta de fechamento, se os seus
balanços contábeis continuarem apresentando prejuízos, na mesma situação que fulminou a. agência
de Xapuri.
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Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, é com o
maior pesar, é com o maior constrangimento que cumpro o dever de registrar tais fatos e ameaças, inclusive
porque imagino o pesar e o constrangimento que, por
seu turno, sofre a própria Dr4 Flora Valadares, Presidente do BASA, que, no ápice de urna carreira vitoriosa nos quadros do Banco Central do Brasil, foi levada
a desempenhar as funções de Presidente do BASA e o vem fazendo exemplarmente, com grandes competência e responsabilidade, e somente adotou aquela
decisão depois que a agência de Xapuri apresentou,
por seguidas vezes, prejuízos semestrais.
Tudo isso tem a peculiaridade cruel de revelar
o esvaziamento das atividades económicas no Acre,
porque as agências do Banco da Amazônia, que
existiam nos sete municípios mais antigos do Estado, sempre foram responsáveis por parte ponderável
da sua movimentação bancária, que se concentrava
exatamente nas agências voltadas para o financiamento dos produtores de borracha, desde os idos
tempos em que a heveicultura era uma atividade altamente lucrativa e contribuía para alavancar o progresso e o desenvolvimento do meu Estado, aliás,
não apenas do Acre, mas de toda a Amazônia.
Ainda acredito, Sr. Presidente, na possibilidade
de ser evitado o fechamento de outras agências do
BASA. Para tanto, é forçoso que tanto o Governo
Estadual quanto o Governo Federal aloquem recursos com o fito de reforçar seu movimento rotineiro,
permitindo-lhes financiar os empreendimentos comerciais existentes na área empresarial dos respectivos municípios; é imperioso que se quebre esse
processo perverso, inclusive porque, recentemente,
também o Banco do Brasil encerrou as atividades da
sua agência em Xapuri, reduzindo a cidade a uma
única agência, a do Banco do Estado do Acre. Acontece, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, que o Banacre, por seu turno, está enfrentando uma crise económica e administrativa sem
precedentes, forçado, inclusive, a negociar com o
Banco Central um empréstimo através do Proer, na
tentativa de sanear suas estruturas e voltar a operar
com eficácia e perenidade. Se tal não ocorrer, todavia, o provável é que o Banco do Estado do Acre
seja privatizado - o que acho difícil - ou liquidado.
De toda forma, o Município de Xapuri está na iminência de ficar sem qualquer agência bancária.
É um problema muito sério que, como alertei
no início deste pronunciamento, está ameaçando outros municípios.
O Banco do Brasil, também por determinação
do Banco Central, segue a mesma política que vem
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sendo adotada pelo Banco da Amazônia: as agências que não fornecerem resultados lucrativos em
seus balanços durante dois ou três semestres estão
fadadas a verem suas atividades encerradas.
Portanto, aproveitando a oportunidade de meu
pronunciamento, quero formular um veemente apelo
à Presidência e à Diretoria do Banco da Amazônia,
no sentido de que busquem solução para o grave
problema, inclusive procurando acertar com o Banco
Central mecanismos realistas que se adequem à
realidade amazónica. Só assim os municípios do
Acre, hoje ameaçados, poderão contar com a permanência das atividades de um banco tão tradicional
como o BASA, que funciona há mais de 50 anos no
Estado e, em alguns municípios interioranos, há
mais de 30, como é o caso de Xapuri.
Tenho certeza que a Dr4 Flora Valadares,
acreana valorosa, saberá usar os vastos conhecimentos que acumulou em toda uma vida dedicada à
Região, onde já foi Presidente do Banco do Estado
do Acre, Secretária de Fazenda do Estado, lnterventora do Banco Central no BERON e também Presidente do Banco de Roraima. Estou seguro de que
essa vivência lhe propiciará inspiração e sensibilidade para contornar esses problemas, de modo a que
eles não se venham a consumar e agravar ainda
mais a já precária situação do meu Estado do Acre.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Senadores, os precatórios ensinaram-me de
Brasil mais do que os dois anos e meio de Senado.
Não digo das falcatruas, das fát·-'Cas de safadezas
montadas nas administrações estaduais e municipais, dos porões do sistema financeiro ou do caráter
dos homens; digo da gestão governamental, da ilimitada irresponsabilidade com que a coisa pública é
gerenciada.
Governar, hoje, é a arte de postergar deixando
para amanhã o que deveria ter sido feito ontem.
A administração pública federal, estadual e municipal está minada com um sem-número de dispositivos letais, espalhados criminosamente e programados para explodir. E quem os arma sabe disso, por
mais que tentem dissimular o tique-taque do relógio.
Os precatórios, os títulos emitidos e comercializados irregularmente, com generalizada complacência de quem deveria regulá-los, são tão-somente
parte diminuta da fiação da bomba. Acompanhamnos no mecanismo as Antecipações de Receitas Or-
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çamentárias, as famigeradas AROs. E precatórios
legftimos e não pagos que se avolumam ano a ano.
E à resma dos precatórios acrescentem-se as debêntures e mais títulos e mais papéis. Toneladas de
falsas espertezas, de jeitinhos, de malandragens,
com dia e hora marcada para a grande explosão do
futuro.
Pois é contra o futuro - nem tanto remoto - que
se administra o Pafs, porque a palavra de ordem é safar-se hoje, que o amanhã a Deus pertence. E Deus,
como sabemos, é brasileiro, dizem os intrujões.
Mas as bombas não se escondem apenas debaixo desse papelório farto, fácil. Atazanados pela
realidade, incapazes de criar soluções e descobrir
saldas simples, práticas, eficientes (eles detestam
isso, é vulgar; preferem as grandes "sacadas"), os
governadores e prefeitos guerreiam concessões,
isenções, privilégios, protocolos secretos; de novo, .
imolando o futuro.
O caso das montadoras é exemplar. Todos as
querem. Não contabilizam quanto as finanças públicas se comprometam; quanto as reais e mais sentidas aspirações populares sejam sacrificadas.
Tudo isso é de menos. Imbecilizados, não
atentam que procedem como os prefeitos tão ridicularizados de antigamente, orgulhosos de suas fontes
luminosas, de seus calçadões e coretos.
Leio agora uma entrevista do dito "profeta do
capitalismo", Turow. Que diz ele? Que as montadoras víriam de qualquer forma. Que esse era o caminho natural, inevitável. Ou alguém tem alguma dúvida dos imensos ganhos da RenauH ao fechar suas
fábricas belga e portuguesa e migrar para o Brasil?
Viriam, diz ele, sem concessões. Bastavam os incentivos federais.
Mas os nossos governadores e prefeitos as fizeram. Generosamente, irresponsavelmente. Cederam terreno, isentaram impostos e compareceram
com dinheiro vivo. Associaram-se até mesmo na
construção de revendas.
Em plena maré montante liberal de privatizações a qualquer preço, remam na contramão do que
discursam e passam a fabricar automóveis, bicicletas, eletrodomésticos, remédios, tintas, brinquedos,
bebidas.
Segundo alguns cálculos, giram hoje pelo mundo, à busca de aplicações, de 40 a 70 trilhões de dólares. E nós, tão fartos de recursos, sacrificamos os
nossos poucos milhões em sociedades inimagináveis, inexplicáveis, inadmissíveis, por exemplo, ao
próprio "profeta do capitalismo".

Mais uma vez, bombas armadas contra o futuro. Mas que interessa a eles o futuro diante da glória
de hoje de soHar rojões e desfilar pela mldia fantasiados de mecenas automobilísticos?
Pior: mentem. Despudoradamente mentem
quanto ao número de empregos que essas concessões de capitanias vão gerar. Mentem quanto aos
resuHados financeiros em impostos, renda, riquezas,
atividades subsidiárias e empregos indiretos. Incham
os números, estufando suas administrações vazias
de realizações que realmente interessem à população.
Ao mesmo tempo, simultaneamente, perdem o
controle das finanças públicas. É regra. A regra
constitucional relativa à porcentagem fixada com os
gastos da folha de pagamento foi ao lixo. Estados
corno o Paraná e Alagoas queimam hoje 90% do
que arrecadam na folha. E, para pagar a folha, vendem estatais. Que bela tramai Estatais saudáveis,
lucrativas, em liquidação, para financiar revendas de
carros importados.
Diante disso, como age ou reage o Governo
Federal? Que pressões sobre os desmandos estaduais e municipais?
Silêncio. Conivência.
Mesmo porque o pior exemplo vem do centro
do poder, do PlanaHo Central deste Pafs tropical que
elegeu Deus brasileiro. Ad maiorem Dei gloriam.
Cheio de si mesmo, cada dia mais entediado
com a convivência mortal, que insiste em exibir sua
natureza perecível, o nosso rei sol ofusca-se com o
próprio brilho e não vê mais que a sua luz divina. O
Presidente é o supremo mestre das bombas, o senhor da pólvora, o armador das espoletas, o exterminador do futuro.
O passado mexicano e os miados de hoje dos
tigres asiáticos não o demovem. Nada do que acontece com os outros assemelha-se à nossa realidade;
ainda que seja a mesma política econômica, as mesmas mágicas cambiais, com bandas, minibandas
cada vez mais desafinadas, os mesmos e insistentes
défiCits e os mesmos planetários especuladores.
No entanto, o príncipe dos sociólogos não vê
relação nenhuma com o Brasil, adicionando com
isso mais pólvora ao petardo. Ah! sim, as reformas.
Aproveita a ocasião para insistir em "suas" reformas.
Epidérmicas, pífias, ridículas. Um verniz vagabundo,
desbotado sobre o casco arrombado deste Brasil Titanic.
Reformas fiscal, tributária, agrária, bancária, urbana? Políticas industrial, agrícola e de exportações?
Reforma política? Realinhamentos institucionais?
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Disciplinas para o mercado? Não! Que do futuro interessa a reeleição. Tão-somente.
E assim caminhamos. Sem governos. Apenas
fabricantes e armadores de bombas. Sem compromissos com a História. Pantagruélicos, devoram hoje
a nossa fome de ontem e a possibilidade da mesa
do amanhã.
E nós? Que nos dizemos à esquerda que ainda
não permitimos se apagasse a brasa da utopia de
uma sociedade justa, igualitária, fraterna? E nós que
fazemos?
Os saudosistas, os que capitularam, os que estenderam a bandeira branca e se acomodaram dizem: "Nossos velhos sonhos eram bons sonhos•. E
se conformam: "Foi bom tê-los sonhado". E ficam na
mesa do bar das recordações, inertes.
Não! Os nossos velhos sonhos eram bons sonhos e, por isso mesmo, devemos investir para que
tomem realidade. Começando, Sr. Presidente, desde já. Desarmando desde já as bombas espalhadas
Pafs afora para explodir o futuro.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce-.
do a palavra ao nobre Senador Cputinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, há duas semanas, estive aqui, no plenário do Senado Federal,
lembrando o incêndio ocorrido num grande projeto
da Amazônia: o Projeto Jari. Tão polémico projeto,
hoje em mãos de nacionais, teve, em função deste
incêndio, suas atividades sustadas ..
Lembro V. Ex"s que esse projeto representa
uma iniciativa do americano Ludwig, que, na década
de 70, pretendeu implantar um somatório de projetas
ou megaprojetos na Amazônia.
Em função da importância do Projeto Jari, no
que diz respeito à geração de emprego e renda naquela região, envolvendo os Estados do Pará e do
Amapá - o projeto se localiza às margens do Rio
Jari, que separa os dois Estados -, sete mil pessoas
dependem deste projeto. Evidentemente essas pessoas ficaram sem condições de sobrevivência, tendo
em vista que o projeto teve suas atividades suspensas em função do referido incêndio. Em face das negociações do Governador Almir Gabriel, do próprio
Governador Capiberibe, do Amapá, e à intervenção
de vários Parlamentares, inclusive nós, junto ao , obtivemos há duas semanas um encontro com o Presidente do , Luiz Carlos Mendonça de Barros, e com o
Diretor Paulo Hartung, no sentido de apelar para que
o , já que também faz parte do Projeto, com um percentual das ações do Projeto Jari, pudesse intervir,
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em nome do Governo Federal, e tentar salvar esse
projeto, tão importante para aquela região.
Dizia, naquela altura, que o Presidente do garimtiu que iria a Almeirim, no Projeto Jari, no Pará,
na semana passada, juntamente com o seu Diretor
Paulo Hartung. Naquela ocasião dizia que voltaria ao
plenário para confirmar a ida do Presidente do e as
decisões tomadas ali, no sentido de salvar, de viabilizar o retomo às atividades desse grande Projeto da
Amazônia. E, de fato, na semana passada, acompanhei o Presidente Luiz Carlos Mendonça de Barros e
o Diretor Paulo Hartung de São Paulo a Belém, para
participarem de inúmeros eventos, de várias reuniões e sobretudo para participarem exatamente de várias reuniões em Belém, a fim de tomarem decisões
importantes na busca de soluções para viabilizar o
Projeto Jari. De fato, na semana passada, o nosso
Presidente e o nosso Diretor do estiveram no Pará.
É importante tentar fazer um breve relato das decisões ali tomadas. Em primeiro lugar, quero lembrar que
os dois Estados, Pará e Amapá, representados pelos
Governadores Almir Gabriel e Capiberibe, do Amapá,
estiveram juntos em Iodas as negociações e discussões
em favor daquele projeto tão importante para a Região
Amazõnica. Ao chegarmos a Belém, o Presidente do
aproveitou o ensejo para visitar projetas importantes que
essa instituição está financiando no meu Estado. Inicialmente, esteve presente às obras de reconstrução do
Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, no qual não só
o terá uma participação importante como também a lnfraero e o Governo do Estado. Esse projeto vai melhorar
a infra-estrutura do referido aeroporto, que, nos níveis
aluais de tráfego aéreo, já não tem as mínimas condições de operar com mais segurança.
Posteriormente, houve um encontro no Palácio
do Governo com a presença de dois Governadores
de Estado; de Senadores: eu, pelo Pará e Gilvam
Borges, pelo Amapá; de Deputados Federais e Estaduais e de Prefeitos. Os dois Estados estavam presentes a esta reunião em que o Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros discutiu as alternativas de viabilização do Projeto Jari.
Lembro aqui também que, naquela oportunidade, antes do deslocamento para a margem esquerda
do Amazonas para visitar in loco esse grande projeto, localizado na fronteira do Pará com o Amapá, o
Presidente Luiz Carlos Mendonça de Barros visitou
uma fábrica modema de esmagamento da semente
de dendê, a maior do Brasil. Isso demonstra que o
dendê tem grande viabilidade não só na Bahia, mas
também na Amazônia, particularmente no Pará, que
já é o maior produtor de dendê do Brasil.

~~~~~~~~----------c--~---~-~~----------
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Uma das visitas mais importantes do Presidente do foi a um programa de saneamento básico, fundamental para Belém, o Programa de Recuperação
das Baixadas de Belém. Nessas baixadas estão
aproximadamente 500 mil pessoas em condições
subumanas.
Com o financiamento internacional do BID, tendo
a contrapartida do Estado e o importante apoio do ,
este projeto para nós se mostrou muitO caro. Como
Prefeito de Belém àquela época, tive o privilégio de ser
o negociador- junto àquele banco - desse projeto de
infra-estrutura que seria o mais significativo que aquela
instituição estava a negociar com o Brasil.
Esse projeto já deveria estar implantado, apesar de ter sido negociado quando Prefeito de 86 a
88. No entanto, agora começa a ser viabilizado pelo
Governador Almir Gabriel, em função da carência
nacional. O , como um grande banco de desenvolvimento regional e nacional, dá o seu apoio decisivo
para essa iniciativa. Esse banco, como disse há
duas semanas, passou a assumir um papel histórico
muito importante. Além das suas tradicionais linhas
de financiamento e o seu perfil como grande banco
de desenvolvimento para o setor privado, criou uma
diretoria para atender aos reclamos das regiões
mais carentes, voHada ao desenvolvimento regional
que envolve os assuntos sociais e, inclusive, a reforma agrária. Penso que é um viés, um perfil novo que
o assume no Brasil em favor dessas necessidades
prementes das regiões mais carentes do País.
O Presidente do , Luiz Carlos Mendonça de
Barros, juntamente com o Dr. Paulo Artung, que hoje
dirige essa diretoria de caráter regional, ao discutir o
Projeto Jari com as autoridades do Pará e do Amapá, mostrou a importância para aquela região desse
projeto gerador de sete mil empregos diretos e indiretos.
Esse projeto tem como garantia da sua viabilidade econômica a parte florestal, a experiência de
plantação de espécies exóticas na região, voHada à
produção de celulose, mas que adquiriu um know·
how tão significativo que é exemplo de produtividade, de racionalidade no Brasil. Várias regiões do
Vale do Jari estão ocupadas com plantações de eucalipto, ou seja, há uma grande oferta de matéria-prima, o que toma o projeto altamente viável.
Dizia o Presidente Luiz Carlos Mendonça de
Barros que o projeto, para ser viabilizado nessa
nova fase, precisaria de energia não do próprio projeto como anteriormente, onde ocorreu o incêndio
que inviabilizou o funcionamento da fábrica; precisaria de energia para tomá-lo mais rentável. Nesse as-
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pecto, uma das soluções seria a construção de urna
hidrelétrica na região de Santo Antônio mas que demandaria um certo tempo.
A outra solução discutida, em favor do Estado
do Amapá, seria a ampliação do lago de acumulação
da Hidrelétrica de Paredão, triplicando a capacidade
de oferta de energia naquele Estado, resolvendo, assim, um problema de Macapá e gerando excedente
de energia elétrica para o Projeto Jari. Essa solução
envolveria a participação da Eletronorte, da Eletrobrás e do , que aluaria de forma complementar.
Outro aspecto importante defendido pelo é
que o projeto original tinha na sua estrutura um custo muito alto na área social, como ocorre com os
projetas das regiões pioneiras, da Amazônia e do
próprio Nordeste, em que a educação, a saúde, o
atendimento básico às populações, aos empregados
da empresa e aos seus familiares são propiciados
pela própria empresa, onerando os custos de produção e, portanto, o custo final do produto, que, por
isso, perde sua capacidade competitiva no mercado
internacional.
Sr. Presidente, é importante ressaHar que estavam presentes todos os Parlamentares e Governadores, e ficou decidido também pelo Presidente do ,
juntamente com os dois Governadores, que os compromissos sociais do projeto serão assumidos pelos
Governos estaduais, com a ajuda do nessa fase de
transição. Esse foi o acordo com os Governadores
Almir Gabriel e João Alberto Rodrigues Capiberibe,
do Pará e do Amapá, mostrando que dois administradores usaram o bom senso e compreenderam
que de mãos dadas podem resolver os problemas
econômicos e sociais daquela região, viabilizando o
Projeto Jari, por um lado, e criando condições para
atender às populações - cerca de cem mil pessoas
- que vivem naquela região do Vale do Jari. Como
se pode observar, trata-se de área bastante povoada, mas que precisava de urna decisão do nível daquela ali tomada, uma decisão que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, por intermédio do Presidente do , assumiu, de forma clara e objetiva, em favor dos interesses daquela região e da importante
população do Vale do Jari.
O próprio Presidente do e o Diretor Paulo Artung foram pessoalmente àquela região tão longínqua da Amazônia para verificar e, in loco, discutir e
decidir como resolver, de forma definitiva, a viabilidade desse grande Projeto Jari, que interessa aos Governos do Pará e do Amapá.
Portanto, quero fazer justiça à posição firme e
à ação coerente do nesse episódio. O Presidente
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Luiz Carlos Mendonça, sem querer realmente prometer o impossível, mostrou que o projeto deve ter
um perfil novo, redefinindo a oferta de energia e os
aspectos sociais que comprometiam o custo do projeto com soluções corretas, económicas e definitivas. O também, de forma objetiva e rigorosa, aventou a necessidade de reformular o próprio grupo
económico que domina o projeto, exigindo que outros grupos que tenham interesse na produção de
celulose incorporem-se àquele projeto para dar realmente uma solução empresarial correta, tomando-o,
portanto, viável.
. .
O próprio injetará recursos, numa fase prehm•nar, da ordem de R$30 milhões para aplicação em
seguro, e alguns recursos adicionais para o funcionamento da indústria, a fim de que o projeto possa
ter continuidade, crescendo e gerando, daqui a um
ano, benefícios importantes para aquela região.
Quero, então, publicamente, parabenizar o Governo Federal por viabilizar, de forma firme, clara e
precisa, um projeto praticamente inviável em função
de um sinistro ocorrido em suas instalações. E só
uma decisão firme de um banco do nível do poderia
solucionar esse projeto, além, sobretudo, da decisão
coerente e precisa dos Governadores do Pará e do
Amapá juntos, assumindo vários compromissos na
área social para que o projeto fosse, na prática, implantado com segurança.
Destarte, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia
deixar de trazer o relato dessa visita da equipe do
~que, em nome do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, foi à Amazônia levar soluções de interesse
regional que tiveram respaldo unânime dos Governadores dos dois Estados, dos Senadores presentes, dos Deputados Federais, dos Prefeitos e dos
Vereadores, cujas regiões sofrem influência importante desse projeto.
Parabenizo, mais uma vez, o por essa decisão, os Governadores do Pará e Amapá e os representantes do Congresso Nacional por sua participação efetiva na busca e no encaminhamento de uma
solução que salvará, viabilizará e dará continuidade
a um projeto tão importante para o meu Estado, para
o Amapá e para a Região Amazónica. Foi muito sábia a decisão tomada na semana passada.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Coutinho
Jorge, o Sr. Geraldo Melo, 19 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pela Sra. Emília Fernandes, suplente de Secretário.
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A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Retornando à lista de oradores, concedo a palavra à
Senadora Benedita da Silva. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Waldeck Ornelas, por vinte minutos.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sra. Presidente Emília Fernandes, Sra.s e Srs. Senadores, reiteradas vezes vim a esta tribuna para
analisar aspectos do que tenho chamado de princípio do desequilíbrio institucionalizado. São práticas
administrativas, normas legais vigentes que são tomadas como normais, mas que acentuam, consolidam, legitimam e fortalecem os desequilíbrios em
nosso País, sempre com caráter discriminador em
relação às regiões mais pobres, às regiões mais carentes.
•
Em artigo publicado ha cerca de um ano que
foi trazido ao conhecimento deste Plenário em pronunciamento do Senador Ney Suassuna, tive a oportunidade de chamar a atenção para alguns desses
aspectos. Referia-me na ocasião ao crédito educativo, em que apenas um resíduo dos recursos voltados para esses programas se destinam às regiões
mais carentes, exatamente o inverso do que deveria
ocorrer.
Referia-me também ao salário-educação, do
qual os Estados ficam com dois terços dos recursos,
mas que são distribuídos com amparo na arrecadação de cada Estado e não com base em um bolo nacional dos recursos, o que permitiria uma redistribuição das suas aplicações. Igualmente com relação
aos recursos do FGTS, que, reservados sobretudo
ao saneamento básico, são destinados fundamentalmente às regiões que dispõem de mais elevado volume de serviços, mais elevado nível de atendimento, em detrimento daquelas regiões mais carentes. E
são recursos para financiamento; não se trata de re_
cursos afuhâõ pefdido.
-~s aplicações do também têm tido essa marca
característica de consolidar a concentração nas regiões mais desenvolvidas, sem buscar uma ação
para descentralizar esses recursos e, com isso, fomentar a desconcentração da economia nacional.
Até mesmo a política de irrigação não perde o
caráter assistencialísta, para possibilitar que se tenha um modelo de ocupação que estimule a exploração empresarial dos projetes públicos, com a geração de empregos estáveis e salários mais elevados,
firmando uma vocação já reconhecida do Nordeste,

42

ANAIS DO SENADO FEDERAL

uma vocação competitiva em nível internacional, a
da fruticultura irrigada.
Há também a guerra fiscal em que os Estados
se encontram hoje envolvidos e à qual poderemos
pôr um fim, a partir da próxima semana, quando discutiremos a Emenda Constitucional n2 19/96, que
trata dos limites aos incentivos do ICMS praticados
pelos Estados.
Referi-me, ainda naquela ocasião, ao regime
automotivo, o único setor corrigido até agora, mediante medida provisória que resuHou de uma ação
iniciada nesta Casa e para a qual o Presidente da
República emprestou, de logo, o seu apoio. Fica claro, com os efeitos que tivemos com a medida provisória do sistema automotivo, que é indispensável
uma política nacional de desenvolvimento regional.
Aliás, a faHa de política nesse sentido tem sido, com
freqüência, considerada a causa básica da guerra
fiscal em que se encontram envolvidos os Estados
brasileiros.
Venho hoje a esta tribuna para também incluir
nesse rol o setor saúde, cujo papel na consolidação
dos desequilíbrios deve ser medido pelos diferenciais dos gastos per capita em nível estadual, realizados em 1996. Com efeito, temos uma média nacional de R$50,24 por habitante, no ano de 1996, no
Pais. No entanto, registra-se um per capita máximo
de R$63,39 no Estado do Paraná. Acima da média,
contudo, estão apenas seis Estados. E quais são
eles? Paraná, São Paulo, Rio Grande. do Sul, Distrito
Federal, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Excetuandose o Distnto Federal, todos os demais estão localizados nas Regiões Sul e Sudeste do País. Abaixo da
média nacional encontram-se 21 Estados, sendo
que aquele que apresenta o per capita mais baixo é
exatamente o Estado de Roraima, com R$25,41, o
que significa 50%, ou seja, metade da média nacional, 40% do per capita máximo verificado. Vejam
que não estamos comparando valores absolutos e
sim percentuais do que foi aplicado no País, no ano
de 1996, em relação a cada habitante.
Como conseqüência, temos que a Região Norte, com 7,2% da população nacional, recebe apenas
4,4% dos recursos do SUS; o Nordeste, com 29%
da população e metade dos pobres do Pais, recebe
apenas 23,7% desses recursos; o Sudeste, com
42,4% da população, recebe 48,9% dos recursos. O
Estado de São Paulo, especificamente, com 21,6%
da população, recebe 26,9% dos recursos. ou seja,
dos 6,5% de acréscimo do Sudeste, São Paulo sozinho abocanha nada menos que 5,3%. É a concentração dentro da concentração.
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Isso sem se considerar que parcela significativa da população dos Estados mais ricos, em face ao
mais elevado nível de renda, dispõe de outros meios
para cuidar de sua saúde. Levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Medicina de Grupo mostram que em 1994, enquanto apenas 0,2%
da população de Rondônia tinha algum tipo de plano
de saúde, esse percentual se elevava para nada menos que 26% em São Paulo. Isso agrava ainda mais
o quadro da concentração, mostrando forte distorção
na aplicação desses recursos.
O Sr. Edison Lobão - V. Ex" permite-me um
aparte, nobre Senador Waldeck Omelas?
O SR. WALDECK ORNELAS- Pois não, nobre Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão - Senador Waldeck Ornelas, o que V. Ex- relata alguns de nós já conheciam,
porém clama aos céus a injustiça que se pratica no
País no que diz respeito ao Nordeste brasileiro, cuja
população equivale a 1/3 da população brasileira.
Todavia, os recursos que o Nordeste recebe para
saúde são inferiores aos destinados ao Estado de
São Paulo. Há um dado, que me parece especial,
para o qual quero chamar a atenção de V. Ex": a população mais pobre, mais carente, é exatamente a
que mais adoece. E mais adoece porque razão? Primeiro, porque é mal nutrida, o que não ocorre nas
regiões mais ricas. Segundo, e principalmente, porque nas regiões mais carentes, mais pobres, praticamente não existe serviço de saneamento básico
nem água tratada de boa qualidade. E não há remédio melhor para a cura e a prevenção de doenças do
que a água de boa qualidade oferecida à população.
Na medida em que não há água de boa qualidade,
as pessoas, repito, adoecem muito mais. E é exalamente a faixa da população que mais adoece que
menos recebe recursos do Ministério da Saúde. Alguma coisa está profundamente errada, e é contra
isso que se levanta V. E~. representando a voz dos
nordestinos. Trago aqui a minha palavra de solidariedade a V. Ex' pelo tema que levanta, nesta tarde,
no Senado da República.
O SR. WALDECK CANELAS - Agradeço o
aparte de V. E~. Isso ocorre não apenas no Nordeste, mas, de modo geral, também no Norte e no Centro-Oeste, as regiões mais pobres da Federação.
Essa mecânica da concentração tem um sentido. Veja V. Ex" que dos cinco Estados que mais
gastam com pessoal, em relação aos dados de
1996, três são, coincidentemente, os que mais recebem recursos do SUS per capita.
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O gasto com pessoal do Rio de Janeiro, em
1996, foi de 87,5%, e os recursos per capita recebidos do SUS foram R$54,85; o Rio Grande do Sul
gastou 86,8% com pessoal e recebeu R$59,57 per
capita do SUS; o Paraná teve 76,8% de gasto com
pessoal e recebeu R$63,39 per capita do SUS, o
mais alto do País, com a agravante de que o Paraná
aplica somente 5% de seus recu.rsos próprios em
saúde. Esses Estados aplicam menos em saúde
para compensar o seu desajuste fiscal.
O que se observa, Sras e Srs. Senadores, é
que esses Estados não fizeram os seus ajustes fiscais e estão sendo subsidiados pelo Governo Federal mediante o Sistema Único de Saúde.
Mais uma vez aqui se pune a eficiência de
quem gasta menos com pessoal. Esses, coincidentemente, recebem menos recursos do SUS.
É o caso de Roraima, que gasta 33,1% com
pessoal e recebe R$25,41 per capita do SUS, o
mais baixo de todo o País; Tocantins gasta 40,7%
com pessoal e recebe R$35,56 per capita do SUS;
Amazonas gasta 49,3% com pessoal e recebe
R$28,90 per capitado SUS; Ceará gasta 51% com
pessoal e recebe R$45,33 do SUS - todos abaixo
da média nacional-; Bahia está em quinto lugar, com
56% de gasto com pessoal e R$33,01 de recursos
do SUS - é o 4° Estado do Brasil em população e o
21° no recebimento de recursos do SUS, em tennos
per capita, bem abaixo da média nacional.
É por essas e outras, Sra. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, que o Brasil é um país injusto, como
diagnosticou o Presiden1e Fernando Henrique Cardoso.
E quem denuncia essas distorções é o próprio
Ministro da Saúde, quando diz que vivemos hoje a
lógica do faturamento.
Com efeito, os repasses aos Estados e Municípios não são feitos em função das necessidades da
população, mas em decorrência do faturamento da
rede de saúde; daí a inversão de prioridades.
O resultado é que ações como o Programa do
Leite, a compra de medicamentos, o combate à dengue, a assistência à saúde da família e tantos outros
de interesse social acabam ficando sem recursos.
Precisamos, por isso mesmo, corrigir o SUS.
Essas distorções decorrem do pagamento com produção.
É um absurdo que as áreas do país que concentram maior número de pobres sejam exatamente
as que recebem menos recursos. Elas não recebem
sequer para os serviços mais simples, enquanto nos
Estados mais desenvolvidos se concentram os gas-
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tos para atender aos procedimentos mais complexos.
Isso resulta do modelo equivocado que paga
de acordo com a prestação dos serviços e não de
acordo com as necessidades da população. É o
mesmo desvio que se vê no crédito educativo, em
que a oferta ocorre em função da disponibilidade de
serviços pela rede de educação. Na rede de saúde
na distribuição dos recursos não se observa as carências da população. É um absurdo que pode ser
corrigido com simples medidas administrativas, mas
que não será corrigido se depender de colegiados
corporativistas.
É fundamental que se faça a descentralização,
mas esta não pode dar-se aleatoriamente, de modo
anárquico, como vem ocorrendo em nosso país. A
experiência mostra que não basta que a União deixe
de exercer determinada função, que deixe de prestar
"determinado serviço para que outro nível de Governo a assuma.
Descentralizar não garante, automaticamente,
prioridade para as ações preventivas. São indispensáveis ações de capacitação e de assistência técnica, capitaneadas pelo Governo Federal, seja por
meio de órgãos próprios, seja por meio de órgãos
dos Estados, seja por meio de entidades civis mobilizadas para esse mister. Só assim serão asseguradas a eficiência da aplicação ~os recursos e a definição de critérios objetivos para as prioridades que devem ser observadas. Do mesmo modo é fundamental que haja uma política de recursos humanos. Vemos que em São Paulo existem 18,7 médicos para
cada 10 mil habitantes. Esse número cai abruptamente para 7,8 para cada 10 mil habitantes, na Região Nordeste e para 6,1 na Região Norte. Há, portanto, ainda, necessidade imperiosa de criação de
cursos de Medicina nas áreas menos desenvolvidas
do Brasil, sem concessões ao corporativismo, que
julga já existir no País número suficiente de profissionais em relação a padrões adotados, mas sem
observar a distribuição espacial e territorial desses
profissionais. O que se conclui daí é que o País precisa de uma política global de descentralização. O
que defendemos em relação ao setor industrial também queremos em relação aos serviços sociais que
devem ser prestados à população.
Sr" Presidente, Sras e Srs. Senadores, se for
preciso, faremos uma lei para evitar que o discricionarismo administrativo impeça que essas correções
sejam feitas. O Senado teve papel importante na
aprovação da CPMF. Foi aqui que nasceu a emenda. Ainda há pouco, ao apreciar a emenda da Previ-
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dência, a CCJ aprovou a transformação da CPMF
em contribuição permanente, mas ela precisa ser,
antes de tudo, instrumento de justiça social. Várias
medidas podem ser alinhadas sem sentido de
exaustão da matéria, mas algumas se impõem.
1. É preciso que o per capita seja nacionalmente unificado;
2. Mais ainda, que os Estados mais pobres recebam proporcionalmente mais, para superar distorções que se refletem nas mais elevadas taxas de
mortalidade infantil, de morbidade e nas mais baixas
taxas de expectativa de vida;
3. A implantação do piso de atendimento básico, ora proposto pelo Ministro da Saúde - R$1,00
por habitante/mês - deve ser visto como um paliativo, não como solução, apenas o primeiro passo para
corrigir distorções, já que nada menos que 82% dos
municípios brasileiros recebem recursos abaixo desse nível. Isso quer dizer que de dez municípios oito
recebem menos de R$1,00 por habitante/mês para
atendimento de saúde; dos quase seis mil municlpios brasileiros cerca de cinco mil estão nessa situação;
4. É indispensável reformular a estrutura de
gastos dos recursos do SUS para enfatizar a medicina preventiva, a saúde pública, a vacinação e o controle de endemias, que não têm tido a atenção devida;
5. Os Estados e municípios não podem se eximír de suas responsabilidades na área da saúde. Os
seus recursos próprios precisam ser adicionados
aos da União, para que o País possa ter uma política
de saúde que alcance a todos os brasileiros.
Quero, neste momento, convocar o Senado,
para que possamos corrigir essa injustiça que solapa
a Federação e compromete o futuro do nosso País.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes} Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira.
(Pausa.}
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.} - Sr41
Presidente, Srs. Senadores, nesses últimos três
dias, tenho recebido inúmeros e dramáticos apelos
de mutuários da empresa Encol, desesperados com
a possibilidade de perderem as economias de uma
vida inteira, investidas na compra do que lhes daria
a casa própria.
·
·
O meu pronunciamento de hoje, no .emtanto,
não nasceu desses apelos, embora o fortaleçam sobremodo. Eu ocuparia esta tribuna, nesta segundafeira, de um modo ou de outro, por força da perplexi-

dade suscitada pelos incompreensíveis riscos que,
segundo os jornais, parecem envolver as poupanças
de dezenas de milhares de brasileiros.
Na verdade, chego a colocar em dúvida o noticiário da imprensa em tomo do assunto, tal o absurdo desse eventual colapso empresarial, de gravíssimas inconsequências e que prejudicaria, de imediato, tantas fammas de nossos patrícios.
E isso, Sr. Presidente, num instante em que a
população como um todo, oferecendo, pelo sacrifício, uma notável contribuição à estabilização da nossa economia, aguarda soluções que amenizem os
agudos problemas da habitação e do desemprego
crescente.
Não vou me referir, pois esta não é a oportunidade adequada, às razões que levaram a empresa à
situação de dificuldades em que se debate. O tempo
de maturação de suas obras (cerca de três anos
para cada ediffcio) e os efeitos bruscos dos planos
económicos do governo, entre os quais o Real - que
dissolveu a inflação para o efeito do reajustamento
das prestações, mas não totalmente em relação aos
custos dos materiais e das obras como um todo -, terão constituído um fator altamente perturbador nas
finanças da empresa.
A minha estranheza, St4 Presidente, reside no
fato de que a mencionada construtora, com elevadas
dividas junto a numerosos bancos, há algum tempo
está sob a responsabilidade gerencial do poder federal. À sua frente está um qualificado especialista indicado pelo Banco do Brasil, que, juntamente com a
Caixa Econômica Federal e o Banco do Estado de
São Paulo, sob intervenção do Banco Central, lidera
um pool de 13 bancos - representativos de 38 bancos credores -. na efetivação de um acordo que garanta 1,2 bilhão de reais, em recursos do Sistema Financeiro da Habitação, para a retomada de cerca
das 700 obras paralisadas da Encol.
A essas organizações juntam-se igualmente
outras estatais, o e o Banco de Brasília, também
credores da referida construtora.
Dos bancos envolvidos, portanto, quatro dos
mais representativos do nosso sistema financeiro
vinculam-se diretamente à orientação que lhes traça
o Governo através do Ministério da Fazenda, em
nome dos quais o técnico Jorge Washington de
Queiroz assumiu, como autêntico interventor. a Presidência do grupo Encol.
_!'_ar.e_ce-me claro que, a partir de um determinado instante, o problema da construtora foi assumido
de fato e de direito pelo Governo FederaL E o fez,
aliás, com muita oportunidade e alto espírito público,
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pois o Poder Central não poderia se omitir frente a
uma situação empresarial grave, que abarca os interesses de 42 mil mutuários e de 12 mil funcionários
da Encol, num universo familiar de aproximadamente um quarto de milhão de brasileiros.
Tem-se, então, delineada a óbvia responsabilidade do Poder Federal em cumprir o seu dever de
salvaguardar a poupança de um numeroso grupo de
brasileiros.
Segundo o noticiário da imprensa, a crise que
volta a fazer trepidar a Encol está na perspectiva de
que o Banespa teria demonstrado sua intenção de
retirar-se do pool de bancos, acordado em maio
passado. Credor de R$87 milhões da Encol, o Banco do Estado de São Paulo entraria com R$300 milhões para um caixa comum, que, realizando o capital de R$1 ,2 bilhão, sustentaria o acabamento das
obras paralisadas da empresa.
Quando, entre nós, se fala em bihão de reais,
infelizmente, tal valor já não tem a significação que
deveria ter, tais os escândalos lamentavelmente
acontecidos no Pafs, especialmente nos. selares
bancários e previdenciário, que aprofundam as nossas perplexidades com as repetidas citações de
avantajados alcances de bilhões e bilhões de reaisl
A ser verdadeiro o noticiário em tomo das dificuldades da Encol, pode-se presumir que o Banespa estaria preferindo perder o seu crédito de 87 milhões de
reais à opção de investir 300 milhões junto às parcelas
de outras dezenas de organizações bancárias do melhor conceito nacional e internacional. Além das entidades estatais que lideram o acordo de maio, não faltarão criatividade e competência a bancos como o BCN,
ltaú, Bandeirantes, Banrisul, BNB, Excei-Econômico,
Bemge, BMC e Ómega. entre outros credores da empresa construtura, para levarem adiante um negócio
imobiliário seguramente lucrativo.
Segundo as informações divulgadas da Sj4
Ieda Maria Mazzucato, presidente da Associação
dos Mutuários da Encol, já foram pagos à empresa
2,4 bilhões de reais em prestações. Aos 42.000 mutuários falta pagar, se receberem os apartamentos
contratados, 4 bilhões de reais em prestações.
Em resumo: com o investimento final de 1,2 bilhão, os bancos asseguram-se de receber 4 bilhões
de reais.
A referida liderança da Associação dos Mutuários vai mais longe nos seus comentários, lembrando
os 20 bilhões com que o Governo Federal, por meio
do Proer, protegeu os correntistas do Econômico e
do Nacional.
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Diz ela: "Nossos recursos também vieram de
poupanças. Portanto, também merecemos uma proteção, que custaria só 2,5% daquela ajuda Federal".
Os jornais, aliás, estão cheios de declarações
de mutuários da Encol, angustiados com a ameaça
de perderem suas poupanças. Um deles disse que
se decidira pela compra de um apartamento anunciado pela Encol porque a empresa lhe parecia sadia, com seus canteiros de obras funcionando regularmente. Sua famflia, sacrificando férias e outros
confortos, economizara por mais de cinco anos para
confiar à empresa todas as suas economias por um
apartamento prometido.
S...s e Srs. Senadores, não preciso enfatizar as
graves conseqüências que adviriam de uma eventual falência da Encol, considerada a maior empresa
de construção do Pafs. Teria efeitos dramáticos em
nosso mercado imobiliário, exalo no instante em que
o Governo Federal cria estrmulos para a poupança
interna e para o pretendido sucesso da nossa politica habitacional. Os próprios bancos são obrigados a
investir no setor, deles buscando-se a contribuição
que amenize a nossa dramática carência de habitações.Tal desastre econômico, por outro lado, iria
comprometer por gerações as nossas perspectivas
de poupança interna, com sérias seqüelas para os
fundos de pensão, a nossa maior esperança no
campo da poupança e da previdência privada. Não
mais se confiaria em nenhuma instituição se a maior
de todas, no ramo da construção, deixou-se atropelar por más administrações, em que pese estar sendo conduzida por organizações estatais como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco Central e
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, os maiores avalistas da saúde econômico-financeira brasileira.
Ao que sei, o Ministério da Fazenda está atento para o problema, certo da gravidade de uma situação empresarial com amplas possibilidades de solução, e se vontade política existir para se dar continuidade às programações que visam estimular a
construção de habitações e a manutenção e criação
de empregos.
Sr' Presidente, estou elaborando um projeto de
lei a ser formalizado nas próximas semanas, no qual
instituo um seguro que favoreça os mutuários de
compra de habitação a serem construídas. O objetivo da proposição é o de evitar, no futuro, episódios
como os da Encol, nos quais mutuários de boa-fé,
levados por propagandas, muitas vezes enganosas,
deixaram-se seduzir por empreendimentos que a fis-
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calização oficial devia saber poderiam não ser ulti·
rnados.
Com esse projeto, o Poder Federal estaria garantindo - pelo seguro, não com recursos públicos, a
poupança dos que, confiando na administração do
País, não temeriam investi-la na aquisição de sua
casa própria.
O Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Ex' um
aparte?
_
O SR. EDISON LOBAO - Ouço o aparte do
nobre Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá - Senador Edison Lobão,
quero louvar a iniciativa de V. Ex". Sem dúvida nenhuma, a retornada da atividade económica do País,
visando à geração de empregos, casa com a necessidade da retomada rnassiva de um programa habi·
tacional em nosso País, quer para a população de
baixa renda, quer para a classe média, e é extremamente absorvedora de mão-de-obra. A questão específica da Encol, levantada por V. Ex", foi urna espécie de ducha de água fria no mercado de classe
média de compra de imóveis, que efetivamente ficou
paralisado ou, se não paralisado, pelo menos combalido com essa mácula jogada sobre o mercado
com a paralisação das obras das milhares de habitações em construção pela Encol. Entendo que é da
maior importância buscar um mecanismo, como V.
Ex' aborda no seu discurso, que procure assegurar,
com recursos do próprio mercado, do próprio Sistema Financeiro da Habitação, condições para que
aquele comprador, quer de baixa renda, quer de
classe média, saiba que estará garantido ao poupar
no investimento da construção do sonho da casa
própria. Sem dúvida nenhuma, esse é um assunto
extremamente importante para a economia e para a
questão social do País. V. Ex", com a contribuição
desse projeto, vai indicar um caminho importante
para ampliar a discussão que virá em prol de todos
os brasileiros. Quero parabenizá-lo pela iniciativa.
O SR. EDISON LOBÃO- Muito grato a V. Ex",
Senador Romero Jucá.
Em verdade, o setor da construção civil é um
dos mais importantes e mais ativos da vida económica deste País. Ele é gerador de milhões de empregos, além de ser um caminho por meio do qual
aqueles que ainda não possuem a sua casa própria
têm a perspectiva de vir a obtê-la amanhã. Não podemos mais submeter esse setor da vida ativa, portanto financeira, deste País aos solavancos de cada
dia, às circunstâncias como esta a que estamos assistindo com esta empresa. que é considerada a
maior do País e uma das maiores do mundo em ma-

Agosto 1997

téria de construção civil. O Governo precisa encontrar uma solução para esse problema imediato, e
nós do Congresso Nacional vamos encontrar, por intermédio do projeto que estou oferecendo e que haverá de receber a contribuição de todos os Srs. Senadores e Deputados, amanhã, uma situação de estabilidade completa para aplicação dos recursos da
poupança familiar.
O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex' um
novo aparte?
O SR. EDISON LOBÃO -Ouço V. Ex' com
prazer.
O Sr. Romero Jucá- Eu gostaria de registrar a
importância dessa questão. Temos de ampliar o programa habitacional do País para as diversas classes
económicas não com recursos públicos, porque esses são escassos. O que V. Ex" diz é muito sério e
importante. O que o Poder Público tem de fazer é
buscar regular o mercado, garantir e segurar o mercado para que a poupança privada seja transformada nas milhões de habitações de que os brasileiros
precisam. O brasileiro precisa poupar, investir na
sua câsa própria, mas tem de ter a segurança de
que o seu dinheiro não vai virar fumaça. Sem dúvi·
da, o projeto de V. Ex" põe nos trilhos a idéia de fazer o setor público garantir, por intermédio de recursos privados, essa questão de fundamental importância para o funcionamento desse mecanismo.
O SR. EDISON LOBÃO - Conheço - e certamente todos os Srs. Senadores - dezenas de pessoas que lançaram mão de suas poupanças integrais, venderam bens, muitas vezes imóveis, e adquiriram o seu imóvel, o seu apartamento nessas
construtoras, entre as quais a Encol, pagando à vista
- para pagar mais barato - um apartamento ainda
na planta. Hoje, há milhares de fam~ias nessa situação, com o apartamento ainda na planta. porém totalmente pago, resgatado pelo mutuário.
Ora, essa é uma situação que não pode prosseguir. Essas Iam~ não podem ser lançadas ao abandono pura e simplesmente. O Governo tem o dever de
prestar-lhes assistência, porque, na verdade, o que fizeram foi feito com base em sua poupança.
Recentemente fui a uma reunião, convidado
pelo Ministro da Fazenda- creio que V. Ex", Senador Romero Jucá, também estava presente ·, quando o Ministro lançou um grande plano de construção
da casa própria, com várias inovações no sistema
atual de habitação. Trata-se de um plano interessante, que haverá de gerar recursos e empregos, numa
motivação global, para que cada qual que não tenha
sua casa própria possa adquiri-la.
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Ora, que segurança, que garantia pode ter hoje
o brasileiro que investiu seus recursos no novo plano
do Governo - que na verdade envolve os recursos
privados - se não se resolver essa questão emergente da construtora Encol, a maior do Pafs e uma
das maiores do mundo nesse setor?
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, essa é
uma questão em relação à qual o Senado não poderia ficar alheio, porque diz respeito a mais de 250 mil
pessoas neste País. Uma construtora apenas vendeu imóveis e ainda não os entregou a cerca de 42
mil mutuários. Precisamos encontrar uma solução
para que essas famílias não fiquem ao desabrigo, ao
abandono e ao desespero, desesperançadas para o
resto da vida.
· Era o que eu tinha a dizer, Sr' Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá,
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr'
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tive a honra de
presidir, neste Senado, uma Comissão de investigação e sindicãncia para acompanhar a trágica fatalidade que ocorreu no rrcu Estado, que foi a morte de
dezenas de bebês na Maternidade Nossa Senhora
de Nazaré, pertencente ao Governo do Estado. Presidi aquela comissão e, em trabalho com outros Senadores e Senadoras, acompanhamos o brilhante
esforço do Ministério Público Estadual de Roraima
para buscar, nessa investigação, causas responsáveis e, principalmente, apontar providências para
que fatos lamentáveis como aqueles não se repetissem novamente.
Da tribuna do Senado, tive, em diversas oportunidades, a condição de comunicar à Casa que o
Ministério Público de Roraima movia ação contra o
Governo do Estado, responsabilizando o Governador e o Estado pelas mortes daquelas crianças que
estavam sob a guarda e responsabilidade de uma
maternidade e, portanto, sob o manto do Estado de
Roraima e do Governo Estadual.
Nesta semana, o Juiz de Primeira Instância de
Roraima condenou o Governador do Estado e o Estado de Roraima a indenizar as famílias das mais de
sessenta crianças que morreram na Maternidade
Nossa Senhora de Nazaré por desleixo, por falta de
atendimento, por falta de competência, por incúria,
enfim, por uma série de questões que foram levantadas nas investigações.
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Essa condenação do juiz de primeiro grau enche
de alento a nós que fazemos políticas com seriedade
em Roraima e no País, porque vemos que a Justiça,
em determinados momentos, toma com responsabilidade as suas decisões e pune aqueles que efetivamente são responsáveis por atas lamentáveis, como o
de Roraima, o de Caruaru - lembrando a morte de
pessoas na hemodiálise - e tantos outros casos escabrosos que palmilham a história do nosso País.
Registro esse fato auspicioso e a decisão da
Justiça no sentido de condenar o Governo do Estado. Essa condenação de indenização pela Justiça de
Roraima ·abre a condição de o Ministério Público
também mover ação judicial por crime contra o Gov~:~mador dº Estado, contra o Secretário de Saúde
do Estado e ainda contra a Diretora do Hospital.
Espero que a Justiça de 1° Grau se mantenha
nessa posição e que a Justiça de 2° Grau - ou seja,
os Desembargadores do Estado de Roraima, que infelizmente muitas vezes têm tomado decisões na
contramão da história - não tente reformar essa sentença de indenização que foi dada no 12 Grau.
Se isso ocorrer, estaremos ao lado do Ministério Público para vir a Brasília recorrer ao Superior
Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal a
fim de que a decisão seja mantida. Queremos justiça
em Roraima. Queremos que os responsáveis pela
morte das mais de sessenta.çrianças na maternidade sejam punidos, para que fatos como esse não
ocorram novamente.
Encerro meu pronunciamento, portanto, Sr' Presidente, louvando e aplaudindo o trabalho do Ministério
Público de Roraima, do Procurador Marco Reginold e
do Procurador-Chefe, Dr. Eurico Salles, enfim, de todos que, com seriedade e denodo, cumpriram sua determinação e levaram o Governo do Estado a essa
condenação, que não traz de volta as crianças, mas
pelo menos aponta os responsáveis e tenta reparar um
pouco do sofrimento que se impingiu a todo o Estado.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A
Sr' Senadora Benedita da Silva enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. ExJ será atendida.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (BLOCO-PTRJ) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, como
representante do Estado do Aio de Janeiro no Senado Federal e cidadã brasileira, quero manifestar meu
repúdio e mlrilia preocupação quarito à decisão do
Presidente norte-americano Bill Clinton, pondo fim
ao embargo de armamentos para a América Latina,
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imposto há mais de 20 anos, em 1978, pelo então
Presidente Jimmy Carter.
A ~mérica Latina precisa investir em politicas
soeia,is para fazer frente à fome, à doença, ao desemprego, à falta de moradia e educação, ao quadro
assustador da pobreza generalizada que só vem aumentando nesses últimos anos. Precisa investir na
geração de emprego e renda, na produtividade, na
geração de riquezas para atender aos mercados interno e externo, para ser competitiva no inevitável
processo de globalização das economias.
O governo norte-americano, pressionado pelos
grandes fabricantes de armamentos e de olho num
mercado fabuloso, quer voltar a vender armas sofisticadas ~o chamado Terceiro Mundo. Espera-se que
os governantes latinos não cedam ao 'canto da sereia'. Investir em armamentos pesados e de alta tec·
nologia num momento em que vários países latinos
celebram seus acordos de paz, em que buscam sedimentar suas democracias, em que a ONU prescreve como prioridade absoluta o investimento no ser
humano, adquirir armamentos pesados num momento histórico cujo movimento é inverso - a busca de
acordos de desarmamento - é ceder aos interesses
unilaterais, financistas e estratégicos, da mais poderosa economia do planeta, que pretende ampliar,
com um apetite voraz que busca sempre a 'parte do
leão', o seu mercado internacional.

Era o que tinha a dizer!
Muito Obrigada!
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes} - A
Presidência designa para a sessão deliberativa ordinária de amanhã, às 14h30min, a seguinte

ORDEM DO DIA
-Item únicoPROJETO DE LEI DA CÂMARA N219, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n2 19, de 1997 (n2 2.843197, na Casa de origem}, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o
Presidente da República a proceder à restituição dos
bens de que trata o Decreto n2 65.157, de 15 de se·
tembro de 1969, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob n2 321, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Lúcio Alcântara.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16h15min.)

Ata da 9~ Sessão Deliberativa Ordinária
em 5 de agosto de 1997
:31 Sessão Legislativa Ordinária da 5()!! Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Lucídio Portel/a

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães- Antonio Carlos ValadaresBello Parga- Benedita da Silva- Beni Veras- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Casildo Maldaner Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy Élcio Alvares - Emília Fernandes - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson
Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena - Jader Barba-

lho - Jefferson Peres - João França -João Rocha Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio
Ferreira - José Roberto Arruda - Júnia Marise Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marluce Pinto Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros
- Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá
- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Valmir
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Campelo- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 63 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
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O Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador
Eduardo Suplicy, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM N° 136, DE 1997
(n° 866/97, na origem)
Senhores Membros po Senado Federal,
Nos termos do artigo 84, inciso XIV, combinado com o artigo 52, inciso III, letra
"d", da Constituição Federal, submeto à consideração do Senado Federal o nome do Senhor
GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO para exercer o cargo de Presidente do Banco
Central do Brasil.
O Senhor Gustavo Henrique de Barroso Franco é pessoa de reconhecida
competênciá.para o desempenho dessa elevada função, como se depreende do anexo "curriculum

vitae 11 •

Brasília, 4

~~~

de

agosto

de 1997.

Fernando Henrique Cardoso

CURICULUM VITAE
Dados Pessoais

Nome
Endereço
Data de nascimento:
Nacionalidade

GUSTAVO H. B. FRANCO
SBS, Quadra 3, Bloco B. Edifício Sede BACEN, 20° andar, tels.
(061) 224-1508,414-1500,414-1600. FAX(061) 223-8349
10 de abril de 1956
Brasileiro

---------------------------~--~---------
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Formação educacional
•

Bacharel em Ciências Econômicas, PUCIR.io de Janeiro. Curso iniciado em agosto de
1975, colação de grau em junho de 1979.

• Mestre em Economia do Setor Público, PUO'Rio de Janeiro. Curso iniciado em março de
1980 e concltúdo com tese defendida e aprovada cum laudae em agosto de 1982.
• Mestre <M.Al em Economia, Universidade de Harvard. Curso iniciado em setembro de
1982. Grau conferido em março de 1985.
• Ph.D em Economia, Universidade de Harvard. Curso iniciado em setembro de 1982. Tese
defendida em maio de 1986 e grau conferido em junho de 1986.

Experiência profissional e acadêmica
•

Diretor de Assuntos Internacionais, Banco Cerural do Brasil. desde setembro de 1993.

• Secretário de Política Econômica Adjunto, Ministério da Fazenda, de maio de 1993 a
setembro de 1993.
~
~~ · ~
-•

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ianeiro. D~anamento de Economia <PUC-

BJ.l. Professor Assistente {tempo integral. 44 horasÍ: esde agosto de 1986. Professor
Associado (tempo integral, 44 horas) de outubro de 1990 a maiO de 1993. Coordenador
do Programa de Graduação, de outubro de 1988 a jullio de 1991. Desde setembro de
1987, membro eleito da Comissão Executiva do Instituto de Relações Internacionais.

•

-.-~~--

Estágios & Fellowshíus
(i) Graduate ftllow Center for Intemational Affairs (CFIA) de agosto de 1985 a agosto de
1986, Han•ard Universíty.
(ü) Fellow, Center of European Studies de maio de 1985 a setembro de 1985, Harvard
Universit:y.
(iii) Nationa] Bureau ofEconornic Research. Inc. (NBER)_,f:ambridge Massachusetts, de
maio a outubro de 1984.
(iv) Centro de Estudos Monetários e de Economia Intemacional (CEMI!IBRE) da
Fundação Getúlio Vargas, de novembro de 1981 a setembro de 1982.
(v) AlLXIliar de Ensino e Pesquisa,Dérortarnento de E<:onomia Pl'C-R I. de julho de !9SO a
novembro de 198!.

Atividades não regulares técnicas e de consultaria
• !1-larço a maio de 1993: Consultor para e. Secretaria de Assuntos Internacionais. !>!inistério
do Planetamento. Para a confecçao de documento sobre capital estrangeiro no Brasil.
• Novembro de 199 2 a maio de 1993: Consultor para a Aracruz Celulose. Para a análise do
impacto da Aracruz sobre a economia do Espfrito Santo. (com Regis Bonellil
• Novembro de !992: Consultor para a Cia Netumar de Navegação. Para a avaliação
patlimonial e econOmica da empresa Brasfrutas Ltda. (com Paulo Fernando Fleury)
• De Abril 1991 a maio de 1993: Consultor para The Economist Intelig(!nce l'nit, Encarregado
da redaçào do relatório trimestral "Brazil, Country Report (analysis of economic and
politicai trends every quarter)", a partir de n• 2, 1991. Icom Winston Fritsch).

• Outubro de 1990 a abril de 1991: Consultor para a UNCED (Unired Naôons Conference on
Environmenr & De>-elopment) para a avaliação da relação entre crescimento económico,
comércio internacional e degradação ambiental. (Com Edward Amadeo e José Márcio
camargo)
• Outubro de 1990 a março de 1991: Consultor para a CEPAL (COmissão Económica para a
América Latina - Nações Unidas) para a avaliação da politica industrial no Brasil e suas
perspectivas. (com Winston Fritsch)
• junho de 1990: Consultor da Sub-secretaria de Assuntos Internacionais da Secretaria de
Planejamento do Ministério da Fazenda. Planejamento e Economia para análise de relatório
do Banco Mundial • Foreign lnvestment Policies in Brazil".
• Maio de 1990: .Consultor Cja Souza Cruz lndústda e Corriércio. Rio de Janeiro. Baboração e
apresentaçã_o de documento e condução de workshop sobre o tema "Europa 1992:
implicaçóes ·para o comércio extedor brasileiro e o setor de papel e celulose• e assessoria no
planejamento estratégico do grupo. (com \Vmston Fritsch)
• De abril de 1990 a maio de 1991: Consultor pari o Instituto de Phnejamento do Rio de
janeiro !PLA.."'-RIO. Prefeitura da ddade do Rio de janeiro.
• janeiro a outubro de !990: Consultor para o Instituto de Estudos para o Desenvol\1mento
lndustnal-IEDI. no pro1eto "A Inserção Intemaoonal da Economia Brasiletra".
• Dezembro de 1989 a maio de 1990: Consultor para a liNCTAD (l'nired JlíatiollS Conference
on Trade and DeveJopment), Genebra, no proJeto "Trade Policies m the 19905".
• Setembro a outubro de 1989: Consultor da Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAlN)
da SEPL~N Presidfnqa da República (juntamente com Marcelo de Pal\·a Abreu e Winston
Fritsch) para análise de relatódo do Banco Mundial sobre reformas nas políticas comercial e
cambial no Brasil.

-----------------~-------------------------------------------------------------------------------------------~

ANAIS DO SENADO FEDERAL

52

Agosto 1997
"~~~

• Março de ·19'89 a maio de 1989: Consultor para a LTNCTAD ( Uniwd Nations Conferr:nce on
Trade and Deve/opmenr). Genebra, no proJeto "Trade Policies and Trade Performance m the
l980s" com estudos de caso sobre Bras ti. Colômbia. Chile e México.
• Março e abril de 1988: Consultor Cia. Souza Cruz Indústria e Comércio. Rio de janeiro.
Elaboração e apresentação de documento e condução de workslwp sobre o tema
"Hipennflação" e assessoria na elaboraçáo de políticas defensivas para o grupo.
• janeiro de 19SS a dezembro de 1988: Consultor para o OECD Developmen r Centre. Pans.
no proJeto "Foretgn Direct lnvestment and lndustnahzation in Deve1opmg Countnes".
• Setembro de 198 7 a maio de 1988: Consultor, convénio Departamento de Economia Pl'CRJ! DEEST (Departamento de Estudos) da Area de Planejamento- ~. Banco Nadonal de
DesenvolVimento Económico e Social, Projeto: "Investimento Direto Estrangeiro no Brasil:
e.xperiénda recente e perspectivas•.
• janeiro de 1986 a janeiro de 198 7: Consultor, convénio Departamento de Economia PUCRJI DEDIP (Diretoria da Divida Pública)- Banco Central do Brasil: Projeto "Sistema
financeiro, esforço de poupança e retomada do cresdmento•.
Participação em comissões e outras atividades
• Dezembro de 1991 a junho de 1992: MembrÕ do Conselho Consultivo do Grupo de
Trabalho Nacional (GTNl da organização da Conferência do Rio-92 (UNCEDl. constituído
para assessorar o GTN acerca do Programa Cientifico paralelo à UNCED.
• Membro da comissão encarregada da organização do 19" Encontro Nadonal de EconomiaCoritiba. Dezembro de 1991.

~.

• Novembm·de 1991: !\1embro do Steering Group constituído pelo Secretariado da VNcrAD
para assessorá-lo acerca de aspectos do proJeto de pesquisa "Recondliation of Envtronmental
and Trade Polides".
• Abnl de 1991: :O.lembro da Comissão de Consultores Ad-Hoc para a avaliação de projetas
submetidos ao P.A.DCT (Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Ciénda e Tecnologia) na
área de estudos sobre política tecnológica industrial (chamada TIB-01-90-09). Fl:"'EP, Rio de
Janeiro, abril de 1991.
• A partir de feveretro de 1991: Consultor ad-hoc para a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São f"aulo. FAPESP.
• Membro da comissão encarregada da organização da mesa de Macroeconomia do 18"
Encontro Nanonal de Economia- ANPEC, Brasília. Dezembro de 1990.
• A parttr de Janeiro de 1991: Consultor ad-hoc para o Conselho Nacional de Pesquisa.
secretana de CiênCia e Tecnologia QiEQ.,
• A partir de dezembro de !990: Membro do Conselho Editorial da RE"\·Ista de Eronomta
Política, €dttadª pelo Centro de Economia Política. São Paulo.
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• A parnr de novembro de !990: Consultor ad:hoc para a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Rio de janetro, FAPERJ.
• A partir de julho de 1990: Membro do Conselho Editorial da revista Análise EconõmJca.
editada pela llrüversidade Federal do Rio Grande do Sul.
• A partir de maio de 1990: Membro do Conselho Editorial da revista Nova Economia,
editada pelo CEDEPIAR, Universidade Federal de Minas Gerais.
· • Março a junho de 1990: Membro da comissão julgadora do 14" Prêmio BNDES vara teses
em economia
• Coordenação da mesa de Macroeconomia do 17• Encontro Nadonal de Economia- 1\NPEC,
Fortaleza Dezembro de 1989.
• Novembro de 1989: Membro da Comissão examinadora do concurso públíco para professor
auxiliar na área de Macroeconomia do Departamento de Economia da Faculdade de
Economia e Administração da Universidade Federal Flumjpense.
• Novembro de 1988: Membro da Comissão julgadora do Prêmio Haralambos Simionides
1988 para artigos, livros e teses de economia patrocinado pela ANPEC.
• Dezembro de 1987: Membro da comissão e:>.aminadora do concurso público para professor
adjunto na área de História do Pensamento Económico do Departamento de Economia da
Faculdade de Economia e Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
• Coordenaç<lo da mesa de Economia Internacional do 1 s• EnCOntro Nacional de EconomjaANPEC, Salvador, Dezembro de 1986.
Prêmios e bolsas de estudo
• Vencedor da competiçao para Grants em estudos latino-americanos promovida pelo Center
for Latin American Studies da Universidade de Pittsburgh com o projeto High and Hyperinflations: cross countrv patterns and the design of stabilization. O Grant ·vigorou por um
periodo de um ano a partir de maio de 1990.
• Bolsa de estudos do PNPE-Programa Nacional c!e ~esquisaEconómicacom a duração de
nove meses para a elaboração da pesquisa o Brasil e a Economia lnterriaclanal. f87b-1914.
Setembro de 1987 a maio de 1988.
• Vencedor do Prêmio Haralambros Simionides 1987 para livros e teses de doutorado,
promovtdo pela ANPEC (Assoctaçao Nacional de Centros de Pós~G@duação em Economia)
com o trabalho Aspects of the Economics of Hyperinflattons: Theoretical lssues and
Histoncal Studies of Four European Hvoerinflattons of the l920s (tese de doutoramento
submellda à L' Diversidade de Harvard. 1986).
• Vencedor do -;• Prêmio BNDES para teses de mestrado em economia em 1982 com o
trabalho Reforma ~lonE>tária e lnstabtlidade Durante a Transtcao Republicana. A comtssao
JUlgadora fot presidida pelo prof. Isaac Kerstenetzky.
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Teses orientadas
•• A Perda da Uderança Industrial pelo Distrito Federal" AntOnio Cartas Fiorêncio Soares da
Cunha, 1986.
•"O Comportamento Económico em um Conte:-.:to de Alta Inflação: um estudo da
hiperinflação alema" Cláudio Ribas Visconti, 1987.
•"O Plano de Estabilização Heterodoxo: a experiência comparada de Brasil. Argentina e Peru"
Alberto Espew Ortega, 1988. Premiada co_m a segunda colocacão no Prêmto BNDES de
Economta para teses de mestrado_em~ooo!IUª'_1_'.)89.
•"Inflação e Consumo: modelos t~ricos_aplicados ao imediato pós-cruzado" Marcelo Cortes
~. 1989. Premtada com a segunda colocacào no premjo BNDES de Economia para teses
de mestrado em economia, 1990.
•" A Organização dos Mercados, as Instituições e o Processo Inflacionário" Carlos Pareias,
1990. Premiada com a quinta colocacão no premio f3NDES de Economia para teses de
mestrado em economia, 1991.
•"Sistema de Incentivos às Exportaçóes e Desempenho das E\:portações de Manufaturados de
Empresas Multínadonais: o caso brasileiro" Leila Martins, março de 1990.
•" A Inflação como Mecanismo de Financiame"nto do Governo e de Transferência para os

Bancos Comerciais: o caso do Brasil nos anos 8().' Guilheone Sperandio Ventura, julho de
1990.
•"Organização dos Agentes Económicos e Políticas de Estabilização• Cezar Costa Alves de
Mattos, janetro de 1991.
•"Preços de ativos e inflação: a experiência brasileira recente" Carlos Wilson Silva Ribeiro,
Abril de !99 2.
Disciplinas ministradas
no departamento de economia PUC-RJ
•"TeoriaMacroeconômKa I" 1987.2. 1988.1. 1988.2e 1989.1 (graduação).
•"Seminário em Política de Estabilização" 1986.2 e 1987.1 (graduação).
•"Estado e Economia; aexpenênda histórica brasileira" 1988.1 (pós-graduação).
•"Economia Brasileira Contemporânea 1" 1989.2 (graduação).
•"Economia lnternaClonal" !comérc10 e.xtelior) 1988.2, 19S9.2, !990.2e 1991.2 (pósgraduação).
•"Monografia !de fim de curso)" 1990.1. 1990.2. 1991.1.1991.2. 1992.1 e 1992.2
(graduação).
•"Economia !nternanonal" (comérno e:-.1erior) 1993.1 (graduação)
na EPGE (Escola de Pós-Graduação em Economia) da FGV (Fundação Getulio
Vargas)
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•"Comércio Internacional!" abril-junho de 1991. (pós-graduação)
livros publicados ou no prelo
• Reforma Monetária e Instabilidade Durante a Transicão Republicana Publicada pelo BNDES,
Rio de janetro. 1" ediçào 1983. 2" ediçào, 1987.
• Foreign direct invesnnent and industrial restruçturing: issues and trends (co-autor Winston
Fritsch) Development Centre Studies, .OECD Development Centre, OECD, Paris, 1991.
Publícado simultaneamente, e na mesma série, em francés com o título L'Investissernent
Étranger Direct au Brésil: son inddence sur la restructuration industria!le.
• A Década Republicana: o Brasil e a economia internacional - 1888 i 1900 Publicado pelo
IPEA-INPES pela série PNPE n• 24. Rio de janeiro, 1991.
• Cursos de Economia: catálogo de listas dé leitura de cur;;os oferecidos em centros membros
da AJ'.iPEC Publicado pela ANPEC, setembro de 1992. (editor)
Trabalhos na.o publicados
•"Comércio e Crescimento ne Economia CoJombj~a_" IBRE'CEMEI Fundação Getúlio Vargas,
Rio de janetro. Março de 1982.
•"Monetarismo" IBRE!CEJ\.1EI Fundação Getúlio Vargas, Rio de janeiro, junho de 1982.
•"Urna Nota Sobre a Eliminação dos Subsfdios e a Importância da Correçào Monetária"
IBRE!CEMEI Fundaça.o Getúlio Vmas, Rio de_janeiro,_AgOSJQ_cle _!282.
•"The Rentenrnarl< Miracle and the Gerrnan Stabilization• Apresentado no Econornic History
Worl<sh. Departrnent of Econornics. Harvard University, Maio 1985.
•" Aspects of the Econornics of Hvperinf!ations: Theoretical Issues and Historical Studies of
Foúr European Hyperinflations of the 1920s"_Tese de Doutoramento. Deoartment of
Econorntcs, Harvard University, Maio de 1986. A versao revista em abril de 1989 tem como
título Hypennflations: the experience of the 1920s reronsidered.
·•"Um Modelo para a Adoção de lnde.xaçào em Condições de Alta Inflação" Departamento de
Economia PllC-RJ Textos para Discussão n• 166, Julho de 1987.
•"Assimetrias Sistémicas sob o Padrão Ouro" Elaborado corno parte do projeto •o Brastl e a
Economia Internacional, 1870-1914" patrocinado pelo Programa Nacional de Pesquisa
EconOmtc-a ( PNPE). Departamento de Economia PUC-RJ Textos oara Discussão n• 185, janeiro
de 1988.
•"ln\'esumento Direto: teoria e evidência empírica• (com Winston Fritsch) Convênio PlTCRj.'DEEST·BNDES, dezembro de 1987. Departamento de Economia PlTC-RJ Textos para
Discussao n' 184, janetro de 19SS.
•" ln\·estlmen to Direto: tE'ndênC'las globais e perspectivas para o Brastl" (com \Vinston
Fr!tsC'h) Convênio P\IC-Rj-'DEEST-BNDES. Departamento de Economta Pl'C-RJ TE-xtos para
Dtscussão n• 194. julho 19S~·-
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•"O Balanço de Pagamentos do Brasil, 1870-1900: novas estimativas• Elaborado como parte
do projeto •o Brastl e a Economta Internacional. 1870-1914" patrocinado pelo Programa
Nacional de Pesquisa Económica <PNPE). Departamento de Economia PL'C-RJ Textos para
Discussão n• 201. Agosto de 1988.
•" A Hiperinflação no Brasil: mecanismos e possibilidades" Mimeo. Departamento de
Economia Pl'C-RJ. março de 1988. Apresentado em Seminário sobre !nOacáo e Politicas de
Estabi!izacáo promovido pelo Banco Central do Brasil e pela Universidade de Brasllia, em
Brasília, 29-30 de novembro de 1988.
•"Trade Policies, Trade Performance and Structural Change ín Four Developing Economíes ín
the Eighties" Preparado para a UNCTAD. Junho de 1989. (com Winston Fritsch).
Departamento de Economia PUC-RJ Textps cara Discussão no 255, janeiro de 1991.
•"Trade Policies, MNCs and the Evolving Patterns of Brazilian Trade" Preparado para a
·reuntao anual dos centros membros do R!AL- Relaciones' Internacionales da America Latina,
El Escorial. Espanha, setembro de 1989. (com Winston Fritsch). Departamento de Economia
PUC-RJ Textos para Discussão n• 230.
• "The Changíng Outwardness of Brazí!ian MNCs". Mimeo, setembro de 1989. (com Winston
Fritsch).
•"Ubera!ização: cuidados a tomar" Departamento de Economia PUC-RJ Texto oara Discussão
n• 230. A ser publicado em ~ 1• Simpósio de Avaliação do Plano de Estabilização
EconOmica, Comissão de Economia, Indústria e Comércio, Câmara dos Deputados, Brasilia.
1990.
• "Technological Strategies and Development in Latin America: notes With reference to the
Braztlian e.xpl'lrience" Apresentado no seminário sobre The Human Develooment Reoort.
Uruted Natiens. Río de janeiro. 12. 13 e 14 de dezembro de 1990 <com Winston Fritsch).
•"Trade policy issues in Braztl in the 1990s". Relatório preparado para a UNCTAD. (com
Wmston Fritsch). Departamento de Economia PUC-RJ Texto cara Discussão n• 268. outubro
de 1991.
•"Trade reforms m Latin America: issues for country studies•. Relatório preparado para a
CEPAL Abril de 199 L
..
.
•"The trade-offs between economíc growth and environmental protection" Relatório
preparado para a LINCED. Research Paper n. 36. Maio de 1991 (com Edward Amadeo e José
Márao camago).
•"The Progress of trade and industrial policy reform in Brazil". Relatório preparado para a
reunião de Cartagena. IDRC. junho de 1991. (com Winston Fritsch).
•"Industrial and trade policy reform in Brazil; an interim assessment". Relatório preparado
para a CEPAL e apresentado no seminário "Progresso técnico e competittvidade:
oportumdades para o Brasil". BNDES. Rio de janeiro. Julho de 199 L (com \Vinsron Fritschl
•"High and hypennfiation: cross country pattems and the design of stabilizatíon• Relatório
final para o projeto do mesmo nome patrocinado pelo Cenrer for Lann Amencan Studtes da
llniverstdade de Pittsburgh. julho de 1991.
•"Braztl and the World Economy in the 1990s: emerging tradt- and investment issues"
Dezembro de 1991. (com Winston Fritsch! !'ara o lnter-Amencan Dialogue.

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

'Agosto 1997

57

ANAIS DO SENADO FEDERAL

• "Macroeconomic Aspects of Increasing Trade Openness in Braz1I" relatório de pesquisa.
Banco Interamericano de Desenvol>imento. Dezembro 199!.
•"O regime cambial e a conta capital" CEMIA Fevereiro de 1992.
•• Aspects of the Brazllian E.-.;pericence with the Gold Standard". Dezembro de 1991. (com
Winston Fritsch) Departamento de Economia PUC-RJ Texto para Discussào n• 286, setembro
de 1992.
•"Brazil as a e.xporter of manufactures: rise and future prospets" (com Winston Fritsch)
November 1992.
•"The Politicai Economv ofTrade and Industrial Policv R'eform in the !990s" ECLI>.C (CEPAL)
Serie Reformas de PoHtica Pública 6, Santiago,J993. Capítulos de livros publicados e contribuições em coletàneas
•"Balance y Pronostico de los Principales Indicadores Economicos para Brasil: 1986 y 1987"
em Uruguay 1987: La coyuntura económica nacional e internacional !nsmuto de Economia,
FESUR. Montevldeo. Fevereiro de 1987.
•"Setor Externo" em Estatísticas Históricas do Brasil Volume _3 de "Séries_ Estatísticas
Retrospectivas: séries económicas. demográficas e sociais, I 550 a 19SS. IBGE. Rio de janeiro,
1987.
•"Uma lntr<Jdução ao Artigo 'Keynes e os Clássicos: uma sugestão de interpretação' • Em
Clássí cos dá U tera tura Económica R_i_o de J1Ul ~IQ_~ []'!_:.:\ '_I!'IPEi),._ 19 88.
•"Foreign Direct Investment in Brazil: Past Adjustment and

Emerg~ng

lssues" Em Peter Coffey

& Luiz A. Correa do Lago (eds.) The Eurooean 8:onomic Commumtv and Brazil: trade, capital

ínvesunent and the debt problem J.pn_go_n_i[U'!d New_'r'orl<: pinter Publishers. 1988.
•"Casos Clásicos de Hiperinflaçã.o" em HipennflacãoSão Paulq: Agénaa[)jnheiro \'i\'0,_1989.
•"A Primeira Década Republicana" em M. P. Abreu (org.) A Ordem do Progresso: cem anos de
política económica republicana. 1889-1989 Rio de Janetro: Campus Editora. 1989.

• "Estratégia industrial e investimento direto estrangeiro" em J. P. Re1s Veloso (org.) Ai
Perspectivas do Brasil e o Novo Governo Rio_ç!gjaneiro: Nobel, 1990. (com Winston Fritschl:.
•"Hiperinflação: teona e prática" em j. M. Rego ( ed.) Inflação e Hipe:rinflacão: interoretacões
e retórica São Paulo: Bienal, 1990.
•"The Rentenmark 1'-líracle" Em Monetarv Regime Transformations editada por Barry
Eírhengreen para a Edv.·ard Bgar Publishing Ltd. 1991.
•"Fore1gn Direct mvestment and patterns of trade and industnalizatJon m developmg
c:ountnes: notes with reference to rhe Braz1lian e:..:penence" (com Winston Fritsch). Em G. K.
Hellemer (ed.) Trade Policy, Industnalization and Development: a recons1deranon. Oxford:
Oarendon Press. 199 2.
• "Efficient lndustria!izanon ma Technologically Dependent Economy: The Current Braz11ian
Debate" Em Competltion and Economtc Development c_ommtt~":,.2_f _Cornpetltiont,aw and_
Policy, OECD, 1991.
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•• Inflação e- Preços Relauvos no Plano Collor: a\·aJiação e perspE-Ctivas" (com Edward
Amadeo). Em Nali Souza (ed.) A Konomia da intlacão Porto .:..l~re: Editora da t'niversidacte.
•"O Investimento Direto Estrangeiro em uma Nova Estratégia Industrial" Em ]. P. Reis Veloso
(org.) o Brasil e a nova economia mundial Rio de janeiro: José Qlympio Editora. 1991.
•" Análise económica do novo plano de estabilização" em Clovis de Faro (ed.) A Economia
Pós Plano Collor 2 Rio de janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora. 199!. (com josé
Serra).
• "A R~ulaçào do Capital Estrangeiro no Brasil: análise da l~islaçào e propostas de reforma"
Departamento de Economia PllC-RJ Te.xtos oara Discussão n• 245. Em A Economia Bras1leira
e suas Perspectivas LAPEC i..Ol ano XX.'C. 199 1. Apec. Rio de janeiro 1991.
•"E o aJuste fiscal ?" em M. D. David (org.) Economia e Política da Crise Brasileira: a
P.!:'!"S[)E'(t!Va social-democrata Rio de janeiro: Rio Fundo Editora. 1991.
•" A Nova PoHtica Industrial" em Cadernos do Plano 201 s. Anais do Seminários Temáticos I,
Eletrobrás. Rio de janeiro, 1991.
•"Los avances de la reforma en la politica comercial y industrial en Brasil" (com Winston
Fritsch) em Adonde va America Latina ? Balance de las reformas económicas Santiago de
Olile: C!EPLAN. 1992.
•"The politicai economy of the Brazllian hyperinflation" in Maria D'Alva G. Kinzo (ed.)
Brazil: challenges for the 1990s Londres: Institute of Latin .-\merican Studies. & Briush
AcademiC Press. 1993.
•" lmport repression. productivity slowdown. anel ma_n~fa.ctur~ed e.xport _dynamism: Brazii.
197 S-1990" in Gerry Helleiner ( ect.) Trade policy and industrializanon in turbulent times
London: Routlege for l'l'<'t!-Wider. 1993. (com Winston Fritsch) (a sair)
•"MNCs and Braz!lian industrial!zation m the formatl\·e years" forthcoming in D.
Chudnovsl<l (ed) TransnationaJ corporations and indusmalizanon \'O!. 11 of "The l'nited
Nations Ubrary on Transnational Corporations". Routledge for UNcrc. (a sair!
•"Macroeconomic Instabilitv and Trade Uberalization in Brazil: Lessons from the 1980s to
the 1990s" in Adolfo Canitrot & Silvia junco ((>dS.) ~1acroeconomic Conditions and Trade
Liberalization lnter-Amencan_.Dev~Jopment Bank & The John Hopkms l'niversity Press.
Washington. 1993. {com Regis Bonelh & Winston Fritschl.
Artigo em revistas de divulgação científica
•"As Uçóes do Passado e a Possibilidade de um Plano Econômic:O Não-Ortodoxo" Rumos do
Desenvol\'Imento \'1(42) Julho ..~gosto de 1<)83.. ·
•"Moratória. Dívida e Internacionalização" Brasil Perspecti\·as lnternanonais 13 janeiroMarço de 1987.
•"Elementos da lnflaçao Brasileira" Cadernos de Ciência 16 .\gosto Outubro de 1989
•"Aspectos da refonna financeira" Conjuntura Económtca -IS< L2l De;::embm de 1991.
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•"Cenános para a crise" Economia em Perspectiva Conselho Regional de Economia. São Paulo.
n• 91. junho 1992.
•"Política comercial. de competição e de investimento estrangeiro• Revista BrasUeira de
Comércio h1enor vol. S (33) Dezembro de 1992
Artigos em anais de congressos
•"Testing ~'!onetarist Models of Hyperintlation' Em Anais de 7• Encontro latino-Americano
da Econometric Society. São Paulo. 1987. (resumo)
•• lnerna. Coordination and Corporatism" Apresentado no Encontro Anual da Associación
Argentina de Economta Politica em dezembro de.19S7 e publicado em Anales: Assocjacíón
Argentma de Economia Política Córdoba. Argentina, 1987.
•'Brazilian ex1ema! adjustment in the 19905: the role of foreign direct investment• (com
Winston Fritsch). Apresentado na Conferência: 'Nuevas Fuentes de Dimanismo Económico
para Latinoamerica en los 90'. junho de 1988, Caracas. Em~ do X\-1" Encontro da
ANPEC. Belo Honzonte, dezembro de 1988.
• 'Abertura Financeira e Crises em 1870-1900" El!t_QO@d() c::omQ parte do projeto •o Brasil e
a Economia Internacional. 1870-1914" patroctnado pelo Programa Nacional de Pesquisa
Económtca <PNPE). Em Anats do X'Vl0 Encontro da ANPEC. Belo Horizonte. dezembro de 1988.
•"Dolanzaçào: mecanismos, mágicas e funda!llenJos_•__[)epartamento de Economia Pl'C-RJ
Textos para Discussão n• 266. Agosto de 1991. Anais do Encontro !\iacional da ANPEC.
Corinba. 1991.
Trabalhos publicados em revistas com conselho editorial
•"Uma Introdução ao Artigo 'Keynes e os Clássicos: uma sugestão de interpretação' "
Literatura Económica ~L2)_Mg,(J;Q.'A!:l!:iLde l'lM~•"lima ~ata Sot>re a Política Fiscal Durante os Anos Trinta" Pesquisa e Plane;amento
f:<:onôm tc-o I 5_( ZL-\gostQ çte_t<),S ~
•"Ta'l:a de Cãm bto e Oferta de t-loE<la, I 885-1893: uma análise eéonométrica" Revista
Bra<;Ilc-t rJ. d-2 En mnmta -trlr U J<1!1l!lCQ,~'!rÇ!lde I 9~6
•"O Plano Cruzado: diagnóstico. 'performanre' e perspecti\·as a 15 de no\'E·mbro"
Departamento de Economia Pl!C-RJ Textos para Disc-ussao n• H·l:. Novembro de 1986.
Publicado em espanhol em Estud!Os Económicos de El Colegi.o de 1'-lé:;Ico número
extraordinano: "Programas Heterodoxos de Estabilización" j. L Alberro & D. !barra (eds.)
Octubre 1987.
•"Reformas Fiscais e os Fins de Quatro Hiperinflaçóes" Revista Brasileira de Economia 4lHJ
Outubro·Dezembro de t'lS7.
--

-------

-

•• Política de Estabiltzaçao no Brasil: algumas ltçóes do Plano Cruzado" Apresenta do no patnel
"Aspectos Teónc:os dos Planos Cruzado. Austral e de Israel" realizado durante o Encontro
Nacional de Economia- ."..NPEC, Brasília. Dezembro c1e 1986. Em Revista de Economia Política
8(2) Abril! junho de !988.
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•"The Rentenmark Miracle" Rjyjsta dj Storia Econo!ltica Second Series Volume 4, 1987.
Ediçao local (em italiano) e na ediçao internacional (em inglês). Publicado em portugues.
numa versao reviSta, com o título •o Milagre do Rentenmark: uma experiênda bem sucedida
com moeda inde.....acta• em Reyista Brasileira de Economia 43(3) julho/Setembro de 1989.
• Resenha de Sebastian Edwards & Alejandra C. Ed\wrds "Monetalism and überalization. the
Chilean E."q'eriment 1973-1983" em Journal ofintemational Economics 24 (3 4) Maio 1988.
A versão em portugues foi publicada em Pesquisa e Planejamento Económico 18( 1) Abril de
1988.
•"Imposto Inflacionário durante Quatro Hipertntlações" Pesquisa e Planejamento Económico
18(2! Agosto de 1988.
•"lnversión e.xtranjera directa y pautas de la industrialización y el comercio e.':terior en los
pafses en desarollo: Notas con referencia a la expertencia brasilena" Desarol!o Económico
130, enero-marzo de 1991. (com Winston Fritsch)
••o Investimento Direto Estrangeiro em uma Nova Estratégia Industrial" (com Winston
Frttschl. Em ReVista de Economia PQI!tica 9( 21 Abril 1989..
•"Entre Keynes e Robertson: Finam·e, Poupança e Investimento• (com Edward Amadeo)
Politica e Planejamemo Económico 19( 2) Agosto de1989.
•"Fiscal Reforms and Stabílization: four hyperinflation cases examíned" TI1e Economic
Joumal. vol. 100, no. 399, March 1990.
•"Inércia e Coordenação: pactos. congelamentos e seus"problemas• Pesquisa e Pl<lnejamento
Económico 19(1) Abril de 1989.
•"Key lssues on Industrial Promotion: the current Brazílian debate" Apresentado em Second
Interamerican Seminar on Economtcs, copatrocinado pelo National Bureau of Economxc
Research, lnc., Ponuflcia Universidade Católica do Rio de janeiro e Fedesarollo, Bogotá.
Março, 1989. Aceito para o Latin American Studies Association 1989 Congress Miami.
Dezembro de 1989. (com Winston Fritsch). Publicado em Planejamento e Políllcas Públicas 3.
1990 sob o título "Política Industrial. Competitividade e Industrialização: aspectos da
experiência brasileira recente". Aceito para pubticaylo em B Trimestre EconómiCo.
••os Riscos de Hiperinflação e as Perspecti\'as de Estabilização" em Indicadores Econômteos
FEE 17!3) Análise conJuntural. 3• tnrnestre, 1989.
• "Tite Quest for Efficient Industrialization in a Technologically Dependent Economy: The
Current Brazilian Debate" Apresentado em Symposium on Competitxon Policxes and
Economic Development, OECD, Paris. Outubro 1989. (com 'v\"inston Fritsch). D<2partamento
de Economia PUC-Rj TE;xtos para Discussão n• 229. Publicado com o título "Competition and
Industrial Policies in a Technologically Dependent Economy: the emergin~ issues for Brazil"
em Re'rjsta Brasileira de &:onom1a vol. 45 .! 1) janeiro.· março de 1991.
• "A Economia Brasileira em 1990: desempenho e perspecti\'as" Ensaios FEE 11( 2), 1991.
•"Brasil: La economia brasilera en 1990: desempeno y perspectivas• em Coyuntura
Económica Latinoamencana n• L Dezembro de 1990. Fedesarollo,CL~DEI.
•"Inflação. Clientelas e Preços Relativos• (com carlos Pareias jr.). Revista de Economia
Politica 11(3) n• 43, julho-setembro del99l.
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•"Inflação e Preços Relativos no Plano Collor: avaliação e perspectivas" Departamento de
Economia PUC-RJ Textos Para Discussão n• 250. (com EdwardAmad€9). Revista Brasileira de
Economia 1991.
•"Estado e economia ao fim dos anos 80: problemas fiscais e regulatórios" Nova Economia 2,
1991.
•"Brasil: La economia brasilera en 1991: desempeno y perspectivas• em Coyuntura
Económica Latinoamerícana n• 2, Setembro deJ9<;)_1._Fedesarollo/ClADEI.
•"Polarização. conversibilidade e
Económicos FEE 1<Í(2) 1991.

estabilização~·

padrões e possibilidades• Indicadores

• "Macroeconomic Conditions for Equitable Growth". Apresentado no Seminário sobre I!Jg_
Human Development Report. United Nations. Riode janeiro, 12, 13 e 14 de dezembro de
1990. Publicado em francês como "Les Conditlons Macroéconomiques d'une Croissance
Soutenu en Am.erique du Sud" Econom.je Prospective lnternacionale 47(3) 1991. (com.
Winston Frítsch).
•"Política Comercial no Brasil: passado e presente• Pensamiento Iberoamericano 2, 1992
(com Winston Frítsch).
•"Macroeconomic Instability and Trade Uberalization in Brazil: Lessons from. the 19805 to
the 1990s" Inter-Amerícan Development Bank. Working Paper Series n. 101. March 1992,
Washington. D.C. Departamento de Economia PUC-RJ Texto para Discussão n• 278, fevereiro
de 1992. ln The Bangladesh Development Studies voL XX 12 &_3LJu!le-SeR.tember 19.92.
(com Reg~s Bonelli &}.Vi~ston Fritsch).
•"Alternativas de estabilização: gradualismo. dolarização e populismo• Revista de Economia
Política 13( 2) abnl ·julho de 1993.
Artigos de jornal
•"A Hiperínflação no Brasil" Jornal do Brasíl31 '3'1988,
•"Multinaaonais: os fatos" (com Winston Frítsch) Jornal do Brasil _ 24 9 1988.
•" Política Industrial e Competíti\'idade" (com \\'inston Fritsch)
24/10.-1988.

Jornal do Brasil

• •o Plano Verão forçou a desindexação em um momento de grande incerteza" Gazeta
Mercantil 18'5 1989.

••o Mistério da Inflação 'Normal' •

·~~~~-

Jornal do Brasil 25 6 1989.

•" Anatomia de um Desastre• Jornal do Brasil 25 -6 1989.
•"lições da Hiperinflaçào Argentina• !ornai do Brasil 2 ·7 '1989.
•• A Hiperínflaçào e as Dores da Adolescênda" Jornal do Brastl 2 '7 · 1989.
•"O que 'não' se deve esperar da socialdemocracia" Jornal do Brasli31S '1989.
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•"Economia e Candidatos• Jornal de Brasflia Publicado em duas partes em 1118/1989 e
12/8/1989.
•"Os Perigos da Visão Corporativa' Jornal do Brasil3'12/1989.

•"Programas e Promessas• Jornal de Brasjlia 10/12.'1989.
•"O 'Calote" da Dívida Interna• Jornal do Brasil 18/12/1989.
•"Collor e o Congresso" (com Edmar Bacha, LuiZ Roberto Cunha-e-Winston Fiitsch> Jornal do
Brasil 29/3il990.
• • EstabiliZação e Democracia• Jornal de Brasfiia 12'4/ 1990.
•"Crise Fiscal, Tomeirinhas e Vampiros' Jornal do Brasil 28.'4/1990.
• • A Volta da' Inflação e o Efeito Clientela' Jornal do Brasil 6/6/1990.
• • A überalização das Importações• Jornal do Brasil 6 7 '1990.
• • A Nova Política Industrial" !ornai do Brasil 8 '7: 1990.
• • A (Nova,') Política Industrial" Folha de São Paulo 13/7 1990. Republicado em in_glE:S em
Braz!l Post 23.'7,-1990.
•"l'm Pacto pela lnt!ação ?" Jornal do B@.Sjl 23 '8 '1990.
•'Contra-tndicaçóes" Folha de São Paulo l/9/ 1990.
•"LiberaliZação, Política Industrial e o Contribuinte• Folha de Sao Paulo 4 '9 '1990.
•'Ohgopólios e Inflação" Folha de sao Paulo 8/10.11990 e !orna! de Brasília 13'10/1990.
•"lnt!a<,"áo e Preços Relati\·os no Plano Coilor ( 1): o comportamemo dos m;J,cropreços" Folha
de SilO Paulo 4· 11 1990, (com Edward Amadeo)
•"lnflaç<l.o e Preços Relati\·os ( 2): o comportamento dos micropreços• Folha de Silo Paulo
5/11.'1990. (com Edv.ard Amadeo)
•"Entendimento Inflacionário

c"

Folha dE: São Paulo 28 '11 1990.

•"Talvez uma Vitória de Pirro" Folha de São Paulo 23 '12 1 1990.
•"Aprofundando erros" Jornal do Brasil 5 '2 '1991.
•"Ba.L-..:o astral" Folha de sao Paulo 24'2.'1991.
•" A Reforma Financeira a a Histerese da Riqueza• folha de Sao Paulo 14:3. 1991.
•'Dolarização: mais difictl do que parece• Folha de sao Paulo 30/3.· 1991.
• "E o ajuste fiscal ?" Folha de sao Paulo 21 '5.' 1991.
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•"Política industrial: o discurso e a prática" folha de São_ Paulo 7.-7/1991.
•"É melhor~rtigreque baleia" folhad!;São Pauln .Zl/711991.

•"Uma herança e.,:plosiva• Folha de São Pauto 13 -'8/1991.
•"Panomma .<\rgentino" Folha de São Paulo 11/911991.

••o Malentendido Nadonal"
••o ovo da Serpente•

Jornal do Brasil .23 ·'911991 (com Winston Fritsch l.

Folha de Silo Paulo 6/1011991.

••os termos de troca" Folha de São Paulo

ll/10/1991.

•"Banco Central independente e limitação dos juros• Folha de São Paulo 27/10/1991.
•"Plano ortodoxo?" Folha de São Paulo 2li2ll992.
•"Competiçao contra cartel" Jornal do Brasil 2412/1992.
•"Brasil. Peru e frenólogos• Folha de São Paulo !8.'4: 1992.
•"Crédito de confiança• Folha de Sào ·Paulo 16/S/1992.
••camaras setoriais. mercados e negociações• folha de São Paulo 3 l/ 5' 1992
•"Politica perneta• Folha de Sao Paulo 271611992
•"MaraVilhas do acordo automobilístico• Folha de São Paulo 14-·7 '1992
•"Contingendamento. corrupçao e reforma fiscal" Folha de Síl.o P"aulo 9 '8'1992
•"Voce é populista?" o Globo 24: 1O! !992
•"Ajuste·fiscal: e a despesa,'" Folha de São Paulo 31 10:1992
•"O retomo dos mortos "ivos• folha de São Paulo S 11 '1992
•"Negociações perigosas" Folha de São Paulo 15111 '1992
•"lTma República sem orçamento• Folha de sao pau!o 22 '11 1992
•"Políticas horizontais e verticais" Folha de Silo Paulo 29 '11. 1992
•• Apartheid industrial" folha de São Paulo 6112 '1992
•"Na Malásia é diferente" folha de São Paulo 13/12.'1992

• •o ajuste estrutural" folha de sao Paulo 20112.1 199 2
•"Presidente solteiro procura• folha c1e Sâo Paulo 27/12/1992
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•"O modelo concentrador" Folha de São Paulo 3.'1/1993
•" Ideias de manicure• Folha de São Paulo 10/1 I 1993
•• Castro versus Castro• folha de sao Paulo 1i.'l 11993
•".As reservas e as estradas" folha de sao Paulo 2411/1993
•" .As reservas e as estradas 2" Folha de São Paulo ~1..' 1.' 1993

• •o carro popular" folha de São Paulo 812/1993
• •o Fusca e o marketing• folha de Sào Paulo

15..'2/1993

• •o novoacordó" Folha de São Paulo 21/211993
• "A inflação não é mais aquela" folha de São Paulo 28/2 · 1993
•" Neoliberalismo e neocorporativismo• folha de São Paulo 4-'3 · 1993.
•"Um certo bo!equim de juiZ de Fora" folha de São J>aulo 6-'3 '1993.
• "Sobre a âncora monecma• folha de São Paulo 14-'3 1 1993.
• "Quanto custou o acordo automotivo• Folha de Sao Paulo 18 ·3 1993.
• "Um calote de direita" Folha de Sé!.o Paulo 21 -'3/1993.
•"Vendendo fumaça Folha de São Paulo 28/3/1993.
• "Vm capítulo esquecido" Folha de São Paulo 4 4 '1993.

• "Enchendo linguiça" Folha de São Paulo 11 -'4'1993.
•"O imposto sobre o pobre" Folha de sao Paulo !S 4 '1993.
•"A la\'agem de um subsidio" Folha de São Paulo 22 4-· !993.
•"O novo programa" Folha de sao Paulo 25/4 ·'1993.
•"O falso social" Folha de Sé!.o Paulo 1 · 5:1993.
• •Juros negati\'os• Folha de Sé!.o Paulo 2 ·5 '1993.
•• A inércia acabou" folha de São Paulo 9 'Si 1993.
•"Um cheiro de en.xofre no ar" Folha de São Paulo 16.·' 5 1993.
•"Ocircoarmacto• O Globo 16/5.·1993.

••o defidt potendal"

Folha de Sé!.o Paulo 1994

•"O mistério da Inflação em URV" Folha de São Paulo 15.'511994 e O Globo 15/5/1994.
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Congressos e seminá.rips
• Seminário: llruguay 1987: 1.2. covuntura económica nacional e internacional Instituto de
Economia, FESUR, Montevideo, Dezembro de 1986. Apresentação de trabalho" A Economia
Brasileira em 1986 e Perspectivas para 1987".
• Semmário: participação no painel • Aspectos Teóricos dos Planos Cruzado. Austral e de
Israel" realizado durante o 14" Encontro Nacional de Economia- ANPEC, Brasília Dezembro
de 1986.
• Congresso: 7• Encontro Ul.tino-Americ:ano da Econometric Society. Silo Paulo, Agosto de
1987. Apresentaçilo de trabalho: "Testing Monetar:ist Models of Hyperinflation".
• Congresso: 22• Encontro Anual da Associación Argentina de Eçqnomia Politica Córdoba,
Argentina dezembro de 1987. Apresentaçilo de trabalho "lnén:ia e Coordenaçilo".
• Semmário: 'Nuevas Fuentes de Dimanismo Económico para Ul.tinoamerica en los 90".
Apresentação do trabalho "Braz!lian externa! adjustment in the 1990s: the role of foreign
direct mvestment" (com Winston Fritsch). caracas, junho de 1988.
• Seminário: Foreign Direct Investment and lndustrialization in Develooing Countries OECD
Development Centre. Apresentaçao do trabalho: "Fore1gn direct investment and industnal
restructuring: issues and trends" (com Winston Fritsch), Paris. Julho 1988.
• Semmário: New Trade TI1eories and Industrialization in Developing Countries United
Nations llniverslt:y ·Wider. Apresentaçilo do trabalho: "Foreign Direct investment and
patterns of trade and industrialization in developing countries: notes with reference to the
Braztlian e.xperience" (com Winston Fritsch), Helsinky, Agosto de1988.
• Seminário sobre Inflação e Políticas de Estabilização ~Bai1C9_~nt!al do Brasil- Universidade
de Brasília. Apresentaçao do trabalho: "A Hiperinflaçao no Brasil:ffiecanTS-mos e
possibilidades". 29-30 de novembro de 1988.
• Semmário: Forum Nacional: Idéias para a Modernizacào do Brasil, BNDES, 23-25 de
Novembro de 198S. Apresentação do trabalho "0 Investimento Direto Estrangeiro em uma
Nova Estratégia Industnal" (com Winston Fritsc:h).
• Congresso: t6• Encontro Nacional de Economia- A)'.'PEC. Belo Horizqnte-. 5 a 7 de Dezembro
de 1988. Apresentação dos trabalhos: • Abertura Financeira e Crisesem 1870-1900" (na mesa
de História Económica) e "Brazilian externa! adjustment in the I 990s: the role oF foreign
direct investment'', com Winston Fritsch (na mesa de Economia lntemaaonal) .
• Seminário: Second Jnteramelican Seminar on Economics, copatrocinado pelo National
Bureau oF Econom1c: Research, Inc:. , Pontificia Umverstdade Católica do Rio de jane1ro e
Fedesarollo. Bogotá. !v!arço 30-Abril l. 1989. Apresentação do trabalho "Key lssues on
Industrial Promotion Policies: the Brazilian debate• (com Winston Fritsch).
• seu"nário: Forum Nacional: Idéias oara a Modernização do Brasil, BNDES, +6 de janeiro de
1990. Comentáno sobre o capital estrangeiro e a nova estratégia industnal.
• Seminário: As Novas Pol!ticas Económicas na América UJ.tina, Rio de janeiro. 7-8 de junho
de 1990. orgamzado por Departamento de Economia PUC-RJ e lntematlonal Developrnent
Research Centre (IDRC). Comentário sobre o paper "Vargas Llosa. Fujimori y Gan:ia:
estabilización y elecciones" de ]avier !guhliz.
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• Semináno: Coyuntura Económica Latmoamericarra. Bogotá, 6 e ; de setembro de 1990.
Apresentação do trabalho "A economia brasileira em 1990: desempenho e perspectivas•.
• Seminário: Programa de Estabilizaçjón Económica: situactón atual v oersoectivas, Consórrio
de !nvestrgaaón Económrca. Uma. 6, 7 e- 8 de novembro de 1990. Comentário e avaliação do
programa de estabilização do governo Fujimori.
• Seminário: The Human Developmeut Reoort. Uni'ted Nations. Rio de janeiro. 12. 13 e 14 de
dezembro de 1990. Apresentação dos trabalhos ··Macroeconomic Condítions for Equitable
Growth" e "Technological Strategies and Development in Latin Amenca: notes with reference
to the Braz!lian eJ<:perience", ambos em co-autorta com Winston Fritsch.
• Seminário: Metodos de .<\nalisis Comparativo de Refonnas de Politica Publica Promovido
pela CEPAL. Santiago, 6-8 de maio de 1991.
• Seminário: Tracte Policies for Developing Countires in the 1990s Promovido pela UNCTAO
e pelo Banco Central da Turquia, Antalya. Turquia. 24·30 de maio de 1991.
• Semrnário: Coyunrura Económica Latinoamericana, Bogotá, 27 e 2S de junho de 1991.
Apresentação do trabalho "A economia brasileira em 1991: desempenho e perspecti\as".
• Semmáno: Dinamrca de tos Mercados lnternacionales Y Políticas Comerciales para el
Desarollo. orgamzado pela UNCT.AD. CEPAL e Instituto de Cooperacron lbel'Oamericana. El
Esconal. Espanha. 8·12 de JUlho de 1991. Apresentação do tribalho "Politica Comercial no
Brasrl: passado e presente•
•Semrnárlo: Trade and lndustna!ization Reconsrdered Wider. OECD Development Centre,
Pans. Outubro de 1991. Apresentaçao do trabalho "lmport Repression. Productivity
S1owdown. and 11-lanufactured Export Dynamism: Brazil, 1975·1990"
• Slémmário: .-\d-hoc expert group meeting on sustalnable deyelopment. teduwlogy and the
mternatJonal tradmg S\-stem l'NCfAD.~Genebra, 7 e 8 de outubro de 1991.
• Sc·mwano: Hacia la Reforma de eJ sector Financieiro Banco lnteramericano de
DesE-n\·oJ\1mento. \\"ashm~ton.-: de novembro de 1991.
• Congresso: 19• Encontro Nacional de Economia- ANPEC. Coritiba. 5 a-: de Dezembro de
1991. Apresentaç-J.o do trabalho: "Dolanzação: mecanrsmos, mágicas e fundamentos".
• Semmário: Latm
r:ho1ces organrzado
18·19 de dezembro
the 1990s: emergmg

.-\mencan IntegratJO!l into the the World Economv: confronting the
pelo !nter Amencan Dialogue e pelo Brookings lnstJtutwn. Washmgton.
de 1991. Apresentação do trabalho: "Braz!l and the World Economy m
trade and investment issues•.
-

• Seminário: The Gold Standard in the Countrjes of the Periphep· organizado pela
UniVersidade Nova de Usboa.lisboa, 16·17 de dezembro de 1991. Apresentaçao do trabalho:
• Aspects of the Brazrlian Ex-pencence With the Gold Standard"
•Seminário: Economic growth jn the long run organizado pela Centre for Latin American
Studies. Líniversity of London. Londres. Março de 1992.
•Semmário: Reconciliation of environmental and trade policjes ~Prommicio pela UNCTAD,
Nove Iorque, Maio 1992.
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• Seminário: • A politica comercial brasileira" promovido conjuntamente pela LINCfAD e
pelo BNDES, Rio de janeiro, 1-l de maio de 1992.
•Semmário: Trade and lndustrialization Reconsidered Wider, OECD Development Centre,
Paris, 2-l-28 de Novembro de 1992. Apresentaçao do trabalho 'Braztl as a exporter of
manufactures: rise and future prospets" (com Winston Fritsch)
Palestras e conferências
•"Conjuntura Económica Brasileira: discussões e novos caminhos' (painel) Ciclo de Palestras
PUC-UFRI. 1' Semana de lntegraçao de.Ec;onomia, 1~ ciE!_mªrço de 1987. <com Winston
Fritsch e Ricardo Bielschowsk)•)
•"ConversàÇ>da Dívida E.'terna em Investimentos" (palestra) Estado do Rio de janeiro, PLIC·
RJ e Bolsa de Valores do Rio de janeiro, 24 de outubro de 1987.

•"A Hiperinflaçào no Brasil" (palestra) Rotarx Clube do Brasil, Rio de janetro, 4 de maio de
1988.
•"Perspectivas da Inflação Brasileira" <palestra) Associacão Comercial, Rio de janeiro,
outubro de 1988
•" Investimento Direto Estrangeiro - A Eéonomia Brasileira no Contexto Internacional"
(seminário) Faculdade de Economja e Administração. l1FR [, Rio de Ji!fleiro. 15 de agosto de
1988.
•"Investimento Direto Estrangeiro: teoria e prática' (seminário) Centro de Treinamento para
o Desenvolvimento Econômtco, CENDEC, IPEA. Brasília. 12 de outubro de 1988.
•"Investimento Direto, Comércio e Reestruturação Industrial no Brastl" (seminário) Centro
de Treinamento para o Desen\blvimento Económico. CENDEC. IPEA. Brasília. IS de outubro
de 1988.
•"Hipenntlaçào: as lições da história" (palestra) APEC (Associação Promotora de Estudos em
ECOI?OmJal. Rio de janetro. 17 de novembro de 1988.

•"A Hiperinflação no Brasil" (palestra) ANEFAC-Assocmção "laciOJlal dos E.\J~<:utivos de
Finanças, Admmtstraçào e Contabilidade, seçào Rio de janetro. 25 de novembro dê 1988.
•"Perspectt\·as da Inflaçao Brastlêira" ( palêstra) camara de Comércio Bras ti França, Rio de
janeiro, 7 dê março de 1989.
•"Inflação: teorias e pespecti\'as para o Brasil" (seminário) Escola de Comando do Estado
Maior do E\érato, Rio de janeiro 14 de março de 1989.
•"Hiperinflaçào" ( workshop) Shell Brasil S.' A. Rio de janeiro. abril de !989 <com Afonso
Celso Pastore).
•"Key Issues tn Industnal Promotion: the current Brazilian debate" (seminário)~ (Escola
de Pós-Graduação em Economia) FGV (Fundaçao Getúlio Vargas), Rio de janeiro, 6 de abril
de 1989.
•"IndustrialiZação, Investimento Estrangeiro e Politica Industrial" (semmário) Convênio llifl
(Instituto Nactonal de Propriedade Industrial) s;;y (Fundaça.o Getúlio Vargas). Rio de
janeiro, 25 de abnl de 1989.
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•"Política Económica na Primeira República: debates e controvérsias" (mesa redonda). No
Congresso Internacional do Centenário da República Brasileira, Módulo III: República,
Economia e Sociedade. Instituto de Filosofia e Ciências SoCiais. llFRJ, Rio de Janeiro. 20 de
junho de 1989.
•"Casos C!ásstcos de Hiperinflação" (palestra). No·!m.l (Instituto dos Economistas do Rio de
janeiro), Rio de janeiro, 28 de junho de 1989.
•"Hiperintlação: consequéndas económicas" (palestra) No seminário Hioerinflacào: asTáticas
Defensivas, São Paulo, 29 de junho de 1989.
•"Hiperinflação·no Brasil" (palestra) Conselho Diretor do Clube de Engenharia, Rio de
janeiro, lO de julho de 1989.
•"Ampliação do Mercado Interno como Fator Integracionista e Estimulador da Economia
Nacional" (painel) Escola Superior de Guerra .10 de julho de _1989. (com Flá\io Teles de
J>.1enezes).
•"Hiperintlação na Argentina: lições para-o Brasil" [palestra) .o\PEC (Associação Promotora de
Estudos em Economia). Rio de janeiro. 12 de JUlho de 1989.
•"Hiperintla.çào no Brasil" (palestra) Aracruz Celulose S. A. Rio de janeiro, 12 de julho de
1989.
•"Hipennflaçào: consequências económicas" (conferência) No seminário "Hiperintlaçào: as
Táticas Defensivas" BBF [Bolsa Brasileira de Futuros), Rio de janeiro. 19 de julho de 1989.
•"Panorama da Economia Brasileira" (palestra) Shell Brasil S ·A, Rio de janeiro. 12 de julho
de 1989.
•"Hipennflaçáo e Ruptura Soaal no Brasil" [painel). T.\NAC S A, São Paulo. julho de 19S9.
(com Francts<:o L l.Dpe;. ]ames \\'ygand e .-\lexandre Barros!.
•"Hiperinflaçao. !1-!ercado de Trabalho. e Relaçô(·s Industriais no Brasil" ( workshop ' Cia.
Souza Cruz lndústna e Comérc1o, Hote_LGióna.. RiQ.Qe Janetro. julho de 1989. (com josé
Márao camargoJ.
-•"Características das Hiperinflaçóes e Hiperinflaçào no Brasil" ( v.vrkshop l B~DES , Rio de
janeiro. julho de 1989.
•"Perspecti\as para a Economia Brasileira" (palestra) Ouaci<er Alimentos Lta, São Paulo, 2-1
de agosto de 198':;l.

'
•" A Economia Brasileira e seua Retle.-..:os no Comércio -os riscos de hiperinflaçào" (palestra)
Clube de Diretores lJ:>jistas de Níterói. Niterói, 29 de agosto de 1989.
•" Hiperintlaçào• (palestrai No seminário "Os Riscos da Hipennflação e o Brasil de 1990".
Florianópolis, 13 de setembro de 1989.
•"O Programa Económico dos Partidos Políticos" [painel) 6° Encontro dos Economistas do
Rio de Janeiro,IERJ, Corecon, Sinde:con,_R\Q_de lªm:.i!:Q.J-1 de_setem_bro_ç!e_ 19E9_(com \'.!alio
Tinoco, Raul PaL'\áo e Paulo Guedes).
•"Planos de Estabilização: aspectos teóricos" (painel). No semmário Estab1lizacáo e Retomada
do Cresctmento, FUNn~J>,_Sa_Q P~l1LQ,J52 de_sexembro de 1989 (C.Qm_Pf:.rs_Lo-Arid_a_e_.~nxónio
Kandir)
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•"Perspectivas da Economia e os Riscos de Hiperintlação" (palestra) AB!COM_>:, Rio de
janeiro, 21 de dezembro de 1989.
•"Hiperinflação" (palestra). No "Primeiro Cido de Palestras sobre a EConomia Internacional e
a Economia Brasileira" Petrobrás Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1990.
••Políticas de EstabiliZação- alternativas e possíveis impactos económicos e sociais" (painel).
No seminário Brasil 90 promovido pelo sanco de Desenvolvimento de Minas Gerais &
Sociedade de EConomistas de Minas Gerais, Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 1990. ccom
Joaquim Elof de Toledo, Aloisio Mercadante e cartos .&Jberto Teixeira de Oliveira).
•"Inflaçao e Hiperinflação em Debate" (palestra) Qube de Engenharia Rio de janeiro. 6 de
março de 1990.
•"Perspectivas do Novo Governo• (debate) Eletrobrás, Rio de janeiro, 21 de março de 1990
(com Antonio Barros de Castro).
•"Perspectivas para a Economia Brasileira" (palestra) Ouacl::er Alimentos lta. São Paulo, 27
de março de 1990.
••correntes Contemporilneas de Pensamento Económico Brasileiro" {painel) Escora Superior
de Guerra Rio de janeiro, 4 de abril de 1990 (Com Edv.ard Amadeo e aaudio Contador).
•"Para Vencer a Recessão" (painel) Clube de Engenharia Rio de janeiro, 27 de abril de 1990
(com Carlos Firme, José canos Assis. Mario covas e Tédo Uns e Silva).
•"Política Industrial e überalização no Brasil nos anos 90" (palestra) Escola de Comando do
Estado l\faior do E.xército. Rio de Janeiro. 5 de junho de 1990.
•"Plano Collor- sua análise politica. económica e social" (painel) TI1e British Chamber of
Commerce in Braz!l Rio de janeiro, 27 de junho de !990. <com Aurélio Andrade, Eurico Uma
Figueiredo e lves Gandra Martins)
•"Reformas Monetárias Européias no Pós-Guerra e o Plano Collor" (painel) Fundacão de
Economja e Estatística !EEE), Porto Alegre, 6 de julho de 1990. (com Giacomo Balbinoto e
Roberto camps de Moraesl.
•"Politica Industrial e de Comércio E.'\1:erior• (painel) ;ssociacão dos Ex-,o\lunos do MBAE'jeCUtivo AMBA. Rio de janeiro, 7 de agosto de 1990. (com Luiz Paulo Velozo Lucas e Mario
Riepper).
• "Politica Industrial e Comércio E.'\1:erior" (v.nrkshop)

~.

Brasília, H de agosto de 1990.

•"liberalização Comercial: um exame de e.'\-periências internactonais• cpainel) Confederacãp
Nacinoal da Indústria, Rio de janeiro, 11 de setembro de 1990.
•• Administrando sem o Guarda-chuvas Financeiro• (painel) 3t• Convencão Nacional do
COmércjo Lojista. Aracaju, 18 de setembro de 1990. (com jacob Guelman e Paulo R. TeiXeira).
•"Perspectivas da Politica Industrial" (palestra) qa. \oVhite !l.lartins Gases !ndustriajs S. A.
Teresópolis, 23 de outubro de 1990.
• •comércio E'\1:erior e Política Industrial" <painel) Eletrobrás & Clube de EngenhaJia Rio de
janeiro, 31 de outubro de 1990. (com Otávio Toullllho. Nelson Ta\'ares e Luciano Coutinho).
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•"Inflação, .Clientelas e Preços Relativos" (seminário) ~(Escola de Pós-Graduação em
Economtal FGV (Fundação Getúlio Vargas), Rio de janeiro. 1 de novembro de 1990. (com
carlos Pardas jr.)
•"Correntes Contemporanea.S de Pensamento Económico Brasileiro• (painel) Escola Suoedor
de Guerra. Rio dé' janeiro, 3 de abril de 1991 (com Dionlsio Dias carneiro e .-\ntonio car1os
Porto Goncalvés).
•'Perspectivas da economia" (palestra) Câmara Americana de Comércio. Rio de janeiro.
(com Vilas Boas Correal.
·
•'Progresso técnico e competitividade: oportunidades para o Brasil' Seminário CEPALBNDES, Rio de janeiro. 16 de julho de 1991 (com Winston Fritsch, Luiz Paulo Veloso Lucas e
Artur joao Donato).
•"Perspectivas para o Segundo Semestre de 1991" (palestra) Fecteracão das !ndústrías do
Estado do Rio de Janeiro - Firian. Rio de janetro. S de agosto de 1991.
•' Perspectivas do Plano cava!! o e a Dolarização no Brasil" (palestra) Banco Geral do
Comércio, São Paulo, H de agosto de 1991.
•'Dolarização" (painel! Fundação de Economia e Estatística. Porto Alegre, 20 de agosto de
1991. (com Maria Presser e .-\11 tOmo carJos Fraq uelh l
•"Sistema financeiro nacional: aspectos da experiencia recente Depoimento perante a
Comissao Especial-Sistema Financeiro Nacional, Q.mara dos Deputados. Brasflia, 26 de
setembro de 1991. (com ~lario Henrique Simonsen e car!os Eduardo CarYalhol.
•"Hipennflations and Adjustment• cworkshop) First Nationa! Bank of Boston. São Paulo. 13
de novembro de 1991.
•"As Perspectivas Nadonaís" (palestra} Universidade Federal de Juiz de fora juiz de fora. 26
de novembro de 199 1.
•"Correntes Contemporâneas de Pensamento Económico Brasileiro' Cpainell Escola Suoerior
de Guerra Rio de janeiro. 2 de abnl de 1992 (Com Edward Amadeo e Donald Ste'hart).
•'Ortodoxos, hetrodoxos e paradoxo: notas sobre a crise brastleira" (palestra) Aula inaugural,
Faculdade de Economia e Administração, llnjversidade Fec!eral do Rio Grande do SuL Porto
Alegre, 15 de abril de 1992.
•'Reforma do Sistema Financeiro Nacional' (painel) fundacão Getulio Vargas- EIPE-USP. Rio
de janeiro, 24 de abril de1992 (com Antonio Carlos Lemgruber, lves Gandra Martins,
Fernando Milliet).
•'Perspectivas para a Economia Brasileira" (palestra} Nacjonal Cja de Seguros, Belo
HoriZonte, 1 de setembro de 1992.
•"Perspectivas para a Economia Brasileira" (palestra) Nacjonal qa de S€8U[QS, Recife, 10 de
setembro de 199 2.
•'Perspectivas para a Economia Brasileira" (palestra} Confederacão Nacjona! da Indústria,
Conselho de Polftica Económica. Rio de janeiro, 1i de setembro de 1992.
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•" A nova política mdustrial: onde estamos e para dnde vamos'-(painel) com Emerson
Kappaz. Luiz Paulo Velozo Lucas. Miriam Leitão e Sergio Abranches. No IV congresso de
Administração, COPPE- e\0 'Reposicionamento estratégico de empresas: competitividade e
vantagem diferencial' Rio de janeiro, 6 de novembro de 1992.
•"O estruturalismo" em 'Correntes Contemporâneas de Pensamento Económico Brasileiro'
(conferência) EsCOla Suoerior de Guerra Rio de janeiro, 1 de abril de 1993.
•• Panorana conjuntural da economia" Banco Destak S. A. Rio de janeiro. 20 de abril de 1993

Adendo

o

o

o

Livros
"0 Plano Real e outros ensaios" Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1995.

Artigos
"Inserção externa e desenvolvimento" Setembro de 1996
"A superação do inflacionismo: os termos de troca entre estabilização e
desenvolvimento" Idéias e Debates n.4, Instituto Teotônio Vilela, 1977.

.

Artigos em jornais e revistas
- "Os depósitos do BC no Económico" O Estado de São Paulo 7 .1.1 99 5
- "Quem tem medo da abenura? Mancbete 1~.7.1995
o

o

o

"Mario Henrique Símonsen" Ioroal do Brasil23.10.1995

'A tática no uso das reservas" O Estado de São Paulo 28.3.1996
"A globalização chegou, ou 'abaixo a fechadura' "0 Globo 5.5.1996

o

"A mudança e a preguiça mental" Cana Capital21.7.1996

o

"Pamasianos alternativos" Caderno Mais! Folha de São Paulo

o

o

"Frenólogos" Folha de São Paulo 4.10.1996

"A Balança e as 'perdas internacionais' "Jornal do Brasil4.2.1997

- "Otimistas, pessimistas e anestesistas" Folha de São Paulo
- "Três anos de coisas simples" O Estado de São Paulo 29.6.1997

Brasília, 31 de julho de 1997.

}/v~f~i ~1
GUSTAVO H. 8. FRANCO
~

(À Comissão de Assuntos Económicos)
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MENSAGEMW441,DE 1997-CN
(n• 862/97, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposiçilo de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento c Orçamento. o texto do projeto de lei que n Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no
valor de RS 25.897.396,00, para os fins que especifica".

Brasília,

/

~

-\..

4

de agosto de 1997.

-·

Fernando Henrique Cardoso

EMn•

090'MPO
Brasliia. JO de

julho

de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica.

O Ministerio de Minas e Energia solicita a abenura de credito suplementar no valor
de R$ 26.897.396,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e noventa e sete mil trezentos e noventa e seis
reais), em favor do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica- DNAEE.
2.
A solicitação em causa visa a adequar o orçamento vigente daquela Unidade is
necessidades de atendimento de despesas diversas, dentre as quais se destacam aquelas relacionadas
com a implementação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e com a operação e
manutenção da rede hidrométrica, conforme itens principais a seguir relacionados:

RS 1,00

Coordenação. Manutenção Geral e Beneficies
Operação e Manutenção da Rede Hidrometrica
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Fiscalização dos Aproveitamentos Hidricos e Energeticos

10.847 396
9.050 000
4.500 000
2.500 000

Total

26.897.396

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

-,~-~-~--~-~-~-~--~-~-~-~~-----------------~~~~~~~~~~~~~
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3.

.

Os recursos necessários· ao atendimento da solicitação são oriundos de superávit

financetro e de excesso de arrecadação das receitas das cotas-panes da compensação financeira e
do~ royailies pela utilização de recursos hidricos, receitas essas vinculadas ao DNAEE, por força da
Lei n' 8. 00 I, de 13 de março de 1990, sendo assim discriminados:
•

I - superávit financeiro do Tesouro Nacional, referente às receitas acima
mencionadas. apurado no balanço patrimonial do exercício de I 996, no montante de RS
11.298 606,00 (onze milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais);
II- excesso de arrecadação das mesmas receitas, no valor de RS 15.598.790,00
(quinze milhões, quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa reais).

4.
O crédito em questão encontra-se em consonância com o que prescreve o art. 167,
inciso V, da Constituição. e de conformidade com o disposto no art. 43, § 11 , incisos I e II, da Lei
n' 4 320, de 17 de ntarça de 1964.
·
5.
Cabe ressaltar que, tendo em vista tratar-se de credito suplementar não contemplado
nas autorizações dispostas nos ans. 6" e 7" da Lei n': 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, toma-se
indispensã.vel o seu encaminhamento à deliberação do Congresso Nacional.

6.

Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao· atendimento do
pleito, raz.ão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Exoelência o correspoodente Projeto
de Lei, que visa a autorizar a aberrura do referido credito suplementar.
RespeitoSamente,

4-HS'

=-----zJANTONIO KANDIR
.

MiniStro de Estado do
Planejamento e Orçamenta

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N• 090 DE 30 I 07 I 97

I Síntese do oroblema ou da situacão oue reclama providências:

Insuficiencia de dotações orçamentârias para atender

a·-aespesu:· ào Ministerio de Minas e Energia,

onde se destacam aquelas relacionadas com a implementoçio da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL e com a operação e manutenção da rede hidrométrica.

2. Solucões e providências contidas no ato nonnativo ou na medida proposta:
Abertura de credito suplementar, em favor do Depanamemo Nacional de Águas e Energia Elétrica.
objetivando incorporar ao orçamento vigente recursos provenientes de saldos de exercicios
anteriores e de excesso de arrecadação de receitas vinculadas, para reforço de dotações.

3 Alternativas existentes as medidas ou atas orooostos·
Tecnicamente e a alternativa Vtável
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4 Custos
RS 26.897.396,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e noventa e sete mil. trezentos e noventa e seis
reais) em relaçilo às dotações jã aprovadas na Lei Orçamentaria de 1997, a serem cobenos com

recursos oriundos de saldos de exercícios anteriores, referentes a receitas vinculadas, e de excesso de
arrecadação das mesmas receitas.

~

ILS_____
· __q_u_e_j_ust--ifi_g_u-em
__a_u_r_2_ên_c_i_•:__________________________________________

__jl -·

6. Impacto sobre o meio arnbiente:

7. Alterações Propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteracilo de Medidas Provisórias I
Texto Atual
Texto Proposto

I
1•. · - . , . . . . . , - , . . . , ,

PROJETO DE LEI N"18, DE 1997-~

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministerio de Minas e Energia. crédito
suplementar no valor de RS 26.897 396,00,
pua os fins que especifica

O CONGRESSO NACIONAL decreta
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n• 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Mirústerio de Minas e Enerl!la, crédito
suplementar no valor de RS 26.897.396,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e noventa e sete mil,
trezentos e noventa e seis reais), para atender à prograrnaçilo constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2° Os recursos nec:essârios à execução do disposto no artigo anterior decorrerào
da incorporação de:

1- superavit financeiro do Tesouro Nacional. referente a receitas vinculadas. apurado
no balanço patrimonial do exercicio de 1996, no montante de RS 11.298 606,00 (onze milhões,
duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais)~
li - excesso de arrecadação de receitas vinculadas. no valor de RS 15 598 790.00
(quinze milhões. quinhentos e noventa e oito mil. setecentos e noventa reais)
An. J• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bras1üa.

Agosto 1997
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LEGISLAÇÃO CITADA

(ADexada pela Subsecretaria de Coordcnaçio LegislAtiva do Coogresso Nacional)

LEI N" 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1997.

À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca/rzaçào

(
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MENSAGEM N" 442, DE 1997-CN
(n• 863/97, na origem )

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituiçiio Federal, submeto a elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senbor Ministro de Estado do
P!anejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. em favor de diversos órgãos, crédito
suplementar no valor global de RS 18.912.789,00, para os fins que especifica"

../

v

de agosto de 1997

Brasilia. 4

'./'_....I
1-,.
• ~-"'
Fernando Henrique Cardoso

Brasllia.

n

de Julho

de 1997

ExcelentíSSimo Senhor Presidente da Republica,

A Presrdênc1a da RepUblica. o Ministêrio da Aeronáutica. o Ministério da Justiça. o
MmistCno das Relações Exteriores e o Ministério da Ad.mmistração Federal e Reforma do Estado
solicitam a abertura de crédtto suplementar no valor global de RS 18.912.789,00 (dezoito milhões.
novecentos e doze mil. setecentos e oitenta t! nove reais). em favor de diversas unidades
orçamentárias.

2
Parte do citado crédito, no valor de RS 9.775.575,00 (nove milhões, setecentos e
setenta e clnco mil, quinhentos e setenta e cinco reais), scni viabilizado mediante o remaneJamento
de: dotações entre grupos de despesas e entre subprojetoslsubatividades. respectivamente:

GRUPO
DE
FONTE
DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

11.552

SECRETARio\ DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS- SAE
2572.0004- Diab'llóstoco ambiental

-.
..

· Cancelamento

11.552

..

- Suplementação

RS 1,00

3 4 90 00

100

11.552
-·~--

·~·-

4 5.90.00

100

11.552

J 9_97_~----
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EM RS 1,00

PROGRAMAº'" !MM.L.89
SUPLEMENTAÇÃO

9.76-4.023

_ _:;;

• PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA • PR
. Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE

120.000

Sistema de Proteção ao Pro~ Nucl~!!'

..-

·--~-

...

·MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA- MAER
Secretana de Economia c Finanças da Aeronaunca. SEFA
458.938

Comumcaçào c Elctrônica

-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA· MJ
. Arquivo Nacional
Conselho lnternacional de Arqmvos

4.,89

I

. Departamento de Policía Federal · DPF
Desenvolvimento de Açõcs de Caniter Sigiloso

100.000
3.287.030

AssiSiência Médica e Odontológica a Servidores
. Conselho AdminiSttatJvo de Ocfcssa Económica · C ADE

116.284

Manutenção dos Serviços de Admínísrração Geral
• MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES- \IRE

. AdministraÇão direta
5.677.182

Promoção Comercial do Brasil no Exterior

CANCELAMENTO

-9.764.023

.

- PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA· PR
. Sccretana de Assuntos Estrategicos · SAE

120.000

Dcsmv. de Açôes de Defesa Civil na Usinta Nuclear de Anyra dos Reis

-MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA- MAER
. Secre1ana de Economia e Finanças da Aeronaurica - SEFA
I

Aquisu~ão

458.938

de Aeronaves

-MINISTÉRIO DA J!ISTIÇA • MJ
. ArqWvo Nac1onal
4.51!9

Manutenção dos Ser.1ços de AdministraÇão Geral

. Departamento de Polida Federal - DPF
3.387.030

Operação de Policiamento Federal

. Conselho Administrabvo de Defessa Econõmica- CADE
Assistência Pré-Escolar

Concessão de Vale-Tnmspone
116.284

Auxi1ío-Refeiçào/Aiímenmção
-MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES- MRE

Reserva de ConnngCncia

--·

-5.677.182

3.
A parcela restante. no valor de RS 9.137.214.00 (nove milhões. cento e tnnta e sete
nu I. duzentos e quatorze reats). e provemente do excesso de arrecadação. sendo·

• Ministério da Justiça
Fundo PemtencJ3rio Nactonal
. Ministério da Admioistraçio Federal e Reforma do Estado

RS

843.89Z,OO

RS

843.892.00

RS 8.293.322.00
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Segundo informações prestadas pela Secretana de Asswttos Estratégicos e pela
Secretana de Economia e Finanças da Aeromi.utica. os itens cujas dotações estão sendo
parctalmente canceladas e oferecidas como compensação não terão suas execuções prejudicadas.
pois os saldos existentes proporcionam a continuidade das ações anteriormente programadas.

5.
No caso doMARE, o excesso de arrecadação é oriundo da cobrança de serviços pelo
cadastramento de fornecedores, pessoas tisicas e jwidicas. para comporem o Sistema de
Cadastramento de Fornecedores • SICAF, e da receita decorrente de cobranÇas das consignações
facultativas tmpressas nos contracheques dos servidores civis da Administração Federal direta.
autárquica e fundacional, cujos valores slo processados pelo SIAPE. A receita do SICAF.
originalmente estimada em RS 504.240,00 (quinhentos e quatro mil, duzentos e quarenta reais!,
passará para RS I .597.562,00 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e
dois reats), traduzindo um incremento de 217"/o. Por outro lado, a arrecadação da receita do S!APE,
no valor de RS 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reats), somente agora passa a ser incluída
no orçamento do MARE. Apesar de essas receitas contabilmente serem consideradas do Tesouro
Nacional~ elas se transfonnam em receitas próprias do ôrgão arrecadador. vmculando-se aí aos
programas de despesas. Assim. a receita do SICAF dara suporte à subatividade .. Manutenção do
Sistema Integrado de Admmistração de Serviços Gerais', enquanto a receita originaria do SIAPE
está sendo aplicada na subatividade •·Manutenção do SiStema de Administração de Recursos
Humanos • SIAPE".
6.
O Ministério das Relações Exteriores justifica a solicitação apresentada. em função
da necessidade de execução das atividades contempladas no Programa Nacional de Promoção
Comerctal • PNPC, para 1997, aprovado pela Câmara de Comércio Exterior, em 21 de janeiro de
1997. As atividades mencionadas se consubstanciam basicamente na participação brasileira em
mostras e feiras realizadas em países pertencentes aos diversos mercados regionais (MERCOSUL.
0\ITROS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA, NAFTA, EUROPA, ÁSIA, ÁFRICA e PAÍSES
ÁRABES), para exposição de produtos brasileiros e realização de Seminãrios de Captação de
Investimentos

7.
O credito em questão viabilizar-se..á mediante projeto de lei~ por ultrapassar o limite
estabelecido na v1gente Lei Orçamentária. estando o mesmo em consonància com as disposições
contidas no art. 167, incisos V e VI, da Constituição. e em conforrntdade com o art. 43, § I' •
tnctsos II e 1!1, da Lei n' 4.320, de 17 de março de !964.

8.
Nessas condições. este MinistCno mamfesta-se tàvoravelmente ao atendimento dos
pleitos. razão pela qual submeto a elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo Projeto de L~I.
que visa a autorizar a abenura do referido credito suplementar.

Respeitosamente.

~:j

Ministro de Estado do
PlaneJamcnto e Orçamento

Agosto 1997

-----------------==============c:_::_:
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N• oao DE 21 I •J7 /97
Sintese do__p_roblema ou da situação_ q_ue reclama prO\<idências
Necessidade de reforço de dotações para atender a diversas despesas dos orgãos citadas na
presente solicitação.

Encaminhamento de Projeto de Lei ao Congresso Nacional. a fim de obter o necessario
respaldo legal.

3 Alternativas existentes âs medidas ou atas p~Qp_ostos
Tecnicamente ê a alternativa viável.

4 Custos·
RS 9. 775,575,00 (nove milhões. setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco

reais) oriundos de remanejamentos de dotações consignadas nos orçamentos vigentes da própria
unídade e RS 9 137.214,00 (nove milhões., cento e trinta e sete mil, duzentos e quatorze reais}
provenientes de excesso de receitas vinculadas, não gerando. portanto, custos adicionais para o
Tesouro Nacional.

IS

Razões que justifiquem a urgência:

6 Impacto sobre o meio ambiente:

IL--Ni-oh_à_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,\_
reenchido somente no caso de altera ão de Medidas Provisórias)
Texto Proposto

8 Síntese do parecer do órgão jurídico·

1

L---------~PR=O~JE~T~O~D~E~LE~IN~·~t~9~,D_E~l~
__
7-_C_N________~i
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Segundade Social da
União, em favor de diversos órgãos, credito
suplementar no valor global de RS
18.912.789,00, para os fins que especifica
O CONGRESSO NACIONAL decreta·
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos fiscal e da
Seguridade Social da Uniio (Lei n' 9 438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Presidência da
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Republica. do Ministério da Aeronáutica. do Ministério da Justiça, do Ministmo das Relações
Exteriores e do Ministério da AdmirústraÇio Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no
valor global de RS 18 912.789,00 (dezoito milhões, novecentos e dou nú1, setecentos e oitenta e
nove reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 2° Os recursos necessários à execuçio do disposto no artigo anterior decorrerão
I - anulaçio parcial das dotações indicadas no Anexo U desta Lei;

n - excesso

de arrecadação de receitas diretarnente arrecadadas, no valor de RS
9.137.214,00 (nove milhões, cento e trinta e sete mil, duzentos e quatorze reais).

Art. 3° Em decorrência do disposto nos arts. 1° e ZO, fica alterada a receita do Fundo
Penitenciário Nacional, na forma indicada no Anexo ill desta Lei.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de su pub1icaçio.
Brasilia,
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MENSAGEMW443,DE 1997-CN
(n• 864197, na origem )

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do anigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Tronspones, crédito suplementar no valor
de RS 4 120.720,00, para os fins que especifica".

Bruilia.

4

de agosto de I 997

Fernando Henrique Cardoso
EM n2

OB91MPO

Brasília.

JO

de

julho

de 1997.

Excelenttsslmo Senhor Presidente da Republica.

O Mimsteno dos Transportes solicita a abertura de crCdito suplemenmr ao
Orçamento FIScal da União i Lei n' 9.438, de 26 de fevere~ro de 1997), no valor de RS 4120.720.00
(quatro mtlhões. cento e vinte miL setecentos e vinte reais•. em favor de sua Adminlstração direta.

2.

O pleito vtsa a destmar recursos em favor da Construção do Pier Petroletro do Porto

de ltaqui, empreendimento sob a admmistração da Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR,
lhiClado em 1989 e em adiantado estàgio de execução. Necessita a CODOMAR de finalização das
obms civis ainda em 1997. para desafogar o cais comercial e impedir o continuo prejuizo que a
demora excess1va da execução esta acarretando a União. conforme verificado em auditoria pelo
Tribunal de Contas da União, e notificado ao MinisiCrio dos Transportes.

3.
Os recursos necessários a viabilização do crêdito são oriundos de cancelamento de
dotação do própno Órgão e recairão sobre a fonte 100. Tal providência não trani prejuizo a
execução da prO&'Tamação onde está. originalmente alocada essa fonte. urna vez que foi decidida
após crüeriosa avahação .

Este Mmisterio pronuncia-se favoravelmente ao atendimento da solicitação. estando
a mesma amparada nas disposições do art. 43, § I'' • inciso III, da Lei n" 4.320. de 17 de março de
1964, obedecidas as prescrtções do art. 167, inciso V, da Constitu1ç:ão

.f
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5

Diante do exposto. submeto a elevada consideração de Vossa Excelêncta o anexo
Projeto de Lei. que visa a autorizar a abertura do referido credito.

Respettosamente.

A-J-1 ?-;/

~TONIOJ<ÁNDIR

Ministro de Estado do
PlaneJarnento e Orçamento

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO N' 089 DE 30 I 01197.

1. Síntese do _PI"Dblema ou da situaçlo que rec:lama providências:
Necessidade de abcnura de credito suplementar. em favor do Ministé'rio dos Transportes, com o
intuito de dar prosseguimento às obms civis da Construção do Pier Petroleiro do Pono de ltaqui
no Maranhão. em adiantado estágio de execução. evitando assim. o continuo prejuízo que a
demora excessiva na execução da obra está acarretando à União.

2.. Sola

o e rovidências contidas no ato normativo ou na medida ro osta:

Abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Le1 n' 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997).

3. Alternativa e-xistente à5 medidas ou atos ro ostos:
A alternativa e a uruca para o problema que se apresenta.

4. Custos:
RS 4.120. 720,00, decorrentes de remanejamento de dotaÇão orçamentária no âmbito do próprio
Minist6rio dos Transpones~ não havendo ônus adicional para a União,

S. Razões que

ju~nificam

a urgência:

6. Impacto sobre o meio ambiente:

INão há.

7. Aheraç6es propostao:

(a

ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Prov1sónas)

Texto atual

Texto proposto

L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. Síntese do parecer do Ór"'.,io Jurídico:

~

..
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PROJETO DE LEI N" 10, DE 1997-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da Uniào. em favor do
Ministerio
dos
Tnmspones,
credito
suplementar no valor de RS 4 120 720.00,
para os fins que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (lei
n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministerio dos Traospones, crédito suplementar
no valor de RS 4.120.720,00 (quatro milhões, cento e vinte nril, setecentos e vinte reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. zc Os recursos necessários à. execução do disposto no artigo anterior decorrerão
da anulação parcial de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo !I desta lei.

Art. JCI Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilía.
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LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenaçlo legislativa do Congresso Nacional)

LEI N" 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e fixa a Despesa da Unillo para
o exercício financeiro de 1997.

À Com1ssão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

OUTW OHI"
M e.v>Jf,Q,
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O_ Congresso Nacional decreta:

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
2

N 217/97, de 30 de julho último, do Ministro de
Estado de Minas e Energia, encaminhando as informações referentes ao Requerimento n2 394, de
1997, do Senador Emandes Amorim.
N2 664/97, de 28 de julho último, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando as informações
referentes ao Requerimento n2 463, de 1997, do Senador Elcio Alvares.
N2 672197, de 28 de julho último, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando as informações
referentes ao Requerimento n2 434, de 1997, do Senador Emandes Amorim.
N2 1.162197, de 25 de julho último, do Ministro
de Estado da Saúde, encaminhando as informações
referentes ao Requerimento n2 294, de 1997, do Senador Humberto Lucena.
As informações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - As
Mensagens n2s 441 a 443, de 1997-CN, lidas anteriormente, encaminham os Projetas de Lei n2s 18 a
20, de 1997-CN, e serão despachadas à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução n 2 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetes:
até 10/8 publicação e distribuição de avulsos;
até 1818 prazo final para apresentação de
emendas;
até 23/8 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
até 219 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2148, DE 1997
Institui a obrigatoriedade de as empresas operadoras de cartões de crédito
oferecerem uma versão de cartão de crédito com foto digitalizada.

89

Art. 12 As empresas operadoras de cartões de
crédito ficam obrigadas a oferecer aos seus clientes
pelo menos uma versão de cartão com foto digitalizada.
Parágrafo único. O usuário fará sua opção com
base nas informações prestadas pela operadora sobre as condições e os custos associados a cada tipo
de cartão.
Art. 2 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A presente proposição destina-se a obrigar as
operadoras de cartões de crédito a oferecer aos
seus clientes pelo menos uma versão de cartão com
foto digitalizada, pan escolha do usuário.
A partir da estabilidade da moeda com o Plano
Real, verificou-se uma crescente disseminação do
uso do cartão de crédito no país. Ocorre que esse
uso generalizado do cartão coincidiu com um au·
mento no número de extravios e, o que talvez seja
pior, um aumento na incidência de falsificações.
Com a tecnologia hoje disponível, é possfvel reproduzir em poucos instantes· a tarja magnética que
contém todas as informações do usuário e aplicá-la
em um outro cartão qualquer. Sendo assim, um
usuário pode vir a ser lesado mesmo que seu cartão
esteja ainda em seu poder. Não há hoje como impedir o uso do cartão com a ta~a magnética falsificada.
Só uma foto pode fazê-lo.
É por essa razão que propomos que as operadoras tomem disponível e facilitem ao máximo o uso
do cartão com foto digitalizada. Resguardará enormemente todas as partes envolvidas, tanto clientes
quanto comerciantes e prestadores de serviços, reduzindo significativamente os prejuízos causados
por estelionatários. A tecnologia da foto digitalizada
é tão eficiente no combate às falsificações que já é
amplamente usada no exterior, onde os cartões com
fotografia são comuns e têm grande aceitação nos
setores de comércio e de serviços.
Antecipa-se que ocorra no Brasil o que já está
patente no estrangeiro: a aceitação por parte de lojistas e prestadores de serviços é muito maior a partir do momento em que os cartões passaram a estampar a foto do titular. E é justamente para acelerar
o uso generalizado dessa tecnologia que desejamos
dar a todos os usuários o direito de fazer a opção

--------------- ::_::---=--=-=---=--=-=---=--=-=---=--=---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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pelo cartão que lhe trará muito mais segurança, ainda que a um custo um pouco maior.
Diante disso, considerando os benetrcios da
medida, em termos de melhoria da qualidade e da
segurança dos serviços, pedimos o apoio dos .nobres colegas para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1997. - Senador Lúcio Alcântara.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - Decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2149, DE 1997
Define os crimes resultantes de discriminação genética.
O Congresso Nacional decreta:

Agosto 1997

manto de ensino público ou privado de qualquer
grau, bem como a outras formas de treinamento,
atualização profissional ou programa de educação
continuada, com base em informação genética da
pessoa.
Pena: detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de dezoito anos, a pena é agravada de um
terço.
Art. 6 2 Recusar, negar ou impedir inscrição em
concurso público ou em quaisquer outras formas de
recrutamento e seleção de pessoal com base em informação genética do postulante, bem como, com
base em informações dessa natureza, obstar, impedir o acesso ou a permanência em trabalho, emprego, cargo ou função, na Administração Pública ou na
iniciativa privada.
Pena: detenção, de um mês a um ano, e multa.

CAPITULO I
Da discriminação genética

Art. 1• Para os efeitos dessa lei, entende-se
por discriminação genética a discriminação de pessoas em razão de seu patrimônio genético.
Art. 2" A realização de testes preditivos de
doenças genéticas ou que permitam identificar a
pessoa como portadora de um gene responsável por
urna doença ou pela suscetibilidade ou predisposição genética a uma doença só é permitida com finalidades médicas ou de pesquisa médica e após
aconselhamento genético, por profissional habilitado.
· CAPÍTULO 11
Dos crimes e das penas
32

Art.
Negar. limitar ou descontinuar cobertura
por seguro de qualquer natureza com base em informação genética do estipulante ou de segurado, bem
como estabelecer prêmios diferenciados, com base
em tal informação.
Pena: detenção, de três meses a um ano, e
multa.
Art. 42 Negar, limitar ou descontinuar cobertura
por plano de saúde com base em informação genética do contratante ou de beneficiário, bem como estabelecer mensalidades diferenciadas, com base em
tal informação.
Pena: detenção, de três meses a um ano, e
multa.
Art. 52 Recusar, negar ou impedir a matricula, o
ingresso ou a permanência de aluno em estabeleci-

Art. 72 Impedir ou obstar, por qualquer meio ou
forma, casamento ou convivência familiar e social de
pessoas, com base em informação genética das
mesmas.
Pena: detenção, de um a seis meses, e multa.
Art. 8 2 Divulgar informação genética de uma
pessoa, a menos que haja prévia autorização sua,
por escrito.
Pena: detenção, de um a seis meses, e multa.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais
Art. 92 Constitui efeito da condenação a perda
do cargo ou função pública, para o servidor público, e a proibição de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas e de se beneficiar
de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em que o Estado é acionista,
para a instituição.
Parágrafo único. Os efeitos de que trata o caput desse artigo são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.
Art. 10. Em qualquer caso, os agentes do ilícito
e, se for o caso, as instituições a que pertençam ficam obrigados a reparar os danos morais e materiais decorrentes de seus atos.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

----------------------,--------------------
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Justificação
O desenvolvimento das técnicas de engenharia
genética e da denominada Medicina Molecular está
permitindo o diagnóstico e a detecção precoce de algumas doenças genéticas bem como a identificação,
no genoma humano, de loci específicos relacionados à suscetibilidade genética a determinadas doenças como, por exemplo, algumas formas de câncer e
o diabete mellitus.
O grande beneficio dessa tecnologia consiste
em poder identificar precocemente pessoas e grupos
populacionais de risco e para eles desenvolver e implementar programas que reduzam o risco de adoecimento, com significativo impacto sobre custos pessoais, sociais e, provavelmente, financeiros dessas
doenças no futuro, desde que se disponha de tecnologias adequadas para sua prevenção e tratamento
- o que se espera possa vir a acontecer, paralelamente.
Embora os testes que permitam tais diagnósticos sejam ainda muito caros e pouco disseminados, verifica-se que o interesse por eles é crescente, tal como seu uso, identificando-se aqui um potencial discriminatório significativo, representado
pela sua utilização por planos de saúde, em seguros de vida e de saúde, em processos de seleção
de pessoal e outras situações similares, num futuro próximo.
O uso de informação genética para negar, a
pessoas de alto risco, cobertura em planos e seguros de saúde e de vida ou para cobrar-lhes mensalidades ou prêmios proibitívos, pode tornar negativos os benefícios que se antecipa da pesquisa genética.
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estão apreciando em seus Parlamentos leis no sentido de regulamentar aquelas práticas genéticas ou
proibir a utilização desses conhecimentos para a discriminação de pessoas.
A definição de crimes de preconceito e sua penalização pela via legal é tradição cara ao processo
legislativo brasileiro.
Nesta tradição, é clássica a Lei Afonso Arinos
(Lei n2 1.390, de 3 de julho de 1951 ), que 'inclui entre as contravenções penais a prática de ates resultantes de preconceitos de raça ou de cor".
Desde então, leis ampliaram essa criminalização para abranger também os ates de discriminação
e preconceito de sexo e estado civil (Lei n2 7.437, de
20 de dezembro de 1985) e de religião, etnia ou procedência nacional (Lei n2 8.081, de 21 de setembro
de 1990; Lei n" 8.882, de 3 de junho de 1994; Lei nº
9.459, de 13 de maio de 1997).
Está na Constituição de 1988 que a promoção
do bem de todos, sem preconceitos (... ) e quaisquer
outras formas de discriminação constituem objetivos
fundamentais da república (art. 32 , IV) e que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e
.liberdades fundamentais (art. 5°, XLI),
Na proposição que ofereço à consideração dos
nobres colegas. me embasei nas formulações dessa
tradição legislativa, de tal maneira que esta nova
norma legal tivesse ressonância com a legislação
existente.
Para a tipificação de crimes de discriminação
genética, tomei por base a legislação em vigor sobre
'ates discriminatórios ou de preconceito", em especial a Lei n2 7.716, de 5 de janeiro de 1989- que alterou a Lei Afonso Arinos - e as demais que se seguiram.
No entanto, comparando as penas cominadas nessas leis com as definidas pelo Código Psnal, encontrei que - naqueles crimes em que se
pode estabelecer um paralelo .. as penas determinadas pelas leis contra ates discriminatórios são
muito mais pesadas que as prev1~tos pelo Código
Penal.
Por exemplo, as penas restritivas de liberdade,
previstas para crimes por ates discriminatórios, nas
leis citaâas, são todasde- reclusão-de, no mínimo,

A exclusão de pessoas de alto risco de precessos seletivos para ingresso em emprego e a perda
de emprego por parte dessas pessoas. quando o
empregador conhece sua condição, são outros
exemplos possíveis desse uso discriminatório do conhecimento e da tecnologia.
A utilização de informação genética por companhias seguradoras para discriminar segurados
tem sido documentada desde 1970, na Europa e
em vários estados dos Estados Unidos, não havendo nada que nos faça supor que essas empre~-0'1~11()· ____________ ...... ______
. _______
sas deixarão de fazê-lo no futuro ou em nosso
País, agora que poderão dispor de meios bem
Assim, optei por u•!;; 7 , r -cs parâmed ,., 5 e A. loqimais eficazes.
- - -~- ~-~--·-caaoCô'âigoPenaT, cüminariào-perialidades de deNão é com outra preocupação que alguns paítenção - em substituição às penas de reclusão das
ses europeus e os Estados Unidos introduziram ou
leis anteriores contra atos discriminatórios -, com

_

tempos correspondentes aos definidos por crimes
correspOndentes pelo Código Penal, e multa, por. entender que apenar patrimonialmente poderá ter
maior efeito dissuador.

É com esse espírito que espero ser minha proposição apreciada e aperfeiçoada.

LEI N2 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997

Altera o art. 111 e 20 da Lei n2 7.716,
de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça
ou de cor, e acrescenta parágrafo ao art.
140 do Decreto-lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1997.- Se·
nador Lúcio Alcintara.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N2 1.390- DE 3 DE JULHO DE 1951

Inclui entre as contravenções penais
a prática de atas resultantes de preconceitos de raça ou de cor.

LEI N2 7.437, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985

Inclui, entre as contravenções penais, a prática de atas resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de
estado civil, dando nova redação à Lei n11
1.390, de 3 de julho de 1951- Lei Afonso
Arinos.

LEI N2 8.081- DE 21 DE SETEMBRO DE 1990

Estabelece os crimes e as penas
aplicáveis aos atas discriminatórios ou
de preconceitos de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional, praticados
pelos meios de comunicação ou por publicação de qualquer natureza.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 32 Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
IV- promover o bem de todos, sem preconcei·
tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

CAPITULO I
Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos
Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XLI - a lei punirá qualquer discriminação dos
direitos e liberdades fundamentais;

LEI N2 7.716- DE 5 DE JANEIRO DE 1989
LEI N9 8.882 - DE 3 DE JUNHO DE 1994

Acrescenta parágrafo ao artigo 20
da Lei n11 7.716(1), de 5 de janeiro de 1980,
que define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor.

Define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania- Decisão Terminativa.)

Agosto 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO No 150, DE 1997
Autoriza a União a doar imóvel rural ao
município de Irineópolis no Estado de
Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

r Fica a União autorizada a doar ao município de

Art.

Irineópolis, Estado de Santa Catarina, o imóvel rural situado em Valões, 4°
distrito de Porto União, nesse Estado, inscrito a 13 de maio de 1952, sob o
número 11.694, em nome do Ministério da Agricultura, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Porto União, às fls. 206 do livro 3-G.

Parágrafo único. As terras do imóvel rural descrito no caput
deste artigo destinam-se exclusivamente à execução de atividades agrárias pela
Fundação Pública Assistencial Agropecuária sediada no Município de Irineópolis,
Estado de Santa Catarina.

Art.

r

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO
A União Federal, por intermédio dó Ministério da Agricultura,
adquiriu, a 13 de maio de 1952, uma gleba rural constante de seis lotes, situada
em Valões, 4o distrito de Porto União no Estado de Santa Catarina.
A 9 de março de 1990, foi averbado ao respectivo registro o
Contrato de Cessão Gratuita celebrado entre o Ministério da Agricultura e a
Cooperativa Agropecuária de Canoinhas Ltda para implantação de uma Fazenda
Modelo, destinada à implementação de programa de diversificação agropecuària.
Ocorre que, deconidos quase cmqüenta anos da data desse
contrato, não executou a cessionária qualquer das providências que constituíam
seu objeto, pelo que se tornou meficaz a cessão, em face mesmo da condição
resolutiva nele consignada.
A 15 de fevereiro de 1995 foi promulgada pelo Prefeito do
Município de Irienópolis a Lei Municipal n° 765, instituindo a Fundação Pública
Assistencial Agropecuária de Irienópolis - FUPASI, cujas finalidades são a de
emprestar assistência técnica, educacional e social aos agricultores e pecuaristas
daquele Município.
No momento em que o país enfrenta aguda crise agrária, nada
mais justo que promover-se a doação objeto do presente Projeto de Lei,
especialmente para utilização em programa de diversificação agropecuária
executado por Fundação Pública.

Sala das Sessões, em 5 de agosto de 1997
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Legislação Citada
?A~TEJO

?ROG::tZSSIS':'A 3RASILEIRO
===============================
DIR.ETÕRIO :lüiTICIPAL DE IRVIEÓPOLIS
===================================

0Fi<9008/97.

· .IrineÓpolis, em 05 de junho de 1997.

Ao exmo. Sr.
Zs~ridião Amin Helou Filho
DD. Senador da RepÚblica
BRASILIA-

DF.

::::ccelentissimo Seni1or.
Cumprimentando-o respeitosamente, temos a honra e o prazer de viP à
presença de V.Excia. para solicitar seus préstimos relativ~a umaárea de terras pertencentes a UtiTÃO, abandonada, sujeita à invasãodos ser:~ terra, pois sao 35 alqueires cobert~com pinus, gostaríamos
que essa área fosse passada ao :.Yunicipio, pois já temos uma Assoei!!
çac criada exatamente para explorar essa área através da Lei ni 765
95, segue cÓpia da Lei.
Out:::-ossio, gostaríamos também ck. l:;eu empenho para com o Hospital i•lunici;,Jal 3or.l Jesus, pois o :nesmo encontra-se sern nenhuma condição, )edimos ao :;ocre Senador nos informar como poderíamos conseguir recursos e/ou ~edic~~entos, pois não conseguimos os medicamentos bás!
cos )ara o Hospi~al.
:erto ~e _;Joder:-~os contar ::1ais uüia vez com o apoio de V.Zxcia, que se.~:;:;re tão ::Je::; representou o povo Catarinense e continua representa!!
::!o, renova.11os protestos de esti::~a e cort1sderação. ----

os

Agosto 19W.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

96

~ST~DO DE SANTA CATARI~~
PREFEITURA MUNICIPAL OE IRINEciPOLIS
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INSTITUI FUNDAÇÃO P~A ASSISTENCIAL AGROPECU&RI~
DE IRINÉóPOLIS "FUP
. E· DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS.
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~OBERTO
CARLOS AR~ING OE~LARA, PreTeito
I•·•necipcd;s em E;:en:ício, És.tado de Santa Catarina.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os projetas serão publicados e remetidos à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 532, DE 1997
Excelentfssimo Senhor Presidente do Senado
•
Federal,
Na forma do disposto no art. 50 da Constituição e no art. 216 do Regimento Interno, Requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado requerimento de informações sobre as
seguintes questões:
Qual o quantitativo de vacâncias de cargos publicas efetivos do Poder Executivo, regidos pela lei
n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que tiveram
lugar nos últimos doze meses, discriminadas pelas
seguintes hipóteses:
1 - exonerações de oficio;
2 - exonerações a pedido na forma do Decreto
n2 2.076, de 1996;
3 -demais exonerações a pedido;
4 -demissões, segregadas por motivação;
5 - aposentadorias integrais;
6 - aposentadorias proporcionais;
7 - aposentadl!lrias por invalidez;
8 - aposentadorias compulsórias;
9 - posses em outro cargo inacumulável;
1O- falecimentos.
JustHicação
A Administração Federal vem passando por diversas alterações nos últimos tempos. Além das
Propostas de Emenda à Constituição da Reforma
Administrativa e a da Reforma da Previdência, hoje
em tramitação na Câmara dos Deputados e nesta
Casa, respectivamente, o Senhor Presidente da República vem adotando diversas Medidas Provisórias
e outros atos normativos sobre a matéria.
Assim, impõe-se aos membros desta Casa o
conhecimento áe todas as informações necessárias
à avaliação e ao esclarecimento das questões vinculadas ao tema, para que possamos exercer, de forma eficiente e eficaz, as nossas indeclináveis missões
institucionais.
Nesse sentido, encaminhamos o presente requerimento ao Senhor Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, solicitando

informações acerca das vacâncias ocorridas nos
cargos efetivos do Poder Executivo.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1997 - Senador Lúcio Alcântara.

À Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a Mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidos os seguintes:
OFICIO N2 1270-l-PFU97
Brasllia, 5 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do PFl que farão
parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer
à Medida Provisória n2 1.579-10, de 23 de julho de
1997, que "Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da lei n2 9.082, de 25 de julho de 1995, dos
arts. 19, 34, 35 e § 42 do art. 53 da Lei nv 9.293, de
15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente,
sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997", em
substituição aos anteriormente indicados.
Efetlvos:
Deputado Samey Filho
Deputado Raul Belém
Suplentes:
Deputado Mussa Demes
Deputada Laura Carneiro
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Lfder do PFL.
OFICIO N2 1272-L-PFU97
Brasília, 5 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos!egi111ent~is, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do PFl que farão
parte'daComissão r.J(jstadestin_ada a emitir parecer
à· Medida Provisória nQ 1.580, de 23 de julho de
1997, que "Autoriza a Centrais Elétricas BrasileirasELETROBfi~S. a ~c;lquirir 9.. çgn.trol~ açjonári9 da
COmpanhia Energética de Alagoas - CEAL, para
efeito de sua inclusãono Programa Nacional de DeseStatização - PND", em substituição aos anteriormente indicados.
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Efetivos:
Deputado Benedito de Lira
Deputado Talvane Albuquerque
Suplentes:
Deputado Wilson Cunha
Deputado Carlos Magno
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio 011·
veira, Uder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
Passamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. V. Ex' dispõe de 20 minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero abordar um assunto que ontem já foi objeto de análise
por parte do Senador Edison Lobão, em que S. exconcluía dizendo da sua intenção de apresentar projeto de lei que estabelecesse seguro para os adquirentes de imóveis na planta, imóveis a serem construidos por empresas especializadas.
É o caso da Encol. A imprensa tem se ocupado
do drama que estão vivendo 42 mil mutuários da
empresa que adquiriram apartamentos em diversas
cidades do Brasil. As obras estão paralisadas; há
uma negociação- penosa-, que já vem se estendendo há dias, com um pool de bancos cradores.
Faltava a adesão do Banespa, que, ao final, teria
anuído de participar desse conjunto de bancos que
está refinanciando a dívida da empresa. E espero
que o Governo, sem participar com recursos, pois
afinal de contas trata-se de uma empresa privada,
colabore para encontrar uma solução econõmico-financeira que não prejudique os milhares de clientes
que adquiriram apartamentos e imóveis dessa empresa.
O Senador Edison Lobão anunciou que apresentaria um projeto - que creio será de grande oportunidade -, estabelecendo um seguro obrigatório no
sentido de que aqueles que comprarem apartamentos ou qualquer imóvel na planta não venham a se
prejudicar com um eventual insucesso empresarial.
Todos sabem que o sonho da casa própria é um sonho de muitos brasileiros. Se atentarmos para as
pesquisas de opinião pública que são feitas periodicamente por empresas especializadas, observaremos que a saúde, o emprego e a habitação estão
dominando as aspirações dos brasileiros.
Conheço muitos casos, possivelmente S. Ex-&
também conheçam, de pessoas que concentraram
todas as suas economias, economias de uma vida
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inteira, às 'Vazes venderam ou alienaram o único
imóvel que possuíam, e empregaram-nas na aquisição de um imóvel. E, muitas vezes, ao se mudarem
para esse novo imóvel, achando-se seus legítimos
proprietários, porque quitaram, senão totalmente,
boa parte das prestações envolvidas na transação,
são surpreendidos com ações de bancos, por exemplo, que desejam a posse do imóvel, porque lhes foi
dado em garantia de operações bancárias pela empresa, que, por sua vez, vendeu também esses imóveis a pessoas que adquiriram geralmente pagando
à prestação. E isso é realmente desumano.
Não conheço o teor desse projeto que pretende apresentar o Senador Edison Lobão, mas creio
que será muito importante.
Falamos muito em desregulamentar as relações econOmicas na sociedade, falamos em diminuir o
tamanho do Estado, mas os outros instrumentos de
proteção ao consumidor aqui no Brasil ainda são
muito frágeis, muito débeis, até desconhecidos dos
próprios consumidores.
Se realmente queremos construir um novo Estado, uma nova sociedade, um novo país, sem dúvida há que se atentar para essas situações, que demandam urna ação fiscalizadora e protetora do Estado em relação ao consumidor, principalmente este
que constitui um dos elos fracos dessa relação com
empresas.
Então, é preciso atentar para isso, particularmente em relação a essa questão imobiliária, que
considero fundamental. Conheço - volto a insistir vários casos de pessoas que foram lesadas ao pensar ter adquirido um imóvel depois de anos de sacriffcio e economia, vendendo, muitas vezes, o imóvel
que possuía, quando, na verdade, esses imóveis
pertencem a um banco, porque lhes foi dado em garantia de uma operação de crédito que a empresa
não honrou.
Há, também, nessa área da defesa do consumidor- volto a insistir, agora em um outro campo-.
a necessidade de se atentar para a questão dos seguros. Urna das maiores empresas de seguro de
saúde no Brasil, a Golden Cross, está em grandes
dificuldades. Ainda hoje, o Jornal do Brasil traz
uma ampla matéria, mostrando que ela está inadimplente com hospitais e médicos que para ela trabalham, colocando em risco, evidentemente, a situação
de lodos aqueles que adquiriram seguro-saúde pela
GoJden Cross a fim de poderem ter as suas questões de saúde atendidas convenientemente.
Essas empresas também trabalham com escassa fiscalização do Poder Público. Há anos, o Go-

Agosto 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

vemo patina com relação à questã~- das mens_alidades, do valor do seu preço e dos tipos de doenças
ou moléstias por cuja empresa o portador pode ser
atendido, propondo suas idéias no sentido de reformular, distinguir seguro de saúde de plano de saúde,
coibir aumentos extorsivos dessas mensalidades e
lesão ao direito desses cidadãos, dos mutuários dessas empresas em algo extremamente importante
para cada um, que é a sua saúde - estamos falando
aqui de habitação e de saúde.
Para concluir, diríamos que há necessidade do
Estado brasileiro, que quer mudar, que precisa mudar, que vai mudar, preparar-se para enfrentar essas
questões, que exigem dele uma ação de proteção,
de fortalecimento dos direitos do consumidor, para
que as empresas que se constituem para explorar
essas atividades possam realmente respeitar o consumidor e, inclusive, temer pela sua própria existência se vierem a desrespeitar as regras estabelecidas
para dar confiB.bilidade a esse sistema.
A base dessas transações comerciais, da adesão a esse tipo de seguro é justamente a confiança
que o consumidor, que o cliente tem nas empresas.
E nisto o Estado tem um papel irrenunciável, o de assegurar o valor, a integridade dos contratos e o de exigir
o cumprimento das disposições que nele constam.
Era isto, Sr. Presidente, que eu queria dizer,
alertando para a gravidade da situação da Encol,
que é a que está visível. Mas no Brasil inteiro situações como esta estão se repetindo com grande freqüência, para desespero de clientes que contraem
débitos para a aquisição de casa própria, de um imóvel, sem a segurança de que os seus recursos vã~
realmente ser bem empregados e de que ele va1
conseguir aquilo que deseja, um imóvel para si.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o Senador José Roberto Arruda. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Edison Lobão. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Nabor Júnior. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Roberto Requião.
(Pausa.)
S. Ex& declina da palavra.
Com a palavra o Senador Romero Jucá. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Gilvam Borges.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Joel de Hollanda.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Francelina Pereira.
(Pausa.)
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Com a palavra a Senadora Ser ·Jdita ·da Silva.
(Pãusa.)
Com a palavra o Senador Pedre C.tmon. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre 5anador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARhUDA (PSDB-DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,.s e Srs. Senadores, eu
gostaria de registrar que acabamos de assistir - o
Presidente do Congresso, V. Ex&, como Vtee-Presidente desta Casa, o Senador Ronaldo Cunha Lima,
como Primeiro-Secretário, e vários Senadores - à
inauguração de um sistema que me parece extremamente importante na modernização do processo legislativo.
Em uma teleconferência, que contou ainda
com a presença do Presidente do Tribunal de Contas da União, o ex-Deputado Homero Santos, e do
Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, inaugurou-se
um sistema de troca de informações a distância, de
treinamento a distância e, principalmente, de conexão entre as diversas Casas Legislativas do País.
No seminário de hoje, adotou-se um tema fundamental para a Administração Pública brasileira,
qual seja, o ensinamento aos Municípios brasileiros
de como conseguir recursos federais sem intermediação.
.
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, é preciso lembrar que, constantemente, convivemos, na imprensa brasileira e no Congresso Nacional, com informações de que pessoas inescrupulosas colocamse como intermediários em processos de liberação
de verbas federais para Estados e Municípios. Muitas vezes, prefeitos de cidades pequenas e autoridades de Municípios pequenos e distantes se vêem na
contingência de usar o serviço desses verdadeiros
atravessadores, na esperança de alocar para os
seus Municípios recursos federais.
Para o Congresso Nacional e o Governo Federal, está bastante claro que não é possível conviver,
ainda hoje, com esse tipo de ação, em primeiro lugar, inescrupulosa, em segundo lugar, danosa à
imagem da Administração Pública, um tipo de ação
que gera o mau uso do recurso público. Toda vez
que se interpõe entre a verba federal e a autoridade
municipal um agente de fora do serviço público, que
busca vantagens pessoais, isso significa automaticamente má aplicação de recursos públicos.
O Seminário de hoje mostra aos mais de cinco
mil prefeitos brasileiros, a todas as Câmaras de Vereadores e às 27 Assembléias Legislativas deste
País que não é necessário, em momento algum,
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para qualquer tipo de recurso, de qualquer Ministério
e de qualquer rubrica do Orçamento Geral da União,
algum tipo de intermediação ou de atravessador.
O País todo toma conhecimento hoje, pela TV
Senado, pela Rádio Senado, pelos sistemas de
computação on line, que não se faz necàssário, de
urna vez por todas, qualquer tipo de intermediação
na busca de verbas federais.
Aqueles que nos ouvem, Sr. Presidente, poderão achar, e terão razão nisso, que essa não é mais
do que a obrigação de um Governo que procura a
decência e a moralidade na Administração Pública.
Ocorre, Sr. Presidente, que passou a ser tradição da
Administração Pública brasileira, de um lado, o emperramento da burocracia, a criação de falsas dificuldades e, de outro lado, aqueles que são mercadores
de facilidades.
A partir desse Seminário e das informações,
que se tomam claras, sobre como buscar a liberação
de verbas federais sem intermediação de qualquer
ordem, não tenho dúvida de que estamos dando um
grande passo no caminho da completa moralização
da Administração Pública brasileira.
Quero, desta tribuna, Sr. Presidente, cumprimentar todos os técnicos do Senado Federal, todos
os técnicos do Instituto Legislativo Brasileiro, todos
os técnicos do Prodasen e a Mesa Diretora desta
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Casa· por essa iniciativa. O Senado Federal saiu na
frente e tomou a si o encargo de interligar todas as
Casas Legislativas deste Pais, as Câmaras Municipais, as Assembléias Legislativas, a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal, num processo único, que pode trocar informações, coletar e distribuir
dados e, a partir disso, facilitar o acesso, principalmente das autoridades que estão mais distantes de
Brasflia, aos recursos federais e às informações do
Governo Federal.
Com estas palavras, Sr. Presidente, quero registrar o orgulho que sinto de ter participado desse
evento e, principalmente, a convicção de que ele
lança urna semente importante na modernização do
processo legislativo brasileiro. Mais do que isso, é
um elemento facilitador das relações entre os diversos níveis de Governo, o que, de um lado, vai servir,
com certeza, para evitar a corrupção e, de outro
lado, ao tornar mais efiCiente a liberação de recursos, vai também melhorar a racionalidade na aplicação dos recursos públicos deste País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1v Secretário, Senador Ronaldo Cunha Urna.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N" 533, DE 1997

Requeiro, nos termos do artigo 58, da Constituição
Federal, combinado com o art. 75 do Regimento Interno do Senado Federal,
a criação de Comissão Parlamentar Externa, composta por sete Senadores,
para, no prazo de trinta dias, gestionar, junto a Órgãos Federais, Estados e
Municípios. com vistas a avaliar e levantar medidas preventivas cabíveis
para proteger as populações e as economias das Regiões que estão sujeitas a
serem atingidas pelo fenômeno atmosférico "EL NINO", segundo previsões
feitas por autoridades da área.
Sala das Sessões, em 5 de agosto de 1997
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Excelentlssimo Senhor
Senador Esperidião Amin
Senado Federal
Brasfiia • DF

Marcio·Nogueira Barbosa
Diretor
INPE
São José dos Campos, SP

Senhor Senador:

"U R G E N T E"

Atendendo a solicitação de Vossa Excelência confirmo que todos os Centros de Modelagem
Climática do mundo, incluindo o do Brasil. operado pelo INPE, acompanham com atenção o
fenômeno El Niflo, em desenvolvimentc'neste ano.

A temperatura da superflcie do mar de uma grande área do Pacifico encontra-se neste
momento cerca de 3° C acima da média, já tendo sido observadas na 18 quinzena de julho
temperaturas 5° C acima da média, na costl:l do Equador.
Neste ano, em particular, as previsões de anomalia (secas no Nordeste e chuvas intensas no
Sul do Brasil) como conseqüência desse fenômeno são mais preocupantes tendo em vista o
resfriamento já obsel"iado das águas na costa do Nordeste do Brasil.
A comunidade cientifica internacional responsável por pesquisas nesse assunto esteve
reunida na sema!Ja passada em Washington-QC, no Instituto Internacional q_~ Pesquisas
Climáticas, para análises e debates. O Brasil esteve representado nesse evento por técnicos
do INPE-instituto Nacional de Pesquisas _Espaciais !3 do MCT-Ministério da Ciência e
Tecnologia.
Sempre a disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos, despeço-me.
Respeitosamente,
À-"

A,A.'tf\-

~a;cf~ ~ogueira Barbosa
/)iretor

)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Çoncedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin,
corno autor do requerimento, nos termos do art. 14
do Regimento Interno.
V. E~ dispõe de cinco minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para um
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, esta Casa da Federação e várias Unidades da Federação b~:Ssileira estão, segundo previsões consolidadas por institutos
próprios, dentro e fora do Brasil, sujeitas a enfrentar
aquele que pode vir a ser o pior fenômeno climático
do século, determinado pelo El Nino.
Anexo ao meu requerimento, encontra-se urna
mensagem que me foi endereçada, por minha solicitação, pelo Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Dr. Márcio Nogueira Barbosa, que
participou, na última sexta-feira, em Washington, nos
Estados Unidos, de uma reunião de várias entidades
internacionais no Instituto Internacional de Pesquisas Climáticas. lá, o Brasil esteve representado pelo
próprio INPE e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, em resumo, do ponto de vista meteorológico que hoje se
desenha - e nenhum de nós é especialista nisso -, a
questão indica que já estão sendo observadas, no
Oceano Pacffico, elevações de temperatura até 511C,
em relação à média normal.
Exatamente no Oceano Atlântico, na Costa do
Nordeste do Brasil, está ocorrendo um significativo
restriamento das águas do referido Oceano. A isso
os meteorologistas denominam dipolarização; havendo, portanto, probabilidade - não apenas possibilidade - de que o fenômeno El Nino represente prejufzos lamentavelmente inéditos para a economia e
para a sociedade brasileira neste ano.
As principais regiões afetadas por essa dipolaridade, ou seja, pela elevação da temperatura da
água do Oceano Pacffico e resfriamento da água do
Oceano Atlântico na altura do Nordeste, seriam exalordeste brasileiro e os Estados do Sul.
sabe exatamente qual é a confiabiliprevisão, mas tenho a dolorosa expe·'· d"' ter vivido, corno Governador do Estado de
.anta Catarina, em 1983 e 1984, os efeitos de en~hentes que assolaram praticamente 75% da econo1ia do meu Estado, durante um período de 50 dias,
•m conseqüências que remanesceram durante
Naquela época, a capacidade de prever era
.;ito reduzida. Mas, independentemente da confia-

bilídade dessas preVJSoes, acredito que a nossa
Casa da Federação deve propugnar por não se omitir. Não podemos mudar o tempo, atestar a probabilidade dessa previsão, mas sabemos que qualquer coisa que se faça preventivamente será menos
oneroso e doloroso do que fazer-se depois.
Em função disso, Sr. Presidente, o requerimento que submeto ao Senado Federal é no sentido de
que seja criada uma Comissão Parlamentar Externa,
composta por um número mfnimo de Senadores, no
menor prazo possível, 30 dias, para que possamos
nos inteirar da questão. Não é diffcil fazer um roteiro
racional para isso, convocarfamos as autoridades do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do próprio
Ministério de Ciência e Tecnologia e procurarfarnos
saber qual é o alcance que voz do Senado pode
ter, dentro e fora do Brasil, no sentido de se estabelecer um conjunto de medidas preventivas que possam minimizar os efeitos daquilo que se anuncia e
que muito provavelmente ocorrerá.
Esse é o sentido do meu requerimento, Sr.
Presidente, s..-s e Srs. Senadores. Penso ser da
maior responsabifidade não nos omitim10s. E, por ter
vivido uma experiência - repito - dolorosa como Governador do Estado- já se vão 14 anos!-, entendo
que essa proposta deva ser considerada pelo Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A matéria será inclufda em Ordem do Dia oportunamente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. S. ~ dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, o Governo Fernando Henrique Cardoso ainda não se deu
conta da gravidade da crise social por que passa o
Brasil.
O Presidente da República e os Ministros da
área Econõmica e Social, sobretudo, têm afirmado
que a estabilidade de preços, a diminuição signifiCativa da inflação e a diminuição do imposto sindical na medida em que este acaba atingindo principalmente as camadas mais pobres da população - já
seriam o suficiente para as pessoas do Governo,
corno aquele que acaba de ser designado, em Mensagem, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, para ser o Presidente do Banco Central, o Sr.
Gustavo Franco. S. ExA tem sido uma das vozes a
dizer, para tranqüilizar o Governo, que a estabilização dos preços é suficiente e que a questão social

a
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está resolvida a contento para o estágio aluai de
dois anos e sete mel"es de Governo Fernando Henrique Cardoso.
Avaliamos que o progresso nessa área tem
sido extremamente moderado, insuficiente, muito
aquém daquilo que se poderia ter reaJizado, especialmente porque se sabe que o Brasil continua sendo um dos campeões da desigualdade econômica e
social.
No campo específico da reforma agrária, obviamente uma das áreas onde mais se precisa tomar
providências para modificar o atual quadro de distribuição de riqueza, a meta governamental tem sido
atingida de forma bastante lenta. Segundo levantamento feito pela Universidade de Brasnia, com informações do Incra sobre o assentamento de fammas
para 1997, até 30 de junho deste ano, foram assentadas 12 mtl 503 famílias. A meta do Governo Fernando Henrique Cardoso era assentar 80 mil famílias.
É possível que esteja havendo uma nova atitude do Ministro Raul Jungmann e do Presidente do
Incra, Milton Seligman. Até louvo a ação ocorrida na
última semana em Teodoro Sampaio, no Pontal do
Paranapanema, onde o Ministro Raul Jungmann e o
Presidente do Incra. juntamente com o Governador
Mário Covas e o Secretário de Justiça, Belisário dos
Santos, anunciaram a edição de um decreto segundo o qual grandes propriedades no Pontal do Paranapanema possam vir a ter definição legal, mediante
concessão de 35 a 70% dessas áreas para reforma
agrária, para assentamentos do Incra.
Obviamente, isso criou uma expectativa positiva entre os trabalhadores sem terra e representantes do Movimento dos Sem-Terra. Naquela
ocasião, os Srs. Gilmar Mauro e José Rainha colo·
caram que tinham uma expectativa positiva sobre
essa ação, mas que era necessário averiguar o que
o Governo irá fazer. Por quê? Porque, muitas vezes,
o Governo anuncia medidas, mas elas não se con·
cretizam. Isso aconteceu, por exemplo, em relação à
possibilidade de o Banco do Brasil ceder financiam~nto para a fecularia, para o beneficiamento de
mandioca, em Sandovalina. Entretanto, até agora a
Cooperativa dos Trabalhadores Sem Terra daquela
região não pôde utilizar aquela fecularia. A expectativa, portanto, acabou sendo frustrada porque, até o
presente momento, óbices de natureza burocrática
estão impedindo que haja a efetivação daquilo que foi anunciado já há alguns meses pelo próprio Ministro de Assuntos Fundiários, Sr. Raul Jungmann.
Mas, Sr. Presidente, na área social, o que podemos perceber é que nas mais diversas regiões do
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País os problemas sociais se aç:umulam. Na cidade
onde moro. São Paulo, ~mos perceber Continuamente o problema das famllias que ali chegam dos
mais diversos lugares do Brasil com a esperança de
encontrar emprego, com a esperança de encontrar
um local para moradia. Entretanto, a cada dia centenas, milhares de pessoas passam a morar em condi·
ções extremamente precárias, haja vista o levantamento feito pela Universidade de São Paulo, publicado no jornal O Estado de S.Paulo do último final de
semana.
Segundo os dados do estudo, o número de
pessoas que vivem em favelas vem crescendo aceleradamente e a oferta de edifiCB.Ções para moradia
tem sido menor. Isso vem ocorrendo no centro econõmico mais importante do Brasil. Não é à toa que a
cada momento surgem movimentos de luta por moradia digna. O movimento pela moradia tem como
adeptos aqueles que, ainda hoje em São Paulo, ocupam uma casa, o chamado casarão da Rua do Carmo nv 88. Lá estão mais de 80 famRias aguardando
a possibilidade de um entendimento ãtante da ordem
de reintegração de posse dada por um juiz. Desde
às Bh de hoje as 80 famnias estão dialogando com o
Governo Mário Covas e com o Secretário da Casa
Civil, Walter Feklman. Estive no local esta manhã,
durante algumas horas. Algumas tamOias solicitaram
ao Sr. Flávio, representante do Governo, autorização
para visitar o local para onde ·seriam destinadas provisoriamente, no Cetren.
Urna vez ali chegando, acompanhanCio a comissão de moradores, o Promotor Público e 85$istentes sociais, pudemos constatar que não havia número de vagas suficiente para que, mesmo que precariamente, aquelas 80 tamllias pudessem ter urna
moradia, mesmo na situação de albergue - situação
destinada aos mais pobres da cidade, aqueles que
praticamente habitam as ruas da Grande São Paulo.
Parece que não há senso de urgência no Governo Fernando Henrique Cardoso para a resolução
dos problemas dos mais pobres neste Pais.
Ainda ontem, conversava com o Professor Mununga, da Universidade de São Paulo, que se tem
preocupado com a questão dos negros, particularmente: O professor Canembeb Mununga tem coordenado estudos na Universidade de São Paulo e em
outr<lS áreas_sobre o que se fazer para compensar
toda a população descendente de escravos que, por
mais de três séculos, contribuiu para a acumulação
de riqueza neste País, sem que lhe fosse dada a devida dignidade, a remuneração, o direito devido à
educação, à saúde, o direito à vida condigna. Con-
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versava sobre o Programa de Garantia de Renda
Mínima, que seria justamente uma das medidas que,
avalio, deveriam ser tratadas com maior urgência
por este Congresso Nacional.
Na abertura dos trabalhos deste semestre, Sr.
Presidente, quero dizer que é a minha expectativa
que possa o Congresso Nacional - o Senado Federal, de um lado, e a Câmara dos Deputados, de outro - votar o Projeto de Garantia de Renda Mfnima,
que se encontra, hoje, tramitando por formas diferentes em ambas as Casas. Gostaria de salientar
que o Senado Federal, em 16 de dezembro de 1991,
após quatro horas e meia de debates, aprovou o
projeto que institui o Programa de Garantia de Renda Mínima, um Imposto de Renda negativo a toda
pessoa de 25 anos ou mais cuja renda não viesse a
atingir determinado patamar, atualmente em tomo
de R$270,00, que passaria a ter o direito a um complemento de renda.
Esse projeto, que recebeu parecer favorável do
Deputado Germano Rigotto, do PMDB do Rio Grande do Sul, encontra-se pronto para ser votado na
Comissão de Finanças e Tributação, e recebeu inclusive algumas emendas a partir das experiências
positivas ocorridas no Distrito Federal, com o Projeto
Bolsa-Escola, e em Campinas, com o Projeto de Garantia de Renda Familiar, ambos relacionados a
oportunidades de educação, bem como em Ribeirão
Preto e outras cidades que instituíram projetes nesse sentido.
Também recebeu emendas do Deputado Germano Rigotto, afirmando que os beneficiários do
Projeto de Renda Mínima, caso tenham crianças em
idade escolar, deverão demonstrar que elas, efetivamente, freqüentam a escola.
A partir de 1995, surgiram outros projetas na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, dos
Deputados Nelson Marchezan, Chico Vigilante, Pedro Wilson, Fernando Ferro, Zaire Rezende, e dos
Senadores Ney Suassuna, José Roberto Arruda e
Renan Calheiros, todos instituindo alguma forma de
bolsa-escola ou de renda mínima e procurando criar
oportunidades de as famílias carentes estarem com
as suas crianças freqüentando a escola, uma maneira de se quebrar o círculo vicioso da pobreza em
nosso País.
Esse projeto recebeu parecer favorável do Deputado Osvaldo Biolchi e, na forma de um substitutivo, foi aprovado consensualmente em dezembro último, na Câmara dos Deputados. Veio em seguida
para o Senado e aqui, na Comissão de Assuntos
Sociais, recebeu parecer favorável do Senador Lúcio
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Alcântara -:.-houve uma p_roposta de modificação por
parte da Senadora Marina Silva-, mas recebeu preferência o substitutivo do Senador Lúcio Alcântara e,
agora, foi para a Comissão de Educação.
Gostaria de registrar, Sr. Presidente, que na
Comissão. de Educação o Presidente Artur da Távola designou como Relatara desse projeto a Senadora Emília Fernandes, que, desde então, estudou seriamente a proposição e está em vias de concluir o
seu parecer, inclusive tendo dialogado comigo e com
assessores de meu gabinete. Além disso, assessores de ambos os gabinetes têm dialogado com a assessoria económica do IPEA e do próprio Governo.
Tenho muita confiança, esperança mesmo, de
que a Senadora Emília Fernandes, com o trabalho
extremamente sério que está realizando, apresentará à Comissão de Educação um parecer que merecerá a consideração a mais responsável desta Casa.
Avalio que poderemos, no Senado Federal,
considerar as contribuições havidas nos projetas todos, consubstanciadas de alguma forma no parecer
do Senador Lúcio Alcântara, levando em conta também o debate que se produziu com o conterrâneo da
Senadora Emília Fernandes, Deputado Germano Rigotto. Houve uma contribuição de experiências múltiplas, de caráter municipal e regional, que agora estão a merecer consideração mais completa.
A Sr" Emilla Fernandes- Permite-me V. ExA
um aparte?
O SR. EDUARDO SUPUCY- Com muita honra, Senadora Emília Fernandes.
A Sr" Emilia Fernandes - Em primeiro lugar,
gostaria de cumprimentá-lo, mais uma vez, pela dedicação, pela insistência e pelo desejo que V. Extem manifestado, concretamente, de apresentar a
este Pafs, e principalmente às populações mais carentes, mais necessitadas, mais desassistidas, uma
proposta de igualdade, de justiça e de cidadania,
que é o que significa o seu Projeto de Renda Mínima. Existem projetes semelhantes ao seu, mas que
apresentam algumas diferenças da idéia que V. ExA
construiu e vem construindo, com uma visão de Municípios e de Estados que já adotaram esse sistema
como alternativa de integração das pessoas à vida
digna de cidadãos. De posse de um trabalho amplo
e detalhado - resultante de contatos permanentes
não apenas com V. ExA, com as lideranças e a assessoria do seu Partido, mas com outros Srs. Deputados autores de projetas, como o Deputado Nelson
Marchezan, do Rio Grande do Sul, e o Deputado
Osvaldo Biolchi -, queremos apresentar, como proposta do Senado Federal ao Brasil, o rnais breve

Agosto 1997

___

f\r-/Al~J?Q.SENAJ:JQ

possível -e esse é o nosso compromisso -, o resultado dessa análise criteriosa de quatro projetes que
estão apensados e que tratam praticamente do mesmo assunto. Acreditamos e temos esperança, como
disse V. Ex", de que os nobres Pares desta Casa
possam avaliar e analisar o conteúdo desse projeto
- cuja idéia é, sem dúvida, de V. Ex" - com a responsabilidade e a atenção que ele merece.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Senadora Emília Fernandes, dada a responsabilidade com que V.
Exl vem estudando a matéria, tenho a convicção de
que está assimilando de tal maneira essa proposição
que será mais uma pessoa a defendê-la, com o poder de sua extraordinária voz e de sua influência.
Desde que chegou no Senado, V. Ex" conseguiu
granjear extraordinário respeito de seus Pares pela
seriedade com que trata cada matéria que lhe chega
às mãos.
V. Ex" percebeu, desde pronto, que o Projeto
de Garantia de Renda Mínima poderá ser uma das
maneiras - no meu entender, das mais eficazes - de
contribuirmos para que ocorra o que está no art. 3Q
da Constituição brasileira, que estabelece que o ot:ijetivo fundamental da Nação é a erradicação da miséria, a melhoria da distribuição da renda e da riqueza, a diminuição das desigualdades socioeconômicas regionais.
Assim, tenho a certeza de que compreendeu
perfeitamente como o projeto de garantia de renda
mínima, ao estabelecer que é direito de todas as
pessoas estarem participando minimamente da riqueza de uma nação, que é próprio de cada famflia
poder ter pelo menos o suficiente para que as suas
crianças freqüentem a escola ao invés de terem que
se submeter ao trabalho em idade precoce, o que
lhes inviabiliza a possibilidade de estarem estudando, enfim, coisas que certamente deveriam estar na
primeira ordem de prioridades.
Tenho a convicção de que é tempo e é hora,
dado inclusive às experiências havidas, para que o
Senado Federal conclua a votação dessa matéria,
assim como também para que a Câmara dos Deputados complete o exame da matéria e isso se tome
realidade no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Na forma regimental, concedo a palavra, como Líder, ao
nobre Senador Jader Barbalho por cinco minutos.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, levo ao conhecimento da Casa
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que acaQo de protocolar, na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, o seguinte requerimento:
Nos termos do art. 50, caput, e art.
144, § 62, da Constituição Federal, combinado com os arts. 397, I, e 103 do Regimento
Interno, requeiro seja convocado, em caráter
de urgência, o Sr. Ministro da Justiça, Dr. lris
Rezende, e o Ministro Chefe da Casa Militar
da Presidência da República, Gal. Brig. Alberto Mendes Cardoso, para comparecerem
perante o Plenário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a fim de
apresentarem exposição sobre os problemas decorrentes da mobilização das Policias Militares - que, constitucionalmente,
são forças auxiliares e reserva do Exército ~.
suas reivindicações e a repercussão do
tema sobre a Segurança Pública Nacional,
considerando ser o Senado Federal expressão igualitária de todos os Estados e, portanto, representação maior da Federação.
Sr. Presidente, desejo a convocação do Ministro da Justiça e do Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, em primeiro lugar, por considerar - como seguramente considera toda a opinião
pública nacional - preocupantes os episódios envolvendo a Polícia Militar de diversos Estados da Federação.
Por outro lado, Sr. Presidente, também nos
preocupam as especulações, que já estão sendo divulgadas pela imprensa, de soluções a serem dadas
a esse problema. Algumas delas precisam ser esclarecidas - como a de transformar as Polícias Militares
em guarda municipal ou em guarda nacional e tantas
outras -, precisam ser avaliadas pelo Senado Federal, inclusive porque algumas das propostas divulgadas implicarão inevitavelmente, se viabilizadas, em
reforma da Constituição.
Sr. Presidente, entendo que, em que pese a
gravidade dos episódios - inclusive, pelo fato de serem os Policiais Militares trabalhadores que estão fazendo greve armados -, isso nos faz lembrar Milton
Campos, num episódio de greve de ferroviários de
Minas Gerais, quando lhe pediram que mandasse
um trem cheio de policiais para resolver o problema,
e ele, ao se inteirar de que se tratava de atraso de
pagamento, preferiu mandar o trem pagador.
Sr. Presidente, no caso das Polícias Militares,
em que pese possam ser apuradas irregularidades,
distorções, em que possa até ser dado um outro encaminhamento diverso do que aí está, julgo que em
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primeiro lugar trata-se da questão salarial que atinge
diversos segmentos da população brasileira, segmentos de trabalhadores que ganham pouco neste
País, tendo a questão social cada vez mais agravada. Portanto, não entendo que a solução possa ser
simplesmente a de se dissolver a Polícia Militar no
Brasil de forma precipitada. No caso, por exemplo,
de Alagoas, além de ganharem muito pouco, ainda
estão com seus salários atrasados vários meses. No
caso de outros Estados, ganham miseravelmente.
Portanto, penso deva ser preocupação desta
Casa procurar saber dessas duas autoridades, o Ministro da Justiça e Chefe do Gabinete Militar, o que o
Governo está pensando em termos de propostas, para
que o Senado possa examiná-las. Não podemos ficar,
de forma alguma, ausentes desse problema.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu Mensagem n 2 135, de 1997 (n•
865/97, na origem), de 4 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos do§ 12 do
inciso 11 do art. 62 da lei n• 9.069, de 29 de junho de
1995, encaminha a programação monetária relativa
ao terceiro trimestre de 1997, com estimativas das
faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da economia nacional prevista para o trimestre e justificativas pertinentes.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos, em regime de urgência, tendo em vista o §
2", inciso 11, do art. 6° da lei n• 9.069, de 25 de junho de 1995, que dispõe:
Congresso Nacional
poderá, com base em parecer da Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal, rejeitar a
programação monetária a que se refere o caput
deste artigo, mediante decreto legislativo, no prazo
de dez dias a contar do seu recebimento. •

·o

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu a Mensagem n• 137, de 1997 (n•
867197, na origem), encaminhando, nos termos do
inciso 11, do art. 7", da lei n• 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do Real referentes ao trimestre abril-junho de 1997, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a
elas vinculadas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência recebeu o Aviso n• 908197, de 28 de julho último, do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando Relatório das Atividades-do referido
Tribunal, relativo ao 1• trimestre de 1997. (Diversos
n• 40, de 1997).

~
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O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle. (Diversos n• 40, de 1997.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado aos
oradores da Hora do Expediente da sessão de amanhã será dedicado a homenagear a memória do exPresidente Ernesto Geisel, nos termos dos Requerimentos nOS 940, de 1996, e 435, da 1997, do eminente
Senador Edison Lobão e outros Srs. Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as
inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Em sessão anterior foi lido o Requerimento n• 531, de 1997,
do Senador Bernardo Cabral e outros Srs. Senadores, solicitando, nos termos do art. 160, combinado
com o art. 199 do Regimento Interno, que o tempo
destinado aos oradores da Hora do Expediente da
sessão do próximo dia 4 de setembro, seja dedicado
a homenagear a Rede Amazónica de Rádio e Televisão pelo seu Jubileu de Prata
Em votação o requerimento do Senador Bernardo Cabral.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENl'C (Antonio Carlos Magalhães)
-Foi lido, na sessão de 18 de julho último, o Requerimento n• 513, de 1997, do Senador Romero Jucá,
requerendo, com base no inciso IV do art. 71 da
Constituição Federal, a realização pelo Tribunal de
Contas da União de inspeção, auditoria administrati·
va e operacional ln loco nas obras de asfaltamento
da BR-174, que liga Manaus até a fronteira da Venezuela- no trecho referente ao Estado de Roraima-,
que estão sendo realizadas com recursos alocados, inclusive, com empréstimos internacionais levantados
para tal fim na Corporação Andina de Fomento- CAF.
A Presidência comunica ao Plenário que os
avulsos do referido Requerimento encontram-se à
disposição dos Senadores nas suas bancadas.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tomará as providências necessárias para fazer cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Concedo
a palavra ao Senador Emandes Amorim, para uma comunicação inadiável, por cinco minutos, nos termos do
art. 158, § 2". do Regimento Interno. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias,
para uma comunicação inadiável, por cinco minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, faço esta comunicação, e a considero inadiável, em função de uma
grande vitória obtida pelo Governo brasileiro na
questão de que tratei hã quinze dias, com a interferência direta do Senhor Presidente da República
Femando Henrique Cardoso, do Ministro das Relações Exteriores Felipe lampreia e do Ministro da
Justiça lris Rezende.
Em 1994, 72 agricultores do Paraná compraram terras da Bolívia, e no dia 3 de julho próximo
passado foram surpreendidos com a decisão tomada
pela Suprema Corte da justiça boliviana. De acordo
com decisão daquela Corte, as terras que eles compraram, pagaram - para o que obtiveram inclusive financiamento no Banco da Bolívia, no valor de três
milhões e meio -, e que estavam cultivando - 4.800
hectares já cultivados, dando empregos a bolivianos
·, esta terra havia sido tirada dos seus direitos e
transferida para uma rnáfia organizada que falsifica
documentos. E essa decisão da Suprema Corte da
Bolívia foi tomada por um juiz de plantão.

Pedi a interferência do Senhor Presidente da
República e do Ministro Luiz Felipe lampreia e, no
dia 25, lá em Corumbá, Sua Excelência, em reunião
com o Presidente da Bolívia, Gonzato Lozada, levou
o assunto a pauta. Inclusive fiz uma consulta ao Senador Roberto Freire, se haveria como o Presidente
da República da Botivia tomar decisão diferente daquela que havia sido tomada pela Suprema Corte da
Bolívia. Pois, com a interferência direta do Presidente da República do Brasil, o Presidente da República
da Bolívia tomou a atitude correta: determinou que a
justiça devolvesse aos brasileiros as terras que lhes
pertenciam.
Foi corrigida uma injustiça, Sr. Presidente, mas
não poderia, aqui, deixar de louvar e dizer que foi
muito rápida a ação do governo brasileiro, sobmtudo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso e do Ministro Luiz Felipe Lampreia, sem me esquecer do
comportamento eficiente do Embaixador brasileiro
na Bolívia, Marcos César, que, em todos os instantes, atendeu não apenas os agricultores, mas também este Senador, e que ajudou a solucionar este
caso, que seria uma verdadeira injustiça com os brasileiros, porque não apenas os investidores diretos,
mas aqueles que estão investindo e que virão a investir, estavam vivendo insegurança.
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Portanto, quando conversei com o Sen;!ldor
Roberto Freire, ficou-me a dúvida sobre se poderia o
Presidente da República da Bolívia mudar uma decisão da Suprema Corte. E houve essa possibilidade.
A decisão foi alterada porque era simplesmente esdrúxufa. O motivo da ação eram 406 hectares de terra de outro proprietário, mas que, pela malandragem
da máfia organizada, as coordenadas utilizadas
eram de 6.215 hectares, envolvendo as terras de 72
brasileiros da região de Maringá, no Paraná. Corrigiu-se a injustiça.
Quero aqui homenagear o Presidente Fernando Henrique e o Ministro Luiz Felipe Lampreia peta
rapidez e pela eficiência com que resolveram o problema dos brasileiros na Bolívia, bem como o Ministro lris Rezende, que, aqui, nas páginas amarelas,
foi desrespeitado por um líder dos sem-terra, que
não sei o que estava pensando quando deu essa
entrevista, porque assinalei aqui - e não será hoje,
mas voltarei ao assunto - pelo menos cinco asneiras
ditas em desrespeito não à autoridade do Governo
brasileiro, mas aos brasileiros. Dizer que o Ministro
lris Rezende não tem moral para processar e que o
Ministro lris Rezende e zero são a mesma coisa, é
uma asneira que não tem tamanho.
O Ministro fris Rezende tem uma vida pública
admirável; eu, pelo menos, me espelho muito na
vida pública do Senador e Ministro lris Rezende, que
foi tudo, ocupou todos os cargos com competência.
Foi Governador duas vezes e, sobretudo, quando
Governador, S. ExA implantou no seu Estado programas que nós, lá, no Paraná, acabamos por copiar.
O Ministro fris Rezende foi o Ministro da Agricultura que superou todas as expectativas e elevou
as safras deste País, de 50 milhões de toneladas,
passamos a colher mais 70 e, hoje, estamos colhendo 80. Foi S. Exa quem deu inicio a esta revolução
que estamos fazendo no setor agrícola e que pode
inclusive levar à duplicação da safra que estamos
colhendo.
O desrespeito ao Ministro lris Rezende, Sr.
Presidente, é um desrespeito ao Senado Federal, é
um desrespeito ao Governo. mas é um desrespeito à
sociedade e, sobretudo, aos milhares de goianos
que foram beneficiados pela ação firme, dinâmica e
eficiente do Governador Iris Rezende. S. ExA é muito
competente e, com certeza, não dará crédito às afirmações totalmente descabidas desse Líder, que já
falou demais e fez pouco.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
solicita aos Srs. Senadores, que se encontram em
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seus gabinetes, que compareçam ao plenário e marquem a sua presença, pois após a comunicação inadiável que está agendada, iniciaremos a Ordem do Dia.
Prorrogo por mais 1O minutos a Hora do Expediente, para ouvirmos oradores que já se encontram
inscritos para comunicação inadiável.
Concedo a palavra ao Senador Abdias Nascimento, por 5 minutos.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ.
Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob a proteção de Olorum faço este registro.
No último dia 28 de julho, a Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro homenageou o·
Centro Cultural José Bonifácio e, pela importância
que ele exerce no panorama da cultura do País quero, desde aqui, associar-me a essas homenagens.
Se a cultura de um povo é o cimento de sua
identidade, para nós, africanos e seus descendentes
dos dois lados do Atlântico, ela representa há muito
tempo o ferro em brasa com que fo~amos nossa sobrevivência e coesão como um povo. Manifestandose não apenas na música e na dança populares, e
também na culinária, como quer fazer crer o reducionismo eurocêntrico, mas abrangendo as artes plásticas. a literatura, sem esquecer a tecnologia na agricultura e na mineração, a cultura trazida pelos africanos e desenvolvida no Brasil, em contato e fricção
com indígenas e europeus, tem na religião sua verdadeira matriz e síntese. Pois, em tomo da religião
se organiza a vida do indivíduo e do grupo; nela se
estrutura a forma de pensar, de ser e estar no mundo, que, para além da superficialidade dos traços físicos, consubstancia a originalidade e a contribuição
dos povos africanos à civilização.
Não foi à toa, portanto, que a estratégia de dominação dos brancos europeus sobre os povos de
cor da África, da Ásia e das Américas sempre teve
na cultura, de modo geral, e particularmente na religião, um de seus pontos focais. Sabiam eles que,
para esmagar fisicamente esses povos e transformálos em escravos ou vassalos da nova ordem global
que se instalava, era preciso domar seus corações,
escravizar e colonizar suas mentes e consciências.
Era necessário suprimir sua cultura ou, quando possível, domesticá-la, cortando-lhe as raízes e colocando-a a serviço do dominador. Esse processo envolveu fundamentalmente a religião africana, sempre
reprimida, mas incluiu também a negação da existência de grandes civilizações no Continente Africano, a transformação dos antigos egfpcios num povo
'branco' e o 'esquecimento' das contribuições des·
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tes à cultura grega e, por meio desta, à modema cultura ocidental. Tratava-se de negar aos africanos,
escravizados nas Américas ou transformados em
súditos coloniais na África, a própria humanidade,
expressa na capacidade de construir civilizações e
de contribuir para a evolução da espécie humana
como um todo.
Mas a força da cultura africana pode ser atestada por sua própria vida nas condições adversas
em que ela, a despeito de tudo, conseguiu florescer.
Assim, em todos lugares a que chegaram, por vonta. de própria ou involuntariamente, os africanos deixaram a marca indelével da sua cultura. De tal modo
que, na maior parte das Américas, no Brasil como
nos Estados Unidos, na Colômbia, na Venezuela, no
Equador e no Peru, para não falar nas nações da
América Central e do Caribe, as manifestações culturais mais características e originais, as que são
exibidas como típicas da nacionalidade, são exalamente aquelas que brotam da fonte africana.
No Brasil, o cruel massacre da escravidão não
impediu o florescimento de uma cultura negra tão
poderosa que se impõe como verdadeira cultura do
povo brasileiro. Relegada por muito tempo a um segundo plano, vista pela lente caolha do exotismo e
do folclore, a cultura afro-brasileira tem passado nos
últimos anos por um processo de revitalização e revalorização promovido, furldamentalmente, pelo Movimento Negro e seus aliados nas arenas acadêmica
e sócio-poUtica. A criação, pelo poder público, de organismos voltados à preservação e à dinâmica da
cultura desenvolvida pelos africanos e seus descendentes se destaca entre as vitórias que vimos obtendo
ao longo de nossa árdua luta pela valorização dos
afro-brasileiros. O Centro Cultural José Bonifácio brilha
como um dos belos exemplos dessa vitória.
Além do orgulho militante pelo sucesso de uma
instituição que defende e põe em prática ideais pelos
quais sempre pugnei, dois aspectos me ligam efetivamente ao Centro Cultural José Bonifácio. O primeiro deles prende-se à sua origem, pois a idéia de
criar uma instituição municipal voltada para a cultura
afro-brasileira no Rio de Janeiro nasceu durante
meu mandato como Deputado Federal, no início da
década dos oitenta, quando a então administração
pedetista da Prefeitura a acolheu. Questões burocráticas retardaram por muito tempo a concretização do
projeto. Inclusive, justifica-se registrar os esforços no
sentido de sua implementação despendidos pelo então Presidente da Rioarte, o poeta Gerardo Mello
Mourão. O projeto atravessou, ainda, a segunda administração pedetista do município, sustentado pelos
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esforços da Divisão de Cultura Afro-Brasileira da Secretaria de Cultura. Até que por fim a tenacidade e a
competência prevaleceram, incorporadas na inquietação criativa de Hilton Cobra. Laços de origem, portanto, redobram a minha alegria nesta noite.
O segundo aspecto está na minha admiração
pessoal pelo talento e determinação do ator e diretor
de teatro Hilton Cobra, responsável pela formação e
condução da valorosa equipe que vem realizando
esse trabalho admirável no Centro Cultural José Bonifácio. O entusiasmo e a dedicação de Cobrinha, indispensáveis para o êxito que hoje se festeja, lembram-me de outro jovem que, décadas atrás, também por meio do teatro e das artes, buscava elevar
o nível de consciência dos afro-brasileiros em particular, e dos brasileiros de maneira geral, não só
quanto aos problemas da discriminação e do racismo, mas sobre o valor da cultura de origem africana
e dos homens e mulheres que a produzem. O Teatro
Experimental do Negro foi o instrumento que criamos,
lá se vão mais de 50 anos, para sacudir uma sociedade atrasada e reacionária, obrigando-a a se confronta("
com alguns dos piores fantasmas de seu inconsciente
coletivo, e ao mesmo tempo a enxergar o valor de uma
cultura que ela preferia reduzir aos limites do exotismo.
Laços de origem também me prendem, então, a esse
enérgico homem de teatro, redobrando o prazer de
perceber que essa idéia não morreu.
Quero, portanto, dar minhas calorosas felicitações a Hilton Cobra e sua equipe, tão bem equipada
de talento e habilidade, e ao mesmo tempo saudar a
nossa valente guerreira e vereadora do PT, Jurema
Batista, o COMDEDINE e as organizações afro-brasileiras responsáveis pela oportuna iniciativa. Tenho
certeza de que, graças à divulgação que esse evento propicia, o trabalho desenvolvido pelo Centro Cultural José Bonifácio vai inspirar pessoas e organizações, em todo o Brasil, empenhadas em brandir a
cultura como instrumento de transformação das relações raciais neste País.
Axé, Centro Cultural José Bonifácio!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Ainda
dentro do tempo de prorrogação, para uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. Solicito a V. Ex- que observe o
prazo de cinco minutos, considerando-se haver sido
ultrapassado o tempo em quatro minutos pelo orador
anterior.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, espero fazer jus à compreensão de V. Ex-.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sem
dúvida alguma.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, apesar de ter ouvido a palavra do Lfder do meu Partido, Senador Jader Barbalho, apesar de ter tido a grande satisfação
de também ouvir a manifestação eloqüente feita pelo
Senador Osmar Dias, eu queria juntar a minha voz a
desses dois Senadores e de outros desta Casa em solidariedade ao Ministro lris Rezende pela maneira indigna, pelo linguajar incompreensível de que S. EJcl! foi
vitima nas páginas amarelas da última edição da revista Veja, em entrevista concedida pelo Sr. Stédile.
Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores. todos
conhecem a vida honrada e digna e os relevantes
serviços prestados pelo Sr. Senador lris Rezende a
este Pais. Sem dúvida alguma, a voz mais expressiva do Centro-Oeste. Sem dúvida alguma, uma das
vozes mais eloqüentes deste Pais. Homem de vida
inatacável, num momento de crise por que passa a
Nação brasileira, com as suas policias rebeladas, S.
Ex-, assoberbado no Ministério da Justiça, procura
agir com prudência. E sou testemunha disso porque,
ainda ontem, acompanhei, com muita alegria, a visita do Ministro lris Rezende à capital do meu Estado,
Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde S. Ex- foi
tratar de assuntos de interesse do meu Estado, ligados à Pasta da qual é titular e que dizem respeito direlo ao problema da segurança que o Pais inteiro
atravessa.
Assim, Sr. Presidente, como companheiro de
Partido, como amigo, como testemunha, como homem do Centro-Oeste, deixo registrado nos Anais
desta Casa o meu inconformismo com a referida entrevista e a solidariedade que jamais vou negar ao
Senador e hoje Ministro da Justiça, lris Rezende,
que tanto tem dignificado esta Casa no Ministério da
Justiça e que muito tem feito, e com certeza fará ainda, para o bem deste País.
Era isto, Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores,
que, em menos de 5 minutos, eu queria deixar registrado nos Anais desta Casa.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet, o
Geraldo-Me/0;-1º v/ce-PresiCiénte. ··
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

sr.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãe;;)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.573-10,
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adotada em 31 de julho de 1997 e poblicada no dia
12 de agosto do mesmo ano, que "altera dispositivos
das Leis n"s 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
8.460, de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de
fevereiro de 1954, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Bernardo Cabral
Carlos Patrocínio

José Bíanco
Edison Lobão
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
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Até ·s:S-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 15-8-97- prazo final da Comissão Mista
Até 30-8-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Pro11isória n• 1.575-2,
adotada em 31 de julho de 1997 e publicada no dia
12 de agosto do mesmo ano, que "dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes

PSDB

PFL
Geraldo Melo

Beni Veras

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

Vilson Kleinübing
RomeuTuma

José Agripino
Waldeck Omelas
PMDB

Sebastião Rocha
PTB

Emília Fernandes

Regina Assumpção

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
Luiz Braga
Mauro Fecury

Bloco (PMDB/PSD/PSLJPAONA)
Sandra Mabel
Zaire Rezende

Noel de Oliveira
da Rocha

~Gomes

José Eduardo Outra
Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Amon Bezerra

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado

Sebastião Rocha
PPB

PSDB
Adroaldo Streck

Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)

PFL
Maluly Netto
Sérgio Barcellos

Lúcio Alcántara

Aldo Arantea
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-97 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-97 - inst.alação da Comissão Mista -

José Carlos Aleluia
Uma Netto

Augusto Viveiros
Ayres da Cunha

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
João Henrique
Edinho Araújo

Adelaide Neri
Mário Martins
PSOB

Pedro Henry

Oswaldo Soler
Bloco (PT/PDTIPCdoB)

José Machado

Aldo Arantes
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PPB

PSDB

Lamartine Posella
Francisco Silva
De acordo com a Resolução nR 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-97 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-97 - instalação da Comissão Mista
Até 6-8-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 15-8-97- prazo final da Comissão Mista
Até 30-8-97 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nl' 1.576-2, adotada em 31 de julho de 1997 e publicada em 12 de
agosto do mesmo ano, que "dispõe sobre a extinção
dos órgãos que menciona e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 5 2 do art. ~ da Resolução n"
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

RomeuTuma
BelloParga

Bernardo Cabral
Guilherme Palmeira
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

PSDB
Osmar Dias

Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

PTB
Valmir Campelo

Emília Fernandes
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Átila lins
Rogério Silva

Roberto Pessoa
Robério Araújo

Bloco (PMDB!PSD/PSL/PRONA)
Adelaide Neri
Paulo Lustosa

Adelson Salvador
Asdrúbal Sentes

Dalila Figüeiredo

Rommel Feijó

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
José Machado

.Aido Arantes
PTB

Arlindo Vargas
José Coimbra
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-97- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-97- instalação da Comissão Mista
Até 6-8·97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 15-8-97- prazo final da Comissão Mista
Até 30-8-97 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados. Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1!1 Secretário em exercício, SenadorEsperidião Amin.

É ·lido o seguinte
REQUERIMENTO Nll534, DE 1997
Senhor Presidente
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno do Senado Federal, urgência
para Projeto de Lei da Câmara n 2 27, de 1997, que
"dispõe sobre a transferência da Escola de Enfermagem de Manaus, unidade organizacional descentralizada da Fundação Nacional de Saúde, para a Fundação Universidade do Amazonas, e dá outras providências".
Sela das Sessões, 5 de agosto de 1997. - Ediaon Lobio, PFL - Jefferson Péres, PSDB - Nabor
Júnior, PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães)
- O requerimento lido será votado após a Ordem do
Dia, na forma do disposto no Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Com relação à Mensagem nR 136/97, lida na presente sessão, relativa à indicação do novo Presidente do Banco Central, o Presidente da Comissão de
Assuntos Económicos convocou uma reunião para
quinta-feira, às 10 horas, a fim de o nome ser sub·
metido à Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
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Item único
Discussão, em turno único, do Projeto
de lei da Câmara n• 19, de 1997 (n•
2.843/97, na Casa de origem), de iniciativa
do Poder Executivo, que autoriza o Presidente da República a proceder à restituição
dos bens de que trata o Decreto n2 65.157,
de 15 de setembro de 1969, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob n• 321, de
1997, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador lúcio Alcântara.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art. 235 do Regimento Interno.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Conoedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho.
O SR- JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sres e Srs. Senadores, este Projeto de lei de autoria
do Executivo - e que já tramitou na Câmara dos Deputados - chega ao Senado Federal e merece parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de autoria do Senador Lúcio Alcântara.
Não tenho qualquer reparo a fazer ao parecer
do ilustre representante do Ceará. Mas quero registrar, em primeiro lugar, mais uma violência política
de tantas que foram cometidas na época do arbítrio.
Com base no Al-5, o Sr Osmar Outra foi cassado, teve os seus direitos políticos suspensos e as famigeradas Comissões Gerais de Investigação que
existiram no Brasil acusaram-no de ser um peculatário. Com base nisso, fizeram exposição de motivos, e
os Ministros da Junta Militar, juntamente com o Ministro da Justiça, à época, o Sr. Gama e Silva, resolveram, além de cassar o mandato e suspender os direitos politicos, confiscar os bens do Sr. Osmar Outra.
Não conheci esse homem e não o conheço.
Mas, Sr. Presidente, é bom que isso fique registrado
nos Anais do Senado Federal, da História do Brasil,
para se evitar que episódios dessa natureza possam
se repetir.
. .
Além do gesto de arb1tno, acusou-se o Sr. Osmar Outra, de ser um peculatário; o seu crime era de
_
_
peculato.
.
Mas a tal Comissão Geral de lnvest1gaçao nao
promoveu qualquer ato posterior; deveria ter promo·
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vida, deveria ter enviado ao Ministério Público, já
que haviam-chegado à conclusão, na investigação,
de que se tratava de um peculatário. Não o fizeram.
Os Ministros militares e o Ministro da Justiça baixaram um decreto, confiscando todos os seus bens.
Agora, 28 anos depois, Sr. Presidente, sem
que se tenha dado o direito de defesa a esse cidadão, que não sei se eram procedentes ou não - no
caso, para mim, não o são, porque as autoridades
competentes não tomaram qualquer providência no
sentido de mandar para o Ministério Público. Vinte e
oito anos depois, envia-se ao Congresso Nacional a
·
devolução dos seus bens.
E um dado, Sr. Presidente: não se admite, no
texto, que ele reclame de prejuízo causado por isso.
Se fosse caso de particular contra particular que lhe
tivesse causado danos, a legislação e a justiça protegeria esse primeiro. Mas, esse cidadão foi acusado de peculato. Não foi instaurada ação penal contra
ele. O Poder Público devolve os seus bens confiscados, mas, no texto da lei, está escrito: "O cidadão
nlio poderá reclamar de prejuízo algum. •
Quer dizer, no Brasil, é possível o Poder Público cometer violência política; é possível o Poder Público confiscar os bens das pessoas e devolver 28
anos depois. Mas, no texto da lei que devolve esses
bens, está escrito que ele ~ão terá o direito de reclamar de qualquer prejuízo.
Quero, portanto, Sr. Presidente, fazer o registro.
Tudo bem, o Muro de Berlim já caiu; o golpe
militar de 64 é um episódio na História do Brasil, pertence aos historiadores, e não me cabe aqui, nesta
sessão, fazer qualquer tipo de julgamento. Mas quero deixar registrado, Sr. Presidente, que foi um ato
de violência política e que nós, agora, vamos devolver os bens desse cidadão, colocando no texto da lei
que o Poder Público fiCa imune, fica isento de qualquer
tipo de ação que ele possa promover contra a União.
A União deveria promover ação contra os membros dessa CGI. Deveria colocar o seguinte: Se recla·
mar, a União vai ter-efeito regressivo contra os mem·
bros da CGI e contra os membros da Junta militar. Se
não estiverem vivos, contra os bens que eles deixaram,
contra a famBia do Sr. Gama e Silva e de todos esses
que, na época do arbítrio, cometem violência e depois
ficam imunes, e o prejuízo fica para o violentado.
Portanto, Sr. Presidente, como se trata de um
episódio da história do Brasil que retrata tant~s ~
tantas violências que se cometeram neste Pa1s, e
mais uma que aqui está. Essa é a história do final de
uma violência, que agora vai ficar em texto de lei.
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O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, para
discutir.
O SR. CASILDO MALDANER (PMOB-SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, gostaria de trazer um testemunho em relação a este caso.
Conheci o ex-Deputado Federal Osmar Outra,
ainda vereador lá no pequeno Município de Modelo,
há quase 30 anos. Eu, jovem, lembrava-me muito
bem das atividades de Osmar Outra, exatamente na
região em que eu, mais tarde, viria a atuar como de·
pulado, o oeste catarinense, a região do Chapecó.
Era um deputado batalhador, muito forte, liga·
do à velha UON; é bom que se diga isso. Hoje, Sr.
Presidente, nobres colegas, quando se vem devolver
aquilo que lhe foi confiscado, depois de dezenas de
anos, está em Camboriú, não sei bem com que idade,
mas acho que bem avançada, cambaleante, sem condições físicas de atuar como era de seu costume.
Então, a bem da memória, gostaria de trazer o
meu testemunho. Acho que muito bem fez o nosso
Líder, Senador Jader Barbalho, em detalhar, em registrar nesta Casa que, depois de tantos e tantos
anos, confiscados os seus bens e os seus direitos,
vem se devolver e não se dá o direito, pelo que se
nota' na proposta, de buscar lucros cessantes ou direitos cassados à época ou da sua vida. Ele não poderá reclamar nada, apenas está se devolvendo
aquilo que foi confiscado.
Não quero entrar no mérito também, mas trago
o testemunho e assino em baixo o que disse o nosso
eminente Líder.
Era o registro que gostaria de fazer neste instante.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSOB-ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrWs e Srs. Senadores, não posso também
deixar de me manifestar em um episódio como este
em que, se de um lado se faz justiça a quem foi obviamente injustiçado, proclamadamente injustiçado,
proclama-se esse fato com esse próprio texto do
projeto de lei, no próprio projeto de lei se contém
uma enorme injustiça. Vamos votar uma proposta _
que condiciona o ressarcimento moral, quer dizer, a
restituição dos bens materiais do ex-Deputado Fede-
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ral Osmar Outra, a que ele renuncia expressamente
a qualquer outra forma de ressarcimento.
Sr. Presidente, todo mundo sabe, é óbvio que,
numa situação como esta, o que menos perdeu foram os bens. Ele foi alguém que viveu enxotado pela
sociedade civil, com todas as dificuldades decorrentes do fato de que foi defenestrado da vida política,
defenestrado da vida social e viveu as angústias das
certezas que tinha - e que hoje se proclama - de
que era um homem absolutamente inocente daquilo
que se irrogava contra ele, porque não era só uma
acusação contra o político, não se objetivava somente tomar dele_ o mandato político e suspender-lhe os
direitos políticos, mas se pretendia tomar-lhe, como
se fez efetiv_ª-mente,_o.§ QeflS; portanto, a acusação
era de desonestidade e de improbidade pessoal.
Então, o que menos se vai fazer aqui agora é
devolver-lhe os seus bens. Aquilo que seria o plus,
que seria o mais, que seria o espaço que ele teria
para proll'Over judicialmente .J ressarcimento maior
e mais amplo pelos sofrimentos que viveu, pelos danos a sua honra, pelas dificuldades que ele e, mais
do que ele, só toda a sua famma viveu, quando se
poderia fazer isso, não se vai fazer.
O que vejo aqui, Sr. Presidente, é que estamos
diante de um projeto, vamos ter que aprová-lo, lamentando profundamente que haja esse condicionamento, até porque não tem cabimento nenhum o Estado brasileiro reconhecer que praticou uma injustiça
e depois retirar dele, sob o pálio de uma Constituição Federal, que permite a todo mundo ir ao Judiciário e obter um provimento de jurisdição em seu favor
quando entenda que é devido, esse direito que a
própria Constituição proclama.
Lamento profundamente que is:;o tenha ocorrido. Sou uma pessoa que viveu esse tipo de proble·
ma, não com confisco de bens, mas perdi o meu
mandato, tive meus direitos políticos suspensos por
dez anos, em 1969, fui preso, tirou-se o cinto, fui colocado numa cela, quer dizer, toda a visão desse sofrimento tenho-a muito clara, Sr. Presidente.
Lamento profundamente que um homem, certamente hoje encanecido, receba essa forma de ressarcimento parcial, quando tínhamos o dever de dar
a ele as oportunidades de obter em juízo, mais amplamente, o reconhecimento_ de _que a improbidade
que se lhe atribuiu à época não existiu efetivamente.
E, mais do isso, ser indenizado mais do que só retomar a posse daquilo que é seu e que ele perdeu
temporariamente 28 anos deoois.
Infelizmente, não vou retardar um projeto dessa natureza, mas sinto que faríamos muito melhor
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justiça, inclusive nos sintonizaríamos com esses
tempos de abertura democrática, sob o pálio de uma
Constituição que abre espaços à obtenção de provimentos jurisdicionais numa circunstância como esta,
que não o façamos, Sr. Presidente. Vamos em frente; vamos votar essa matéria. Pessoalmente, voto
sob protesto.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto
Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
discutir.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a
exemplo do Senador Casildo Maldaner - e creio que
o Senador José lgnácio também-, convivi com o então Deputado Osmar Outra na Câmara dos Deputados, nos anos 60, quando ele foi incriminado pela
prática de atos que, na época, seriam tidos como irregulares e por isso envolvido num inquérito da chamada Comissão Geral de Investigação, institurda no
tempo do autoritarismo, para apurar e punir, sumariamente, aquelas pessoas sobre as quais porventura pesasse alguma acusação mais grave, particularmente no que tange à honradez pessoal.
Lembro-me bem de que uma dessas pessoas,
e o Senado não desconhece, foi o ex-Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira, que amargou durante muito tempo a violência clamorosa de ter sua
vida investigada por aqueles que queriam incriminálo de qualquer maneira. S. Ex- era lido e havido,
desde que construiu Pampulha e depois Brasnia,
como um homem público sobre quem recaíam dúvi·
das do ponto de vista da sua honorabilidade. Entretanto foi justamente a Comissão Geral de Investigação que veio a comprovar que nada havia contra o
ex-Presidente Juscelino Kubitschek no que tange à
sua honestidade pessoal. Tanto assim que, posterionnente, o ex-Governador Carlos Lacerda, o seu
mais ferrenho adversário na vida pública, não só no
Rio mas em todo o Brasil, reconheceu a injustiça
praticada contra o ex-Presidente e chegou a se reaproximar dele no célebre Pacto da Frente Ampla,
que incluía, além dos dois, o ex-Presidente João
Goulart e o ex-Governador Leonel Brizola.
Portanto, Sr. Presidente, essa Comissão Geral
de Investigação não pode merecer fé e não podemos aqui estar, por conseguinte, aceitando as suas
decisões como terminais, como se elas não pudessem ser revistas pela Justiça, sobretudo após a
Constituição de 1988. Daí por que não entendo esse
projeto de lei que, se faz justiça, por um lado, ao ex-
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Deputado Osrnar Outra, porque lhe restitui os bens
de que foi privado por um confisco talvez apressado,
tanto assim que hoje se reconhece que ele deve retomar o seu património, por outro, pratica-se o absurdo e a violência, como bem proclamou o nobre
Uder da minha Bancada, Senador Jader Barbalho,
no que foi acompanhado pelos Senadores José lgnácio Ferreira e Casildo Maldaner, de não permitir
que ele vá à Justiça requerer a indenização por ter
sido lesado no seu património.
Ora, Sr. Presidente, parece-me, salvo melhor
juízo - está aqui o Relator, o nobre Senador Lúcio
Alcântara ·, assim, de pronto, que esse projeto é ini:onstitucional. Como é que se pode retirar de um cidadão o direito de recorrer à Justiça para cobrar indenização por uma violência cometida contra ele?
Daf por que eu poria a questão nestes termos, sugerindo aos Lideres a possibilidade de um reexame
desse projeto pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Se isto não for possível, não poderei
deixar de votar favoravelmente à matéria, porque ela
implica a restituição de bens a um homem que já
está no final de sua vida, mas certamente o farei
com restrições.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão a matéria.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex«.
O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB-CE. Para
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, todos os que me
antecederam tiveram oportunidade de anotar a importância desse gesto do Presidente da República,
uma vez que o projeto é de iniciativa do Poder ExecutivO.
Como bem acentuaram os Senadores Jader
Barbalho, Casildo Maldaner, José lgnácio Ferreira e
Humberto Lucena, essa reparação está longe de ser
a devida, uma vez que se tratou de um ato de arbitrio, que não só cassou os direitos políticos do então
Deputado Osmar Outra, como também promoveu o
contisco de seus bens.
TIVe o cuidado de examinar o projeto com
atenção e também recebi informações sobre o Deputado Osmar Outra de membros de sua família,
_que me procural'!l_rn_-:-_lloje, ele é um octogenário, um
homem que está com a saúde abalada - e que pediam celeridade na apreciação desse projeto, porque

--------------
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ele gostaria de, ainda em vida, receber essa reparação, que é mais de ordem moral do que propriamente pecuniária, uma vez que há necessidade de uma
comissão apurar o valor dos bens a fim de promover
o ressarcimento ao Deputado.
De qualquer sorte, não poderíamos deixar de
nos referir aqui à iniciativa do Presidente da Repúbli·
ca, após manifestações do Tribunal de Contas da
União - que disse nada constar em desabono do Sr.
Osmar Outra quanto a bens públicos ou a qualquer
débito que por acaso tivesse perante essa Corte -,
do Ministério da Justiça e da Secretaria do Conselho
de Segurança Nacional. Tudo isso depois de· uma
verdadeira odisséia, de uma saga do Deputado Osmar Outra, que, inclusive, bateu às portas do Poder
Judiciário mais de uma vez e não teve os seus direitos
reconhecidoo, em função da Carta anterior, que dizia
que os atas editados pelo Alto Comando da Revolução
não eram passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário. O Presidente da República resolveu, então, com
base nessas informações e numa exposição de motivos do Ministro Nelson Jobim, encaminhar esse projEr
to que o Senado ora está apreciando e que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados.
Pelo que me consta, esta é a primeira vez que
se promove a devolução - ou o ressarcimento - de
bens de alguém que os tenha tido confiscados pelo
Governo militar.
Portanto, temos que anotar essa decisão do
Presidente Fernando Henrique. Aliás, os familiares
de pessoas que foram vítimas da tortura ou que se
envolveram em episódios nos quais perderam a vida
estão tendo agora uma indenização que, longe de
representar o que significou a vida dessas pessoas,
o que significou a perda desses entes queridos, de
qualquer forma representa uma ação do Estado para
reconhecer que essas pessoas foram vítimas do arbítrio e, conseqüentemente, tiveram ou seus direitos
ou, no caso, os seus bens alcançados por decisão
do Governo militar.
O Sr. José lgnácio Ferreira- V. Ex" me permite um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não, Senador José lgnácio.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Senador Lúcio
Alcântara, não havia nenhum impedimento a que a
Revolução promovesse a apuração das responsabilidades criminais, mandando o caso para o juízo criminal. Os atas institucionais não eram passíveis de
apreciação judicial, é verdade. Mas nisso aí não se
estaria enfocando o confisco dos bens em si; o que
se iria enfocar era a responsabilidade criminal da-
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_quele que foi punido pela Revolução, a qual seria
aferida pelo juizo .competente. Aí punir-se-ia, com os
gravames da lei penal que estava em vigor, aquele
que foi vitimado pela ação do arbítrio, quer dizer, da
Revolução. Por que não se fez isso? Fico imaginando que não se fez isso, porque se temia que o entendimento do Judiciário regularmente existente fosse contrário àquilo que inspirou a açáo da Revolução. Na verdade, não havia nenhum impedimento e
não se enviou a matéria para o Juízo criminal. Por aí
já claramente se vê o quanto de arbítrio houve, inclusive impossibilitando a vítima desse arbitrio de se
defender no Juizo competente. Não havia proibição
nenhuma. Mas isso foi muito típico, Sr. Presidente que Deus o tenha, lá, onde ele bem merecer -, do
ex-Ministro da Justiça Gama e Silva. Na verdade,
isso foi muito próprio dele e, em várias ocasiões,
atos dessa natureza foram praticados nessa época,
exatamente em 1969. Lamento profundamente que
estejamos rememorando essas situações.
O SR. LÚCI.J ALCÂNTARA - O que V. ~
está dizendo é a expressão da verdade. Tanto que,
na própria exposição de motivos do Ministro Nelson
Jobim, S. ~ diz textualmente:
Segundo decisão do Plenário do Tnbunal de Contas da União, de 24 de junho de
1996, proferido nos autos do Processo aqui vem o número -,e Sr. Osmar Outra não
é devedor de quaisquer valores para o Tesouro Nacional. Ademais constam do Parecer nR 28-AJ/86, da Assessoria Jurídica da
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança
Nacional, as informações de que •sem sombra de dúvida não há prejuízo para o Erário
Federal imputável ao postulante•, e que, embora tenha tido os seus bens confiscados
com base nas conclusões do Processo da
Comissão Geral de Investigação n2 61/69,
que o apontavam como autor do crime de
peculato, ele não sofreu condenação penal,
não tendo sido sequer processado criminalmente- como diz V. Ex'- pela alegada prática do crime de peculato.
É evidente que foi urna arbitrariedade, uma violência! lrresignado, ele lutou, como está lutando até
hoje, para que os seus direitos fossem reconhecidos. Foi à Justiça. Na vigência da Carta de 67, não
teve êxito, porque os atas eram insusceptíveis de
apreciação pela Justiça. Com a Constituição de 88,
como esse dispositivo não mais integrava a Carta
Magna, novamente vai à Justiça e postula também
perante o Poder Executivo.
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Agora estamos apreciando um projeto que é de
iniciativa do Presidente da República. Se ele não
produz todos os efeitos que são do entendimento
unânime do Plenário, de alguma maneira é uma espécie de absolvição que se está dando ao Deputado
Osmar Outra.
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex'l me permite
um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Com prazer,
ouço V. Ex".
O Sr. Josaphat Marinho - Não quero entrar
em ponnenores do projeto objeto de nossa deliberação. Inclusive, porque não quero atrapalhar, perturbar, possível solução do interesse do ex-Deputado
Osmar Outra. Quero apenas assinalar que o projeto
estabelece, no parágrafo único do art. 1R: "A restituição a que se refere o caput não obriga a União a
pagar qualquer forma de indenização por prejuízos
efetivos ou lucros cessantes•. E no §2" declara: "A
restituição dos bens de que trata o artigo anterior é
condicionada à renúncia expressa do interessado em
caráter irrevogável e irretratável de quaisquer indenizações concernentes ao Fisco dos referidos bens, ressalvando o direito do ex-Deputado de proceder como lhe
parecer certo•. Quero apenas lembrar que o arl 5",
XXXV, declara: "A lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito.•
O Sr. Jader Barbalho- Permite-me V. Ex- um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex-.
O &r. Jader Barbalho - A observação feita
pelo Senador Josaphat Marinho é da maior pertinência. Entretanto, posso imaginar uma pessoa que foi
objeto de violência há 28 anos e que, com a idade
aluai, recorre ao Judiciário para continuar a lutar pelos seus direitos. Lamento profundamente - e estamos vivendo a plenitude da democracia no Brasil -,
mas esse projeto é um resquício do arbítrio, Sr. Presidente! Esse projeto, no meu entendimento, é um
resquício lamentável do Poder Público no Brasil e da
indiferença dos agentes públicos. O agente público
sabe que pode cometer, nesse caso e em tantos outros, um ato de violência contra um cidadão e não é
problema seu. Que o cidadão recorra! Estamos discutindo este fato, mas em relação a quantos outros
os direitos não são sonegados, com a indiferença
completa do agente público? Exatamente pela cultura do arbítrio, que está imbricada no Estado brasileiro, lamentavelmente! Esse projeto estabelece que,
para o cidadão recorrer ao seu direito, ao direito
constitucional de ter o exame do Poder Judiciário,
ele antes terá que renunciar ao direito constitucional
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que ele possui.de.compareçer.ao Poder Judiciário.
Portanto, além de estarmos aqui registrando um ato
de arbítrio do movimento militar de 64, estamos
constatando, mais uma vez, que a cultura dos agentes públicos do Brasil é a do arbftrio, da irresponsabilidade. Comete-se a violência e está acabado! O
cidadão que recorra e passe 30 anos para obter o
seu direito! E o agente responsável pela violência
está totalmente imune de ser incomodado pela violência que praticou. Creio que o adequado seria permitir; e se a União fosse condenada, dever-se-ia remeter para a família do Sr. Gama e Silva a responsabilidade por pagar os prejuízos que a sua história
de arbltrio patrocinou contra a sociedade brasileira.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
concluo para dizer que, pela via judicial, o Deputado
Osmar Outra não obteve êxito. Ele tentou mais de uma
vez por meio da Justiça, mas não conseguiu. Essa iniciativa do Poder Executivo é que lhe está dando a
oportunidade - concordando com os argumentos dos
Senadores Jader Barbalho e Josaphat Marinho - de
ver, ao menos em parte, o seu direito reconhecido.
O Deputado Osmar Outra estava fragilizado,
evidentemente, cansado de tanto lutar e de ver todo
o seu esforço sem êxito. Talvez tenha se rendido a
essa fórmula, que é imperfeita, que é incorreta, mas
que lhe serve pelo menos como reconhecimento da
sua probidade, pela ausência confirmada de peculato, portanto, de qualquer ato desonesto de sua parte.
Sr. Presidente, por isso, o meu parecer foi favorável, para que S. Ex-, ainda em vida, tenha a
oportunidade de ver transformado em lei esse ato de
restauração da sua moral, da sua atuação na vida
pública brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Sr-& e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"19, DE 1997
(N2 2.843197, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Autoriza o Presidente da República
a proceder à restituição dos bens de que
trata o Decreto nR 65.157, de 15 de setembro de 1969, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica o Presidente da República autorizado a proceder à restituição dos bens de que trata o
Decreto n• 65.157, de 15 de setembro de 1969.
Parágrafo único. A restituição a que se refere o
caput não obriga a União a pagar qualquer forma de
indenização por prejuízos efetivos ou lucros cessantes, ressalvados os casos de venda ou deterioração
do bem por decurso de tempo ou falta de conservação, quando será ele substituído por equivalente ou
indenizado pelo justo valor.
Art. 22 A restituição dos bens de que trata o artigo anterior é condicionada à renúncia expressa do
interessado, em caráter irrevogável e irretratável, de
quaisquer indenizações concernentes ao confisco
dos referidos bens.
Art. 32 Para a implementação do disposto no
art. 12 , fica o Presidente da República autorizado a
criar Comissão Especial, composta por cinco membros de sua livre escolha e designação, com o fim de
realizar levantamento de todos os bens confiscados
e incorporados ao património da União.
§ 1g Dos cinco membros da Comissão, três serão escolhidos dentre servidores dos Ministérios da
Justiça, da Fazenda e da Marinha
§ 2• O Presidente da República indicará, dentre
os membros da Comissão, quem irá presidi-la, com
voto de qualidade.
§ s• A Comissão poderá ser assessorada por
servidores públicos federais, designados pelo Presidente da República, podendo, ainda, solicitar o auxílio de órgãos do Governo do Estado de Santa Catarina, mediante convênio com o Ministério da Justiça,
se necessário.
§ 4• A Comissão funcionará junto ao Ministério
da Justiça, que lhe dará o apoio necessário.
Art. 4• Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Esperidião
Amin.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N 2 535, OE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea a, do Regimento Interno, para o Requerimento n• 533, de 1997.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1997.- Esperidião Amin - Edison Lobão - Valmír Campelo
- Osmar Dias -José Eduardo Outra.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação.
.As S~ e· os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação do Requerimento n•

533197.
Em votação o requerimento.
As S~s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a Presidência solicita aos Líderes a indicação dos membros de suas
Bancadas que integrarão a mencionada Comissão,
tendo em vista o caráter de urgência concedido pelo
Plenário à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se à apreciação do Requerimento n• 534,
de 1997, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1997.
As S~s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que-se refere figurará na Ordem do
Dia do segundo dia útil subseqüente, nos termos do
art. 345 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra, por cinco minutos, para uma comunicação inadiável, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO-PT-SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, eu
gostaria de registrar que encaminhei carta à re~ista
Veja afirmando não ser verdadeira a declaraçao a
mim atribuída sobre o nome indicado pelo Presidente para exercer a Presidência do Banco Central. Não
sendo do meu feitio faZer aquele tipo de declaração,
telefonei ao Diretor Gustavo Franco lhe comunicanme disse que não tinha registrado a redo, e S.
posta contida na revista.
•.
Iremos argüi-lo aqui a respeito da pohtrca económica e tenho a convicção de que não será um
bate-papo. Estranho a observação do Senador Elcio
Alvares, porque seria diminuir a função do Senado
Federal. Teremos a responsabilidade de estar argüindo e, obviamente, formulando críticas, levantando questões sobre os mais diversos aspectos da política económica.
Sr. Presidente, diante das observações aqui
hoje formuladas pelos Senadores Osmar Dias e Ramez Tt!bet sobre a entrevista de João Pedro Stédile,
um dos coordenadores do Movimento dos Sem-Ter-
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ra, à revista Veja, é preciso compreender a natureza
de suas declarações. O Sr. João Pedro Stédile fez
uma observação diante do ato do Ministro da Justiça
de solicitar ao Ministério Público que o processasse
em função de suas duas declarações.
Suas observações, contidas e reiteradas na revista Veja, correspondem a um alerta ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Registrarei algumas.
Diz João Pedro Stédile, entre outras coisas, que Sua
Excelência tem estado embasbacado com as idiotices da globalização e esqueceu que o povo precisa
comer, morar, quer terra e saúde e educação. Ele
procura alertar o nosso Presidente que, se uma população tão grande de excluídos continuar à solta e
sem organização, af, sim, o Brasil vira um barril de
pólvora. O desempregado tende a saldas individuais, como banditismo, prostituição e tráfico de drogas, multiplicando as mazelas do capitalismo que ferem moralmente a nossa sociedade. João Pedro Stédile alerta o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
pois observa que o seu governo não tem atingido, na
profundidade suficiente, os problemas sociais.
Perguntado a respeito de sua polêmica declaração
sobre os terrenos baldios, sobre o que devem fazer
aqueles que têm fome, aqueles que estão desempregados, afirmou: "Sempre disse que os sem-tetas devem
ocupar os terrenos bakfiOS. Tem coisa mais pacffica que
famintos fazendo manifestação em supermercado? É
uma forma de chamar a atenção para a fome".
Com respeito à questão das escolas públicas,
na medida em que se informou que nesses últimos
tempos muitas escolas públicas têm sido fechadas,
ele esclareceu, inclusive hoje, no jornal Folha de S.
Paulo, que o sentido da sua declaração é que seria
importante que os professores, os educadores, em defesa da escola pública, mobilizassem a população para
que ocupassem, no sentido de fazer essas escolas
funcionarem adequadamente, porque, num País onde
falta tanta oportunidade de educação, é muito importante que não se fechem escolas públicas.
Com respeito às declarações relativas ao Ministro lris Rezende, considero naturais a preocupação e a manifestação de defesa por parte dos Senadores Osmar Dias e Ramez Tebet, que procuraram
expressar o conhecimento que têm da vida do Senador lris Rezende. Todavia, ele registrou uma frase
expressa pelo Senador lris Rezende quando guindado à condição de Ministro da Justiça. S. ExB afirmou
que "o crime, às vezes, é inevitável", como que procurando justificar que, algumas vezes, podem algumas pessoas cometer um crime.
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Ele fez uma observação critica ao lato de, durante a sua posse, um número tão grande de viaturas ter vindo de Goiás para aplaudir o então novo
Ministro da Justiça. Esse é um fato.
Fez também uma avaliação critica de corno o
próprio partido do Senador, o PMDB, teria corno que
ajustado um entendimento de natureza politica para
garantir o apoio, no âmbito do Congresso Nacional,
de seu Partido, utilizando-se de expressão que resultou na reação dos Senadores Osmar Dias e Ramez Tebet. Sabemos que houve uma negociação
politica com respeito a isso. É a forma como o coordenador do Movimento dos Sem-Terra vê os fatos.
Por outro lado, foi o próprio Ministro Sérgio
Motta quem formulou uma crítica extremamente severa, em entrevista concedida à revista Veja, na semana anterior, ao Ministro da Justiça, bem como ao
Ministro dos Transportes.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer o registro
desses fatos. Tenho certeza de que será importante
o próximo encontro que o Presidente Fernando Henrique Cardoso terá com o Movimento dos Sem-Terra, até para ouvir mais de perto as críticas feitas por
João Pedro Stédile, que anuncia que dará de presente ao Presidente da República o livro O Horror
Econômlco, da escritora francesa Viviane Forrester.
Isso certamente contribuirá para que o Presidente
esteja mais sensível aos alertas formulados pelo líder dos sem-terra nessa entrevista.
Finalmente, Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães, registro minha concordância com a iniciativa de V. Ex- em prestar justa homenagem ao Senador Rui Barbosa, transferindo seu busto do lugar que
ocupava para outro de maior honra no Senado. Tantas vezes ouvimos expressões de louvor de pessoas
que presenciavam as sessões do Senado ao tempo
em que Rui Barbosa falava. Fico imaginando como
aumentaria ainda mais a audiência da TV Senado se
tivéssemos a oportunidade de termos Rui Barbosa
entre nós, fazendo orações tão bonitas quanto a
"Oração aos Moços" e tantas outras. Portanto, cumprimento V. Ex" pela justa homenagem ao Senador
baiano, conterrâneo de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Mesa cumpriu a deliberação do Plenário, aqui
traduzida mais deu ma vez pelos apelos do Senador
Epitacio Cafeteira para que ela fosse cumprida. Registra também, com satisfação, as suas palavras,
porque Rui Barbosa pode, de onde se encontra, inspirar a todos nós, Senadores, a realização de um
bom trabalho pela Pátria.
Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes.
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A SR1 EMILIA FERNANDES ( -RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, venho à Tribuna neste dia para fazer
uma comunicação de ordem políticO-partidária. Estou,
neste momento, após ter informado às Executivas Nacional, Estadual e Municipal do PTB, encaminhando à
Presidência desta Casa correspondência comunicando, para os fins que se fizerem necessários, o meu
desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro.
Ao comunicar a minha desfiliação dos quadros
do PTB, tomando-me independente a partir de hoje,
desejo expor algumas questões.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, iniciei
minha militância no PTB há sete anos, tendo sido
fundadora do Partido em minha cidade, SantAna do
Livramento, no Rio Grande do Sul. Durante esse período, procuréi trabalhar para a reestruturação, fortalecimento e o cumprimento dos princípios programáticos daquele Partido, inclusive reagindo à proposta
de fusão e extinção da sigla, sempre fundamentando
minha ação nos ensinamentos trabalhistas de Getú.
lio Vargas e Alberto Pasqualini.
Em 1994, a partir da iniciativa louvável do Partido
de desafiar uma mulher para concorrer a uma vaga no
Senado Federal, conquistamos o espaço, atingindo o
total de 1.164.989 votos, com o compromisso de renovação da prática política, de trabalho em prol do desenvoMmento em conjunto dos setores econõmicos
do Estado do Rio Grande do Sul, de defesa dos trabalhadores, dos funcionários públicos e, especialmente,
dos professores, das mulheres e dos jovens.
Apesar disso, na implementação desse trabalho, enfrentei toda ordem de obstáculos dentro do
próprio Partido, agravados pelo afastamento e pela
desconsideração. E, ainda, nos últimos seis meses,
vivi momentos de perplexidade, surpresa e, sem dúvida, profundo desencanto, marcados por acusações
à minha pessoa e críticas constantes na imprensa
gaúcha, feitas não por adversários, mas por integrantes do PTB e, de forma especial, da Direção
Etadual do meu Partido - diante da imobilidade e do
silêncio da Executiva Nacional do PTB.
Poderia dar alguns exemplos do que foi dito e
publicado na imprensa gaúcha. Mas não vou lê-los;
solicito apenas que sejam transcritos.
Há registras, Sr's e Srs. Senadores, na imprensa gaúcha, que vão desde a afirmação do Presidente Regional do Partido de que "o PTB não possui
mais representante no Senado", passando por críticas constantes de deputados estaduais e federais
do PTB; notas sobre a retirada da bancada de vereadores do PTB do plenário da Câmara de Porto
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Alegre quando lá estive, a convite oficial, para fazer
uma palestra sobre a CPI dos Títulos Públicos. O
PTB, o meu Partido, retirou-se do plenário, enquanto
todos os outros partidos adversários permaneceram
atentos à exposição do nosso trabalho. E foram além:
os registras na imprensa chegaram a declarações desrespeitosas em relação à minha pessoa e à minha famnia. Fatos profundamente constrangedores.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, os ataques, que entendi injustos, de incompreensível rancor e de equivocada interpretação, têm por motivo
divergências no campo político-ideológico, resultado
da minha defesa intransigente do resgate de um partido com posturas claras, perfil ideológico definido e,
principalmente, independente e soberano, para ser
visto como alternativa de poder em todos os níveis.
A decisão que tomo neste momento, nada precipitada, é, portanto, fruto da anáfise prorunda e amadurecida de fatos objetivos que, na minha opinião, vêm
deixando o PTB em situação extremamente desconfortável perante a opinião pública brasileira e seus próprios eleitores, particularmente no RiQ_G~ do S_ul.
- . AsSim como os-demals-J)artidos da base de
sustentação, o PTB, em princípio, está em uma
composição de Governo, sem que isso signifaque
uma fidelidade absolutamente irrestrita, corno tem
ocorrido, descaracterizando o partido e dando margem a acusações de fisiologisrno e de sobreposição
··
de interesses particulares.
Nessa clireção, estão inseridas a defesa das reformas administrativa e previdenciária. com claros prejuízos aos interesses dos servidores públicos e dos aposentados, trabalhadores que historicamente sentiram-se
representados pelo PTB, e que agora, no mínimo, estranham a postura adotada nesses debates e votações.
Em particular, no Rio Grande do Sul, é inaceitável, Srs. Senadores, o PTB referendar a política de
desvalorização, descrédito e perseguição promovida
pelo Governo do Estado aos funcionários públicos e,
de forma esp4:!Ciªl._aos. professores e aos policiais.
Por outro lado, é também contraditório ver o
PTB de Getúlio Vargas, que construiu as bases para
o desenvolvimento econõmico nacional, avalizar a
destruição de vastos setores da indústria brasileira,
com a abertura indiscriminada, e com a privatização
de setores estratégicos, como a Petrobrás, a Companhia Vale do Rio Doce e a Telebras.
Também toma-se completamente inconciliável
defender os trabalhadores e seus direitos, enquanto
o Governo Federal ataca a "Era Vargas", implementa propostas como o contrato temporário de trabalho,
e ainda aposta no desmonte da estrutura sindical.
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Tudo isso, Srs. Senadores, tem contribuído
para agravar esse quadro de descrédito e de cobrança da sociedade. O Partido negou-se à instalação de importantes CPis, como a do Sistema Financeiro, proposta nesta Casa; e, no caso que impunha
a necessidade urgente da apuração da compra e
venda de votos na Câmara dos Deputados, o PTB
também silenciou e foi conivente com essa onda de
apagar o que foi feito e o que foi constatado.
s..-s e Srs. Senadores, em meu Estado, o Rio
Grande do Sul, reproduzindo o comportamento nacional, assistimos ao PTB abrir mão da sua postura independente e da idéia de firmar-se como opção partidária
e de poder, para integrar o Governo Britto, assumindo
o ónus de urna administração que tem demonstrado
uma completa falta de sensibilidade social.
No Rio Grande do Sul, é o PTB que tem dado
respaldo, traduzido nos votos necessários, à aprovação de medidas que prejudicam a produção, corno o
recente aumento do ICMS que a Assembléia Legislativa aprovou. Desrespeitam os funcionários públicos
e implementam as privatizações, atingindo exatamente
os setores estratégicos: telefonia (CRT), energia elétrica (CEEE), e o sistema financeiro do Estado (Caixa
Económica Estadual, Banrisul, Meridional - os dois últimos estão sendo entregues sob o argumento de que
não são importantes para a região).
O mesmo PTB que se esmera em apoiar tais
medidas não tem tido a firmeza de indignar-se com o
tratamento dispensado à agropecuária e ao setor
calçadista, massacrados pela aluai política económica nacional, inteiramente respaldada pelo Governo do estado, que pouco ou nada faz pela valorização e fortalecimento das nossas históricas fontes de riquezas, de desenvolvimento e de empregos. O setor primário está clamando por justiça,
voz, espaço e condições de retomar o desenvolvimento do Rio Grande.
Tal situação verifiCada nos escalões estaduais
e federal tem impedido que a sociedade consiga vislumbrar na legenda do PTB um partido comprometido com os interesses coletivos, com os trabalhadores, com os empresários nacionais, com a produção
primária e com a soberania do País.
s..-s e Srs. Senadores, a minha militância politica, desde meu primeiro mandato de vereadora, conquistado em 1982, sempre se pautou por determinação, trabalho, coerência e compromisso com os eleitores, características que foram determinantes para
que o povo gaúcho identificasse na minha candidatura ao Senado um diferencial nas eleições de 1994.
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Da mesma fo·rma, em meus dois anos e meio
de mandato corno Senadora do Rio Grande do Sul e
do Brasil, tenho a consciência tranqüila de que, em
nenhum momento, deixei de manter absoluta coerência entre minha história, meu discurso e a ação
politica concreta, do dia-a-dia, seja na defesa dos interesses do meu estado e da sua gente, da economia nacional, do setor primário, dos trabalhadores,
da educação, da ética na política, da igualdade entre
homens e mulheres, seja das questões sociais.
Ainda, também cumprindo com a expectativa
depositada pela sociedade riograndense, venho desenvolvendo um mandato participativo e democrático, aberto a todos os gaúchos, independente de cores partidárias, setores sociais e instituições, contribuindo para inscrever a Bancada gaúcha na recente
e prestigiada pesquisa divulgada pelo Departamento
lntersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP).
s..-s e Srs. Senadores, em pronunciamento
que fiz no Senado Federal, em maio de 1995, em
lembrança à data de fundação do PTB, destaquei as
palavras do ex-Senador Alberto Pasqualini:

"Os Partidos só · Poderão sobreviver
quando, objetivamente, possuam um conteúdo social e, subjetivamente, traduzam
uma convicção em tomo desse conteúdo,
isto é, em tomo de determinadas soluções
consideradas essenciais ao progresso e ao
bem estar social".
Na mesma oportunidade afirmei que "o Partido
em que acreditamos está sintonizado com a necessidade de construir um Brasil moderno e integrado ao
cor1unto das nações, mas que, antes de mais nada,
deve respeito aos interesses dos trabalhadores, às necessidades sociais da população e aos interesses nacionais", princfpios que sigo defendendo além das siglas.
Nesse sentido, registrando o meu apreço e respeito, lembro àqueles militantes do PTB, em especial
os do Rio Grande do Sul, que buscam cotidianamente a afirmação dos princípios trabalhistas, e que, conhecedores das dificuldades e contradições vividas,
saberão entender o motivo da minha decisão.
O Sr. Ademir Andrade - V. Ex" me permite
um aparte, nobre Senadora Emília Fernandes?
A SR• EMIUA FERNANDES- Sempre concedo aparte a todos os Srs. Senadores. Mas no momento em que faço esta declaração, esta tomada de
decisão, peço a V. Ex" que me permita concluir minhas ponderações, cujo objetivo principal é fazer o
registro daquilo em que realmente acredito, defendo
e no que pretendo continuar trabalhando.
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Vivemos atualmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma profundli! crise de valores. Está reservado aos partidos e, particularmente, aos políticos,
homens e mulheres, o dever de respeitar os compromissos assumidos com a sociedade, de manter a
coerência entre o discurso e a prática e a transparência no tratamento das questões públicas.
Diante disso, neste momento, depois de profunda e criteriosa reflexão, de contatos com militantes e lideranças partidárias, tomo essa decisão,
nada fácil, mas que se tomou inadiável em virtude
da absoluta incompatibilidade ideológica, que se
acentuou ultimamente devido aos ataques infundados e agressivos a minha pessoa patrocinados por
membros do próprio PTB.
Concluindo, reafirmo a minha determinação de
continuar defendendo intransigentemente uma política de desenvolvimento económico, com fortalecimento do nosso setor produtivo, com redução das
taxas de juros; soberania e respeito aos interesses
nacionais; políticas agrícola e agrária; geração de
empregos e distribuição de renda. Continuarei lutando também por uma reforma tributária que promova
a justiça fiscal, com respeito à Federação e especialmente aos municípios; pela implementação de uma
verdadeira política social, que valorize a educação,
os professores, a saúde, a segurança e a habitação;
e pela promoção dos trabalhadores, seus direitos e
suas entidades de classe.
Adoto esta posição pela fidelidade inegociável
aos compromissos assumidos com os eleitores, com
a sociedade gaúcha e com o povo brasileiro - a meu
ver, o maior património da classe política e condição
número um para o exercício da ética, da verdadeira
democracia e da cidadania.
Aos eleitores, ao f?OVO gaúcho, àqueles que
realmente conhecem o nosso trabalho e acreditam
na seriedade com que desempenhamos a nossa
missão no Congresso Nacional, dedico o esclarecimento que presto agora.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Solicito que meu pronunciamento seja publicado na íntegra, tendo em vista que alguns registres
não os reproduzi aqui no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- V. Ex"
será atendida, na forma regimental.
O Sr. Ademir Andrade um aparte?

V. Exll me permite

A SRA. EMILIA FERNANDES - Se ainda me
resta alguns minutos, concedo o aparte a V. Ex'l.

1.2?

O Sr. Ademir Andrade- Sena<Jorª~miliafer
nandes, o povo do. Rio Grande do Sul deve ter orgulho de V. Ex-., não apenas pela sua coerência, firmeza na manutenção de seu compromisso com
aquele povo, mas também pela sua dedicação e
atuação. V. Ex- é, nesta Casa, uma das pessoas
mais atuantes, mais vibrantes, mais presentes aos
fatos importantes que nela acontece. Por isso, V.
E.x- deveria ser orgulho para qualquer partido políti·
co ao qual pertencesse. Lamentavelmente, ocorre
essa incompreensão de pessoas do PTB do seu estado. Mas creio, Senadora Emília Fernandes, que a
decisão de V. Ex- só irá engrandecê-la mais ainda
diante do seu povo. Essa incompatibilidade ideológica é flagrante, é clara. E V. Ex" busca naturalmente
o Partido que se identifique com seu pensamento,
sua idéia, sua forma de fazer política. Quero dizer
que qualquer Partido se orgulharia de ter V. Ex" nos
seus quadros. E nós do PSB - e aqui falo pelos três
Deputados Estaduais do Rio Grande do Sul, liderados pelo bravo companheiro Beto Albuquerque, que
vê em V. Ex- a melhor das referências, o melhor
. exemplo de luta, e têm demonstrado e dito que têm
uma vontade muito grande de ter V. Ex" nos quadros
do Partido Socialista Brasileiro. Falo em nome desses Deputados. Peço desculpas se me atrevo num
momento de decisão do seu afastamento, mas faço
questão de registrar o quanto V. Ex" é admirada, é
estimada pelos militantes do PSB do Rio Grande do
Sul, especialmente pelos três Deputados Estaduais
que compõem aquela Assembléia Legislativa. Em
nome de toda a Executiva Nacional quero congratular-me, solidarizar-me com V. Ex•. Penso que V. Ex•
tomou a atitude mais correta. Meus parabéns e minha solidari_edade._ Néis. do Partic!o_Socialista Brasileiro, estamos de braços abertos a V. Ex-. Muito obrigado.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Agradeço as
considerações de V. ex-.
O Sr. José Eduardo Outra- Permite-me V.
Ex" um aparte, Senadora Emília Fernandes?
A SRA. EMILIA FERNANDES- Ouço V. Exll
comprazer.
O Sr. José Eduªrdo Outra - Senadora Emília
Fernandes, nós todos temos sido testemunhas da
dedicação, da competência, do compromisso de V.
Ex" nesta Casa. Não acompanhei a campRnha no
Rio Grande do Sul, mas não tnnho a rnínirna :'úvida
de pue o seu posicionamento nesta Casa, de aefesa
dóslnteresses dos trabalhadores, de crítica a urna
série de posicionamentos do Governo Federal, está
absolutamente coerente com os compromissos que
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V. Ex" assumiu na campanha. Então, se houve proseus prjncfP.iq~. sua filosofia, e acredito que perderia____ _
blemas de convergência entre_o_seuPanicoea po-=s----oc-seu estado se V. E~ nãó tomasse a decisão que
ora está tomando. É um alerta para esse partido que
tura que V. Exª vem adotando no Senado, acredito
que V. Exª optou pela coerência com os compromistem princípios que V. E~ teve a oportunidade de
abraçar, na-forma de luta que travou- no Rio Grande
sos que adotou durante a campanha. Tal atitude é a
que deve prevalecer em nosso País, onde a moda é
do Sul. Por isso quero também manifestar-me neste
mandar esquecer aquilo que se escreveu, promesmomento sobre a decisão de V. Exª, como fizeram
sas e compromissos de campanha. V. Ex" tem, de
os Pares que me antecederam, no sentido de que
um modo geral, votado juntamente com o Bloco da
doravante V. Ex" tenha um momento de reflexão e
que a sua decisão possa de imediato corresponder à
Oposição. Sei que passará um tempo refletindo sobre seu novo destino partidário, mas quero dizer que
expectativa que V. E~ tem com relação às mudantenho certeza de que quaisquer dos partidos que
ças estruturais e às defesas profundas que temos
compõem o Bloco de Oposição terão muita honra se
que fazer em favor dos trabalhadores e das reforV. Exª vier a ingressar em um deles. Esperamos
mas, cujas votações V. Exa. tem acompanhado. V.
contar com sua presença para reforçar o Bloco de
Ex" tem demonstrado que essas são incompatíveis
Oposição no Senado. Muito obrigado.
com o que sempre defendeu nas decisões das propostas que o Governo Federal tem apresentado a
A SRA. EMIUA FERNANDES -Muito obrigada
esta Casa. Registro o apreço por V. E~ como uma
A s~ Benedita da Silva _ v. Ex" me concede
um aparte?
grande __companheira, uma grande companheira
mesmo! Espero que a sua reflexão leve a um moA SRA. EMILIA FERNANDES- ouço v. E~.
menta em que possa ter o seu olhar corajoso, desteA s~ Benedita da Silva _ Senadora Emília
mido e revolucionário para o Partido que me abriga,
Fernandes, não iria manifestar-me porque entendo
Partido dos Trabalhadores.
0
que este é um momento muito particular, em que V.
0 SRA. EMILIA FERNANDES _ Agradeço os
E~ evnressa seus sent1"mentos e, coerente com
.....
apartes dos ilustres Senadores e da Senadora Seseus pnncipios ideológicos, toma uma decisão que
nedita da Silva, outra mulher de luta e de batalha, e
é, acred1to, respaldada não apenas por sua base,
incorporo ao meu pronunciamento, fazendo esta comunicação de ordem político-partidária sim, mas,
mas também por todos aqueles que acreditam que a
democracia comporta a conv1"ve· nc1"a com as diferenmuito mais do que isso, uma decisão, um pronunciaças. Os desvios jamais poderão ter lugar para aquementa voltado e uma declaração de reafirmação de
les que. com firmeza ideológica, assúmem comprocompromissos com os eleitores, com 0 povo do Rio
missas não apenas com sua base eleitoral, mas com
Grande em especial, a quem represento nesta Casa,
o povo do Estado do Rio Grande do Sul, como fez V.
e com todo 0 povo brasileiro.
E~. Peço esse aparte porque entendo ser importante neste momento também fazer viva a voz de uma
Tenho certeza de que, analisando tudo o que
foi dito, tudo o que vem acontecendo e já aconteceu,
outra representante de outro Estado, do Rio de Janeiro, neste Senado Federal, como apoio a v. E~ e
as pessoas saberão entender a decisão que tomei.
Acima de tudo, reafitmo meu compromisso de
também como testemunha de sua atuação. Tive
oportunidade de acompanhar, no Rio Grande do Sul,
continuar em defesa do meu Estado e do nosso Brasil.
a sua trajetória política, o seu compromisso com a
Muito obrigada.
classe trabalhadora e, em especial, com os prolesSEGUE, NA iNTEGRA, DISCURSO
sores. V. Ex" é recebida e querida pelo compromisso
DA SENADORA EMILIA FERNANDES:
político que tem assumido, é uma representante resPronunciamento:
peitável e respeitada no Rio Grande do Sul e entre
nós no Senado Federal. Quero manifestar-me tamCOMUNICAÇÃO DE
bém por reconhecer a sua coragem e determinação
INDEPENDêNCIA PARTIDÁRIA
ao tomar uma decisão dessa natureza, coiOciinâO:se Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Seneste momento como alguém que jamais deixou de
nhores Senadores.
cumprir a disciplina partidária enquanto permaneceu
Venho a tribuna, neste dia, para fazer uma cono partido em que V. Ex" teve abrigo até hoje. Quero
municação
de ordem político-partidária. Estou, neste
dizer mais: V. Exª não estará apenas deixando uma
momento,
após
ter informado às Executivas Naciogrande lacuna no partido do qual hoje se retira, mas
nal,
Estadual
e
Municipal
do PTB, encaminhando à
quero crer que esse partido deverá refletir sobre
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Presidência desta casa, correspondência comunicando, para os fins que se fizerem necessários,-o
meu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro.
Porém, desejo ainda ao comunicar a minha
desfiliação dos quadros do PTB, tomando-me independente, a partir de hoje, expor as questões a seguir.
Senhoras e Senhores Senadores,
Militei no PTB há sete anos, tendo sido fundadora do partido em minha cidade, SantAna do livramento, no Rio Grande do Sul, no qual, durante esse
período, procurei trabalhar para a restauração, fortalecimento e o cumprimento de seus princípios programáticos, inclusive reagindo à proposta de fusão e
extinção da sigla - sempre fundamentando minha
ação nos ensinamentos trabalhistas de Getúlio Vargas e Alberto Pasqualini.
Em 1994, a partir da iniciativa louvável do partido em desafiar uma mulher para concorrer a uma
vaga ao Senado Federal - conquistamos um espaço, atingindo um total de 1.164.989 votes, com o
compromisso de renovação da prática política, de
trabalho em prol do desenvolvimento do conjunto
dos setores económicos do Estado, de defesa dos
trabalhadores, dos funcionários públicos, especialmente dos professores, da mulher e dos jovens.
Apesar disso, na implementação desse trabalho enfrentei toda a ordem de obstáculos, dentro do
Partido, agravados pelo afastamento e desconsideração.
E, ainda, nos últimos seis meses, vivi momentos de perplexidades, surpresa e, sem dúvida, profunda desencanto, marcados por acusações a minha
pessoa, e críticas constantes na imprensa gaúcha,
feitas por integrantes do partido, de forma especial
pela Direção Estadual do PTB - diante da imobilidade e do silêncio da Executiva Nacional.
Aqui estão alguns exemplos do que foi dito e
publicado na imprensa gaúcha, que solicito sejam
transcritos.
- Em 26 de março deste ano, no jornal Correio
do Povo, o Presidente do PTB do Rio Grande do
Sul, Deputado Sérgio Zambiasi, afirmou:
-"A Senadora Emília Fernandes não é
mais pessoa de nossa confiança"; e "não é
mais representante do PTB do Rio Grande
do Sul no Senado".

es, reafirmei fidelidade e coerência aos princípios
programáticos do partido, e conclt•r·

Imediatamente, no mesmo dia, divulguei Nota
Oficial, publicada pela imprensa no dia 27 de março,
na qual registrei minha surpresa com as declaraçõ-

- Registramos, ainda, novas matérias, nos jornais Correio do Povo e Zero Hora, edições do dia 7
e 8 daquele mês, trazendo o seguinte:

- "Diante do exposto, acredito que tal
situação serã melhor tratada, se objeto de
debate colativo e democrático, em reunião
do partido, à qual participarei, como sempre,
expondo meu pensamento na direção de
construir, aproximar e multiplicar idéias, espaços e lideranças, que deve ser a tarefa de
todos os militantes de um partido político. •
A partir de então, apesar da minha proposta
formal de diálogo, que não foi atendida, as acusações, criticas e fatos lamentáveis, repetiram-se de forma sistemática e coordenada, como demonstro a seguir:
Jornal Zero Hora, edição de 29 de abril de.

1997:
- "Ontem, a bancada do PTB retirouse do plenário da Câmara de Vereadores
(de Porto Alegre) durante depoimento da
companheira (senadora Emília Fernandes)
sobre a CPI dos Precatórios".
- Em 3 de maio, o mesmo jornal, informava
que "cotado para ser o único candidato a deputado
petebista pela região da fronteira, Carlos Fernandes,
filho da Senadora Emília, fo.i. surpreendido com a indicação de mais sete companheiros".
Em 5 de maio, no jornal Correio do Povo, o
Deputado Federal do PTB do Rio Grande do Sul,
Osvaldo Biolchi, afirma:
- "As posições de Emília não acrescentam nada ao PTB"
E, ainda, o jornal Correio do Povo, desse dia
(5-5-97):
- "Os deputados do PTB vão se revezar nas críticas à Senadora Emília Fernandes".
No dia 2 de junho, novamente em matéria do
jornal Correio do Povo, o Deputado Estadual do
PTB e Secretário do Trabalho, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, lradir Pietroski, afirmou:
- "Ela já deveria ter ido para outro partido"; e, "agora, a senadora está querendo
discutir o papel do PTB".
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- •A Executiva Regional do PTB não
tem dado qualquer demonstração no sentido
de prover uma reaproximação; desde o dia
10 de maio, os vereadores do PTB no Estado estão pedindo um encontro entre a direção do partido e a Senadora. Mas a reunião
ainda não saiu". - Correio do Povo - de B6-97.
- "Deputado Estadual do PTB Eliseu
Santos diz que a saída da Senadora Emília
vai melhorar a situação política no partido".
-Correio do Povo- de 8-6-97.
- "No lugar do nacionalista trabalhista
getulista. o PTB de hoje defende a política
de privatização do presidente Fernando
Henrique Cardoso"; e, ainda, "No Rio Grande do Sul, decidiu participar do governo Antônio Britto, que reza pela mesma cartilha",
diz o jornal Zero Hora, de 8-6, em matéria
sobre o partido.
Registras na imprensa gaúcha, que vão desde
a afirmação do Presidente Regional do Partido de
que o "PTB não possui mais representante no Senado", passando por críticas constantes de Deputados
Estaduais e Federais do PTB; notas sobre a retirada
da Bancada de Vereadores do PTB do Plenário da
Câmara de Porto Alegre, quando lá estive a convite
oficial para falar sobre a CPI dos Títulos Públicos;
chegando até a declarações desrespeitosas em relação a minha pessoa e minha família. Fatos profundamente constrangedores!
Senhoras e Senhores Senadores,
Os ataques, que entendi injustos, de incompreensível rancor e de equivocada interpretação,
têm por motivo divergências no campo político-ideológico, resultado da minha defesa intransigente do
resgate de um partido com posturas claras, perfil
ideológico definido e principalmente independente e
soberano para ser visto como alternativa de poder
em todos os níveis.
A decisão que tomo neste momento, nada precipitada, portanto, é fruto da análise profunda e amadurecida de fatos objetivos que, na minha opinião,
vêm deixando o Partido em situação extremamente
desconfortável perante a opinião pública brasileira e
seus próprios eleitores, particularmente no Rio Grande do Sul.
Assim como os demais partidos da base de
sustentação, o PTB, em princípio, está em uma
composição de Governo, sem que isso signifique
uma fidelidade absolutamente irrestrita, como tem
ocorrido, descaracterizando o Partido, e dando mar-
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gem a acusações de fisiologismo e de sobreposição
de interesses particulares.
Nessa direção, estão inseridas a defesa das
reformas administrativa e previdenciária, com claros
prejuízos aos interesses dos servidores públicos e
dos aposentados, que historicamente sempre sentiram-se representados pelo PTB, e que agora, no mínimo, estranham a postura adotada nesses debates
e votações.
Em particular, no Rio Grande do Sul, é inaceitável referendar a política de desvalorização, descrédito e perseguição promovida pelo Governo do Estado aos funcionários públicos em geral e, de forma
especial, aos professores e policiais.
Por outro lado, é também contraditório ver o
PTB de Getúlio Vargas, que construiu as bases para
o desenvolvimento económico nacional, avalisar a
destruição de vastos setores da indústria brasileira,
com a abertura indiscriminada, e com a privatização
de selares estratégicos, como a Petrobrás, a Companhia Vale do Rio Doce, e a Telebrás.
Também toma-se completamente inconciliável
defender os trabalhadores e seus direitos, enquanto
o Governo ataca a "Era Vargas•, e implementa propostas como o "contrato temporário" de trabalho e o
desmonte da estrutura sindical.
E ainda, tem contribuído para agravar este
quadro de descrédito e de cobrança da sociedade, a
posição adotada pelo partido de negar-se a instalação de importantes CPis, como a do sistema financeiro, e, agora, mais recentemente, a que se impunha necessária para a apuração da compra e venda
de votos na Câmara dos Deputados.
Senhoras e Senhores,
Em meu Estado, o Rio Grande do Sul, reproduzindo este comportamento nacional, assistimos o
PTB abrir mão de sua postura independente e da
idéia de firmar-se como opção partidária e de poder,
para integrar o Governo Britto, assumindo o õnus de
uma administração que tem demonstrado completa
falta de sensibilidade social.
É o PTB que tem dado respaldo - trazido nos
votos necessários - à aprovação de medidas que
prejudicam a produção, como o recente aumento do
ICMS, desrespeitam os funcionários públicos, e implementam as privatizações, atingindo o setor de te. lefonia (CRT), de energia elétrica (CEEE) e o sistema financeiro do l::sÚ:~do, (Caixa Económica Estadual, Banrisul, Meridional e BRDEL
O mesmo PTB. que esmera-se em apoiar tais
medidas, ao contrário, niiot!lmtido a_firmeza de indignar-se com o tratamento dispensado a agrope-
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cuária e ao setor calçadista, por exemplo, massacrados pela atual política econômica nacional, inteiramente respaldada pelo Governo do Estado, que pouco, ou nada faz pela valorização e fortalecimento
das nossas históricas fontes de riquezas, desenvolvimento e empregos.
Tais situações e fatos, verificados à nfvel estadual e nacional, têm impedido que a sociedade consiga vislumbrar na legenda um partido comprometido
com os interesses coletivos, com os trabalhadores,
com os empresários nacionais, com a produção primária e com a soberania do país.
Senhores e Senhoras,
A minha militância política, desde o primeiro
mandato de vereadora, conquistado em 1982, sempre se pautou por determinação, trabalho, coerência
e compromisso com os eleitores, características que,
inclusive, foram determinantes para que o povo gaúcho identificasse na minha candidatura ao Senado,
um diferencial nas eleições de 1994.
Da mesma forma, em meus dois anos e meio
de mandato como Senadora do Rio Grande do Sul e
do Brasil, tenho a consciência tranquila de que, em
nenhum momento, deixei de manter absoluta coerência entre minha história, meu discurso e a ação
política concreta do dia-a-dia, seja na defesa dos interesses do Estado e da sua gente, da economia nacional, do setor primário dos trabalhadores, da educação, da ética na política, da igualdade entre homens e mulheres e das questões sociais.
Ainda, também cumprindo com a expectativa
depositada pela sociedade riograndense, venho desenvolvendo um mandato participativo e democrático, aberto a todos os gaúchos, independente de cores partidárias, setores sociais e instituições, contribuindo para inscrever a Bancada Gaúcha na recente
e prestigiada pesquisa divulgada pelo Departamento
lntersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP}.
Senhoras e Senhores Senadores,
Em pronunciamento que fiz no Senado Federal, em maio de 1995, em lembrança à data de fundação do PTB, destaquei as palavras de Alberto
Pasqualini, dizendo que:

- "Os partidos só poderão sobreviver
quando, objetivamente, possuam um conteúdo social e, subjetivamente, traduzam
uma convicção em tomo desse conteúdo,
isto é, em torno de determinadas soluções
consideradas essenciais ao progresso e ao
bem-estar social. •
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Na mesma oportunidade, afirmei que •o partidó
em que acreditamos está sintonizado com a necessidade de construir um Brasil moderno e integrado ao
conjunto das Nações; mas que, antes de mais nada,
deva respeito aos interesses dos trabalhadores, às
necessidades sociais da população e aos interesses
nacionais", princípios que sigo defendendo, além
das siglas.
Nesse sentido, registrando o meu apreço e respeito, lembro àqueles militares do PTB, em especial
do Rio Grande do Sul, que buscam quotidianamente
a afirmação dos principies trabalhistas, e que, conhecedores das dificuldades e contradições vividas,
saberão entender o motivo da minha decisão.
Senhor Presidente e Senhores Senadores,
Vivemos atualmente uma profunda crise devalores, estando reservado aos partidos e, particularmente, aos políticos, homens e mulheres, cada vez
mais, respeitar os compromissos assumidos com a
sociedade, a coerência entre o discurso e a prática e
a transparência no tratamento das questões públicas.
Diante disso, é que, neste momento, depois de
profunda e criteriosa reflexão, de contatos com militares e lideranças partidárias, tomo esta decisão,
nada fácil, mas que se tomou inadiável, em virtude
da absoluta incompatibilidade idéológica, que se
acentuou ultimamente devidb aos ataques infundados e agressivos a minha pessoa, patrocinados por
membros do próprio PTB.
Concluindo reafirmo a minha determinação de
continuar defendendo intransigentemente uma politica de desenvolvimento econõmico, com fortalecimento do nosso setor produtivo, com redução das
taxas de juros, soberania e respeito aos interesses
nacionais, políticas agricolas e agrária, geração de
empregos e distribuição de renda.
E também, uma reforma tributária, que promova a justiça fiscal, com respeito à Federação, especialmente aos Municípios, a implementação de uma
verdadeira política social, que valorize a educação e
os professores, a saúde, a segurança e a habitação;
e ainda, a promoção dos trabalhadores, seus direitos
e suas entidades.
Registro, ainda, que adote esta posição pela fidelidade inegociável aos compromissos assumidos
com os eleitores, com a sociedade gaúcha e com o
povo brasileiro - a meu ver, o maior patrimônio da
classe política e condição número um para o exercício da ética, da verdadeira democracia e da cidadania.

_:12~8:____ _ _ _ _ _ _~~=~-=..,.,.;,A~N;:_;A~I;.;;S~DO~S~E;;:,N~A~DO
.....~FE!li!·lõ!DI!!ERAL~!b====~---------'..Ü~=os:::to:_:_:l9:.:::9_7_____ _
A eles dedico, acima de tudo, o esclarecimento
que presto agora.
Era o que tinha a dizer, solicitando que este
pronunciamento seja publicado na Integra.

Durante o discurso da Sra. Eml1ia Fernandes, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidlmcia,
que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, 4 11
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva,
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco mmutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno.
A SRA. B~:NEDrTA DA SILVA (BLOCO'PT- AJ.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores,
tive a oportunk~ade de participar hoje, na Câmara
dos Deputados, da Comissão Especial destinada ao
estudo das medidas legislativas que visem implementar no Brasil as decisões da IV Conferência
Muncltal da Mulher, Conferência da Mulher, que
aconteceu em Beijing, quando o Brasil assinou acordos.
Essa Comissão Esoecial hoje recebeu o Ministro Costa Porto, do Tribunal Superior Eleitoral, a Dr'
Eva Blay, representante da USP e a Dr' Doris Castro Neves, Juiza do Tribunal Regional do Trabalho
do Rio de Janeiro.
Nessa oportunidade houve um debate em relação à aprovação da legislação com referência a cotas de participação da mulher no pleito eleitoral.
A Lei Eleitoral, que ora estamos revendo, coloca que teremos 20%, no mínimo, e 80%, no máximo,
da presença de homens e mulheres nas eleições. Já
é um avanço, porque as argumentações colocadas
na época em que estávamos votando cotas para a
aprovação da legislação eleitoral municipal diziam
que isso era inconstitucional. Mas não era inconstitucional. Agora, com a nova lei eleitoral, fica muito
mais clara para todos a necessidade da presença da
mulher para a disputa do pleito. Isso significa o coroamento do grande esforço que nós, mulheres, temos empreendido para atingir esse objelivo.
É importante dizer que durante o Império nada
se fez com relação à garantia dos direitos das cidadãs, porque, apesar de se falar no direito dos cjdadãos, essa garantia não existia para a mulher. Veio
a República e, com ela, ensaiaram-se várias oportunidades de que se pudesse incluir na Constituição o
direito de voto da mulher, aquela mulher que tivesse

poder aquisitivo, que tivesse economia própria. Isso
não foi posslvel.
Temos até registro de que só em 1905 -mas
não há uma comprovação para constatação do fato
- é que duas mineiras votaram. E não sabemos
quais foram os critérios, se elas tiveram que fazer
uso da lei para garantir o direito de votar e de receberem votos.
No Governo Vargas, após 1930, Berta Lutz faz
uma visita, com outras companheiras, ao Presidente
Getúlio Vargas, que adere às reivindicações feitas,
preocupa-se com elas, mas insere no contexto um
dispositivo no qual o voto toma-se obrigatório apenas para os homens, ou seja, em 1934 não era obrigatório o voto das mulheres.
E, se não me falha a memória, em 1927, no
Aio Grande do Norte, ternos, pela primeira vez, uma
mulher candidata, o voto da mulher, o direito de elegere o de ser eleita.
Trago a esta Casa estas considerações com
relação à discussão hoje travada na Comissão Especial, na Câmara dos Deputados, porque o Brasil
tem uma característica: o modelo de proporcionalidade. É a prática da polftica brasileira. Mas, no que
diz respeito às mulheres, parece que existe uma inconstitucionalidade. E é preciso preservar o modelo
da proporcionalidade dos candidatos, inserindo a
mulher nesse contexto. As inovações no que se refere à lei eleitoral devem garantir a permanência da
quota das mulheres, e estou defendendo uma quota
de 30%, querendo ressaltar, ainda, para o término
de minha intervenção, que é preciso dar visibilidade
a essa proporcionalidade.
Hoje, perguntava a um Ministro do TSE se era
necessário colocar inclusive na ficha dos candidatos
a questão dos quesitos "gênero• e "cor". Considero
esse ponto importante, para sabermos de quem se
trata, uma vez que estas pessoas parecem não ter
identidade. Todos são candidatos. A questão da proporcionalidade não fica visível se o quesito "gênero"
ali não estiver constando. Sendo uma sociedade pluriétnica, é bom que sejam colocados na ficha e em
todos os documentos -já houve essa iniciativa do
Governo Federal na lei relativa aos Direitos Humanos- osquesitos_"<:ar" "gênerQ", ..
Não há de nossa parte o desejo de prioridade
ou privilégios. Queremos apenas atingir a eqüidade
dàopol1unidades. _
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar Ouintani-
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lha, como Líder, por 20 minutos, para comunicação
de interesse partidário, nos termos do art. 14, inciso
11, alínea b, do Regimento Interno.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sl"'s e Srs. Senadores, quero apenas trazer uma notícia para registro
nesta Casa, que, de certa forma, traz a todos nós e
ao povo brasileiro uma certa tranqüilidade, uma vez
que o Brasil, em termos de geração e distribuição de
energia elétrica, está à beira do caos e necessita urgentemente de investimentos na geração, produção
e distribuição de energia elétrica, sob pena de, não o
fazendo, inibir o fornecimento desse insumo tão importante à sociedade brasileira e ao empresariado
nacional.
Gostaria de registrar, com certa alegria, que, finalmente, a sensibilidade do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e a boa-vontade e o interesse demonstrados pelo Ministro das Minas e Energia, Aai·
mundo Brito, propiciarão, no próximo dia 15, no Estado de Tocantins, o lançamento do edital de licitação da construção da Hidrelétrica de Lajeado. Uma
obra de porte e de envergadura, que tem o seu caráter nacional e virá ao encontro das necessidades do
País no que se refere à produção de energia elétríca.
Trata-se de uma usina com capacidade de geração de 1.020 megawatts e com custo-benefício
elevado. No que diz respeito ao Tocantins, nosso estado sairá da condição de importador para exportador de energia, podendo atender à demanda e à necessidade dos grandes centros em outras regiões,
onde já há uma demanda reprimida.
Essa sensibilidade do Governo Federal e a
boa-vontade do Ministério das Minas e Energia anteciparão em 11 anos sua construção. Ela vem inovada, pois deverá ser feita por um consórcio de empresas privadas que virá aluar nesse setor energético.
Então, a iniciativa privada, emrand6-no1fetór
energético, vem trazer essa contribuição tão necessária ao Tocantins e ao Brasil, num momento tão
oportuno em que este País, que consegue debelar a
sua inflação, precisa urgentemente retomar o seu
crescimento económico para trazer mais tranqüilidade à sua população. Esta retomada do crescimento
económico do País não será possível sem que haja
oferta de energia elétrica compatível com as nossas
necessidades e com a nossa demanda.
Portanto, é razão de comemoração, de manifestação de júbilo, a decisão de acelerar o início da
construção da Usina Hidrelétrica de Lajeado, no Estado de Tocantins.
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Sr. Presidente, eram essas as consideraçõe:;
que gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Voltase à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira por 50 minutos.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, há
trinta dias assomei esta tribuna para tratar inicialmente do problema da reeleição, mas terminei em
um problema que penso ser da maior importância
para o Brasil, especialmente para o Nordeste, que é
a retomada do programa do Proálcool. Falei, de improviso, ligeiramente e me comprometi a voltar a
esta tribuna com mais alguns dados para, mais urna
vez, cobrar do Governo Federal uma definição para
o proQrama.
Naquela ocasião, minha crença de que o programa fosse retomado aumentou porque, na última
reunião extraordinária da Assembléia Geral da ONU,
o Presidente Fernando Henrique Cardoso disse literalmente que o programa tornava-se irreversível
desde o início do seu Governo. Segundo Sua Excelência, a partir daquela data medidas concretas seriam tomadas com o intuito de o Proálcool ser retomado e assegurado o seu crescimento, não só em
função das necessidades nacionais, como também
em resposta aos reclamos da comunidade internacional, principalmente levando-se em consideração o
aspecto ambiental do desenvolvimento desse programa.
Infelizmente, depois de 30 dias, as medidas
que imaginávamos fossem para execução imediata
continuam nas palavras do Presidente ou nos papéis
e noS bureau:it da--burocracia nacional Enquanto
isso, desestimulados, os produtores de cana e de álcool ficam a indagar se vai prevalecer a determinal(ão demonstrada pelo Presidente da República, ou
se continuaremos em uma ação tênue, inviabilizando
quase definitivamente o programa, enquanto outros
países avançam, utilizando, em determinados setores, a própria tecnologia brasileira.
Sr. Presidente, como me comprometi, lerei alguns trechos do discurso que preparei:
Na última reunião extraordinária da Assembléia
Geral das Nações Unidas sobre o meio ambiente,
realizada para avaliar os desafios ecológicos, cinco
anos depois da Conferência Rio 92, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso chamou a atenção para
a importância do desenvolvimento auto-sustentado e
suas implicações no combate à pobreza. Nesse:
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mesma oportunidade. a Secretaria-Executiva do Mi_jl~_e.xportação sobre o açúcar e o álcool, cujo resulnistério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal
tado prático é o fim da cota de exportação de ambos
anunciou a reformulação do Programa Nacional do
os produtos.·O Sr. Ministro.Francisco l;lomelesjá esÁlcool como contribuição do País às metas de reduclareceu a circunstância de se tratar de um mercado
ção dos índices de contaminação atmosférica. As
mundial contingenciado, de forma que essa provireações provocadas no Brasil foram imediatas e, em
dência não deve afastar o abastecimento interno,
certa medida, surpreendentes.
principal preocupação da adoção do sistema de cotas. Trata-se, a meu ver, de um requisito para que a
Entendo e creio que todos nós podemos aceiquestão do álcool combustível e do açúcar possa ser
tar as restrições que se fazem no País à simples
retomada com a indispensável reestruturação já
menção do Proálcool, uma sigla inevitavelmente asanunciada da Comissão lnterministerial do Álcool.
sociada a conceitos como subsídios e à incapacidade revelada por sucessivos governos de planejar a
São fatos que, considerados em seu conjunto.
longo prazo as políticas públicas.
apenas reforçam !Tlinha convicção de que a matéria
merece, sem dúvida, tratamento prioritário cada vez
O antigo programa é uma questão em aberto e
mais relevante, na medida em que o Programa de
um desafio a ser vencido pa:a que se possa viabiliEstabilização Econômica vai adquirindo consistência
zar de forma permanente essa forma de energia ree passa a exigir decisões políticas estratégicas, se
novável e não-poluente como integrante da nossa
matriz energética. Não se trata somente da conta-álpensamos em superar alguns dos mais graves desacool da Petrobrás, um problema cuja solução tomafios que constrangem nosso desenvolvimento. A
perspectiva de um novo mandato para o Presidente
se mais premente na medida em que o Congresso
Fernando Henrique Cardoso, assegurando pela priNacional acaba de aprovar a lei que cria a Agência
Nacional de Petróleo e dispõe sobre a política naciomeira vez, em nosso País, a continuidade política e
administrativa de um governo republicano por um
nal de exploração dos combustíveis fósseis.
período razoavelmente longo de oito anos, toma
Trata-se, sobretudo, da constatação de que
essa questão ainda mais transcendente.*
metade do déficit da nossa balança comercial, um
desafio da estabilidade econõmica, advém da imporO Sr. Romeu Tuma- V. EJc4 me permite um
tação de combustíveis pelo Brasil. O nosso balanço
aparte?
energético é uma das nossas maiores vulnerabilidaO SR. GUILHERME PALMEIRA - Ouço V.
des, e a ameaça do racionamento de energia elétriEx', Senador Romeu Tuma.
ca pode comprometer os investimentos industriais
.. O S.r. Romeu Tuma - Desculpe-me, Senador,
·
programados para os próximos cinco anos.
por interromper o brilhante di&curso de V. Ex'. Não
Tudo isso demonstra que estamos carentes de
entrarei no mérito da importância econõmica e ecoum planejamento que pode se tomar o ponto crucial
lógica do processo de reativação da produção de áldo nosso desenvolvimento. Há, sem dúvida nenhucool pelo Brasil, mas gostaria de abordar a questão
-social. V. Ex', Senador Guilherme Palmeira, é origima, medidas a curto e médio pra:zo que devem amenizar essa situação. Cito, desde logo, a importação
nário do Estado de Alagoas e sabe melhor do que
de energia da Argentina e a construção do gasoduto
qualquer um de nós o que pode representar o restaBolívia-Brasil, que contribuirá para aumentar a partibelecimento da produção de cana para álcool em
·cipação do gás natural no suprimento de energia.
seu Estado, hoje praticamente em situação de falência, de dificuldade, de violência, de angústia, quase
O fim do monopólio da Petrobrás, por outro
incapacitado para gerenciar a coisa pública. Não sei
lado, pode, sem dúvida, contribuir para diminuir nosse esse decréscimo na produção do álcool e a difisa vulnerabilidade em matéria de suprimento de peculdade de colocação do açúcar no mercado externo
tróleo.
Entretanto, Sr. Presidente, vejo co_ITl preocupainfluenciaram profundamente a situação econômica
ção que nenhuma medida está sendo tomada em re_do Estado de V. Ex4. E mais: aprendi, durante o larlação à biomassa. embora sejamos o terceiro maior
go período em que dirigi a Polícia Federal, como era
produtor de alimentos do mundo e nossa fronteira
importante a fase da produção do álcool para a dimiagrícola nos permita expandir ainda mais a produção
nuição das questões sociais do campo. Entretanto,
de alimentos e de artigos agroindustriais.
hoje, quase não há mais essa questão social, porRessalvo, Sr. Presidente, é claro, a circular do _ _que a. evasã9 V!lrn .trazendo grandes problemas para
o segmento urbano em face dos conflitos e da falta
Banco Central. de iniciativa do Ministro da Indústria
e do Comércio, reduzindo a zero a tarifa do imposto
de emprego. Assim como V. E~. que quando o f're-
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sidente anunciou o compromisso do Brasil, resultãnte da EC0-92, realizada no Rio de Janeiro, de restabelecer a produção em virtude da opção pelo álcool
como fonte energética, também senti grande alegria.
Agora me solidarizo com V. Ex' e compartilho de
sua tristeza.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Sou-lhe
grato, Senador Romeu Tuma. O aparte de V. Ex~', na
verdade, dá muita substância ao meu pronunciamento.
Gostaria de esclarecer-lhe que no final do meu
pronunciamento trato do assunto que V. Ex" levantou.
A verdade é que em Alagoas e Pernambuco,
mais de dez indústrias de álcool e açúcar foram forçadas a fechar em virtude da situação económica do
País. Isso significa o desemprego de 15 mil pessoas,
fora aquelas que são atingidas indiretamente.
Somente em Alagoas, esse setor, tão criticado
até por nós em determinadas ocasiões, porque é
malvado com o homem do campo, oferece mais de
300 mil empregos diretos. Quando uma indústria é
enfraquecida ou fechada, surgem milhares de desempregados, que procuram as zonas urbanas ou ficam no meio do caminho, incorporando-se, às vezes, a falsos movimentos, que podiam resolver suas
situações, e agravando um problema social que já é
crónico na região mais pobre do País. Fico muito
grato a V. Ex~!.
A despeito de todas as críticas que se tomaram correntes quanto à lentidão das reformas, é inquestionável que o Brasil superou uma fase de nossa evolução histórica, cujas conseqüências começam a se materializar de forma evidente, quer no sefor de comunicações, quer na área dos transportes e
das concessões de serviços públicos. A continuidade do programa de privatização, a persistência da
abertura económica com nossa inserção no mercado
internacional, a integração económica regional e a
expansão do Mercosul, ao lado da estabilidade da
moeda são conquistas que não podem ser negadas.
Temos, é claro, desafios imensos, como a questão
do desemprego, da reforma agrária, da melhoria dos
níveis de educação e saúde pública, assim como a
persistência do déficit público. Essas são questões
que não podemos ignorar.
Reitero, no entanto, que a busca da eficiência
na área social não pode ser resolvida sem a racionalidade económica e a modernização industrial.
Essa racionalidade aponta para a produção de
alimentos para o suprimento interno e para a geração de excedentes exportáveis, assim como pará a
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necessidade de equacionarmos os desafios de nossa infra-estrutura económica.
Neste século, demos dois enormes saltos qualitativos em matéria de produção de energia. O primeiro, que começou a se materializar no fim do século passado, mas que se generalizou no início deste, foi a substituição do carvão pelo petróleo. O segundo foi a descoberta do enorme potencial energético decorrente do controle da energia atómica. Ambos, no entanto, vieram acompanhados de enormes
e indiscutíveis restrições. Se por um lado o petróleo
viabilizou a civilização motorizada deste século, por
outro, mostrou que se trata de um combustível que,
além de não renovável e, portanto, passível de esgotamento, põe em risco as grandes concentrações urbanas, que é a característica mais marcante do de"
senvolvimento da sociedade de massa.
A energia nuclear, por sua vez, além dos riscos
implícitos na manipulação de elementos radioativos,
não foi capaz de resolver o problema energético em
nenhuma parte do mundo, agravado pelos acidentes
que puseram em risco a vida de milhões e milhões
de pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Restam-nos, portanto, duas fontes de energia potencialmente aproveitáveis, sob o ponto de vista económico, como combustível. A biomassa e a energia elétrica não podem ser ignoradas nem desprezadas, sob
o risco de estarmos perdendo mais uma oportunidade das muitas que já desperdiçamos em nossa evolução histórica.
Situações críticas como a_ existente na cidade
de São Paulo, --obrigada a- estabelecer o rodízio de
veículos durante o inverno, tendem a se multiplicar.
Sabemos que, entre os anos 2005 e 2010, pelo menos 15 das 20 maiores cidades do mundo estarão
nos países subdesenvolvidos e em -desenvolvimento, das quais duas, pelo menos, no Brasil.
O rodízio é apenas um paliativo.A adoção da
chamada 'energia limpa• é a única solução viável
para o bem-estar da humanidade. A importância da
agroindústria canavie_ira, porém, não decorre só da
produção de álcool, mas de inúmeras aplicações,
tanto na produção de substitutivos para o açúcar artificial como no desenvoMmento da indústria química.
Os ganhos de produtividade já verificados com
a melhoria genética das espécies, com a mecanização do corte e com o processamento dos derivados,
apontam para a competitividade económica tanto
dos combustíveis quanto da química_derivadado álcool. Não podemos nos esquecer, por fim, que ainda
hoje pelo menos urri milhão de lamilias dependem
dire1amente da produção de açúcar e álcool no País.
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., ,.;ndência é esse número diminuir sensivelmente
,,-,, virtude dos ganhos tecnológicos, mas isso não
,,ignifica que a participação da agroindústria tenda a
dminuir no conjunto do setor produtivo.
Estou certo de que acelerar os estudos, as medidas e as providências a que se referiu o Presidente
Fernando Henrique Cardoso na sua recente participação na Assembléia Geral Extraordinária da ONU,
não é só um serviço ao Brasil; é, também, uma contribuição brasileira para o bem-estar da humanidade.
Nós do Nordeste temos a convicção de que a canade-açúcar, suporte de todo o processo civilizatório
da região, ainda tem importante papel a cumprir na
definição do nosso futuro.
Era o que tinha a dizer.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. S. Exdisporá de cinqüenta minutos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, a cidade de ltumbiara, no sul do
meu Estado, viveu ontem um dia inesquecível. Por
um dia ela foi transformada em capital simbólica de
Goiás e de toda a região do Triângulo Mineiro, ao
sediar a primeira grande manifestação pública pela
duplicação da rodovia Goiânia-Uberlândia-São Paulo. Alguns milhares de goianos e mineiros levaram
seu entusiasmo e suas esperanças aos Ministros
Antonio Kandir, Eliseu Padilha e lris Rezende, que lá
estavam representando o Presidente da República.
As Bancadas dos dois Estados no Congresso deixaram de lado as suas divergências partidárias e, ao
lado dos Governadores Maguito Vilela e Eduardo
Azeredo, marcaram presença solidária na reivindicação da segunda pista. Assistimos em ltumbiara, Sr's
e Srs. Senadores, a uma festa cívica memorável
pela integração nacional e continental. Deus haverá
de nos ajudar, para que esse encontro, marcado de
calor humano e de muitas emoções, sirva para inspirar as próximas ações do Governo Federal no objetivo de conceder prioridade ao projeto de duplicação
daquela rodovia.
Em nome da Comissão Especial do Corredor
Centro-Leste, quero dirigir um agradecimento muito
especial ao Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Sua Excelência foi o grande responsável pelo enorme sucesso da audiência pública realizada pelo Seaado em ltumbiara, não só porque enviou três de
seus ministros mais ilustres e mais qualificados para
ouvir o povo, mas sobretudo por outra razão muito
particular: atendendo a nosso pedido, Sua Excelên·
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cia fez divulgar mensagem que veio fortalecer ainda
mais a nossa crença de que está engajado pessoal·
mente na nossa luta.
Nas palavras de alento que dirigiu à grande
massa de goianos e mineiros concentrados em ltum·
biara, o Presidente reafirmou o seu compromisso de
dar continuidade aos sonhos de integração nacional
de Juscelino Kubitschek. Sobre a importância da
obra e as suas repercussões, quero destacar um
dos trechos mais estimulantes da mensagem presidencial:
"A construção de uma pista adicional
na ligação Goiânia·Minas-São Paulo é obra
relevante e simbólica. Relevante porque permitirá que adquira contornos mais nítidos o
nosso projeto de integração nacional e que
se agilizem sobremaneira os fluxos de transporte com o Mercosul e outros mercados internacionais. Simbólica porque ilustra a de·
terminação de todos no Brasil - Governo e
sociedade - de modernizar o País, de melhorá-lo, de aprimorar sua infra-estrutura
para que possamos ingressar no novo século em condições de aproveitar as extraordinárias oportunidades que certamente se
abrirão para nós, e que nos permitirão avan·
çar pelo caminho, que já estamos trilhando,
da estabilidade económica com crescimento,
da superação das desigualdades e da maior
justiça social."
Em sua mensagem, cuja íntegra peço fazer
parte âeste pronunciamento, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso se define claramente como um
dos nossos nessa gr~nelê empreitada--que une o
povo, os políticos e o governo.
Fiéis ao compromisso que está exposto nas in·
tenções do Presidente da República, os Ministros
Antonio Kandir e Eliseu Padilha reafirmaram o seu
empenho em conseguir recursos para agilizar a du·
plicação do corredor Goiânia-Minas-São Paulo. A
prioridade número um é a de apressar a conclusão
do projeto de engenharia para o trecho de 180 quilómetros entre Aparecida de Goiás e ltumbiara, sem
prejuízo da aceleração de outras etapas que estão
mais adiantadas nos Estados de Minas e Goiás.
O grande encontro que realizamos em ltumbiara consolidou definitivamente os compromissos de
adesão e de reciprocidade na estratégia política que
pretendemos adotar daqui para o futuro, e os dois
principais porta-vozes dessa união, os Governado·
res Maguito Vilela e Eduardo Azeredo, fizeram dis-
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cursos marcantes mostrando que esses laços e esses propósitos são para valer. Não tenho qualquer
dúvida de que Goiás e Minas Gerais estão mais fortalecidos do que nunca nas suas identidades históricas, e que temos pela frente uma nova história comum de parceria política para o desenvolvimento.
Aqui no Senado, temos nessa causa comum o aval
e a capacidade de persuasão dos ilustres Senadores
Francelina Pereira, Júnia Marise e Regina Assumpção.
Sr"s e Srs. Senadores, considero imprescindfvel o apoio de todo este Senado para a duplicação
do eixo de transportes Goiânia-Minas-São Paulo, a
começar pela força e pelo respeito público do querido Presidente_Antonio Canos Magalhães. As novas
e pujantes fronteiras agrícolas do oeste baiano vão
ganhar novos ritmos de velocidade para levar sua
produção crescente a São Paulo e aos portos do sul.
Reclamo também a adesão do ilustre Senador José
Samey, cuja liderança polftica materializou o desenvolvimento do sul do Maranhão, onde está hoje um
novo eldorado de produção de grãos a depender de
transportes mais ágeis e menos onerosos. As Bancadas do Centro-Oeste conhecem de perto as dimensões desse sonho e estão integradas nessa empreitada. Os companheiros da Amazônia sabem que
a conexão da Belém-Brasllia com esse novo eixo
duplicado de transportes vai promover um intenso
processo de surgimento de novas fronteiras produtivas e de atração de novos investimentos.
Em relação a Goiás, o movimento que iniciamos ontem em ltumbiara parte de uma premissa inquestionável. Com o crescimento explosivo dos últimos anos, amparado num modelo agrícola modernizado e numa expansão industrial surpreendente, as
vias disponíveis de escoamento da produção perderam capacidade de escala e já começam a ficar distantes de nossas reais necessidades. As realidades
aluais estão proibindo nosso crescimento, desestimulando novos investimentos empresariais e bloqueando o esforço de extroversão econOmica do Estado. Com os constantes congestionamentos, o principal eixo de acesso a São Paulo, aos portos do sul
e ao Mercosul acabou transfonnado em monumento
de desperdício de tempo, de prejuízos materiais e de
perdas de milhares de vidas nos últimos anos. Queremos substituir o caos pela modernidade na integração ágil da economia de Goiás com o Pais, o
continente e os mercados internacionais.
Srlls e Srs. Senadores, considero a segunda
pista na ligação com São Paulo o projeto inadiável a
viabilizar o salto do Centro-Oeste na direção do futu-

ro, completando a malha de intra-<- rutura que já
está implantada. O poliduto entre ·3oiãnia e São
Paulo, a hidrovia Paranalba-Tietê-F- .traná e a ferrovia do corredor Centro-Leste respondem parcialmente por nossas necessidades, enquanto aguardamos
os projetas futuros de acesso ao Pacífico e de construção da ferrovia Norte-Sul. São etapas importantes, das quais a duplicação com São Paulo é prioridade fundamental. É na luta por esse projeto que vamos empregar as reservas imediatas de nossas
energias, ao lado do Presidente da República, do
nosso lfder lris Rezende, das Bancadas no Congresso e de toda a sociedade goiana.
Com uma festa cívica que jamais será esquecida por goianos e mineiros que estiveram em ltumbiara, lançamos a semente que fará germinar essa
grande conquista de final de século. A enorme participação popular abençoou e legitimou os elos dessa
grande aspiração com as decisões que serão tomadas pelos poderes públicos. Seria cõmodo dizer que
a sorte está lançada, porque, em vez de esperar, teremos que nos organizar num grande mutirão em
que cada um seja parte dessa luta obsessiva, envolvendo a União, os Estados, os municípios, os líderes
comunitários, os empresários, as assembléias, as
câmaras de vereadores e o povo. Vai valer a pena
viver essa pequena epopéia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. MAURO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
MENSAGEM DO PRESIDENTE
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Brasma. 4 de agosto de 1997
Embon1 oompromlssos assumidos anteriormente não me
lenham pennitldo comparecer a ltumbiam - cidade que tão bem
repr-.ta o dinamismo do canto-oeste -. não podaria deixar de
astar pmsente, de Blg001a forma, nesta evento que de maneira
eloqllente sinaliza o empenho de goianos e mineiros em tomar
f'8IIIUdade a desejada duplicação da BR-153 e da BR-50.
Assim, e a pedido do Senador Mauro Miranda, um homem
público que sabe lutar pelas causas em que acredita, é com muita
satisfação que me dirijo a todos os que participam desta Importania auálência pública.
A construção de uma pista aáiCional na ligação Golània-Mi·
nas-São Paulo é obra relevante a simbólica. Relevante porque
parmltirá que adquira contornos mais nltidos o nosso projeto de
inlognlção nacional e que se agilizem SObr91Tl81lE1ira aos nuxos de
transporta com o Mercosul e outros mercados inlemacionais.
Simbólica porque ilustra a detenninação de todos no Brasil - Governo e sociedade - de modernizar o Pais, de melhorá-lo, de
aprimorar sua infra-estru1Ura para que possamos ingressar no
novo século em condições de aproveitar as extraordinárias opor-
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!unidades que certamente se abrirão para nós, o que nos penniti·
rão IMIJ1Ç!lf pelo caminho, que já estamos trilhando, da estabili·
dada econOmica com crescimento, da superação das desigualda·
das e da mator justiça social.
No curso de uma gestão que marcaria de fonna indelével o
futuro do Brasil, o Presidente Juscelino Kubitschek rasgou de es·
Iradas o Pais. E foi há 42 anos, em Jatai - terra do nosso ilustro
Governador Maguito Vilela- que ele assumiu o papel de condutor
dessa grande epopéia. Estamos levando adiante obras que con·
tribuirão para que se realizem os sonhos de Integração nacional
de Juscelino.
Estão presentes Ministros de meu Governo - dos Transportes, EHseu Padilha, da Justiça. Íris Resende, e do "Pianejamento e Orçamento, AntOnio Kandir,- ao lado dos Governadores Ma·
guito Vilela, de Goiás, e Eduardo Azarado, de Minas Gerais, o
que deve ser visto como uma Indicação lnequlvoca do Interessa
do Presidente da República em acompanhar de perto este evento
e klmar conhecimento em primeira mão de suas deliberações.
Para além das intenções e do empenho, no entanto, é praciso que se registra a abrangência e a inportência dos vários
aiOs lldrtWllstrativos que estarão sendo assinados em ltumbiara.
Esses elOs nos aproximam de fonna efetiva de uma futura dupll·
caç6o, valem-se, em alguns casos, de recursos do BID e do Ban·
co t.Awóal. e dizem respeito a obras como a nova pista que liga·
rá Aperwcida de Gol4nia a Professor Jamil, o trecho que vai dai a
ltumbillra. a restauração dos 206 quiiOmetros que unem Goiênla
i ciWia com Minas Gerais e a continuação das obras de duplica·
ç6o, am 1erri1ório mineiro, de divernos trechos da BR-50.
disao. o Ministro dos Transportes e o Governador de
Gol6s _,.,.. o Protocolo de Intenções que transferirá para o
govM10 - " " " a responsabilidade pela conservação das rodo-

"'*"

via 1110 :hn em seu território. Trate-se de um duplo exemplo:
da pan:eriiJ que quero for1afecer entre a União e os estados e da
~

que leva a um aumento da eftciência nos servi-

ços putllcos.

Vke que muito está sendo feito em prol do aperfeiçoa·
menlo do CO<Tedor Goiênia-Minas·São Paulo, mas ternos cons·
ciência de que é necessérlo seguir avançando, com detennlna·
ção, lr"llbdlo sério e a urgência possivol. Sabemos também que
nesse esfo<ço, que conta com o legitimo empenho das bancadas
de Goiás e de Minas Gerais em BrasRia, é imprascindivol a parti·
cipação das autoridades estaduais, dos prefeitos, dos vereadores
e das comunidades.
Estou cario de que o êxito do evento de hoje marcará, um
excelentes augúrio para o futuro desse projeto, caro ao centrooeste e, portan1o, Importante para todo o Brasil.
Fernando Henrique Can:loso, Presidente da República
Federativa do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (lucfdio Portella) - Com
a palavra o nobre Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, S,.s e Srs. Senadores, primeiramente
gostaria de cumprimentar o Presidente desta Casa,
Senador Antonio Carlos Magalhães, pela iniciativa
da teleconferência destinada a orientar as comunidades políticas do País, câmaras municipais e assembléias legislativas, sobre como conseguir verbas federais sem necessidade de intermediários. Por vá-
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rios anos, acompanhamos de perto •. 1efes de executivos que, sem experiência, se dei:.avam levar por
intermediários, como se fosse um milagre conseguir
verbas públicas ou empréstimos internacionais por
meio da orientação desses escritórios. Quantas vezes, para efetuar o pagamento das comissões, eram
obrigados a aceitar notas frias para contabilizar a
saída dessas verbas pela prefeitura e não raro eram
processados criminalmente por esse desvio, quase
sempre por ignorância e falta de assistência técnica
dos órgãos que teriam a responsabilidade de orien·
tá-los na busca dessas verbas que os municípios
tanto necessitam para fazer frente às necessidade
sociais dos seus concidadãos.
Essa iniciativa, hoje, por ocasião da abertura,
contou com a palavra do Senador Antonio Carlos
Magalhães - que fez referência a esse processo de
assistência aos chefes de executivos, aos legisladores estaduais e municipais, orientando-os principalmente para a feitura dos orçamentos, além de outros
dados tão importantes para a modernização dos legislativos - e do Ministro Pedro Malan e também
contou com a presença do Ministro Homero Santos,
Presidente do Tribunal de Contas da União.
Acredito que isso trará, sem dúvida, melhor desempenho para os administradores e a busca correta da dignidade na lida com a coisa pública.
Sr. Presidente, há um. grande desafio pela frente. A população brasileira vive uma angústia profunda com o problema da segurança pública. Não se
sabe mais o que resolver. Tantas pessoas hoje dão
o seu palpite. Os noticiários dos jornais acham que,
criando de repente uma guarda nacional, desmilitarizando a PM, acabando com o inquérito policial da
Polícia Civil, ou retirando o art. 144 da Constituição,
por milagre, tudo isso trará, sem dúvida, melhor segurança para o Pais. Um grave engano.
Hoje, precisamos buscar a manutenção da ordem pública, que se vê ameaçada por uma série de
fatores que inviabilizam o sistema nacional de segurança pública. Os Estados, em situação quase !alimentar dos seus orçamentos, não conseguem mais
manter a ordem e a disciplina dos seus quadros responsáveis pela segurança pública.
Não se consegue mais determinar o cumprimento de ordens judiciais porque, a cada ordem judicial a ser cumprida, os conflitos geram, no resultado,
inquéritos policiais contra os próprios policiais que,
em.cumprindo uma ordem e, às vezes, gerando um
conflito, são sempre responsabilizados pelo mal que
acontecer. Poucos assumem a responsabilidade por
aquelas decisões.
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Isso indica, Sr. Presidente, a falta de autoridade que hoje vemos em governantes que deveriam
definir o problema da autoridade. Isso me foi hoje relatado. O próprio Ministro lris Rezende tem chamado
a atenção daqueles que têm a obrigação de cumprir
com a ordem pública para o fato de que a disciplina
e a autoridade devem ser mantidas a qualquer cus-to, no sentido de que o Brasil não venha, amanhã,
caminhar em direção ao abismo do conflito social,
em que a ordem pública jamais poderá ser restabelecida, a não ser pela força.
Cumprimento o Senador Jader Barbalho, que
hoje teve a feliz idéia de requerer a presença do Ministro da Justiça e o Ministro-Chefe da Casa Militar
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para discutir com o Senado os problemas de
segurança e os aspectos da disciplina e hierarquia
que devem privilegiar as atividades na instituição
das Polícias Civil e Militar.
O descrédito nessas instituições se deve também à falta de devoção do policial a sua atividade.
Hoje, ninguém vê com bons olhos a polícia, mas todos sentem a sua necessidade na sua ausência.
Ainda ontem, tristemente, foi feito o enterro de
um médico, assassinado covardemente por três meliantes que, tendo em vista a facilidade de assaltarem e matarem, sem nenhum critério, não se contentaram só com o produto do roubo. Hoje, a maldade
está tomando conta desses foras-da-lei, que matam
sem o mínimo respeito à pessoa humana.
Temos que nos preocupar em devolver a dignidade aos homens da segurança pública. Não podemos querer milagres por intermédio de projetas, de
pacotes. Esse tempo não vale mais. Temos que decidir o que fazer de pronto. A sociedade brasileira
não pode mais ficar prisioneira do medo, enquanto
se discute, nos gabinetes, qual é o melhor processo
legislativo para se resolver o problema de segurança.
Senador Ramez Tebet, V. EJ<W, que militou no
Ministério Público, que governou seu Estado, sabe o
quanto é importante ter uma estrutura policial, uma
seleção dos seus quadros. Não se investe na organização, investe-se no homem de polícia. Ele tem que
ter devoção ao trabalho e sentir que está sendo reconhecido pela sua atividade fim, que é um sacerdócio. O policial lida com o esgoto da sociedade; então, tem que manter aquela virilidade natural do homem de polícia. Ele não pode, simplesmente, ser relegado como homem de segunda classe; deve ser
reconhecido dentro da estrutura administrativa do
Estado como homem importante para que a dignída-

de, o respeito ao homem e à democracia se façam
sempre presente na·memóría de todos.
O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Exa um
aparte?
O SR. ROMEU TUMA - Com prazer ouço V.
E~.

O Sr. Ramez Tebet - Devo confessar que
aparteio V. Ex- com certa timidez, porque este assunto é totalmente Romeu Tuma. V. Exa, melhor do
que ninguém, nesta Casa, pelo seu passado e dedicação, sempre devotou atenção à causa pública.
Romeu Tuma é a personificação do homem devotado à segurança pública. Ninguém melhor neste País
retrata a devoção, a dedicação e a defesa dos interesses da sociedade no campo da segurança pública do que V. E~. O nobre Senador tomou-se, pois,
um paradigma e enfoca o assunto mais relevante, do
momento, neste País: a crise da segurança pública.
A crise policial tem que ser encarada na busca das
suas causas. Quando ouço falar em extinção e unificação da Polícia, em criação de guarda nacional,
fico perplexo, não porque não queira solução, pois
desejo solução adequada. Não vejo em nenhuma
dessas propostas ataque ao ceme do problema que
V. Exa está abordando: o investimento que se deve
fazer no homem, na estrutura de que necessita o
aparelho policial neste Pais. Realmente, a situação é
altamente delicada, Senador Romeu Tuma. Vou
apenas um pouco mais longe que V. Exa em suas
considerações. Isso tudo acontece quando a maior
parte dos Estados brasileiros estão na agonia, atravessam fase falimentar, não têm condições financeiras. Os Estados brasileiros estão falidos. Dai por
que eu, reiteradamente, tenho cobrado desta tribuna
a necessidade de reordenarmos a Federação brasileira. É preciso que o Governo Federal, os Governadores e o Senado da República, que representa a
Federação, estudem o problema dos Municfpios e
dos Estados brasileiros, sob pena de fracassarmos
na missão que nos compete, na missão que o povo
nos confiou. Ontem, estive com o Ministro lris Aezende em meu Estado. S. Exa, preocupado com o
problema da segurança, esteve em Campo Grande,
onde assistiu à solenidade da queima de (t""'n ·~:<a
ladas de drogas, apreendidas no correr de um ano
pela Policia Federal. No meu Estado, há urna BA ·
perto do Município de ltaquiral. Ao meu lado está a
Deputada Federal Marisa Serrano que. em boa hora,
me visita e merece a minha homenagem. Sobr<3tudo.
quero dizer a V. ExB que essa estrada está'' ''"~c·:
da há meses, com a presença de 4 mil hor. Jn,;. ~< ·
queando fazendas e roubando caminhões d.J carg~.
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Mais ainda, cobram pedágio de automóveis que por
ali transitam. A polícia não tem a mínima condição
de tomar providências. Daí por que eu e o Governador do Estado comunicamos ao Ministro lris Rezende sobre a necessidade de uma parceria efetiva e
imediata entre os Governos Federal e Estadual para
resolvermos o problema do meu Estado, para resolvermos o problema da segurança pública, que tem a
magnitude observada por V. Ex' que, por sinal, o
aborda com muita categoria. Senador Romeu Tuma,
estava em meu gabinete quando ouvi seu pronunciamento sobre este assunto. Imediatamente, vim a
este Plenário para hipotecar minha solidariedade e
dizer-lhe que tem autoridade para falar no assunto.
Oxalá possam esses governos acordar a tempo
para, em uma parceria, tentarmos solucionar a crise
que assola não só as polícias do Brasil, mas os Estados da Federação, mormente os mais pobres.
Agradeço a V. Ex' por ter permitido que meu aparte
fosse tão longo. Contudo, passarei a ouvir o seu discurso com muita atenção.
O SR. ROMEU TUMA - Eu não poderia dizer
mais que esse aparte de V. Ex', que poderia encerrar meu discurso.
Também queria prestar minha homenagem à
Deputada Marisa Serrano. Talvez em um futuro próximo, com a dedicação da Deputada na área da
Educação, se o Governo continuar acreditando que
a Educação é prioridade número um do País, não
precisemos de uma Polícia tão grandiosa como essa
que hoje desesperadamente a sociedade pede. Por
isso, continue na sua luta, Deputada. Gostaríamos
também de colaborar com ela para que, ainda em
vida, possamos ver um Brasil melhor devido à formação cultural dos nossos meninos.
Senador Ramez Tebet, se mágica resolvesse o
problema de segurança, contrataríamos aquele artista mágico que tez uns espetáculos bonitos. Está
cheio de mágicos que acham que resolvem o problema de segurança com algumas propostas e algumas
discu!:sóes. Esses nunca entraram em um distrito
··oficial, 1;unca viram uma delegacia de polícia onde
_ ·.:~IDgatio, que tem a responsabilidade de dirigir o
. -·.,, .,..,ll..:ial e de dar segurança aos circunstan... ~ qoe trabalham e moram na sua área de responsabilidade, tem de ficar de costas para a sociedade
para tornar conta dos presos que lotam as cadeias
onde não há respeit() à dignidade humana.
Senador, temos de nos esforçar para que esta
·_·.,~,_.não fique alheia ao que está acontecendo. Te·otos de apoiar o Ministro lris Rezende nessa luta,
que é uma bandeira que ele levanta e não pode
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abaixar mais.' Os ·a·1 Senadores têm que se solidarizar com ele para marcharmos juntos no sentido de
melhorar a situação da segurança pública, dando
dignidade ao trabalhador de polícia. Ele é um operário da segurança pública; portanto, merece. nosso
respeito e dedicação. E hoje os conflitos estão fazendo reverter a hierarquia e a disciplina, básicas
para o homem de segurança. O Senador Pedro Simon, que já foi Governador de Estado, sabe disso.
Uma polícia sem hierarquia e sem disciplina vira
bando. E nós não podemos ter, na segurança pública, bandos tomando conta da sociedade. Temos
que respeitar o policial, investir na sua atividade,
para que realmente a ordem pública seja mantida
pelos homens que a ela pertencem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, S~ e Srs. Parlamentares, importante reunião será realizada amanhã na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, com o fim de decidir sobre recurso dos Senadores Geraldo Melo e
Eduardo Suplicy com relação à decisão da CPI.
Embora meu Líder tenha me indicado como
Relator da CPI, cargo aliás esplendidamente desempenhado pelo meu querido amigo Roberto Requião,
com um bellssimo trabalho- diga-se de passagem -,
não aceitei participar daquela Comissão. No entanto,
participei de todas as reuniões, porque um assunto
que me interessa é o .da impunidade. Fui autor do
pedido da CPI dos corruptores, mas, embora a Casa
quisesse, ela não foi instalada. Dessa forma, não
aceitei participar da CPI dos Precatórios em sinal de
protesto, porque não se criou a CPI dos corruptores;
mas participei de todos os trabalhos porque tenho interesse nessa matéria, porque estou preocupado
com ela. Considero que um dos pontos importantes
neste País é a impunidade.
Sr. Presidente, por ter acompanhado todos os
trabalhos, amanhã na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, terei condições de falar com
isenção, pois não participei de nenhuma das duas
votações, embora tenha assistido às duas. Quero
antecipar aqui o que penso que deverá acontecer
amanhã.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, considerei
magnífico o trabalho da CPI. O Senador Tuma, que
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se encontra presente no Plenário, teve uma participação excepcional. A nossa querida Senadora Emi:
lia, que hoje ocupou a tribuna para se despedir do
seu atual Partido, teve também uma participação excepcional. O Relator e os Parlamentares tiveram
uma grande atuação. Tratou-se de belo trabalho, de
grande desempenho.
Por várias vezes, falei que essa CPI havia
dado um salto de qualidade com relação às duas anteriores das quais participei e as quais, modéstia à
parte, coordenei do meu gabinete: a CPI do impeachment e a CPI dos anões do Orçamento. Nesses dois casos, o Congresso Nacional buscou a colaboração de vários setores do Poder Executivo Procuradoria, Tnbunal de Contas, Banco Central,
Receita da Fazenda, mas, em nenhuma outra, como
nessa, o trabalho foi feito com uma participação efetiva. A CPI oficializou a presença de membros da
Polícia Federal, da Procuradoria, do Banco Central,
do Tribunal de Contas, da Receita da Fazenda, que
participaram permanente e constantemente, oficialmente indicados, integrando os trabalhos da assessoria da Comissão. Dizia e repito que se tratou de
um grande exemplo.
No mês que vem, teremos neste plenário, Sr.
Presidente, os célebres magistrados que fizeram a
operação Mãos Limpas na Itália. O Senador Antonio
Carlos e o Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania concordaram com a nossa proposta sobre a vinda deles ao Brasil para debater conosco e para fazer uma exposição do que aconteceu
naquele país e de como poderíamos realizar aqui
operação semelhante.
Considerei ótimo trabalho realizado pela Comissão. Infelizmente, não fomos felizes no desenlace final. O encerramento não foi como imaginávamos, mas houve um amplo debate.
Sr. Presidente, durante a semana do recesso,
respondi perguntas e mais perguntas, cartas e mais
cartas, telefonemas e mais telefonemas com relação
à decisão da CPL
Creio que a decisão de amanhã é muito importante e não tenho nenhuma dúvida de que será uma
só: acatar o recurso do Senador Geraldo Melo, que
presidiu aquela reunião da CPI e disse veementemente que a segunda decisão não era correta. Acredito que ele esteja certo.
Naquela reunião, o Presidente Geraldo Melo
colocou em votação o parecer do Senador Roberto
Requião, que foi aprovado por unanimidade - salvo
os votos em separado. Encerrada essa parte, o Senador Geraldo Melo colocou em votação se os votos
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em separad<? poderiam ou não mudar o parecer. E a
votação; por seis votos a cinco, foi no sentido de que
os votos em separado não mudariam o parecer, mas
seriam anexados a ele.
___ Essa foi a decisão.
.
É verdade que houve um incidente em que o
Sr. Geraldo Melo se sentiu magoado, porque se considerou dasautorizado. S. Ex" passou a Presidência
para o Senador Romeu Tuma, que, posteriormente,
também se retirou da Presidência. Ocupou-a, então,
o Senador Eduardo Suplicy, que reabriu a reunião:
- Mais algum assunto?
---Não.
-O relatório já foi aprovado por unanimidade?
-Sim.
-Aprovou-se por seis a cinco a decisão <:I e que
os votos em separado não mudariam o parecer?
-Sim.
- Então, está aprovado o parecer; está aprovado que os votos em separado serão anexados ao
parecer. Está encerrada a reunião; está extinta a
CP I."
Isso foi o que aconteceu.
Um requerimento foi assinado por membros da
CPI. Houve, então, nova reunião no dia seguinte,
quando voHaram atrás. Disseram "não" ao que haviam dito anteriormente dito •sim", ou seja, à idéia de
que os votos em separado poderiam mudar o parecer.
O Senador Geraldo Melo, que presidiu a reunião, considerou que isso não poderia acontecer e
recorreu, de oficio, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. S. Ex"', de oficio, recorreu à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Presidente Antonio Carlos Magalhães deferiu, e amanhã haverá a decisão da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Ora, Sr. Presidente, o mal que isso fez para nós perante a opinião pública é inadmissível.
O Sr. Romeu Tuma - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Em seguida, concederei o aparte, _co_rn_o _mai_or_~>_raz!!I·
Uma coisa foi a CPI do lmpeachment, na qual
nós os Senadores votamos para cassar o mandato
de um Presidente. Nessa decisão nós demos a úHima palavra. Outra questão foi a CPI do Orçamento,
onde nós Parlamentares decidimos cassar o mandato dos Deputados.
Agora, vamos discutir o inquérito feito e os resultados do inquérito. Mas nós não temos nenhuma
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atribuição. Não podemos mexer nem com o Governador, nem com o Vice-Govemador, nem com o
Prefeito; nem com o funcionário, nem com o membro do banco. Não podemos fazer absolutamente
nada.
O que podemos fazer é enviar o dossiê para o
Procurador-Geral da República que tomará a decisão. Se quiser, apresenta a denúncia. Se não quiser,
não apresenta a denúncia.
Nesse caso, com todo o debate a que se assistiu, com toda a polêmica que foi criada, parece-me
que o normal é mandar o dossiê para a Procuradoria. O Procurador vai ver o que deve ou o que não
deve fazer.
Aliás, o Procurador, de certa forma, foi meio
deselegante. Mas proporcionamos a ele a oportunidade. Ele tinha que dizer alguma coisa. E disse:
"A minha posição independe da do Senado'. O
Procurador declarou isso. E foi publicado nos jornais.
Se a CPI arquivar o parecer do Senador Roberto Requião ou votar outro parecer completamente
diferente, ele vai requerer todo o dossiê, e as medidas que vai tomar independem da posição do Senado. E é essa a verdade. Ele foi indelicado, de certa
forma. mas disse a verdade. A missão do Procurador da República é apresentar a denúncia.
Convém que o povo brasileiro entenda isto: se
'acabar em pizza', se ninguém for para a cadeia, a
culpa não é do Congresso. Se nenhum 'anão' do
Orçamento foi preso, a culpa não foi do Congresso.
Se o Sr. Fernando Collor de Mello está em Miami
gozando de seus capitais, a culpa não é do Congresso. Não cabe ao Congresso botar ninguém na
cadeia. Essa não é nossa missão. Estamos extrapolando.
Modéstia à parte, neste Brasil dos últimos
anos, parabenizo o Congresso. Dou nota 1O ao Congresso no impeachment, pois fez sua parte - o Judiciário não fez a dele. Dou nota 1o ao Congresso
na CPI do Orçamento, porque cassou os Deputados
-o Judiciário não fez a sua parte. E dou quase nota
10 ao Congresso na CPI dos Títulos Públicos. Na
verdade, essa confusão foi muito sem graça e desnecessária.
Para reparar esse equívoco todo, amanhã,
na Comissão de Constituição. Justiça e C-idadania,
devemos aceitar o recurso de quem presidiu - no
caso o Senador Geraldo Melo, juntamente com o
Senador Eduardo Suplicy - e dizer que a decisão
que valeu foi a primeira, dando por encerrado o assunto.

-Agosto 1997

Sr. Presidente, tenho um carinho muito grande
pelo Governador Miguel Arraes. Considero-o um homem de bem, digno e correto. Conheço toda a sua
biografia. Se eu tivesse que votar algo que implicasse o Arraes, que o mandasse a cadeia, que o
fizesse perder o mandato, que o condenasse, eu
iria pensar mil vezes antes de fazê-lo. Eu estaria
vivendo uma situação difícil. Eu não saberia o que
fazer.
Mas não é isso o que vai acontecer. Vai-se encaminhar o dossiê para a Procuradoria-Geral da República. Não vale o que a imprensa está dizendo, ou
seja, que alguns parlamentares retiraram o nome de
fulano e outros, de beltrano, negociando para que todos ficassem de fora.
A imagem do Senado Federal está ruim perante a opinião pública. Deus me perdoe, mas ruim será
sempre. Quando é ruim e se decide, é uma coisa.
Por exemplo, decide-se que se vai retirar o nome do
Pitta e não se fala mais nisso. Tudo bem. Mas não
1!8 vai decidir nada, porque o Procurador é que vai
decidir. Não vai alterar nada, nem a responsabilidade do Procurador. Os fatos estão aí; a TV Senado
publicou, várias televisões republicaram, e todo
mundo sabe; os fatos aconteceram. Sr. Presidente,
penso que ficou mal para a imagem do Senado. E
para reparar, só há uma forma: agirmos amanhã
com muita serenidade, sem muita conversa, sem
muita discussão, sem entrar no mérito ou conteúdo
do parecer - o que era, o que não era, o que deixou
de ser. A tese amanhã é jurídica. Houve uma sessão
dentro da qual foi votado o parecer, foi aprovado por
unanimidade, foi decidido que os votos em separado
não alterariam o parecer, mas seriam anexados a
ele. É esta a decisão: vai tudo para a ProcuradoriaGeral da Câmara. Está encerrado. É a grande saída
que temos. Caso contrário, acho que ficará muito difícil.
O Sr. Romeu Tuma- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer e
com muita alegria, com o carinho que tenho, concedo o aparte ao nobre Senador Romeu Tuma.
O Sr._Bo_meu_Tuma -_Senador Pedro Simon,
agradeço V. Ex". Primeiramente, estou aqui atento, porque V. Ex• é o melhor testemunbo _dos fatos, pela descrição que fez neste momento. Naquele diaL fui çhamado. como o mais velho, para
assumir a Presidência, a pedido do Senador Geraldo Melo. Quando percebi que este foi ocupar o
seu lugar em Plenário, entendi por bem que deveria convencê-lo a voltar à Presidência da Mesa,
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porque voltaria a tranqüilidade e provavelmente o final daquele conflito seria mais equilibrado, mais
tranqüilo. A emoção se apagaria e provavelmente
não teríamos hoje essa angústia desses últimos dez
dias, que creio ter tomado conta de todos os membros desta Casa. Foi por esse motivo que assumi e
pedi que retomasse. E S. Exl, talvez por uma questão de ordem pessoal, não o quis. Mas gostaria de
acrescentar um detalhe, se V. Exl me permitir. Com
a experiência adquirida por participar de outras
CPis, quando, todos os dias, em nossas reuniões, V.
Exl repetia: "Não podemos deixar de contar com a
presença da Receita Federal e do Banco Central",
eu endossava. Em nenhuma diligência que me foi
dada fazer, deixei de comunicar ao juiz, ao Ministério
Público e de me deixar acompanhar, quando necessário, da Receita e da Polícia Federal. Todos os fatos foram do conhecimento dos órgãos que terão a
obrigação, como diz V. Exl, de dar continuidade ao
trabalho. Outro fato importante que V. Ex-levanta é
que, no caso da CPI do Orçamento e de outros processos, o Secretário da Receita, em reunião reservada, comunicou ao Plenário que não poderíamos
deixar de transferir o sigilo obtido através do poder
jurisdicional da CPI aos órgãos competentes; do
contrário, não poderiam dar continuidade a nenhum
processo, pois, encerrada a CPI, o sigilo não foi
transferido e não foi possível usá-lo, já que qualquer
advogado entrava com uma medida cautelar e mandava que recolhessem aos arquivos da CPI documentos que poderiam comprometer aqueles que se
envolveram nos casos. Neste caso, isso não ocorreu. V. Exl foi um dos baluartes nesta luta desta importância. Quando o Procurador disse que independe, hoje, talvez não quisesse ofender o Senado.
Ele disse: "Mas vocês já transferiram quase tudo
para cá. Tenho que tomar providências, senão estou
prevaricando. Vou ser responsabilizado criminalmente. • Então, creio que, nesta parte, a sociedade não
vai ficar intranqüila, · porque a transferência que se
fez durante as sessões, ou a pedido do Presidente
Bernardo Cabral, ou do Senador Geraldo Melo, ou
do Senador Requião, ou dos membros da CPI, foram feitos automaticamente. Há vários inquéritos
abertos. Como é que vão retroagir, se a CPI encerrar com o arquivamento do relatório? Não tem mais
jeito. Por isso acho que V. Ex' tem razão. Vamos resolver j3.manhã com a calma e com a dignidade que
o Senado tem perante a opinião pública. E que isso
traga não glórias para o Senado, mas um respeito
maior, porque a sociedade precisa sentir isso sobre
os Senadores. Obrigado pelo aparte.
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O SR. PEDRO SIMON - Escuto com emoção
o aparte do Senador. S. Exl tem demonstrado uma
grande competência, seriedade e correção.
No primeiro aparte que concedi a V. Ex•, em
seu primeiro pronunciamento, dizia que V. Exl ia
desempenhar um papel muito importante nesta
Casa, que tinha acompanhado o seu trabalho
como policial, na chefia, e V. Exl, talvez pela primeira vez na história deste Congresso, estaria
aqui, mas, na verdade, com excepcional conhecimento e fazendo aquilo que não tínhamos competência nem conhecimento para fazer. E V. Exl fez
isso na CPI e foi o grande fator que fez os fatos se
desenrolarem. As questões mais complexas, mais
difíceis eram delegadas a V. Ex1 , que, fazendo
questão de fazer juiz de um lado, assessoria do
outro, desempenhou seu papel com excepcional
competência.
Mas V. Exl tem razão quando diz que amanhã,
com serenidade e tranqüilidade, temos que dar uma
resposta à Nação.
De certa forma- não sei se V. Exl concorda
comigo-, ficamos marcados, quer dizer, não vamos
sair muito bem desse episódio. Vamos sair ali... Principalmente sendo Congresso Nacional. O pessoal é
contra e pronto. Há fatos até engraçados. Como tem
gente que gosta de falar mal do Congresso! Dizem
que não temos poder, não distribuímos, não damos
vantagens, não temos caneta ... O pessoal gosta de
falar mal do Congresso.
Mas, de qualquer maneira, o que vale é a última palavra. O que vai valer na CPI será a decisão final, que é amanhã e deve ser feita com tranqüilidade. Tive vários bate-bocas lá no Rio Grande do Sul.
Afirmam que, "não, porque o fulano fez de má-fé.. ."
Isso não é verdade, não aceito. Foi um episódio que
houve lá pelas tantas. Quando a gente entra numa
polêmica, entra num debate, onde não se faz o acerto, no auge do debate, a situação não é boa. Foi o
que aconteceu.
Mas, para sair uma decisão tranqüila e final, temos que tomar a decisão. Amanhã, aceitar o recurso
do Senador Geraldo Melo, que presidiu a reunião, e
dar como definitivo o que foi realizado na primeira
reunião de decisão e, portanto, não existiu a segunda reunião porque não havia por que existir. Não sei
se a decisão de lá virá , mas, se vem para o plenário, tenho certeza que deverá ser acatada. Entendo
possível, inclusive não temos que fazer mais discurso, entrar no mérito, porque, nessa questão, o que tinha que ser feito, foi feito.

140

. AN_ALS po SENADO FEJ)ERAI

Aprendemos, Sr. Presidente, mas aprendemos
finalmente o seguinte, na minha opinião: nós, Congresso Nacional, estamos desempenhando" uma
missão além da nossa responsabilidade. Nós não temos os poderes que tem uma CPI americana. A CPI
americana que levou o Nixon, só não houve impeachment porque ele renunciou, porque ia haver o
lmpeachment lá também. Mas a CPI americana, o
Senado americano, tem muito mais poderes do que a
nossa. Tem muito mais autoridade, tradição, história.
Participei do Congresso americano, Sr. Presidente. Rquei dois meses dentro do Congresso americano, dentro do Senado americano e voltei boquiaberto. Por
exemplo: numa CPI igual a essa, eles podem convocar
os melhores técnicos do mundo para um trabalho
eventual, 120 dias. Os melhores dos Estados Unidos
ou do mundo inteiro. Eu estava lá, Sr. Presidente,
quando houve aquele célebre debate do avião supersónico, entre os Estados Unidos e a França, onde o
Governo americano queria, onde o sindicato dos trabalhadores queria, uma imensa maioria queria, os empresários queriam que saísse aquela operação francesa-americana para fazer o supersónico. Mas o povo
não queria porque entendia que haveria um custo fantástico, e o benefício não corresponderia. Apesar de o
Poder Executivo dos Estados Unidos e da França terem montado uma equipe fantástica para defender o
projeto, o Congresso americano reuniu uma equipe
tecnicamente superior, que demostrou, ponto a ponto, não ser a construção daquele avião de interesse
dos Estados Unidos. Não temos isso. Ternos boa
assessoria, claro, mas estamos muito longe de ter
essa especialização, essa competência. Estamos fazendo nossa parte.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Senador Pedro Simon, a Presidência interrompe V. Ex"
para prorrogar a sessão por mais três minutos, a fim
de que termine seu discurso.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, agradeço a gentileza de V. Ex' e prometo terminar em
tempo.
O Congresso Nacional está fazendo mais do
que sua obrigação. O que deveria acontecer era o
Congresso lançar mão do dossiê e entregá-lo a alguém que o levasse adiante, alguém com poderes
de decidir. O dossiê será entregue ao Procurador e,
se este resolver apresentar denúncia, será passado
para o juiz, o tribunal, etc. E acontece o que aconteceu com Collor e com os parlamentares. Mas o Senado fez sua parte. Estou aqui nesta tribuna para di·
zer que creio que o Senado vai se sair muito bem
amanhã e que a Comissão de Constituição, Justiça
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e Cidadania vai votar da única. maneira que pode:
que o dossiê seja entregue ao Procurador e que ele
faça a sua parte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Sobre
a mesa, comunicação que passo a ler.

É lida a seguinte:
Excelentfssimo Senhor
Senador Antonio Qar1Qs Ma9alhães
DD. Presidente do Senado Federal
A Senadora que este subscreve comunica,
para os fins que se fizerem necessários, o seu desligamento dos quadros do Partido Trabalhista Brasi-leiro (PTB), a partir desta data.
Informo, ainda, que comunicado no mesmo
sentido foi encaminhado ao Presidente Nacional do
PTB, ao Presidente Regional do PTB/RS e à Justiça
Eleitoral.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1997. Emllla Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O expediente lido vai à publicação.
Os Srs. Senadores Emandes Amorim, Gilvam
Borges e Francelina Pereira enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex's serão atendidos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, do ponto de vista da Constituição Brasileira, a integração econõmica, politica, social e cultural da América Latina, é um
mandamento, que tem corno escopo à formação de
uma comunidade latino-americana de nações. A
Constituição Brasileira, em seu art. 4 9 , parágrafo único, estabelece: •A República Federativa do Brasil
buscará a integração económica, polftica, social e
cultural dos povos da América Latina, visando à formação de urna comunidade latino-americana de nações•. Portanto, os corredores terrestres bioceânicos, tem respaldo na própria Carta Magna brasileira,
esse é o ponto de partida.
O desejo de integração do território brasileiro
entre suas regiões, sempre foi um sonho do povo
brasileiro. Esse sonho de integração se tornou
realidade no Governo do Presidente Juscelino Kubistchek, no princípio da década de 60. Foi o grande presidente que construiu Brasília, quem em
1960, construiu também a BR-29, hoje denominada BR-364, que fez a integração dos Estados de
Rondônia e Acre, ao restante do território brasileiro, com a realização dessa BR. Estes Estados,
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são os que ficam na parte mais ocidental do País, e
portanto, os que sentiam em grau maior de intensidade seu isolamento géográfico, por conseguinte,
politico, econõmico, social e cultural em relação ao
restante do País.
Os Estados de Rondônia e Acre, uma vez integrados ao restante do País pela BR-364, experimentaram um surto espetacular de crescimento econômico e populacional. Entretanto, fatores conjunturais,
que não cabem aqui serem discutidos, levaram esses Estados - somada a própria crise da economia
brasileira -, a essa situação de extrema dificuldade.
Precisamos, agora, dar um novo salto de qualidade,
fazendo a integração continental com os países vizinhos, isto é, com a Bolívia, com o Chile, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru e com o
Equador.
Em razão das dificuldades econõmicas porque
passaram esses Estados, as classes empresariais
de ambos, envidaram e envidam esforços conjuntos,
para implementarem uma salda para o Oceano Pacífico, a fim de criarem alternativas de integração
econômica com os países da América Latina - um·
mercado extremamente promissor-, com quem têm
maior proximidade física, e com os países da orla do
Pacífico. É de se salientar que, a orla do Pacífico
está passando pelo período mais rápido de expansão econõmica da História, com taxa de crescimento
superior ao da Revolução Industrial.
A preocupação da classe empresarial de
Rondônia e Acre, no sentido de integração das
suas economias com a América Latina, e por conseqüência com os países da orla do Pacifico, tem
de tal forma sensibilizado as classes produtoras
do Brasil, que em princípio da década de 90, a poderosa Confederação Nacional da Indústria, mobilizou-se, juntamente com outros setores da economia brasileira, realizando em Rondônia um seminário para discutir a 'Salda do Brasil para o Oceano Pacífico•. O Seminário contou com altas autoridades do Governo, e concluiu pela necessidade
urgente dessa saída para o Pacífico, como solução para integração da Amazônia Ocidental ao
mercado latino-americano e do Oriente, especialmente com os Tigres Asiáticos.
As discussões de integração, com a Saída
para o Pacífico, no Estado de Rondônia, virou tema
popular. Vários encontros de empresários do Brasil e
da Bolívia já ocorreram. A própria Universidade de
Rondônia já se imiscuiu no debate, tendo promovido
seminários sobre a questão.
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Entretanto, a discussão não está limitada à
classe empresarial e· intelectual. O tema já é de interesse governamental. O Governo do Brasil tem dado
visíveis demonstrações de interesse na consolidação da Saída para o Pacífico. Foi criada, através do
Decreto n2 1;726, de 4 de dezembro de 1995, uma
Comissão lnterrninisterial para efeito de sistematizar
as informações sobre os corredores de transporte
bioceãnico. Lamentavelmente a Comissão criada
pelo Governo concluiu seu relatório de forma equivocada. Entendeu que a saída para o Pacífico, transpondo os Andes, era inviável. Os custos eram excessivos - opinou a comissão. Mas, Senhor Presidente, Senhores Senadores, o que está em discussão não é se a integração é ou não de custos
elevados. Existe um dispositivo Constitucional,
elaborado pelo povo brasileiro, em Assembléia Nacional Constituinte, propugnando pela integração
continental, formando-se uma comunidade latinoamericana de nações. A integração é um imperativo constitucional.
O questionamento que se impõe, é o de se saber por onde deve ser a salda para o Pacífico. Há
várias alternativas, saindo do território brasileiro, ligando via rodovia, ao portos do Pacifico. Como Senador pelo Estado de Rondônia, na defesa de seus
interesses, entendo que a melhor salda para o
Oceano Pacifico, é, indiscutivelmente, a alternativa
pela Bolívia, ligando aos Portos de Arica e lquique.
Explico porque: o Brasil e a Bolívia, são signatária,
devidamente aprovado pelo Parlamento Brasileiro,
estando em seu preãmbulo escrito o seguinte: 'Os
Governos da República Federativa do Brasil e da
República da Bolívia, com o propósito de estabelecer amplas comunicações rodoviárias entre ambos
países, a fim de alcançar sua efetiva integração física, econômica e turística, e atendendo às resoluções constantes nas Notas Reversais de 25 de setembro de 1971, bem como aos estudos preliminares de
suas respectivas autoridades rodoviárias, resolvem
celebrar o seguinte Tratado sobre Vinculação Rodoviária. •."
Há, portanto, instrumento legal que permite a
vinculação rodoviária do Brasil com a Bolívia, que
implicará, necessariamente, na ligação aos Portos do Chile, estabelecendo-se um Corredor Bioceânico.
Ademais disso, a BR-364, está asfaltada até
a cidade de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Para efeito de estabelecimento do Corredor
Bioceânico, via Bolívia, só haveria de se implementar esforço para execução de obras no lado

142

_ Af'I.AI.S,OO SEJSAPO.fEI>ERM.. ..

Boliviano. Ressalte-se que para se chegar a lquique
ou Arica, dos 1.522 Km existentes, 623 ~stão asfaltados, e 899 encascalhados, isto é, plenamente
transitáveis. Há ainda, uma rota intemodal, rodofluvial, partindo do Guajará-Mirim até o Porto de
Vilarroel, em embarcação, e a partir dai até Arica,
ou !quique, via rodovia, já integralmente asfaltada.
No nosso entendimento, são as duas opções
que implicarão em menores inversões financeiras,
considerando outras opções existentes partindo de
outros pontos geográficos. Das duas opções partindo de Rondônia, segundo dados do engenheiro
Isaac Bennesby, a mais económica é a intermodal
rodo-fluvial, posto que demandaria investimento apenas nos portos de Guajará-Mirim e Vilarroel, com
execução de obras de engenharia e instalação de
equipamentos destinados a operação de embarque
e desembarque das cargas, tais como gruas, guindastes, empilhadeiras de "containers• "roll on/roll
off", além da introdução de embarcações projetadas
para tal uso.
Por derradeiro, há de se admitir que o projeto é
perfeitamente viável, para efeito de implementar o
desenvolvimento das regiões Norte e Centro-Oeste
do país, permitindo o escoamento do excedente de
produção de grãos e outros produtos regionais e que
na prática, já vem sendo implementada, a medida
que, a Zona Livre de Comércio de Guajará-Mirim,
através de seus empresários, já fazem as opções
Bolivianas importando produtos de Arica e de !quique, no Chile.
Portanto, somos pela implementação dos corredores bioceânicos, via Bolívia, com quem o Brasil
estabeleceu tratado de vinculação rodoviária a fim
de atingirmos os portos de Arica e lquique no Chile.
Obrigado.
O SR. GJLVAM BORGES (PMDB - AP) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Correio Brazlllenae de ontem comenta, sob o titulo "Sem-Terra
agora irão se queixar ao Papa•, a audiência requerida pelo MST ao Papa João Paulo 11.
Além disso, a notícia dá conta da elaboração,
pelo Vaticano, de documento sobre a questão da terra no Brasil, a ser divulgado na visita de Sua Santidade ao País marcada para outubro próximo.
Esta iniciativa do MST é perfeitamente compreensível e digna de apoio, inserindo-se na luta
dos deserdados da terra por uma gleba de subsistência.
Sua luta, embora não partidária, é política e
todas as armas políticas de convencimento, persuasão racional, negociações bilaterais e busca de
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aliados, até no pla.no internacional, como as diferentes ONGs afetas .à..questão e mesmo o PaPa. são
válidos.
Até a radicalização de linguagem e alguns excessos verbais de lideranças, no calor das reivindicações, cujo tom apaixonado é inerente à gravidade
de sua luta, que é a luta pela manutenção da vida de
centena de milhares de famllias, devem ser admitidos, à conta da própria magnitude e natureza do
problema que os aflige.
Entretanto, o que deve ser evitado, a todo custo, é a violência desnecessária, seja do lado do movimento, na fonna de invasões temerárias, seja do
lado do governo, através de ações policiais truculentas ou de mecanismos de intimidação, como, por
exemplo, a alegada decisão de uma alta autoridade
federal de processar um dos líderes do MST João
Pedro Stédile pela incontinência verbal de ter proposto a invasão de escolas fechadas.
É preciso que a Administração Federal
aprenda a conviver com algum grau de agitação
por parte do Movimento, que precisa ser afinnativo
e muitas vezes, inflamado em sua retórica, para
ser ouvido pelo conjunto da sociedade em correspondência com a brutal carência de seus representados.
Estas fricções são próprias de qualquer democracia que tenha um mínimo de contamos sociais,
capaz de abrigar as divergências, por profundas que
sejam.
E, no caso da reforma agrária, não poderiam
ser mais agudos os interesses em confronto.
De um lado da disputa pela terra, estão os despossufdos, a que não resta alternativa senão afirmação do seu interesse por um pedaço de chão, como
parte integrante do seu direito à cidadania.
~ outro, grandes latifundiários a especular
com imensas extensões de terra, a tftulo de mera reserva de valor, sem qualquer consideração pelo papel social da propriedade, exigido pela Constituição
Federal como principal requisito legitimador de tal direito.
Neste embate entre forças tão antagônicas é
indispensável que o Governo Federal desempenhe
com eficiência o único papel que a sociedade espera
dele: o de mediador imparcial das partes, no exercício de uma arbitragem, que, diferentemente da judicial, deve ser ativa, dando trâmite mais rápido e
abrangente possível ao processo de assentamentos
com vistas a reforma agrária.
Justo é reconhecer, nesse ponto, que o Governo tem a seu crédito algum esforço no atendi-
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menta dos .pleitos dos Sem-Terra, embora não coma agilidade desejada por estes e seus legítimos aliados, entre os quais a Igreja Católica, representada
pela CNBB e Pastoral da Terra, como advertiu o Bispo de Goiás, Dom Thomás Baldufno, há cerca de
um mês.
Tanto assim que, pouco depois das criticas
que este respeitado religioso manifestou sobre a
condução oficial da matéria, o Governo recebeu as
principais lideranças do MST, tendo se comprometido a atender várias de suas exigências estratégicas,
como o assentamento das quase cinqüenta mil famílias acampadas até o final de 1998 e a ampliação do
limite de crédito de investimento do Procera, de R$
7.500,00 para R$10.500,00, além da prorrogação
das dívidas atrasadas com esta linha de crédito por
dois anos.
O próprio MST, numa demonstração, aliás, de
sua maturidade política, reconhece pontos positivos
nas providências tomadas na recente medida provisória balizada como 'pacote agrário': o veto ao !racionamento de terras já vistoriadas para reforma
agrária, e a criação de mecanismos para impedir o
pagamento de indenizações superfaturadas.
'São antigas reivindicações dos que lutam pela
reforma agrária e merecem nosso apoio', concede
Stédile, sem deixar , entretanto de criticar, no mesmo instrumento legal editado, a proibição de vistorias em terras ocupadas, entendendo que não se regulam as formas de pressão do Movimento por decreto e, sim, através de soluções consensualmente
acordadas.
O mesmo Stédile, rejeitando o rótulo de incendiário que seus adversários vêm tentando lhe atribuir, define as ocupações de terra não como meio
de exacerbar o conflito pelo conflito, mas como forma de pressão para atrair a atenção da sociedade e
do Judiciário, concluindo que 'a violência não leva a
nada'.
Neste sentido, andou bem o Presidente Fernando Henrique ao solidarizar-se com José Rainha,
vítima de uma recente e absurda condenação judicial por duplo homicídio, num julgamento de caráter
faccioso, contaminado de injunções políticas.
É bom aqui lembrar que o Judiciário, bem
como o Ministério Público, também integram lato
sensu o Governo, e lhes cabem iguais responsabili·
dades no desarmamento de espíritos dos personagens do teatro de operações da reforma agrária.
Assim, em nada servem ao País iniciativas
como a do Ministério Público do Rio de Janeiro de
processar líderes do MST, por declarações conside-

143

radas 'iocitamento ·à violência', cuja própria autoria,
como vimos, é de duvidosa aferição.
Da mesma forma, toda cautela é pouca, por
parte dos dirigentes dos Sem-Terra, para não partidarizar seu movimento, que, na sua essência, é unitário porque interessa a toda a Nação, estando , por
definição, acima das disputas partidárias e eleitorais.
Louve-se, porém, o envolvimento de entidades
religiosas com o assunto, quando provocadas pelos
interessados, seja o Ministro Raul Jungman, que
vem de audiência com o Papa João Paulo 11, sobre a
questão fundiária brasileira, seja o MST, que procura, legitimamente, atrair a simpatia e a autoridade de
Sua Santidade para sua causa.
A politica, em sentido amplo, não partidária, aí
incluída a busca transparente de alianças legitimas,
é o caminho para se encontrar, senão uma solução
ideal para o problema, pelo menos, um campo de
entendimento e de possibilidade de paz negociada
em nossa área rural.
Não há, portanto, nada demais na militância
dos Sem-Terra apresentar ao Papa sua versão sobre os fatos relativos ao conflito agrário.
Isto é apenas mais um recurso, aliás bastante
pertinente, de encaminhamento de sua luta, tanto
quanto as manifestações populares, marchas, declarações públicas e encontros ·com autoridades governamentais promovidas pelo MST.
Já se foi o tempo em que 'reclamar ao Bispo'
era a única e inútil maneira de expressar inconformismo diante da violação dos direitos de cidadania
de alguém.
Hoje, no Brasil pelo menos, esta atitude tem
natureza construtiva, como justa e oportuna tática no
repertório de ações disponíveis por aqueles que procuram fazer valer seu direito não à propriedade
egoística e individualista, mas seu próprio direito à
vida e a não morrer de fome.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, o Banco do
Nordeste está completando 45 anos. Atinge a sua
maturidade renovando-se, de olho no futuro.
Não é apenas um banco comprador e vendedor de dinheiro.
Responsável, em grande parcela, pelas transformações estruturais ocorridas na economia nordestina nas últimas quatro décadas, O BNB comemora sua maturidade consolidando sua posição
como agência de fomento.
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Esse processo de mudança, iniciado há dois
anos, fez surgir no banco uma nova cultura e uma
nova forma de agir, no sentido de maximizar seu papel de agente indutor do desenvolvimento sustentável da Região.
O novo BNB concentra toda a sua atenção no
agente produtivo. Abdica das funções impróprias de
banco comercial e assume sua posição, ofertando
produtos e serviços capazes de viabilizar um empreendimento dentro das respectivas cadeias produtivas.
Busca também sua auto-sustentabilidade como
empresa, levantando novas fontes de recursos e
melhorando os níveis de produtividade interna, através de um processo de saneamento cujos resultados são visíveis.
E o mais importante: constrói alianças e parcerias, fortalecendo suas relações políticas e institucionais, com o propósito de potencializar a capacidade
de agir na condição de banco de fomento.
Para isso, reorganizou-se internamente, adequando cada agência às necessidades efetivas do
mercado.
Modernizou os instrumentos de gestão dos recursos humanos e investiu na capacitação dos recursos tecnológicos, liberando funcionários de atividades burocráticas, colocando-se diretamente a serviço dos agentes produtivos.
Tal esforço de transformação teria que produzir
resultados. Hoje, o BNB tem um ativo total de R$8,1
bilhão e aplicações da ordem de R$7,1 bilhões, dos
quais 90% comprometidos com operações de crédito
de longo prazo.
Os investimentos são prioritariamente destinados à agropecuária, à agroindústria, à indústria
e à infra-estrutura do Nordeste e do Norte de Minas.
Hoje o BNB é responsável por 55% de todos
os recursos financeiros alocados no financiamento
do desenvolvimento nordestino. Atende a 385 mil
agentes produtivos na Região, estimulando os negócios e gerando emprego e renda.
Sua atuação se faz em regime de parceria com
os governos estaduais, prefeituras e outras entidades, públicas e privadas, envolvidas no processo de
desenvolvimento.
Essa atividade se desenvolve através da identificação das vocações e potencialidades de cada município, seguida da adoção de providências para viabilizar os empreendimentos.
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Um passo importante nessa direção foi a
criação dos Agentes de Desenvolvimento, cujas
atividades correspondem a um aumento da capilaridade das 174 agências do BNB, espalhadas em
1.875 Municípios do Nordeste e do Norte de Minas.
E o que faz um Agente de Desenvolvimento?
Detendo informações, tecnologia e conhecimento dos perfis económicos dos Municípios, esses
técnicos se dedicam à capitação técnica e gerencial
dos agentes produtivos garantindo a sustentabilidade dos empreendimentos financiados.
Exemplo dessa nova forma de agir são os
seis convênios que serão assinados depois de
amanhã, quinta-feira, em Belo Horizonte, envolvendo o Banco do Nordeste, o governo de Minas,
o Sebrae e entidades privadas de maior expressão, tendo como objetivo a recuperação económica do Norte de Minas.
Os convênios tratam da recuperação da cultura
algodoeira; do incentivo ao desenvolvimento da fruticultura; do estímulo à bovinocultura de leite; do
apoio à produção de novilho precoce; da produção
de aguardente de qualidade e do incentivo à cafeicultura.
Ao mesmo tempo, a agência do BNB em
Montes Claros estará disponibilizando R§1,5 milhão para financiar projetas no âmbito do Proer e
do Pronaf.
Serão contemplados os Municípios de Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont e Montes Claros, com a criação de 180 empregos diretos e
300 indiretos, beneficiando sobretudo pequenos empresários.
E o povo mineiro, respondendo afirmativamente à nova postura do BNB, sobretudo em relação ao Norte de Minas, reconhece seu importante papel como indutor do desenvolvimento da
Região.
Tanto que, amanhã, a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais realizará sessão especial, à qual terei a honra de comparecer, comemorativa aos 45
anos de criação do BNB, com a presença do seu
presidente, Byron Queiroz.
Estou anexando a este pronunciamento, Sr.
Presidente,_tJIDªJilfs>JJlJ§Ção_ sucinta sobre os convêasarem-firmados pelo BNB,_para_que sua real
importância para olílorte de Minas seja corretamente avaliada.
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BANCO IJO NORDESTE FINANCIA PROGRAMAS SOCIAIS
A Agência do BANCO IJO NORDESTE em Montes Claros - MG.
culminando trabalho articulado atravé.'i dos seus AGENTt:S DE
Dl::SHNVOLVJMENTO, está contratando, nesta data. financiamento.,· ao
amparo dos programas PROGRR e PRONAE contemplando de,·ta fe.J!a.
os seguintes municípios de sua área de jurisdição:
•

FONTE

MUNJCIPIO

- BOCA/lJV.A
-

PRONAF

J::."N(1J::NHb1RO

PRONAF

NAVARRO
FRANCISCO

PROGER

-=t_n

~rnr,..

-

MONTES
... • CLAROS
~

PROGER

FAMIL/AS
ATL!NDJDAS
PROJETOS(29
25
FAMfLIA.'·;)
-17 PRO.JETOS (52
famílias)
IX JS
ASSOCIAÇÃO
TRABALHADO Ri:.:~·
RURAIS DE AGUA
BRANCA(/9
FAMILJAS)
/)/:,'
ASSOCIAÇÃO
HORTIGRANJEJROS
/)(}
IJA
RHG!ÀO
PENTAUREA.

baixos, visando a
graves entraves
presente.
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Cumprindo o seu papel de Agente de Desenvol0gtento, o BANCO DO
NORDESTE vem, de fornia perene, orientando as associâções de
e pequenos produtores, objetivando sua melhor organização, a e
participação dos assoCiados, incentivando sua capacitação ao us
melhor tecnoloeia disponível no mercado, a fim de
desenvolvimento sustentável, através de sua fixação n~
melhoria da qualidade de vida.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Item único
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 54, DE 1995
Primeiro dia de discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador Ronaldo Cunha Lima e outros senhores Senadores,
que dá nova redação ao § 22 do art. 102 da Constituição Federal (efeito vinculante), tendo
Parecer sob nº 385, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador
Jefferson Peres, oferecendo a redação para o segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h33min.)
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ATA DA 94• SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 04 DE
AGOSTO DE 1997
(Publicada no DSF de 05108197)

RETIFICAÇÃO
Na página 15563, 1" coluna, no Requerimento n° 531, de 1997
Onde se lê:
REQUERIMENTO~ 531,

DE 1997

..........................................................................................
Sala das Sessões, em 4 de agosto de 1997.- Bernardo Cabral- José
Roberto Arruda- Nabor Júnior- Geraldo Melo- Elcio Alvares - Waldeck Omelas.
Leia-se:
REQUERIMENTO~

531, DE 1997

••••••••••••••~•;;•••••••••••••••••••oa•••oa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sala das Sessões, em 4 de agosto de 1997.'- Bernardo Cabral- José
Roberto Arruda- Nabor Júnior- Geraldo Melo- Elcio Alvares- Waldeck OrnelasJefferson Pé'res.

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Agenda do Presidente Antonio Carlos Magalhães
05/08/97
Terça-feira
14:00

- Solenidade de Abertura da 18 Teleconferência sobre
"Estratégias de Obtenção de Recursos Federais sem
Intermediação"
Ala Senador Nilo Coelho - sala 2

15:30

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal
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t'la. 96!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 6 de agosto de 1997

3ª Sessão Legislativa Ordinária ~a 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.Antonio Carlos Magalhães, Carlos Patrocínio
Romeu Tuma e Valmir Campelo

.4 ..:; i--i liOi=tAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESEI'-'TES OS SRS. SENADORES:
Abd1a.s , .la.;.;iro;ento - Ademir Andrade - Antonio Gados ;;.Jagalhães- Antônio Carlos Valadarest:~ello Parc;a- 8enedita da Silva- Beni Veras- Bernardo Cabr&l - C:o.rtos Bezerra - Canos Patrocínio Ca11os Wil"o'' - Casildo Maldaner - Coutinho_ Jorge
-: Edison Lobão ·- Eduardo Sup!ícy - Elcio Alvares Emília F.~mandas :.:. Erilandes Amorim - Esperidião
Amin - Fernando Bezerra - Francelina Pereira Freitas t.lato -Geraldo ~4elo - Gerson Camata- Gilberto ~~iranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira- ,Jader Baobalho - Jefferson Péres - João França - .João Rocha - ,loel de Hollanda - Jonas Pinheiro- ,Josaphat t~arinho- José Agripino- José Alves
- José Bianco - .José Eduardo Outra - José Fogaça
-José lgnácic Ferreira - ,José Roberto Arruda - Júnia Manse - L:iuro Camoos - Leomar Quintanilha Levy Dias -- Lucídio Portella - Lúcio Alcãntara - Marina Sil•!a - ...~artuce Pinto - Mauro Miranda_:: Nábor
Júnior - i·ley Suassuna- Osmar Dias- Otoniel Machado - i'edro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Requião Romero lucá - Romeu Turna - Ronaldo Cunha
Lima - ·:>ergio r·lachado - \talmir Campelo - Vilson
Kleinubing - Walde.;k Omelas.
O SR. âlEStDEHTE (A.ntao1io Carlos Magalhães)
- A lista d0 presença acusa o comparecimento de

.66 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a protc-ção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O Srl. FRESiúci·.iTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da presente sessão será dedicado a homenagear a memoria c;o ex-Presidente Ernesto_ G_eisel.
nos tem1cs rios Requerimentos nºs 940, de 1996, e
435. Je W97, .w Sdnaaor Edison Lobão_e outros
Srs. SenôrJo.-es.
Eu gosrana Jc c:<.;Jll'ida.- a Srr' Amália _LJ.Jcy B~i~
se' a pamcipar·da mesa dos nossos trabalhos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão, autor do requerimento.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente do Senado Federal, Srs. Senadores, Dr" Amália Lucy Geisel, representante da família nesta solenidade, Senhor representante do Vice-Presidente da República, que se
encontra-no-extl:fri<:rr, Srs. Ministros de Estado do
Governo Ernesto Geisàl, Srs. Ministros dos Tribunais
Superiores, Srs. Oficiais Generais, Srs. Oficiais Superiores, minhas Senhoras, meus Senhores, é com
muita honra que ocupo esta tribuna como primeiro
orador da sessão especial que, a meu pedido, promove o Senado Federal em homenagem póstuma a
um grande brasileiro - urri dos maiores do nosso
tempo -, o Presidente Ernesto Geisel, falecido aos
89 anos de idade a 12 de agosto do ano passado.
A par do meu dever de homem público, reconhecido e grato à fecunda atuação dos nossos patriotas, move-me o sentimento do cidadão privilegiado com a amizade e a consideração pessoal de um
brasileiro exemplar.
Evoco, nesta hora, a figura admirável do soldado, do estadista, do administrador e do cidadão que
exerceu papel decisivo na história recente do País,
fartamente merecedor desta homenagem do Poder
Legislativo.
O poeta Horácio, depois de construir a sua
obra, encontrou consolo para a morte numa frase
célebre: Non omnis moriar, ou seja, "não morrerei
aetõâo". Geisel é desses homens imprescindíveis,
como Horácio, que não morrem por completo. Ele
permanece na nossa memona e tem 1ugar assegurado na história deste País.
Diz-se com muita razão que não se pode traçar
com isenção a biografia dos nossos contemporã- neos, pois somos irr11uenciados pelas emoções e pelas paixões. A história é feita pelas gerações porvin- douras, distantes dos acontecimentos que abalaram
emocionalmente os seus antepassados. Já dizia
~re_gório Maraiion. no seu livro "Tibério": "A história
não se faz somente com dados, mas também com
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interpretações'. No entanto, essas limitações, acrescidas das minhas próprias, não me intimidam em falar sobre Ernesto Geisel, a quem considero uma das
mais preeminentes lideranças já surgidas em nosso
País em todos os tempos.
A própria imprensa, nos dias que se seguiram
à morte de Geisel, deu grande repercussão à sua
atuação na vida pública. As matérias que me foram
dadas a ler a propósito do Governo Geisel, em sua
grande maioria, revelam uma louvável preocupação
de fidedignidade histórica, uma correta avaliação do
alcance das medidas efetuadas e da coerência da
personalidade do nosso pranteado General.
Assim, foram corretamente apontados o seu
zelo pelo exercício da autoridade e o seu respeito à
hierarquia, claramente explicitados nos episódios da
demissão do Ministro do Exército, o General Sylvio
Frota, na abolição do Al-5 e na demissão do Comandante do 11 Exército, General Ednardo DÁvila Mello.
Em todos esses delicados acontecimentos, ficou evidente que o Presidente Geisel não tinha constrangimentos em exercer o poder na sua plenitude, porque
não o fazia nunca em causa própria.
Destacou também a imprensa, com propriedade, o aperfeiçoamento a que seu Governo submeteu
a política externa, prosseguindo na linha independente adotada por Jânio Quadros e João Goulart
e estreitando relações com a África, a Ásia e o Leste
Europeu.
Finalmente, admitiu toda a imprensa que os
méritos do Governo Geisel não se restringiram ao
seu galardão de haver proporcionado a grande
transição de um regime de força para um regime
democrático. Na área administrativa, foi notável a
orientação imprimida ao Governo e o esforço empreendido para a elaboração do III Plano Nacional
de Desenvolvimento - PND, uma obra de planejamento de inegável repercussão e excepcional alcance técnico.
Os editoriais, artigos, entrevistas, depoimentos
e reportagens referentes à figura de Ernesto Geisel
efetuaram um levantamento minucioso dos fatos relevantes de seu Governo e um mapeamento cuidadoso dos aspectos notáveis de sua personalidade:
Mesmo assim, gostaria de retomar um traço que,
embora não tenha passado despercebido nos perfis
publicados, merece, a meu ver, um destaque especial não por ser especialmente relevante, pois, ao
contrário, harmoniza-se plenamente com as demais
características do seu caráter, mas por ser insólito e
raro na política brasileira: a determinação com que
perseguiu e foi fiel aos seus objetivos.

151

Os que tiveram a oportunidade de acompanhar
a sua vida sentem-se a um só tempo orgulhosos e
perplexos com a sua excepcional e prematurê, voc<:: ·
ção para a vida pública, toda ela dedicam;,, nas posi·
ções oficiais ou na iniciativa privada, aos interesses
maiores do nosso País.
Quando eleito Presidente da República por um
Colégio Eleitoral, em processo determmado pe!a
Constituição, aceitou a investidura como mais um
dever que lhe cabia cumprir como patriota. Adotando
algumas medidas rigorosas ainda dentro de um contexto revolucionário, a oposição, ignorando as auaiidades de Geisel, não soube perceber, a princípio,
que ele dava execução a uma estratégia que ncs ievaria, como levou, à plenitude democrática.
Mas logo se viu que o novo Presidente orocurou reforçar-se na sua posição de Chefe de Estado e
assegurar-se de uma induvidada autoridade, iirme e
corajosa, que lhe permitiria, por exemplo, fr"J:;trar
planos sediciosos e impedir eventuais excessos dos
agentes responsáveis-pela ordem públiCa.
Sem a incontestada autoridade de Ernesto Geisel - conquistada pela firmeza das suas atitudes,
sua honradez, lealdade e inteligência -. seguramente
não teríamos obtido, no tempo em que se efetivou, a
rotina democrática por que tanto ansiava a sociedade brasileira.
..
À época, não se entenderam as reiteradas
mensagens âo Presidente Ernesto Geisel, que aqui
resumo em trechos de dois de seus numerosos pronunciamentos:
Num deles, dizia Geisel:
'O desenvolvimento político se requer
lento, meditado e progressivo, para que seja
seguro, realmente duradouro, construtivo e
socialmente justo.'
Em outro pronunciamento ponderava o então
Presidente:
'Reitero, uma vez mais, os propósitos
de perseguir o desenvolvimento político sem compromissos de espécie alguma, com
fórmulas ultrapassadas e, comprovadamente, inadequadas à realidade brasileira."
O Presidente Ernesto Geisel, assumindo o governo a 15 de março de 1974, recebeu um pesado
impacto de problemas que exigiam soluções só possíveis através da liderança firme de um estadista.
Habituado aos planos de Estado Maior, preparou-se devidamente ·para conj(Jran:rises militares e
institucionais, conforme o demonstram as seguintes
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iniciativas: armou um forte esquema militar, promovendo e lotando oficiais-generais de sua confiança;
articulou um esquema político coeso e trabalhou
para uma conscientização nacional com a colaboração de Golbery do Couto e Silva e Armando Falcão.
Indicou Petrônio Portella para a Presidência do
Senado e prestigiou-o o mais que pôde, entregando·
lhe a missão de promover o que chamou de consenso em tomo da abertura lenta, gradual e segura;
criou a figura do Senador indireto para garantir maioria ao governo seguinte, que deveria governar sem
sobressaltos legislativos para que não houvesse retrocesso; suspendeu a censura à imprensa, providência que julgou indispensável, embora fizesse graves restrições ao seu comportamento.
Vistos agora, a uma distância de 20 anos os
atas do Presidente Geisel confirmam a nossa c~rte
za de que assumiu o Governo já armado de uma es 7
tratégia que visava ao desfecho democrático alcançado.
Ao assumir o Governo, o País ainda saboreava
os frutos de um milagre económico que não podia se
repet1r por dificuldades conjunturais. Não só o Brasil,
mas o mundo, engolfava-se, à época, na crise do
petróleo. responsável por terrível recessão ,Que se
impunha aos países desenvolvidos e em desenvolvi·
menta. Naquele período, ainda não estavam cicatrizadas as feridas traumáticas que sempre acompanham um processo revolucionário em plena vigên·
cia, e pennanecia vivo e atuante o desejo dos que
não quenam ver encerrado o processo revolucionáno, que alguns diziam, publicamente, seria estendido
até o ano 2000.
Ainda em março de 1974, anunciava o Presidente "que os instrumentos excepcionais só permanecerão em vigor até que se vejam superados pela
imaginação politica criadora, capaz de instituir,
quando for oportuno, salvaguardas eficazes e remédios prontos e realmente eficientes dentro do contexto constitucional. •
Na saudação ao povo brasileiro pela televisão,
após ter sido escolhido pelo Colégio Eleitoral, em janeiro de 74, o General Ernesto Geisel iá deixava delineado o seu perfil de estadista:
"Sei que nunca poderei agradar a todos e que certamente descontentarei a mui·
tos, tão complexo é o tecido de ideais, inte·
resses e paixões conflitantes em que se estruturam uma nação, sobretudo quando seiva nova, vigorosa, a impulsiona em busca
de seu destino maior. Voltado ao atendimento das aspirações do povo, em geral, excluí·

do o domínio de interesses de indivíduos,
grupos, classes ou regiões, entendo mesmo
que das maiores qualidades de um governante é saber dizer não às proposições que
lhe pareçam intempestivas ou que, em justa
análise, se lhe afigurem ilegítimas."
Há que se reconhecer que toda essa problemática foi resolvida pelo Presidente Ernesto Geisel.
Com muita paciência, firmeza, criatividade e
isenção, sem ceder em nenhum instante ao crescente prejuízo de sua autoridade, Geisel entregou ao
seu sucessor, cinco anos após a sua posse, um Brasil com ampla liberdade de imprensa e com livres
partidos políticos. Disputaram-se eleições corretas,
assegurada a igualdade de condições entre os concorrentes. Exerceu-se na plenitude o direito ao sufrágio universal, inaugurando-se um processo democrático que dura até os nossos dias.
É preciso recordar que coube ao Presidente
Ernesto Geisel patrocinar a revogação do art. 185 da
Constituição de então, aquele que mantinha perpétua as punições revoluciqnárias sofridas pelos brasileiros que houvessem sido cassados com base em
Atas Institucionais. Sob o amparo de seu Governo,
extinguiu-se a censura, e a imprensa recuperou sua
plena liberdade de informaçiio e de. opinião. Com
Geisel, ficaram resguardados os direitos humanos.
Cumpria-se, assim, a "sua estratégia da descompressão. Davam-se avançados passos, no possível desenvolvimento politico da época, de forma
necessariamente lenta, meditada e progressiva,
"para que seja seguro, realmente duradouro, construtivo e socialmente justo", no seu desfecho.
O saudoso jornalista e escritor Odylo Costa Filho publicou no Correio Braziliense, jornal no qual
trabalhei por tantos anos, ao término do Governo
Geisel, uma série de artigos de grande repercussão,
entre os quais ressaltava que duas figuras militares
definiam o contraste fundamental na emersão do autoritarismo para a normalidade da História republicana do Brasil: Floriano Peixoto e Ernesto Geisel.
-Regislrou"Odylo:
"Geisel não negaceia. Mesmo quando
recua, ele o faz taticamente, sem perder de
vista o fim a que visa: a restauração do Estado de Direito, a extinção do autoritarismo
esclarecido, a instauração de um convívio
democrático, sem que isso signifique a volta
. a um passado de deterioração da autoridade
em que a Nação podia perecer ou, pelo menos, dividir-se na contestaÇao arrnada:
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Nessa série de artigos, o grande jornalista e
escritor revela que Geisel fizera gestões reservadas,
afinal frustradas, para que fosse sucedido na Presidência da República por um civil. Escapou a Odylo
Costa, filho, na época, a informação, sabida por alguns, de que só não se fixou a pretendida candidatura civil porque fora desaconselhada pelas próprias lideranças políticas, justamente preocupadas em que
tal solução pudesse comprometer a normalidade do
encaminhamento democrático, que afinal se conquistou sem estremecimentos.
Nesse trabalho de pesquisa e avaliação, observou ainda o referido jornalista:
'Na figura de Geisel fundem-se a memória ilustre de Prudente de Morais e a firmeza, a malícia, a presença, a sabedoria de
ação do grupo que, em tomo de Glicério e
com o apoio de Bernardino de Campos e
Afonso Pena, encaminhou a sucessão de
Floriano em 1894. Só o tempo dirá- se é
que dirá - a parte que tiveram seus companheiros, a começar por Golbery de Couto e
Silva, nessa grande tarefa, seu grande projeto político. Mas a Nação, apenas e simplesmente comparando as liberdades públicas e as instituições jurídicas no dia da sua
posse e agora que deixa o Poder, reconhecer-lhe-á na fisionomia, mais envelhecida de
onde por vezes transparece o amargor da
injustiça, os traços do seu grande servidor,
transfigurados pela idéia de missão e pela
consciência da missão cumprida.'
Os méritos do Governo Geisel não se restringiram ao seu galardão de haver proporcionado a grande transição de um regime forte para um regime democrático. Na área administrativa, foi notável a
orientação imprimida ao governo, conseguindo, ao
lado de um Ministério da mais alta qualificação técnica e moral, superar as gravíssimas dificuldades
que envolviam o mundo nas crises económicas que
se superpuseram no período de seu mandato presidencial.
A sua filosofia de trabalho ficou bem expressa
em algumas de suas declarações públicas, como
aquela de que 'a sociedade, como o Estado - sua
expressão política de decisão, planejamento e gerência, apoiada no extraordinário poder de ação que
lhe é definido -, existe para o homem, que é a célula
individual e constitui, na verdade, sua própria razão
de ser."
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Também disse que 'a democracia tem como finalidade procurar o bem social da coletividade" e,
mais adiante, asseverou que 'o desenvolvimento económico, político e social - visa à realização integral e humanista do próprio homem."
O Presidente Emesto Geisel, enfim, teve como
preocupação primordial a melhoria da qualidade de
vida do brasileiro. Ao lado do feroz combate à inflação, criou o Ministério da Previdência e Assistência
Social e o Conselho de Desenvolvimento Social. Estendeu aos camponeses e às empregadas domésticas os beneficies da legislação trabalhista. Elevou
em 70% o orçamento do Ministério da Saúde. Criou
o 12 Programa de Alimentação e Nutrição, instituiu o
Sistema Nacional de Saúde, implantou o Programa
Nacional de Vigilância em Saúde, bem como os de
Erradicação e Controle de Endemias e de Saneamento Básico Integral em Áreas Rurais.
O Governo Geisel buscou a universalização do
ensino de 12 grau e a melhoria em qualidade do 22
grau e do ensino técnieb. Todos nos lembramos, por
outro lado, do esforço despendido para a erradicação do anaHabetismo de adultos. Estimulou as atividades culturais, as de educação física e a prática
dos esportes. Preocupou-se com o problema do menor abandonado e com a modernização do arcaico
sistema penitenciário existente no País.
O Governo Geisel, Sr.' Presidente, Srs. Senadores, assumiu ações notáveis para afastar do Brasil
o fantasma da crise do petróleo.
Aos que o criticam por haver expandido a nossa divida externa e gerado o mecanismo incontrolável das estatais, lembro que essa análise só pode
ser corretamente efetuada levando-se em conta a
perspectiva histórica. O País precisava crescer, mas
a iniciativa privada não possuía reservas financeiras
que lhe permitissem assumir o desenvolvimento rápido de determinados setores estratégicos. Dai ter
sido responsável pela criação de grande parte das
empresas estatais, estratégia absolutamente correta
·àquele momento. E foi graças às estatais que o País
obteve os grandes saltos de seu desenvolvimento.
O endividamento externo, pelo qual, em boa
parte, Geisel é freqüentemente responsabilizado,
pertence a um outro capítulo que precisa ser melhor
explicado.
Diante da monumental crise do petróleo, o Presidente pediu ao seu Ministro Mário Simonsen alternativas. Recebeu duas: a primeira, seria seguir os
passos da maioria das nações do mundo, colocando o
Brasil em recessão, com racionamento de combustíveis, desemprego em massa e outras restrições; a
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segunda, seria valer-se o País da poupança externa
e~, com isso, manter o nível de emprego e de pleno
êiesenvolvimento.
Examinando o documento do saudoso e sempm lembrado Mário Simonsen, o Presidente desejou
ouvir o Embaixador Roberto Campos, que então repi•3sentava o Brasil em Londres. Naquele momento,
.:mcontrava-me em Londres e conversava com Rooerto Campos sobre esse episódio- Campos propôs
a primeira alternativa, qual seja, a de colocar o País
"m recessão, acompanhando as demais nações no
:;esemprego, mas Geisel preferiu a segunda, graças
8 qual o País passou por um período de fecundas
:oalizações.
A propósito, é conveniente lembrar que, graças
!lO dinheiro externo, temos as nossas siderúrgicas,
·.!sinas hidrelétricas, sistema de telefonia, uma forte
:ndústrta de química fina e tantos outros investimenros que viabilizaram as condições para o nosso
-Jrande desenvolvimento. Os investimentos eram im;xescindíveis. O progresso não foi contido. E o fantasma do desemprego foi exorcizado.
Mesmo em relação à energia nuclear, alvo de
·~ríticas, algumas das quais baseadas, unicamente,
naquilo que se pode chamar de "alarmismo apoca:iptico", reconhece-se, hoje, o acerto das medidas. O
::tual Governo retomou as obras de Angra 11, incluiu
u projeto de construção de Angra III no planejamento
..,stratégico da Eletrobrás, criou um Centro de Ciên..:;ia Nucleares em Pernambuco e assumiu o compromisso de investir R$20 milhões para fazer uma linha
Je produção de pó e pastilhas de urânio em Resende, no Estado do Rio de Janeiro. Resgatou-se o pro.Jrama nuclear, certamente, pelas mesmas razões
que levaram o Presidente Geisel a criá-lo: a sua ine'titabilidade. A energia gerada pelas hidroelétricas é
insuficiente para o abastecimento do País a médio
prazo, não só pelos altos custos de instalação e
transmissão, como pelo esgotamento inevitável,
caso fossem implementadas todas as geradoras necessárias.
A energia nuclear, aliás, é a solução que vem
sendo encontrada pelas nações desenvolvidas ou
em desenvolvimento, que estão em condições de
implementá-la. E o Brasil, felizmente, é o segundo
maio; detentor de reservas de urânio do Planeta.
A administração Geisel otimizou a utilização
dos tscursos energéticos de-origem hidráulica, em
pouco tempo conseguindo uma economia de 60%
do combustível. Determinou que a Petrobrás celebrasse comratos de risco com emprésãsestfãngeiras para a prospecção e exploração do petróleo.
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Criou a Nuclebrás, possibilitando o aproveitamento
da energia nuclear; concluiu a usina-piloto de beneficiamento de urânio de Poços de Caldas; iniciou as
obras de montagem da primeira central núcleo-elétrica de Angra dos Reis e iniciou estudos para a construção da segunda unidade geradora de energia termonuclear também em Angra do Reis.
Procurando vencer uma difícil conjuntura internacional, o Presidente Geisel estimulou a exportação de minérios, destacando-se os projetas de ferro
de Carajás e o da bauxita de Trombetas. Expandiu e
diversificou as exportações, deu ênfase à empresa
privada nacional e à economia de mercado, estimulou a agropecuáría mediante concessões de variados benefícios e crédito a juros baixos.
Foi obra do Governo Geisel a Comissão Nacional de Coordenação da Política de Crédito Rural,
bem como o Programa de Desenvolvimento dos
Cerrados, o Poloamazônia, o Polonordeste e o Programa de Deservõtvimento do Pantanal.
Assumindo o Governo a 15 de março de 1974,
Geisel, um mês e meio depois - a 2 de maio do mesmo ano -, encaminhou a este Congresso a Mensagem com o projeto de lei que criou a Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Entre
tantos outras iniciativas, proporcionou as condições
para a fusão dos Estados qo Rio de Janeiro e da
Guanabara, cumprindo a Constituição e a legislação
complementar. Sob o estimulo do seu Governo, foi
concluída, em São Paulo, em outubro de 1975, a primeira linha do metrô paulistano.
No então BNDE, criou mecanismos de apoio
para o desenvolvimento da indústria brasileira de
bens de capital, para investimento dos setores produtores de bens e consumo popular, para as empresas exportadoras de manufaturados e para viabilizar
o aumento da produção de alumínio, cobre, zinco,
enxofre, cloro, carvão, fertilizantes e outros insumos
básicos.
Estou me referindo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, a alguns dos feitos creditados à administração do Presidente Ernesto Geisel, os quais, pela
sua diversificação, demonstram um amplo universo
da sua preocupante ação em manter o Brasil no trilho do desenvolvimento.
Aos que o criticaram por haver expandido a
nossa dívida externa, Geisel respondeu á época que
- -pior seria ter deixado o povo brasileiro esmagado
sob o desemprego e mergulhado na miséria. Sobre
o mesmo tema, dtsse-me uma vez um economista:
·os que fazem tal acusação parecem esquecer que,
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graças ao dinheiro externo, temos hoje as condições
industriais de uma nação-potência. •
Na verdade, é sabido que a balança comercial
brasileira começou apresentar, em 1984, superávites
já da ordem de US$12 a US$13 bilhões por ano,
graças aos programas de lnsumos Básicos e de
Bens de Capital lançados no III PND.
Quanto à dívida externa, é preciso ressaltar
que seu aumento, no período Geisel, se fez de forma programada, tanto que no úHimo ano do Governo
do Presidente, no final de 1978, a nossa dívida líquida não ultrapassava US$31,6 bilhões. E destaquese que naquela época o Brasil só aceitava empréstimos a longo prazo, não permitindo a entrada de capital especulativo.
Esse rigor no disciplinamento do capital estrangeiro não comprometeu em nada o prestígio do Brasil no mercado financeiro internacional. Ao contrário,
o nosso País, no Governo Geisel, alcançou enorme
respeitabilidade entre as nações desenvolvidas e em
desenvolvimento, graças às linhas traçadas para a
política externa.
Foi nesse período, também, que o Brasil se tor:
nou a primeira Nação do mundo a reconhecer,. corajosamente, a independência de Angola.
Neste ponto do meu pronunciamento, me pergunto se obtiveram êxito, como soluções definitivas
para o País, todas as iniciativas da administração
Geisel? E encontro como resposta a certeza de sua
adequação ao seu tempo e à sua conjuntura.
Não se pode esquecer o êxito do Governo Geisel no setor industrial, quando o emprego cresceu a
taxas da ordem de 7% ao ano. A pobreza absoluta
em nosso País, por força desse crescimento e do
grande aumento nos investimentos sociais caiu de
40% do total das famílias, em 1970, para apenas
18% em 1980.
O estudo da vida de Ernesto Geisel impressiona pela sua ativa participação nos principais acontecimentos da vida pública brasíleira neste século.
Logo que saiu da Escola Militar, onde sempre se distinguiu como primeiro aluno da sua turma, foi elemento ativo, no início do seu oficialato, na Revolução de 30 e na Revolução de 32. Com 24 anos de
idade, foi Secretário-Geral e Chefe do Departamento
de Segurança Pública do Governo do Rio Grande do
Norte. Um ano depois, Secretário da Fazenda, Agricultura e Obras públicas da Paraíba. Em todas essas funções deixou a coragem e a correção moral
como marcas das suas ·ações-como administrador.
Chefe ·da Casa Militar do Presidente interino
Ranieri Mazziii• e do Presidente Castello Branco, Mi-
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nistro do Superior Tribunal i <ili!:)r 'l '-'rqsidente da
Petrobras.
Os livros do Historiador FP.mando Jorqe e do
ex-Ministro Armando Falcão narram interessantes
particularidades da vida do ex-Pr'"sidente e de sua
família, a começar pela informação de que o nome
Ernesto vem do alto--alemão antigo Ernust, significando lutador resoluto, decidido, correspondendo ao
que Geisel foi ao longo de t0da a sua vida.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o julgamento histórico pertence à posteridads, não mais influenciada pelas paixões que emocionam os contemporâneos. A meu ver, contudo, ' figura de Ernesto
Geisel vai crescer com a passagem dos anos. Ele
será visto, em retrospecto, como um Presidente que
se esforçou p<>r exerc:er os poderes da Presidência
com uma concepção definida de estratégia geopolítica e econômica para o Brasil, conforme recomendava a sua formação e uma vertente da \eona r.olitica
de seu tempo.
Se analisado sob o prisma da isenção, o general Geisel será visto como um dos expoentes de uma
geração de governantes, civis ou militares, que defendeu e pôs em prática idéias nacionalistas do interesse do País. A esse papel, cumpre acrescentar o
mérito inquestionável de uma honradez pessoal que
jamais foi posta em dúvida. _.
Até me eleger Deputado Federal, em 1978,
exercia o jornalismo político. Conheci o general Geisel em circunstância singular. Ele havia convocado
ao seu gabinete o Líder do Governo na Câmara, Deputado José Bonifácio, que crJm ele levou ao Planalto todos os seus vice-Líderes. Geisel disse-lhes, então, que era contrário ao Al-5, mas ainda não poderia revogá-lo. Pediu aos Líderes que o ajudassem a
criar as condições favoráveis a essa revogação a
que ele se determinara. Solicitou reserva da conversa. Mas, como sempre ocorre nessas ocasiões,
a imprensa acabou sabendo de tudo. Informado,
em off reccord, escrevi minha coluna sobre o assunto. No dia seguinte, cs jornais que a publicaram
atribuíram manchete de primeira página ao assunto. O Correio Braziliense t:mt-2m: ''Gei.sel é Contra o
Al-5'.
Eclodiu, então, grande agitação. sobretudo nas
áreas de segurança, que não acr!:lditavam pudesse
o Presidente ter feito tal cied<'lmc8o. ,\quela éooca,
soava como heresia falar-sR <>m "'xttnção ci::> !\1-5.
Houve, então, quem tloivasse <>.o Prestdente a suqestão de prender o jornalista P enquaL;rá-lo n<'~ Lei de
Segurança Nacional. Geisel. ··arreto r.omo sempre.
recusou a sugestão dizendo o<.!'J o '''lfl"'listõl forr~ fiel
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às suas palavras; os Deputados é que haviam sido
inconfidentes.
Dias depois, o Presidente recebia este jornalista para uma audiência no Palácio, marcada pelo Ministro Armando Falcão. Foram reservados 30 minutos e, na verdade, a nossa conversa durou mais de
uma hora. O Presidente pediu a mim, então, que
analisasse o seu governo. Ouvindo críticas a alguns
ministros, saía sempre em defesa deles, com explicações convincentes. Daí por diante, ficamos amigos e eu lhe telefonava com freqüência para conferir
informações que recebia como jornalista.
De outra feita, pedi-lhe nova audiência Lá chegando, sugeri-lhe que suspendesse a censura à imprensa imediatamente. Então, o Presidente Ernesto
Geisel mostrou-me os jornais do dia com grandes
manchetes contra o Governo. É que a Polícia havia
cercado a Universidade de Brasília por decisão judicial, mas os jornais atribuíam ao episódio uma motivação de ato atentatório à liberdade. O fato é que,
tempos depois, a censura foi oficial e totalmente suspensa.
A meu convite insistente, o Presidente Geisel
visitou o Maranhão em 1978. Em São Luís, a Câmara de Vereadores outorgara-lhe o título de Cidadão
Ludovicense. Os vereadores foram, então, ao Palácio dos Leões, sede do Governo, durante o almoço,
e a Presidente da Câmara, Vereadora Ua Varela,
pediu-me que comunicasse ao Presidente que os
edis ali se encontravam para entregar-lhe um título
de cidadão da Capital do Maranhão. Não foi fácil
convencê-lo a aceitar a homenagem. Alegava o Presidente que não podia receber o título porque nada
fizera para merecê-lo. Só acedeu depois de ·muita insistência de minha parte.
Perguntei-lhe, certa vez, se ele se considerava
realizado com as funções que exercera ao longo da
vida. Disse-me ser um homem sem ambições. De
fato, ocupara as mais altas funções políticas e até
chegara à Presidência da República. Todavia, não
exercera o cargo para o qual se preparara e que
realmente gostaria de ter exercido. "Ministi'()__9Q
Exército?" - arrisquei. "Não. Chefe do Estado-Maiordo Exército.· Foi tudo quanto Sua Excelência almejou ser na vida e acabou não sendo. Aí mais uma
demonstração de sua afinidade com o planejamento.
Depois que deixou a Presidência, passei a visitá-lo com freqüência em Teresópolis. Conversávamos longamente sobre o regime militar e sobre as
questões político-institucionais de então, a respeito
das quais discorria e opinava com conhecimêntõ e
total segurança.
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Esses fragmentos de lembranças não resgatam, nem pretendem fazê-lo, a totalidade da figura
humana do retratado, mas apontam componentes
que a constituíam: a grandeza da visão, a retidão
de propósitos e a determinaçãono cumprimento
dos obje!ivos traÇados, sem- qualquer hesitação.
Essas mesmas características da figura humana
compõem,- a meu -ver, o perfil do administrador e do
estadista.
Não se pode omitir nesta homenagem ao General Ernesto Geisel a importante participação, em
sua vida, da esposa Dona Lucy e da filha Amália
Lucy, que se tomaram conhecidas e respeitadas, em
todo o Pafs, pela distinção, sobriedade e discrição.
Sempre distantes do crepitar das movimentações
políticas e militares do marido e do pai, e das luzes
do poder, às vezes tão inebriantes, Dona Lucy e Dr'
Amália Lucy mereceram e merecem a grande simpatia do povo brasileiro. Em todas as minhas visitas à
família Geisel em Teresópolis, encontrava Dona
Lucy ao lado do marido, delicada e cordial com o
amigo visitante, a quem oferecia chávenas de café
por ela própria preparado. A essas duas mulheres
tão tipicamente brasileiras, igualmente a minha homenagem.
Como jornalista profissional, no período em
que Geisel governou este Pafs, dele mereci atenção
especial e a confiança de"um amigo. Acompanhei,
dia a dia, a sua luta e testemunhei a correção inexcedível com que se houve na Presidência da República. Dele também recebi o estímulo para ingressar
na política e sou-lhe grato pelos conselhos, ponderações e os exemplos da sua irrepreensível conduta
pessoal.
O Brasil, s..-s e Srs. Senadores, orgulha-se de
ter tido, como um dos seus mais ilustres filhos, o
honrado gaúcho General Ernesto Geisel.
Incorporo ao meu discurso, e solicito o deferimento de V. Ex-, artigo que o Senador José Samey,
então Presidente desta Casa, publicou em O Globo
sobre Geisel, com o título "Geisel e os caminhos da
abertura•. Trata-se de uma peça histórica e de grande beleza literária, que vem enfatizar a forte impressão que o Presidente Ernesto Geisel deixou registrada para os pósteros.
Estou certo de que, aos contemporâneos que
fazem justiça à elevada contribuição que o saudoso
Presidente Geisel ofereceu ao País, se juntará o reconhecimento da posteridade.
-- Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.(Palmas.)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDJSON LOBÃO EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
GEISEL E OS CAMINHOS DA ABERTURA

JoséSarney
Ernesto Geisel. com o tempo, crescerá em nossa História.
Algumas vertentes formaram sua personalidade. Primeiro,
filho de imigrante, o homem que tem de cortar raizes e construir o
sentimento de uma nova pátria. Daí a sua inexpugnável paixão
nacionalista. Segundo, a educação garmãnica, de disciplina espartana, rigor moral, o luterano de convicções intransponíveis.
Terceiro, o soldado, aquele cuja profissão é a de preparar-se para
a guerra e enfrentá-la profiSSionalmente.
Na carreira das escolas militares formou sua personalidade
de homem de estado-maior no hábito do pensar cartesiano, diiuite de situações analisadas e enfrentadas por escolas estratégicas. Completa sua figura o gosto pelo estudo, pela excelência de
esgotar os assuntos, indo a todas as minúcias e pormenores.
Buscar o máximo de erro. Com esses valores ele exerceu o mais
alto cargo do pais. O político vê a ftoresta e não a árvore. Ernesto
Geisel via a floresta, mas tinha verdadeira obsessão de conhecer
as árvores em todos os detalhes.
Muito contribuiu para a saída do regime militar sem ruptura
de força. Todos os caminhos podiam levar a esse desfecho. A li·
nha dura dominava majoritariamente os escalões mais importantes de comando nas Forças Armadas. Ernesto Geisel, friamente,
os enfrentou como estrategista, sem nenhuma preocupação politica. A política é a arte de conciliar, de harmonizar conHitos. Mas
ate não era um homem de negociação. Seus problemas eram mi~

fitares. Seu preparo foi para a guerra, não para a arte da po!ibca.
Vencer o inimigo sem fónnulas de concessões. Abertura lenta.

gradual e segura. Desenvoivimento harmõnico: económico, politi·
coe SOcial. Era o seu credo.
A politica era para ele apenas um instrumento: os políticos,
um universo de poucos amigos que utilizava como tropa de manobras de seus obietivos. Não era um homem de crença exacer·
bada. como Castelo Branco, sobre os valores- da -cfemocracia.
Sempre a considerou imperfeita e inalcançável, e por isso cha~
mou-a de •relativa•. Ele nunca a entendeu! Mas achava. com

crença redobrada, que os militares não podiam ser políticos. não
deviam continuar no poder, porque o poder é civil, síntese da todos os poderes. Não acreditava no militarismo, que é a agregação de força politica â profissão de soidado.
Ernesto Geisef por esse lado - porque assim, também,
pensava o presidente Castelo Branco - era um continuador do
castelismo, porém com uma grande diferença. Para ele não pesava as ebstrações doutrinárias, a dogmática crença de Castelo na
democracia, tanto quanto a compreensão de que o regime militar
não ora legitimo. Assim, planojou estrategicamente o sou governo, para enfrentar a parcela militar que era contra essas idéias a linha dura, majoritária
Não se armou para combater os políticos. Estes, quando
atropelavam o seu projeto, ele os abatia sem vacilações, subterfúgios ou escrúpulos. Não era gente de sua simpatia. Por isso,
cassou, prat1cou atas extremamente lortes, fechou o Congresso e
teve a coragem (sem pedir nem a solidarieaade da ãSSihatUni~d()S
seus m1mstros) de sofitanamente firmar o Pacote de Abril, chamado a •eonstituinte do Riacho Fundo·. Paulo Brossard o qualificou
de O Monarca. Só os reis faziam aquilo que ele fez.

Por outro lado, os políticos não estavam preparados para
esse tipo de ação, isto e, um projeto militar da abertura, cujo primeiro nome foi distensão. Geisel não desejava gestos lonnais,
nem palavras. De que adiataria abolir o Al-5 _ pensava ele _ decretar a anistia, se a imprensa estava fechada e nos quartéis
existia uma estrutura de poder paralelo que não respeitava nem
tinha a menor compreensão dos direitos humanos e desejava
perpetuar-se no poder? Com determinação, enfrentou esses problemas. Demitiu o ministro do Exército e esteve à beira da deposição. Demitiu o comandante do Segundo Exército. Acabou com
a tortura. e pouco a pouco substituiu os comandos, usando gente
sua. Exemplo dessa conduta foi colocar o general Morais Rego
em Campinas, divisão estratégica com grande poder de fogo. Foi
eliminando os comandos da exótica ditadura sem ditador. Abriu a
imprensa, ampliou as faixas de debate na sociedade, revogou a
Lei de Segurança e, por último, o Al-5. Estava aberta uma importante faixa para a normalidade democrática.
Há um fato Interessante: fui o relator da Emenda Constitu-Cional qoa·acabou com o Al-5. Fui discutir com o presidente algumas modificações apresentadas. Eu tinha idéias. Podíamos alcançar dividendos e dividir a oposição se ace~ássemos algumas
. delas. Geisel foi inflexível. Ouviu meu relatório, mas aceitou apenas- uma alteração, a correção de uma impropriedade: trocar direitos do homem por direitos humanos.
_ Samey, disse-me, tivemos um longo caminho para chegar a este texto final. Este é o texto _afirmou conclusiva e secamente.
Olhei seus olhos pequenos. e defeituosos. Sua palavra firme. Era o estrantegista que tinha traçado o seu plano e dele não
se afastava. A negociação politica não estava na sua conduta de
combate.
Nibguém escolhe o tempo em que governa.
A JK coube a mudança de mentalidade, na virada do mun·
do, no rumo do desenvolvimento. A mim, a transiçã<>_ com todas
as lurlli.ilências. A Geisel, o choque do petróleo, a que reagiu de
maneira heterodoxa. Em vez de apertar os cintos com a tragégia
da recessão, fórmula mundial tomada, resolveu substituir as importações e contrair empréstimos. Quando diziam que não tínhamos petróleo, ele priorizou as pesquisas no mar e, hoje, quase
Ioda a produção e as reservas brasileiras são ofl-sho,..,.
Aproveitou a o:l~ d~_ ~nergia para º~as coi~:. criar fontes

alternativas _ o programa do álcooi _ e liber;ar-se da dependência dos EUA com o famoso aoordo nuclear com a Alemanha, no
qual visava a muitos dividendos, desde o prestig_i9 mi~J;l[ .atoLo
domiriia·dit tecnologia do átomo em todas as suas~- e:ra u_m
plano ambicioso em que se mesclavam ambiçõeS de potància e
autonomia energética: ·Na direção da autarquia económica e independência, criou a indústria petroquímica, com um modelo engenhoso, tripatite: Estado, empresa nacional e empresa estrangeira
(esta com o objetivo de captar tecnologias).
Na construção do seu projeto trombou com os Estados
Unidos, pelo qual nunca teve grandes admirações nem afinidades, e quando o Brasil foi atingido nas críticas da Doutrina Carter,
dos Direitos Humanos, aproveitou a oportunidade e, indignado,
numa noite, sem consultar ninguém, rompeu o açorda militar BrasilEstados Unidos. No fundo ele nunca aceitou as missões mititares
americanas dentro de nossos quartéis, dando instruções e ordens.
Iniciou o desmonte da máquina da repressão buscando o

respeito aos direitos humanos, à liberdaQ.e_(j~JmP!!!!Jg;L .,_io.I!.,S:
tiu contra o mtlitarismo instituçâonal. ConVtcto naciOnalista, pensou
num Brasj! independente das grandes potências. Reatou relações

diplomáticas com a China. reconheceu a Angola do MPLA (o partido comunosta)e avançou no espólio português da África. Não ab-
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dicava de um Estado forte, arbitrando os conflitos de ordem pública e económica. Queria o Brasil não como simples satélite ou
mero coadjuvante da ordem mundial. Tinha a visão do Brasil protagonista, sem submissões, sem dependências, sem mesuras
aos grandes. Um nacionalista germânico, sem aqueles arroubos
retóricos latinos.
Hoje, em face da nova realidade mundial, os modelos autárquicos de desenvolvimento não podem resistir. As novas tecnologias de comunicação, transporte, descoberta de novos materiais, compactação de produtos exigem intercâmbio internacional,
que possibilitem o crescimento da economia global. Esgotou-se o
modelo Geisel, mas há Idéias que ainda merecem meditação. Ele
era um pragmático e faltou-lhe uma visão de Muro. Outra característica era não ter a angústia da dúvida. Decidia como um técnico. friamente, sem emoções diante das coordenadas e dos objetivos que perseguia.
Escrevo com isenção. Gelsel não gostava de mim. Disse
certa vez a luis Viana que eu era •varmelhinhoL Pesava contra
nossas relações a presença na sua intimidade de um grande inimigo politico meu, homem de sua convivência e afeto. Mas isso
não inftLOu, uma vez sequer, pera que, mas decisões sobre o Maranhão, elo não as tomasse sem considerações pessoais.
A verdade é que sempre tive grande respeito por ele e ele
por nwn. Oopois que deixou a Presidência nos aproximamos,
sem os desencontros passados. Encontramo-nos algumas vezes
na campanha de Tancredo, que discretamente ajudou a articular
e apooau Como presidente, sempre procurei ouvi~o em momentos cn!lcos, embora ele mantivesse a postura de que ao presidenta não se deve dar conselhos, mas informações que ajudem na
deasào comlla. Acompanhou-me nas inaugurações de ltaipu, a

"*' CO<WIIe
Tr6s lembranças. Recebi um telefonema dele às sete da
!'lllll1l'là. 1976.
- Samey {ele lia o "Diário do Congresso• diariamente),
fez um discurso, ontem, e deu um dado sobre o PIB errado.
Respondi-lhe citando minha fonte. Ele <etrucou: "Eles calcutoram o dólar no câmbio paralelo e não no oficial." Era um homem de detalhes.
Outra vez, eu, presidente, julgava que podia fazer as coisas Que S8fllpC'e fazia e fui ao Pericumã guiando minha caminhonete. Os jornais publicaram a foto. No dia seguinte o general Ivan
Mendes me procura:
- Presidente, o presidente Gelsel manda lhe dizer que não
faça isso. Não temos presidente (Tancredo morrera) e o senhor não
tom o direito de fazer o pais passar por uma crise institucional.
Não era minha vide sua preocupação, era o pafs.
Ou1ro conselho que me mandou, eu não aceitei e dei-me
mal.
- Samey. você não pode discutir tempo de mandato. Voc:IJ
recebeu um diploma de seis anos. O Congresso lhe entregou um
termo de posse de seis anos, seu mandato é de seis anos. Não
aceite nenhuma diminuição de sua autoridade. O problema será
do Supremo Tribunal Federal, caso o seu direito venha a ser ferido. Qualquer modificação é um problema da Justiça e não seu.
Fui à TV achando que num gesto de conciliação aceitava
perder um ano de mandato. Aceitava cinco anos. Fui crucificado,
porque em vez de dizerem que eu propunha a perda de um, todos disseram que eu queria mais um!
Geisel é uma figura rica. Cometeu erros. Mas, como se dizia no século XVIII, nos tempos do iluminismo, era um •autoritário
esclarecido", e tudo o que fazia tinha um objetivo nobre e alto.
~

José Sarney é presidente do Senado
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães)
- Com a palavra o Senador Jefferson Péres, do Partido da Social-Democracia Brasileira.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente;
Sr"s e Srs. Senadores; Srs. Oficiais e Generais; demais autoridades presentes:
Ocupo esta tribuna para prestar minhas homenagens a um chefe militar e estadista brasileiro que,
em meio século de vida pública, logrou cavar para si
um nicho dos mais respeitáveis na galeria dos grandes modemizadores nacionais.
Ernesto Geisel, mais que testemunha ocular,
foi 'observador engajado' de dramáticos e significativos momentos da vida brasileira, desde o ciclo de
crises do republicanismo oligárquico que explodiram
na Revolução de 1930 até o encerramento do último
surto de intervencionismo annado em nossa política,
ao qual presidiu com a detenninação, inteligência e
coragem habituais. Entre esses dois marcos históricos, esteve presente em eventos decisivos para o
nosso destino, tais como a reação do Governo Provisório de Getúlio Vargas à Revolução Constitucionalista de 1932; a instauração do regime diÍatorial do
Estado Novo, de 1937, conseqüente aos movimentos extremistas de esquerda e de direita (a rebelião
comandada pela Aliança Nacional Libertadora, em
1935, e o putsch integraíi'sta contra o Palácio da
Guanabara, em 1938); a participação da Força Expedicionária Brasileira no esforço aliado durante a
Segunda Guerra Mundial; a redemocratização de
1945; os primórdios do moderno planejamento econõmico no Governo do Marechal Eurico Outra e no
segundo Período Vargas; o nó górdio do impasse
sucessório de 1955, rompido afinal pela espada legalista do Marechal Henrique Lott; os anos dourados
do desenvolvimentismo com democracia sob o Presidente Juscelino Kubitschek; a comoção gerada
pela renúncia de Jãnio Quadros, a quem Geisel serviu como Chefe da Casa Militar; a natimorta solução
parlamentarista; a instabilidade populista do Governo João Goulart; a agonia do poder civil em 1964; a
implantação do regime autoritário do qual Ernesto
Geisel viria a ser o terceiro e penúltimo Presidente.
Expoente da facção mais moderada e esclarecida desse regime, Geisel sempre esteve aliado ao
Marechal-Presidente Humberto de Alencar Castello
Branco e de seu velho conterrâneo e companheiro,
de armas e idéias, General Golbery do Couto e Silva, na verdadeira queda-de-braço travada contra a
chamada linha-dura, partidária da eternização da
presença militar na política e inicialmente vitoriosa
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nos episódios da sucessão de Castello pelo Marechal Arthur da Costa e Silva; da imposição do Ato
Institucional n° 5; da instauração da Junta Militar em
substituição a um Costa e Silva moribundo; e da ascensão do General Emílio Garrastazu Médici à chefia do Governo.
Foram os nossos anos de chumbo, com censura total à imprensa e desrespeito brutal aos direitos
humanos. Temporariamente afastados do centro decisório do regime, Geisel e Golbery observavam,
alarmados, a conseqüência que lhes parecia mais
danosa do indefinido prolongamento do arbítrio: a
partidarização do estabelecimento militar, com gravíssimas conseqüências para seus dois alicerces - a
hierarquia e a disciplina.
Em seu gabinete na presidência da Petrobrás,
durante o governo Médici, Geisel amadureceu o projeto de "abertura lenta, gradual e segura", que, por
fim, seria chamado a executar a partir de 1974, depois que o Colégio Eleitoral homologou seu nome
como Presidente da República.
Sua primeira medida foi a abolição da censura
à grande imprensa, com imediato efeito benéfico de
oxigenação do debate politico. Inabalável em sua
férrea decisão de cumprir um cronograma de liberalização até o fim de seu mandato, coroando-o com a
extinção do Al-5, foi implacável tanto com os partidários do imobilismo, abrigados no bunker do aparato
repressivo, quanto com os oposicionistas que reivindicavam a aceleração do processo liberalizante. Puniu torturadores e cassou mandatos, fechou o Congresso, com o "pacote de abril" em 1977, mas cumpriu sua autodesignada missão.
Pode parecer estranho a muitos que o Senado
Federal esteja homenageando quem, em determinado momento, fechou o Congresso, impondo-lhe um
recesso compulsório. Mas, como bem acentuou o
Senador Edison Lobão, talvez tenha sido a medida
necessária de que Geisel, constrangido, lançou mão
talvez para evitar dar o pretexto que alguns bolsões
radicais gostariam de ter, quem sabe, para fechar
em definitivo esta Casa.
O General João Baptista Figueiredo, que Geisel impôs como seu sucessor, concluiria a obra da
abertura, proclamando a anistia aos inimigos do regime e mais tarde devolvendo o poder aos civis.
Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, não vejo
razão para mitificar a figura de Ernesto Geisel despojando-o de sua dimensão humana e, portanto, falível, limitada e imperfeita. Erros terá cometido. Não é
este, no entanto, o momento de apontá-los, tarefa
que deixo para seus biógrafos e historiadores. lm-
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porta, hoje ~ aqui, acima de tudo, assinalar que ganhou relevo como último representante, talvez, de
uma geração de homens públicos de imaculada honradez, cujo caráter, a vontade, aquilo que Maquiavel
chamou de virtU, serve de paradigma para todos
nós, inclusive para os que dele divergiram.
Esse é o seu principal legado, Sr. Presidente, e
tenho certeza de que o balanço da história há de fazer justiça à memória de Ernesto Geisel.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães;
Amália Lucy - permita-me o tratamento da convivência e da admiração; companheiros e amigos de governo do grande Presidente Geisel:
Antes de tudo, gostaria de fazer um registro.
Tenho a certeza cfê que esta é uma sessão muito
sensível ao coraÇão e à inteligência de V. Ex", Sr.
Presidente, pelos laços de amizade, respeito e admiração que V. Ex" sempre teve para com· a grande figura histórica de um dos maiores Presidentes desta
Nação: o saudoso e honrado Presidente Geisel.
Imaginei escrever com vagar alguma coisa que
pudesse simbolizar mais a emoção do convívio do
que os fatos históricos dos quais todos nós participamos, de forma especial, este orador e o Presidente
Geisel, durante longos, tormentosos e vitoriosos
anos de vida pública.
Quero dizer, desde logo, que a austeridade e a
dimensão desta Instituição não me impedem o sentimento da emoção, e desejo registrá-lo exatamente
para que todos se convençam de que, ao longo dos
anos, ele permanece na minha alma, no meu espírito e no meu coração. Em determinado instante, não
sei ainda por que razões, ainda no Rio de Janeiro,
antes de assumir a Presidência da República, ele
chamou, para conversar, o mais ou menos jovem
Deputado Federal, sobre o destino desta Nação, sobre a dimensão e as inquietações desta Casa e sobre as inconformidades da sociedade brasileira.
Ernesto Geisel, Presidente do Brasil entre 1974
e 1979, deixou sua Pátria aos 88 anos, na quintafeira, 12 de setembro de 1996, às 11 h50min, na
Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, no Rio
de Janeiro. Seu corpo foi trasladado para o Palácio das Laranjeiras, onde recebeu as homenagens
do povo, das autoridades, das lideranças políticas e
da alma nacional.
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O Vice-Presidente Marco Maciel, os Senadores
Antonio Carlos Magalhães, Joel de Hollanda e José
Samey e eu fomos ao Palácio das Laranjeiras, para
olharmos, pela primeira vez, o perfil do homem público que empalmou o sentimento e a esperança, não
apenas no plano do caráter e do patriotismo, mas
também quanto ao destino que esta Nação procurava, rumo ao restabelecimento da democracia.
O gesto do Presidente Fernando Henrique Cardoso, logo depois de eleito, de uma visita especial
ao ex-Presidente Ernesto Geisel representou o reconhecimento de sua posição como Chefe de Estado
que conduziu o País à abertura e à distensão política
e, na seqüência, à democracia plena.
Fernando Henrique Cardóso fez essa visita
. movido pelo sentimento do respeito a quem, no
exercício da vida pública, fez da honradez - literalmente a honradez - a sua bandeira, honradez que
transmitiu aos seus auxiliares no curso da vida pública. Nunca furtou, nunca roubou, jamais permitiu que
um seu auxiliar, por mais modesto ou exponencial
que fosse, cometesse a indelicadeza, perante a História, de um ato desairoso de ofensa aos cofres públicos e ao sentimento da nacionalidade.,
O Brasil ficou de luto por oito dias, decretado
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que,
na época do Governo Geisel, era um militante de
oposição ao regime.
Quero, neste momento, acrescentar texto extraído da nota divulgada pelo Palácio do Planalto sobre a morte do Presidente Geisel, assinada por Fernando Henrique Cardoso:
"A conduta exemplar do General Geisel depois do cumprimento do seu mandato
só fez aumentar o respeito que lhe prestam
os brasileiros que com ele conviveram."
O outro texto é do vice-Presidente Marco Maciel:
·como Presidente da República, ele tinha inspiração estratégica, intuição tática e
visão política, requisitos indispensáveis que
fazem do político um homem público e do
homem público um estadista. •
Texto de quem conviveu, admirou e ainda admira a imagem, a lembrança e a história do Presidente Geisel.
O brazilianista Thomas Skídmore escreveu:
"Geisel deixou o poder em 1979, prometendo jamais voltar a ter papel político.
Assumiu um alto cargo executivo na empre-
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sa química: Norquisa, posição na qual seus
muitos contatós civis e militares provaram-se
úteis."
O Senador José Sarney escreveu:
"Encontramo-nos algumas vezes na
campanha de Tancredo, que ele discretamente ajudou a articular e que apoiou."
Quando eu renunciava à presidência da empresa siderúrgica Acesita para assumir um papel na
União Nacional, por convocação do ilustre mineiro
Tancredo Neves, fui ao Rio imediatamente, com a
carta de demissão_dirigida ao então Presidente João
Baptista Figueiredo, para ouvir a opinião do Presidente Geisel. Ele me disse simplesmente:
"Esse é o nosso caminho; é o seu caminho. Deixe a Presidência da empresa e
some-se ao sentimento de Minas e do Brasil, para elegermos um homem da dimensão
de Tancredo Neves, que possui todos os ingredientes necessários para promover a
transição política do País, sem pancadarias,
sem tiros, sem mortes, em plena paz e em
plena democracia. •
Samey também disse:
"Geisel abriu a imprensa, ampliou as
faixas de debate na sociedade, revogou a
Lei de Segurança e, por último, o Al-5. Estava aberta uma importante faixa para a normalidade democrática. •
O nosso ex-Ministro e Senador Jarbas Passarinho escreveu:
"Militar de escol, era emblemático no
Exército e referencial de minha arma de origem, a Infantaria."
E mais:
"Deixa-nos um legado em que avultam
a probidade inflexível, a austeridade como
conduta pennanente e o amor devotado ao
Brasil. Em uma palavra: deixa-nos um
exemplo a seguir."
Também, escreveu o Deputado José Genoíno,
do Partido dos Trabalhadores:
· "Geisel reformou o regime, antecipando-se à prõpria crise; para não perder o controle do processo da redemocratização, e
permitiu que os militares saíssem de cena
sem traumatismo e com um grau razoável
de legitimidade. •
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Por último, citaria o cineasta Gláuber Rocha,
que creditava a Geisel um "regime novo'. Com algum exagero, Gláuber considerava Geisel como um
dos maiores estadistas do mundo. Textualmente, dizia:
'Desde 1974, quando assumiu- eu no
exílio - senti que era uma pessoa destinada
a salvar o Brasil de um regime fascista que
poderia chegar ao ano 2000!"
Esse é o testemunho e esta é a história que
começou a fazer justiça ao Presidente Geisel. Vamos falar com muita clareza: a História fez justiça a
Geisel antes de ele morrer e antes mesmo que ele
deixasse a Presidência da República, porque as forças políticas que se opunham ao sistema então dominante reconhecem que ele foi, sem dúvida, o que
mais se empenhou, entre todos os brasileiros da Situação ou da Oposição, pelo restabelecimento da
plenitude democrática nesta Nação.
É bom lembrar Milton Campos, que, ainda no
Governo Castello Branco - eu não convivi com esse
Governo -, quando advertido de que estava numa
posição contrária ao sentimento da democracia no
Brasil, disse, no Congresso Nacional, que era preciso entender que todos os brasileiros estavam em
busca da democracia e da felicidade, uns de um
lado do rio, outros do outro lado, mas ambos os grupos buscando a democracia e a paz para este País.
A abertura política foi lenta, gradual, mas se transformou em uma realidade. Geisel deixou um legado
para o País.
Aí está, Sr"s e Srs. Senadores, à família homenageada o testemunho de que o papel desempenhado pelo Presidente Geisel para restabelecer a democracia no País está muito acima de qualquer outro
desempenho, de qualquer brasileiro, qualquer que
tenha sido no passado o seu papel no exercício da
vida pública e politica.
Recordo-me, certa noite, quando Sua Excelência chamou-me para uma conversa. Após entendimento mantido com as lideranças da Nação, transmitia-me o convite para assumir a Presidência Nacional da Aliança Renovadora Nacional, partido q4e
oferecia sustentação política e parlamentar ao Governo de então. Disse ao Presidente que toda a minha formação política, buscada nas montanhas e na
história de Minas Gerais, era impregnada do sentimento de devoção constitucional e que simplesmente desejava saber, no momento em que me era formulado o convite para conduzir o destino de um
grande partido, qual seria o rumo desta Nação. E
Geisel, ~~renamente, disse-me- de lembrança, mas
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textualmente -: 'Meu caro Francelíno, assuma a Presidência do Partido. Eu estou na Presidência da República. Você vai deixar a Presidência da Aliança
Renovadora Nacional e eu vou deixar a Presidência
da República com a democracia plenamente restabelecida no meu Governo•.
E assim o fez. E foi assim que eu me aliei ao
Presidente Geisel. Por que não me aliei aos Presidentes anteriores no sentimento e ação? Sempre fui
de certa forma um divergente e, até em determinado
período, como em 1978, fui listado para ser objeto
de uma possível cassação - o episódio de Márcio
Moreira Alves; nada me atingiu, porque recebi de
Geisel, como recebi de meu pai, o sentimento da
honradez, da seriedade, da credibilidade no exercício da vida pública.
Geisel era uma figura efetivarnente exponencial, com grande amor pela juventude, que sempre
dizia ·vamos buscar os jovens•. E eu dizia a Armando Falcão, a Golbery e ao próprio Presidente Geisel:
"Não adianta buscarmos os jovens, porque os jovens não se aliam a um regime de exceção, a um regime que não se caracterit;a pela plena democracia.
Só depois de concluirmos este estágio é que então
poderemos buscar o apoio da juventude brasileira•.
E assim aconteceu.
O Presidente Geisel sempre teve um projeto
para o Brasil de desenvolvimento e de crescimento.
Era um nacionaliSta; com um-sentido inafà tipicamente de patriota, que-ele cumpriu com a mais absoluta isenção. Os testemunhos de toda a sua vida
pública revelam que foi efetivamente um grande estadista.
Recordo-me, Senador Bernardo Cabral, de um
dia em que, participando de uma concentração no
seu Estado, o Amazonas, logo-apõs õ encerramento
da reunião, andei pela cidade e percebi que em todas as televisões dentro das lojas de Manaus o Presidente falava e o povo amazonense ouvia atentamente cada palavra, cada gesto do Presidente.
Quando o Presidente visitou a Alemanha, não
houve um brasileiro que não sentisse o orgulho do
cidadão que presidia o Brasil e que estava representando esta Nação no estado onde nascera seu
pai. Era o Brasil todo admirando e respeitando, com
orgulho, a presença de Geisel no exterior, no país
onde nasceu seu pai.
Por todas essas razões, Sr. Presidente. é que
venho à tribuna para transmitir à família Geisel, a
nossa querida O. Lucy, discreta, delicada, ínteligen- te, muito querida, a sua filha, que está aqui a nos
olhar, e aos seus ami~os presentes o testemunho de
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quem muito aprendeu com o Presidente Geisel e
dele recebeu lições que jamais podem ser esquecidas. Claro, evidente, que a política de distensão política, de abertura democrática que ele anunciou à Nação foi desenvolvida sobretudo pelo grande Senador
Petrônio Portella, com a participação deste orador
que está na tribuna, com a participação, também
efetiva, do aluai Vice-Presidente, Marco Maciel, e
com o acompanhamento atento e meticuloso do Senador Antonio Carlos Magalhães. Conversamos com
a Nação inteira, discutimos com a sociedade civil,
com a Associação Brasileira de Imprensa - Prudente
de Moraes Neto -, com todos os líderes, com a Igreja, até que, enfim, conseguimos obter o momento
para a decisão final, que foi tomada pelo Presidente,
restabelecendo para o Brasil e o mundo a democracia, que era fundamental para fazer do Brasil uma
grande Nação e uma grande potência.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, pelo
Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente do Senado Federal e do Congresso
Nacional, Antonio Carlos Magalhães, Exm•s autoridades militares e civis aqui presentes, especialmente ex-ministros e colaboradores do nosso homenageado, o ex-Presidente Ernesto Geisel, S~ Amália
Lucy, a quem reverencio nesta hora em que ocupo a
tribuna. depois de ter ouvido as palavras dos meus
antecessores, principalmente a do primeiro orador,
Senador Edison Lobão, por ter tido a idéia e a iniciativa desta solenidade de transcendental importância,
de reconhecimento, que homenageia a memória de
um dos vultos mais importantes da história contemporãnea do Brasil.
Depois da fala completa do Senador Edison
lobão, secundada pelos demais Senadores que o
sucederam, que resta a mim dizer ao Senado da República nesta hora e neste momento, quando todos
já enumeraram, à exaustão, não só as virtudes e as
qualidades, mas as obras no campo económico, no
campo político e no campo social do ex-Presidente
Ernesto Geisel?
Todos que me antecederam falaram de uma
das coisas mais sublimes do espírito humano, que é
a manifestação da amizade. Então, quero dizer que
não sou daqueles, S~ Amália Lucy, que tiveram o
privilégio de gozar da intimidade e da amizade do
Presidente Ernesto Geisel. Quando S. E~ era Presidente da República do Brasil, eu era Prefeito de um
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Município do meu Estado, o Mato Grosso do Sul,
com 70 mil habitantes, situado às margens do rio
Paraná. Uma cidade que sei que alguns dos seus
mais íntimos colaboradores conheciam bem. E ao
falar isto eu olho para a figura do Ministro Alysson
Paulinelli, que, com o Presidente Geisel a assessorá-lo, naturalmente foi o responsável pelo desenvolvimento daquela região do território sul-mato-grossense.
Mas falo com outro sentimento. Se a amizade
é o sentimento mais sublime que vai no espírito humano, e se não encontro quase o que falar diante
daquilo que já foi dito aqui no Senado, quero dizer
que me recordo e sei que a gratidão é o espelho da
alma. Portanto, peço licença ao meu Partido, o
PMDB, em nome do qual falo, para dizer que quero
falar agora em nome de um outro sentimento, lembrando o Padre Vieira, que dizia que na Grécia antiga era reconhecida a existência de três graças: a de
quem recebe, a de quem agradece e a de quem retribui.
Parece que esta solenidade e os feitos do Presidente Geisel aqui narrados ainda deixaram algo
para o representante de Mato Grosso do Sul falar:
ninguém falou que ele foi o responsável pela criação
do meu Estado, que modestamente represento nesta Casa. O meu Estado resultou da visão do Presidente Ernesto Geisel, da visão do estadista, da visão
daquele que pensou na redivisão territorial do nosso
País, daquele que queria criar um Estado sem vícios, daquele que queria criar um Estado que fosse
modelo.
Teremos que lutar muito para concretizar o
ideal de Geisel, mas nós, de Mato Grosso do Sul,
não poderíamos faltar a esta homenagem. Não estivesse aqui em nome do Estado de Mato Grosso do
Sul, talvez tivesse tido a ousadia de dizer ao meu
grande amigo, ao Presidente do Senado da República, que eu gostaria de falar, sim, para dizer que a
voz de Mato Grosso do Sul precisava e precisa ser
ouvida quando se presta homenagem à memória de
Ernesto Geisel.
Quando fui Prefeito, Ernesto Geisel era o Presidente da República do Brasil. Quando ele se despediu do mundo eu estava no Senado da República
e tive a oportunidade de ocupar esta tribuna para dizer aquilo que vou dizer agora, nesta hora e neste
momento: Mato Grosso do Sul nasceu, como todos
sabem, da inspiração, da visão do grande estadista
Ernesto Geisel. Foi ele o homem responsável, por
sua vontade política, pela inserção, na bandeira da
Federação brasileira, de uma estrela, a 23•, quando
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criou o Estado de Mato Grosso do Sul. E, interessante, ele não criou apenas o Estado. Ele o protegeu, ele quis amparar o filho que estava entregando
ao Brasil. E como ele enfrentou obstáculos para a
concretização deste ato, que foi produto de uma de
suas características fundamentais, a sua obstinação,
a sua vontade!
A criação do Estado de Mato Grosso do Sul,
Sr. Presidente, s.-.s e Srs. Senadores, não era coisa
tranqüila no então Estado de Mato Grosso. Os matogrossenses-<lo-norte não queriam a divisão; os
mato-grossenses-<lo-sul estavam divididos, mas a
grande maioria queria a criação do Estado de Mato
Grosso do Sul. E como me lembro - e quero invocar
isto aqui, porque não estou sozinho neste plenário
para falar em nome de Mato Grosso do Sul; vejo ali
o Senador Levy Dias, meu colega, que também representa o mesmo Estado - da resposta do Presidente Geisel, quando, em Dourados, ao visitar a capital
econõrnica do meu Estado - onde um outro estadista, que foi Getúlio Vargas, promoveu uma verdadeira
colonização -, respondeu a uma pergunta do Senador Levy Dias sobre se o Estado iria ser dividido. Naquela hora, a resposta de S. Ex' de que estava estudando aquele importante assunto me fez sentir que
o sonho do sul-mato-grossense iria ser concretizado,
como realmente foi.
Hoje, mesmo aqueles que ficaram descontentes com aquele ato o aplaudem e reconhecem que o
Presidente Geisel havia realmente estudado profundamente o assunto, tanto é que a criação de Mato
Grosso do Sul propiciou maior progresso e desenvolvimento ao Estado de Mate Grosso.
Falou-se aqui no desenvolvimento integral, naquilo que ele tanto sonhava e desejava - porque
Geisel não entendia o desenvolvimento isolado. Disse bem o Senador Edison Lobão, ele queria o desenvolvimento integrado, que significava o desenvolvimento económico, social e politico, objetivando a
criatura humana, objetivando o homem brasileiro,
objetivando melhor qualidade de vida para o nosso
povo, para a nossa gente.
O Presidente Geisel, quando criou Mato Grosso do Sul, criou também os instrumentos para o seu
desenvolvimento. Numa época de inflação assustadora, ele já planejava; ele acreditava, ele tinha teimosia e obstinação pelo planejamento. E o Ministro
Alysson Paulinelli sabe que foi na sua gestão - e o
disse o Senador Edison Lobão -, na administração
do Presidente Ernesto Geisel, que para o meu Estado, especificamente, foi criado o Polocentro, que redimiu os cerrados brasifeircis,- acresc-entanaoao sis-
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tema produtivo do nosso País mais de 1 milhão de
hectares, que reflorestou uma grande região do meu
Estado. E a Dourados, naquele episódio a que me
referi, fora o Presidente para lançar um programa de
desenvolvimento da Grande Dourados, a região da
agricultura no Mato Grosso do Sul.
E no Pantanal, dádiva da humanidade que
queremos preservar, ainda ontem o Presidente Fernando Henrique Cardoso, na minha querida cidade
de Corumbá, federalizava o Programa do Pantanal,
elaborado pelos Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, com investimento de US$400 milhões, que esperamos se concretize.
__ O Presidente Ernesto Geisel, ao tempo em que
exercia a Suprema Magistratura do País, lançou lá
aquilo qu"' o Senador Edison Lobão, quando enumerou as grandes obras de Sua Excelência, não se esqueceu de citar: o Prodepan, uma relíquia da humanidade.
Sr. Presidente, não sei como esta Casa está
recebendo a minha fala. Estou falando no Brasil pensando em Mato Grosso do Sul.
Presidente Antonio Cartas Magalhães, não é
privilégio de V. Ex" falar e defender o B"rasil pensando na Bahia; eu também falo e digo do Brasil pensando no Estado para o qual peço desenvolvimento,
para o qual peço progresso, para o qual peço a visão do Presidente Ernesto Geisel, para que o interior
do Brasil possa, para que a Região Centro-Oeste
possa, para que possam as regiões mais pobres do
Brasil sair da desigualdade em que se encontram e
fazer parte do desenvolvimento que hoje existe nas
regiões mais ricas do nosso País, especificamente
no Sul e Sudeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srt" Amália
Lucy, ficamos procurando algo para dizer. Eu estava
ali conversando com o Ministro Arnaldo Prieto, quan·
do me ocorreu que o Presidente Ernesto Geisel foi
uma figura muito singular entre os brasileiros. Ele
usou a farda e dignificou-a; vestiu a toga e honrou-a;
colocou a faixa presidencial e, no seu peito, batia
muito forte o sentimento que ele tinha de brasilidade
e de nacionalidade, a vontade que ele tinha de reali·
zar um sonho.
A política é a arte do possível e, no campo politico, ele avançou onde pôde, porque todos sabemos
que tinha o ideal, sim, de conduzir este Pais a uma
verdadeira democracia, como temos, hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores; a indómita vontade de fazer
do Brasil uma Pátria mais forte e mais leliz.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães; Srt" Amália Lucy Geisel;
Srs. ex-Ministros e ex-Assessores do Presidente
Geisel; Sr's e Srs. Senadores, não sei se ainda caberia mais uma palavra nesta histórica sessão do
Senado, em que se homenageia a figura desse
grande brasileiro, desse homem público ímpar e
desse estadista, o Presidente Ernesto Geisel. Mas,
pelas ligações que passei a ter com o Presidente
Geisel, pela admiração que sempre lhe devotei, sinto-me no dever de dizer também mais algumas palavras. Quando a pessoa é boa, justa e importante, no
universo do qual fazemos parte, é sempre bom dirigirmos a ela mais uma palavra.
Sr. Presidente, não sei - volto a dizer - se esta
homenagem, em que reverenciamos a memória de
Ernesto Geisel, deve ser tributada às qualidades do
cidadão, ao zelo profissional do militar, à austeridade
do Chefe de Estado, ao equilíbrio do homem público
ou à estatura do estadista. Quaisquer que sejam os
reparos que os seus adversários possam ter-lhe feito
em vida ou depois de sua morte, tenho a convicção
de que ninguém neste País lhe negará o reconhecimento de que foi a soma de suas virtudes que permitiu ao Brasil retomar ao Estado de Direito, restaurar a legitimidade constitucional e reconquistar a democracia, vocação histórica de nosso povo.
Indicado e eleito Governador do meu Estado,
Alagoas, no final do seu Governo, o testemunho que
posso dar dos anos de convivência mais estreita
que tivemos é o de que foi um patriota guiado exclusivamente pelos interesses coletivos do nosso
País. Era desses homens que tinha visão e consciência histórica do papel que lhe cabia desempenhar como Chefe de Governo. Usou sem estremecer os instrumentos excepcionais que herdou de
seus antecessores, com o único, premeditado e
ostensivo propósito de cumprir o que foi a sua
mais gloriosa tarefa. Tendo recebido o poder discricionário armado dos Atas Institucionais com que
foi dotado pelo regime militar de 64, entregou ao
sucessor, por ele escolhido, um regime com a plenitude das garantias constitucionais.
Enfrentou com elevação, digna e serenamente,
a diversidade de um período de turbulências externas, representadas pela crise do petróleo, conciliando-a com as exigências do crescimento econômico,
que eram sua constante e permanente preocupação.
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No comando da Nação, exerceu, sem limitações, a plenitude da soberania do País, inclusive quando, convencido de que se tentava pressioná-lo com
a questão dos direitos humanos, com cujas violações deu provas incontestáveis de não transigir, não
hesitou em denunciar o acordo militar BrasiVEstados
Unidos, vigente desde a década de 50. Era, sob
esse aspecto, como em tantos outros, sereno, mas
inflexfvel, porque não admitia ingerências em nossa
soberania Suas crenças idelógicas jamais o impediram de identificar, com acuidade e visão de estadista, até onde chegavam os interesses brasileiros. Durante o seu mandato, deu inúmeras e incontestáveis
demonstrações de que, nesta matéria, agiria sempre
com a paixão de um verdadeiro patriota. Invoco apenas a circunstância de ter reconhecido a independência de Angola antes de qualquer outro país, a
despeito de se tratar de um governo do movimento
marxista, liderado por Agostinho dos Santos. Do
confronto entre sua atitude e a do Presidente Carter,
que recriminou· o seu governo sem conhecê-lo pessoalmente, resta clara, transparente e iniludível a
sua visão de política internacional. Se o governo
americano tivesse a mesma atitude que Geisel, reconhecendo um governo de incontestável legitimidade, em respeito à autodeterminação do país, em vez
de apoiar o movimento insurrecional de Jonas Savimbi, teria poupado a vida de milhares e milhares
de angolanos, vítimas da guerra civil, sustentada pelas ambigüidades e contradições da política externa
americana.
Pode-se dizer de qualquer de seus antecessores ou sucessores que teve a mesma vocação de
devotamento ao Brasil, mas ninguém ousará dizer
que qualquer deles superou Ernesto Geisel nesse
aspecto. Jamais subordinou qualquer valor, por mais
caro que lhe fosse pessoalmente, aos superiores interesses nacionais. Os episódios da demissão do
General Eduardo Melo, do Ministro Silvio Frota e do
seu Chefe de Gabinete Militar, o General Hugo
Abreu, que lhe deixaram profundas cicatrizes pessoais, são uma prova disso. Não se curvou ao sentimento de camaradagem, de solidariedade profissional ou de amizade pessoal, porque jamais hesitou
em cumprir o seu dever, mesmo que seus atas pudessem feri-lo no seu brio de militar ou nas crenças
de cidadão. Era, sob esse aspecto, um cidadão de
Plutarco.
Tinha i-Jelo Congresso Nacional um apreço que
poucos podem supor. Para testemunhá-lo, invoco
apenas dois episódios: o primeiro foi tomado público
pelo Senador Petrônio Portella, então Presidente do
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Senado, que, com incontestável obstinação, se empenhou na missão a ele confiada por Geisel de reparar o caminho da reconstítucionalização brasileira,
em 1977, por ele traçada, como se afirmou então,
"com régua e compasso".
Quando ainda era candidato escolhido, mas
não eleito, o Senador Petrônio Portella foi visitá-lo
em seu gabinete, na antiga sede do Ministério da
Agricultura, e levou de presente oito volumes da
obra O Parlamento e a Evolução Nacional, preparada pelo historiador José Honório Rodrigues e por
ele editada em sua gestão nesta Casa. Petrõnio Por.tella esqueceu-se do episódio do qual se lembraria
anos depois, em um dos, momentos mais tensos por
que passou o Governo. Quando discutia com ele e
com o General Golbery as alternativas a serem adotadas para enfrentar a difícil questão politica com
que se defrontava o seu governo, Geisel deu o julgamento final afirmando que, qualquer que fosse a solução, parecia-lhe indispensável preservar o Congresso como instituição, não a confundindo com
qualquer de seus membros. E fez, na oportunidade,
a revelação que surpreendeu a PetrôrÍio:
·
·
•o Brasil deve muito ao Congresso e,
eu mesmo, aprendi muito o quanto tem sido
importante para o Pais, com livros que o senhor me presenteou. •
Era esse o pensamento e o respeito que Geisel
tinha pelo Congresso e seus membros.
O outro episódio diz respeito a uma decisão tomada na Câmara pela Bancada da Arena, cujo Líder, ao levar-lhe o resultado, propôs que ele fizesse
a opção em sentido contrário à decisão da Bancada.
Seco e sem hesitar, repeliu de imediato e sem mais
insinuações, respondendo apenas:
"Se não era para respeitar, o senhor
não devia ter feito a votação. •
Era assim, franco, direto, reta, ínclito e sem
meias palavras, o cidadão, o homem público e Estadista Ernesto Geisel.
Mesmo nos episódios em que se admite que
possa ter errado, como no polémico programa nuclear, somos obrigados a reconhecer que, se cometeu enganos ou erros de avaliação, isso se deveu
exclusivamente à intransigência com que procurava
evitar qualquer arranhão na soberania nacional. Ante
a ameaça do Governo norte-americano de não assegurar o fornecimento de combustível para a usina
Angra I, como represália às posições brasileiras em
relação à sua politica externa, quem não teria a
mesma atitude, Sr. Presidente?

tns

Avaliando sua contribuição à causa pública, em
todos os cargos que exerceu ao longo de sua fecunda e profícua vida, não se pode deixar de reconhecer que se inspirou sempre nos melhores e mais duradouros exemplos históricos dos que o antecederam, cuja experiência conhecia em detalhes, muito
embora jamais tivesse ostentado a erudição que tinha nessa matéria. Como Presidente da República,
foi um permanente e devotado servidor do Pais;
como militar, foi um exemplo para as Forças Armadas; e, como cidadão, foi um homem a cujas virtu·
des temos que nos curvar. Tinha uma estatura cívica
que pode ser comparada à dos maiores brasileiros e
à dos. grandes Presidéntes. Sua probidade pessoal
não admitia qualque~ violação dos preceitos éticos
com os quais sempre foi rígido e inflexível, em todas
as posturas que assumiu e em todos os atas que
praticou. Sua rígida formação luterana, sua espartana educação familiar e sua devoção à carreira das
armas moldaram-lhe o espirita, formaram-lhe o carater e deram uma enorme dimensão à sua figura de
homem público.
·
Nada pode tê-lo engrandecido mais do que arrostar todas as conseqüências para levar o Brasil à
trilha da democracia. Não hesitou em contrariar amigos, desagradar adversários e convencer correligionários. Teve uma atuação, além de patriótica, didática na restauração da liberdade· de imprensa. Sua visão como politico era a de que tinha consciência da
importância da vida partidária, para a consolidação
democrática. A sua experiência pessoal lhe permitiu
identificar, entre as lideranças politicas com que podia contar, aqueles que eram capazes de compreender a sua grandeza, e aliar-se a seu projeto de restauração democrática, para pôr fim ao regime de excepcionalidade em que vivíamos, quando tomou
posse. Seu lema de "distensão lenta, gradual e segura" foi cumprido com obstinação, dignidade e coerência. A parceria que estabeleceu com o General
Golbery, com quem conviveu durante o Governo do
Presidente Castello Branco, quando exerceu a chefia da Casa Militar, constituiu a feliz combinação de
quem era capaz de formular idéias claras, precisas e
sem ambigüidade com alguém capacitado para operá-las com eficiência e aplicação.
Nenhum exemplo talvez ilustre mais a retidão
de seu caráter do que a atitude que tomou depois
que deixou a Presidência da República. Com os amigos devotados, jamais deixou de acompanhar os
nossos destinos, opinando privadamente, sem ja·
mais se manifestar publicamente. Faz lembrar, Srs.
Congressistas, a atitude digna de Washington Luiz,

--------------------------------
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em seus 15 anos de exílio, período em que jornais
comentou em público suas divergências políticas,
sob o argumento correto de que as questões políticas internas deviam ser discutidas no Brasil, nunca
no exterior. Tinha o ex-Presidente Geisel todo o direito a um ócio digno, de quem dedicou toda a vida à
causa nacional. Mas não deixou de terçar armas.
Continuou servindo com o mesmo empenho e dedicação na direção da Norquisa, cujas atividades entendia essenciais para dar auto-suficiência ao Brasil
em insumos básioos, traço que foi a característica
mais marcante de seu Governo.
Ao reverenciar a sua memória, portanto, Sr.
Presidente, não presto apenas o preito de gratidão
do amigo de que só recebeu conselhos edificantes e
exemplos de =-";!renidade. Registro aqui o tributo de
brasileiro com .:. consciência de que devemos todos
a Ernesto Geisel a retomada do caminho da democracia que a sua entrega e as suas qualidades nos
devolveram com honra, dignidade e extraordinária
elevação.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Guilherme
Palmeira, o Sr. Antonio Cnrlos Magalhães,
Presidente, deilfa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.

Durante o discurso do Sr. Guilherme
Palmeira, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Valmir Campelo, do Partido Trabalhista Brasileiro.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente Senador Antonio Carlos Magalhães, Sr"s e Srs. Senadores, Dr' Amália Lucy Geisel, Srs. Oficiais Generais,
colaboradores do Presidente Geisel, senhoras e senhores, a notável capacidade do Presidente Geisel
na administração do Brasil o colocou ao lado dos
grandes estadistas que a humanidade conhece.
Se o exercício de Governo, nas palavras .de
Milton campos, exige duro sacrifício, imaginem, então, os inoomensuráveis sacrifícios que deve fazer o_
Presidente de uma Nação, cujo momento politico
passa por um regime de exceção!
Imaginem as dificuldades a serem dissolvidas
e a necessária cautela que desafiam a inteligência
desse governante que, com a missão de cristalizar a
consciência de um pais para servir ao dês-envolvi-
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mente nacional. km que estar sempre encontrando
meios e sc!uções cnpazes de equilibrar forças contraditórias, sem p!ln:!er o c;eu norte.
Geissl vem:c•J 'JS perc::1lçcs e foi preciso no comando da i laçü'J. L:ur?.r!te o :;eu Governo, o Brasil
fez progressos concideró.vei::; no campo do desenvolvimento nacion~l. Reduzindo sua dependência do
exterior, o País divel'<'lficou as importações e incentivou a produção.
No campo do desenvolvimento empresarial, o
Presidente Geisel foi um grande incentivador da empresa privada. Pensava ele que esse segmento estava sufocado e tomando-se impraticável, em decorrência das empresas estrangeiras contarem com
maior viabilidade e as estatais com o apoio do Governo.
Contudo, Sr. Presidente, o maior desejo do
Presidente Geisel era o de promover a abertura política no País a fim de que viesse a prevalecer o Estado de Pleno Direito Democrático.
Mas, como bem disse Walder de Gois, um Presidente não inicia seu mandato com uma agenda
limpa para o futuro. Isto quer dizer que o Presidente,
embora tenha seus próprios planos, muitas vezes há
que contê-los ante o sistema herdado de seus antecessares.
Geisel inaugurou sua administração sob um ordenamento jurídico já defasado e que necessitava
ser revisto. E ele tinha plena consciência disso, e
mais que a consciência, o desejo latente e o compromisso de revê-lo.
Mas somente vontade não era suficiente para
promover as mudanças que pretendia fazer no campo politico, sem que viesse inflamar correntes conflitantes. Diante disto, o Presidente, tomava suas decisões, continha ânimos e, ao final, conseguia aquilo
que representava mab um passo da Nação em direção à tão sonhada democracia plena.
Com admirável inteligência e firmeza nas decisões, o Presidente Geisel soube contornar os problemas decorrentes de uma emergente crise econõmica mundial e que aluava sobre a nossa eoonomia
excessivamente dependente.
Geisel estabeleceu relações diplomáticas entre

--o- Brasil e a Ghir1a c;omuníst.:l-o manteve amistoso
relacionamento

<..Orn

Cu!Ja.

r'las oala'.'ras d'J '"r•;s;d:mts estava sempre
presente a !C~ é la do se estobelecer um novo conceito
de politicn no Pai:. êJm cuncc!IO r.obre e que atendesse o..os 1ntep;s::;c-s do povo.
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Quero trazer apenas um depoimento, um dePor ocasião da comemoração do terceiro anipoimento marcado pela emoção. Não desejo falar
versário do seu Governo, Geisel registrou essa preocupação, dizendo que a situação social no Brasil,
como-orador oesignaoopara uma sessão histórica
naquele dia, era bem melhor que nos tempos passacomo esta. Os que me antecederam o fizeram de
dos e que, no amanhã, certamente ainda seria mais
maneira brilhante, Sr. Presidente, Sr'"s e Srs. Senadores:
favorável.
Faço uma viagem ao tempo que foi na imagem
Disse o Presidente que havíamos crescido no
de Proust. Busco neste plenário figuras que me
campo político e que caminhávamos em direção a
eram familiares num tempo em que tive a honra e o
um modelo político nosso, um modelo que corresorgulho de governar o Estado do Espírito Santo, no
pondesse à índole do povo brasileiro e que fosse
período de 1975 a 1979; um tempo que, para mim,
<;ompatível com o nosso estágio de civilização.
marcou a minha vida de homem, marcou o meu senGeisel acreditava na nossa sociedade civil e ti-tido
de vida pública.
nha a esperança de ver instalado no País um GoverSr. Presidente, eminentes colegas, a emoção é
no legitimado pela vontade popular.
profundamente válida. Escrevi numa carta, marcada
No terreno político, muitos foram os transtornos
pelo sentimento de gratidão, palavras que levei ao
enfrentados pelo Presidente na ânsia de equilibrar
meu querido e saudoso Presidente Ernesto Geisel.
as forças que, de todos os lados, o pressionavam.
Dividi com ele o meu mandato. Disse a ele que o
Mas como era um homem de firmes decisões, ·
meu mandato não me- pertencia, mas pertencia por
Geisel não deixou abalar a sua crença e conduziu o
inteiro ao Governo dele, que fez com que o Estado
País a um importante projeto de reformas, visando a
do Espírito Santo tivesse duas fases distintas: antes
instauração do Estado de Direito por meio de proe depois de Ernesto Geisel.
gressivas reformas que, gradualmente no tempo,
Ernesto Geisel fec11ndou o meu Estado com a
iam entrando em funcionamento.
sua visão de Estadista, viu 'em meu Estado talvez
O Brasil de hoje muito deve ao Presidente Eruma das maiores potencialidades deste País. O senesto Geisel.
ter portuário, que é a vocação do meu Estado, receDe rígida formação religiosa, Geisel pautou sua
beu um influxo extraordinário- a clecisão da CST.
vida pública em elevados preceitos éticos e morais,
A política social. É preciso que se fale aqui na
predicados que inegavelmente influenciaram nas depolítica social do Presidente Ernesto Geisel. As pescisões do Estadista.
soas humildes receberam, por meio de seu gesto de
Homem discreto e exemplar chefe de família, o
governo e da magnitude de sua personalidade, o
Presidente Ernesto Geisel impõe-se às novas geraafago necessário, o afago do Poder Público. Foram
ções como paradigma de correção, honestidade, cimilhares
que se espaili~uãm riaS favelas do Espívismo e responsabilidade.
rito Santo nos lotes urbanizados que foram implantaEra o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Paldos, uma experiência que, infelizmente, não logrou
mas.)
prosperar em outros Goverl1os.
Lembro-me - e por uma dessas coincidências,
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
eminentes Colegas e eminente -Presidente Antonio
- Com a palavra o Senador Elcio Alvares, Líder do
Governo.
Carlos Magalhães, tenho aqui testemunhas oculares
- de um dos momentos mais importantes da história
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Pronuncia
política do meu Estado: o povo compareceu em
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Exm2
massa âs ruas principais de Vitória para saudar ErSr. Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães,
nesto Geisel, do aeroporto até o Palácio, numa maPresidente do Senado da República e do Congresso
nifestação, que os ex-Ministros que aqui estão saNacional; Dr4 Amália Lucy Geisel, represen1ando a
bem, 'inesquecível. E o Presidente Ernesto Geisel
família do homenageado, caríssimos Senadores,
nada me disse, nada falou; apenas segurou-me a
prezados Deputados, Ministros e integrantes do Gomão e a apertou, num gesto que guardo até hoje no
verno Geisel, meus senhores e minhas senhoras, a
solenidade de hoje já teve o condão de trazer peças - - mEra-coração, um momento de alegria que ele teve
dentro de si.
primorosas a respeito da vida do Presidente GE!isel,
O Presidente Emesto Geisel tem para o Espiripeças marcadas pelo sentido histórico do pronunciata Santo uma importância tão grande que a minha
mento e, acima de tudo, pelo toque mágico da hovoz aqui não poderia ser uma voz da homenagem
menagem sincera.

os
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ao grande Estadista que ele foi, ao grande Presidente que marcou este País; é a voz agradecida do Espírito Santo, é a voz agradecida de um Governador
que vem a esta tribuna e que se orgulha de ser produto da ação política de Ernesto Geisel. E não nego
isso em nenhum lugar, porque foi para mim motivo
de muito orgulho estar ao lado desse Presidente que
marcou, em todos os momentos, uma atuação inesquecível.
Como se não bastasse as inúmeras recepções,
Ernesto Geisel visitou o meu Estado várias vezes;
cada projeto era objeto da sua visita. O Presidente
visitava a orla portuária, a Vale do Rio Doce. O Presidente queria conhecer os programas sociais - e
gravo neste momento um gesto inesquecível para
registro da posteridade e do meu Estado.
Certa vez, eu e o Presidente Ernesto Geisel
saímos de helicóptero do Aeroporto de Vitória rumo
a Anchieta para inaugurarmos a Samarco - eu tinha
um pavor terrível a avião e a helicóptero, mas o meu
sentimento de dever colocou-me ao lado do Presidente, no meu primeiro vôo como Governador. Já alçávamos vôo sobre a baía de Vitória quando o Presidente Ernesto Geisel, num gesto que é preciso que
fique registrado na história do Espírito Santo, perguntou-me onde ficaria a terceira ponte que eu tanto
pedia em favor do Espírito Santo. Mostrei-lhe a ligação Vitória-Vila Velha. Evidentemente, do helicóptero, tratava-se de um trecho bastante pequeno, mas
era importante para mostrar a conurbação da Grande Vitória. Esse foi, talvez, um dos momentos mais
importantes da história do meu Estado. Prosseguimos a viagem a Anchieta e tivemos um dia marcado
por inaugurações.
Uma semana e meia depois, no Palácio Anchieta, recebi um comunicado da Presidência da República para que eu comparecesse a Brasília porque
o estudo feito por Figueiredo Ferraz tinha sido aprovado pelo Presidente Ernesto Geisel. Assim, a maior
obra de engenharia do Espírito Santo, o nosso orgulho, que emoldura o Convento da Penha, é devida
exclusivamente ao gesto pessoal do Presidente Ernesto Geisel. Os capixabas sabem disso e têm noção exatamente dessa gratidão.
· Portanto, hoje não farei um discurso convencional. Hoje quero falar com o coração, marcado
pela emoção: jamais na minha vida vou me esquecer de Ernesto Geisel. Ele foi muito importante para
mim no gesto do cumprimento à minha mãe, uma
mulher simples, que pela primeira vez colocou um
vestido comprido para ver Ernesto Geisel. O que Ernesto Geisel falou à minha mãe era a sensibilidade
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do amigo me dando a maior emoção ao dizer à minha mãe do carinho que ele tinha com o Governador
do Espírito Santo.
O. Lucy, Ernesto Geisel e Amália Lucy foram
sempre. recebidos em minha casa como pessoas da
nossa familia. E o maior depoimento que posso dar
é o dos empregados. Admiravam O. Lucy, que, com
o maior despojamento, ia para a cozinha aprender a
fazer a moqueca capixaba.
Lembro-me do Presidente Geisel, que, na sua
simplicidade, colocou o calção - foi uma foto histórica que saiu em todos os jornais - e tomou banho na
nossa Praia da Costa, despojando-se das roupas oficiais.
Ernesto Geisel foi muito importante para o Estado. Ernesto Geisel foi muito importante para mim.
Não faço um discurso. Dou um depoimento, o depoimento da emoção e da gratidão. Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDEtlTE (Antônio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao último orador, Senador Levy
Dias, pelo Partido Progressista Brasileiro.
O SR. LEVY DIAS (PPB - MS. PrÕnuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, autoridades civis e
militares, quem fala no final sempre fica um pouco
··
prejudicado.

Eu queria deixar aqui hoje um pequeno depoimento sobre a convivência que tive com o ex-Presidente da República Federativa do Brasil, Ernesto
Geisel.
Eu governava a cidade de Campo Grande, Capital do meu Estado, e bati às portas de Brasília em
busca de apoio, como normalmente fazem todos os
prefeitos. E quero deixar registradas algumas características da equipe do Presidente Geisel, dos Ministros que nos atenderam.
Um dos maiores caracteres que conheci na minha vida, o Ministro Maurício Rangei Reis tinha sensibilidade; atendia aos Prefeitos de forma diferente.
E essa era uma característica que vinha do Comando Maior da Nação, ou seja, dó Presidente Ernesto
Geisel. S. Ex' nos~atendia, prestava atenção no que
dizíamos e cumpria o que falava.
A autoridade do Presidente da República, a
-sua postura, a sua honradez o faziam, como tão
bem res_saltOLEicio Alvares: ser reconhecido nas
·n;a;-; nas praças-como -um h;mem importante para
ser o Comandante da Nação num momento tão difícil como o que vivemos nos idos da década de 70.
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Sua Excelência foi ao meu Estado lançar vários programas, programas para serem cumpridos é muito importante que se diga isso. O jovem Ministro da Agricultura Alysson Paulinelli, que foi o grande
general dos programas de penetração nos cerrados
do nosso País, lançou o Pólo-Centro no Mato Grosso do Sul.
Nenhum programa era de um único Ministério.
Todos os programas eram interministeriais. Foram
os Ministros do Planejamento, João Paulo dos Reis
Veloso, da Agricultura, Alysson Paulinelli, do Interior,
Maurício Rangel Reis, vários Ministros, que lançaram o programa.
Cabe muito bem que se diga, nos dias de hoje,
a razão dessa visão do Estadista.
Todos conhecem a célebre frase que diz que a
diferença entre o estadista e o político comum é que
o estadista toma as suas decisões pensando nas
próximas gerações, enquanto o outro toma suas decisões pensando nas próximas eleições.
Ora, decolamos no avião Búfalo, da FAB, em
Campo Grande, rumo a Dourados, cidade mencionada pelo meu colega de Mato Grosso do Sul, Senador
Ramez Tebet. Quando o avião descia em Dourados,
pela janela do avião, víamos a terra vermelha trabalhada encontrar-se com o horizonte. Dizia o Presidente: "temos que fazer tudo o que pudermos para
que o homem do campo não deixe o campo•.
Ele vinha do Rio Grande do Sul e conhecia
esse assunto. Falava, portanto, com autoridade.
Graças às decisões do Presidente em benefício da
produção rural, integraram a área produtiva deste
País sete milhões de hectares de cerrado. A propósito, hoje, Paulinelli me dizia: "Nós cultivamos em nosso País 37 milhões de hectares de cerrado. Há 150
milhões de hectares disponíveis hoje para serem
cultivados e não há um só programa de desenvolvimento para a área da produção rural".
E surge um outro problema. Qual é um dos
maiores dramas que o nosso País vive hoje?
A violência no campo.
Se tivesse sido dado prosseguimento ao trabalho desenvolvido pelo Presidente Ernesto Geisel, as
Capitais do nosso País não estariam inchadas em
razão de as pessoas estarem sendo expulsas do
campo. De nada adianta alardear que são assentadas, em um ano, 40 mil famílias no campo, quando
só a área algodoeira expulsou um milhão de pessoas para as grandes cidades.
O Presidente Ernesto Geisel tinha uma visão
de estadista. Convivi pouco com Sua Excelência,
mas todas as vezes em que estivemos juntos, estive
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diante de um Presidente da República que falava e
cumpria, estive diante de um Presidente da República cujas determinações eram cumpridas. Ninguém
ousava passar por cima da sua autoridade.
D. Amália Lucy, juntamente com a sua mãe, foi
à minha cidade. Eu as levei para visitar a Escola
Professor Plínio Mendes dos Santos, no bairro Guanandi, a fim de conhecerem o que fazíamos na área
da educação. Lá ainda hoje está gravada a visita da
D. Lucy Geisel em uma placa de bronze.
Campo Grande deve muito ao Presidente Ernesto Geisel. Foi Sua Excelência quem mais apoiou
a instalação de um sistema de saneamento básico
na cidade. A propósito, como prefeito, em decreto,
determinei que fosse dado o nome de Presidente Ernesto Geisel a uma das principais avenidas da nossa cidade. O Senador Edison Lobão disse que ele
relutou em receber o título no Maranhão. Isso era
muito próprio de seu modo de ser. Naquela época,
recebi uma carta·..do Ministro Golbery, dizendo que o
Presidente agràdecia muito a honra, mas não podia
aceitá-la porque era contrário a dar nome de pessoa
viva a uma via pública. Enviei, então; uma carta ao
Ministro Golbery pedindo desculpas por não aceitar
as desculpas. Esclareci que aquela seria a única
oportunidade que eu teria para homenagear o Presidente e insisti em manter o nome. Hoje, uma das
principais avenidas da minha cidade, Campo Grande, chama-se Avenida Ernesto Geisel.
A homenagem está lá.
Devemos reverenciar sempre e sem medo
aqueles que realmente prestaram um serviço verdadeiro, patriótico à nossa Nação. Sempre digo em
meus pronunciamentos que devemos reaprender a
cantar o Hino Nacional. E a figura do Presidente Ernesto Geisel inspirava em toda a Nação brasileira,
do mais humilde ao mais alto na escala social, respeito. Sentiam todos estar diante de uma autoridade
que tinha visão, que aluava, que planejava e executava corretamente e que tinha feito o Brasil dar um
grande salto.
Ao falar nos programas que empreendemos na
área rural - e vejo presente no plenário o ex-Ministro
Dante de Oliveira - eu não poderia omitir que também demos um grande salto na área das telecomunicações. Lembro que no interior foi um grande susto quando conseguimos instalar o telefone.
Agradeço a sua compreensão. V. Ex• concedeu-me a palavra ap-esar de eu não estar inscrito. Eu
estava ao seu lado na mesa e pedi que deixasse a
Mesa para registraraqui hoje um Governo que serviu de modelo para toâo o nosso País.
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Como Governo, como chefe de família, como
patriota, como brasileiro, o Presidente Ernesto Geisel foi um modelo para nossa Nação, para a nossa
geração com o seu caráter, a sua honradez, a sua
seriedade, a sua postura, a sua força de impor a todos aquele respeito quase reverencial à Nação brasileira.
Gostaria, hoje, de declarar a todos os presentes - avistei inúmeros amigos do ex-Presidente Geisel - que convivi pouco com ele, mas aprendi muito,
aprendi a respeitá-lo e a ver a forma de decisão que
um estadista precisa ter. Segurar o homem que trabalha e vive no campo é muito mais fácil, muito mais
barato e muito mais humano do que tentar devolvêIÓ, depois de conquistar a cidade, para o campo.
,,
Esta homenagem que faço ao ex-Presidente
Ernesto Geisel faço-a também ao Sr. ex-Ministro da
Agricultura, Alysson Paulinelli e a toda a equipe do
ex-Presidente Ernesto Geisel, que era de primeira
grandeza. Falo com o meu coração e a alma, como
disse o meu querido Líder Elcio Alvares, porque este
momento é propício para externar o sentimento verdadeiro, sincero, sério, das pessoas qÚe amam esse
imenso Brasil.
Muito obrigado.(Palmas.)
O SR. PREStDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
- Srs. Senadores, Srs. ex-Ministros do Governo Geisel, Srs. Oficiais Generais, amigos do ex-Presidente
Geisel - que somos todos- , prezada querida amiga Amália Lucy, quis o destino que me coubesse
presidir esta sessão, como Presidente do Senado
Federal, em homenagem ao ex-Presidente Ernesto
Geisel.
Dizer das qualidades do ex-Presidente Ernesto
Geisel já agora é inteiramente desnecessário. Ninguém é evidentemente mais digno do que ele, ninguém mais sério nas atitudes, mais honrado e com
mais senso de autoridade. Daí por que o povo brasileiro, através dos Srs. Senadores, homenageia hoje
um ex-Presidente que tanto serviu ao Brasil. E agora, quando vejo inclusive oficiais generais presentes
a esta solenidade, tenho certeza de que todos eles
não estão aqui para reverenciar o General Presidente, mas o Presidente General que honrou ao Exército e, sobretudo, dignificou a Nação. Daí por que posso dizer que nós, neste instante, passadas as paixões políticas tão naturais nos embates partidários, e
sobretudo em relação a ideologias, posso dizer com
a tranqüilidade de consciência que o Presidente Geisel está merecendo a homenagem pelo muito que
fez em todas as suas atividades, quer de militar,
quer de Tenente na Paraíba, quer como Presidente
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da Petrobrás, como Coronel-Presidente do Conselho
Nacional de Petróleo, em vários regimes sempre dignificou os postos que exerceu.
Entendo que, mais do que certo, era indispen·
sável que a Nação, por intermédio do Senado, prestasse essa homenagem ao ex-Presidente Ernesto
Geisel. Sinto particularmente, dado o convívio que
sempre tive com ele, muita emoção em estar aqui
neste instante, presidindo esta solenidade.
Os diversos oradores, cada um no seu campo,
traduziram uma face, o perfil do Presidente, uma faceta da sua vida. Mas tudo o que se disse é pouco
em relação às suas qualidades morais e à sua capacidade de administrador. público.
COstumo dizer - e vou aproveitar para repetir
agora - com a tranqühidade de consciência: o regime militar teve muitas virtudes e alguns defeitos ou
pecados, mas, como todo regime, teve a colaboração de muitos e muitos civis que hoje, alguns, jogam
pedra no passado, esquecidos das virtudes e do valor que o regime militar- tão conhecido como regime
militar, mas que serviu ao Pilís 11m determinada época- teve de j)ositivo em relação ao povo brasileiro.
E é só ver a evolução hoje. Estamos em pleno
regime democrático, felizmente, e graças também à
compreensão de todos aqueles que, por interesse e
civismo, serviram no passado a uma época tão difícil, que talvez fosse mais difícil servir do aue não
servir e ficar falando sem construir.
Todos sabem que o Presidente Ernesto Geisel.
desde Chefe d<:t_Casa Militar do grande Presidente
Humberto Castelo Branco, mostrou-se um homem
competente, um homem digno e o campeão da anti·
tortura no Brasil! Ele, ainda Chefe da Casa Militar,
dirigia-se para Pernambuco para evitar tortura. Ele e
todo o seu Governo, já no exercício da Presidência,
lutou muitas vezes contra colegas- e como lutou!-,
mas não permitiu que a tortura fosse uma marca do
seu Governo ou do nosso País.
Essas qualidades têm que ser exaltadas, além
de se dizer, porque ele conhecia tão bem o Nordeste, que foi ele muito [~nsªvel por diminuir os desequilíbrios regionais, ainda hoje existentes em nosso Brasil. Ele sabia que ninguém poderia dispensar
a força de São Paulo. Este já é forte por si mesmo.
Por isso ele sabia que tinha que olhar para as regiões mais carentes e compensar as mais pobres do
Brasil, como aqui se viu no Centro-Oeste, no Norte
ou no Nordeste.
Vários Senadores mostraram facetas do seu
trabalho em determinada região ou, em particular,
nos seus Estados. Não há um Estado brasileiro que
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não tenha a marca ao ;:,;:-P,-.::sldcnt;; t:mesro Geisel.
Aqui vejo empresárioc r:ue ;~~.cnlhar.1 na 8ahia e que
foram prestigiados pele ?rcsicsmo Guisr;i, pcrque foi
ele o autor do Pólo Petroquímica oa Bania, que levou, como Presidente da Petrobrás, a vontnde política do Presidente Médici no sentido de realizar esse
pólo que deu a independência econômica da Bahia
em seu tempo e que ainda ilcje é uma parte do sustentáculo da economia baiana.
Por isso, eu, que tantos conselhos tive; eu, qlle
tantas discussões também tive por força dos nessas
temperamentos parecidos, tenho o dever de dar
esse testemunho, de ver como ele tinha o r;;speito à
figura do seu irmão como militai rio E:.:ércilo, Orlando Geisel, e de ver como ele também otuou, seja na
Casa Militar, seja na Preddância da República, não
como militar, mas como homem que sabia os seus
deveres com as Forças Armadas, mas sabia, além
disso, os seus deveres com a Nação. Por isso vejo
que empresários baianos aqui presentes, honrando
essa homenagem, desejam prestar significativa homenagem ao Presidente Geisel, dando o nome do
Pólo Petroquímica da Bahia, Presidente Ernesto
Geisel, ele, que foi o grande realizador deste magnífico projeto industrial.
Portanto, eu, mais do que todos, ou juntandome a todos, juntando-me ao povo brasileiro, quero
transmitir à Dona Amália Luc:r as homenagens da
Nação ao grande Presidente e sobretudo àquele homem honrado, estadista, auto;iíário não, mü.s com
autoridade, autoridade r,ue á indispensável para
todo homem público que é oem dirigir um País ou
um Estado. Dai por que partici;:;o com muita ielicidade, com muita... não posso dizer alegria porque é
saudade, mas como um dever ckico, desta homena- ·
gem que a Nação brasileira presta ao Presidente Ernesto Geisel.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M<:!g31hães)
- Sobre a mesa comunicação que será lida pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador ValmirCamoelo.

E lida a seguinte:
VICE-PRESIOÉ[\JCIA DA REPÚBLICA

Hugo BanzerLda aPJL~tia, na mesm< Jata. Por essa
razão, representar-me-à na referi<.:; sessão o Dr.
Rob~rto Parreira,~Chefe de Gabine-te da Vice-Presidência da República.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar
Vossa Excelência e aos demais integrantes do Senado Federal pelª_c:jgçisão, por iniciativa do ilustre
Senador Edison Lobão, de prestar o devido e merecido reconhecimento àquele ex-Presidente da Aepú~bJil:;a, que serviu com honradez e devoção ao País.
Renovo-lhe a expressão do meu apreço e estima. MARCO MACIEL- VJCe-Presidente da República.
OSR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A comunicação lida vai à publicação.
A sessão está suspensa por cinco minutos
para os cumprimentos à família Geisel, em particular
à Drª Amália Lucy.

{Suspensa às 17h, a sessão é reaberta às 17h10min.)
O SA. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
- Está reaberta a sessão.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA Cli:NCIA
E TECNOLOGIA
Nºs 150/97 e 262197, de 4 de abril e 4 de julho
de 1997, respectivamente, encaminhando as informações referentes- aO Req!Jerimento n• _197, de
1997;-do Senaâor Júlfo Campos.

As informações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. !~RESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

Brasília, 28 de julho d.: '1997
Presidente Antônio Carlos r·~aqalhães.
Lamentavelmente, estarei privado de comparecer à homenagem que o Senado Federal prestará,
no dia 6 de agosto prÓ;(Imo, a memória do ammente
homem público o ex-Pres1dcme Ernesto Gdisel, por
enconlr'lr-me chefiando a Delegação do Governo
Brasileiro às cerimônias de posse do Pres1dente

São üdos os seguintes:
PROJETO OE LEI DÓ SENADO N2 151, DE 1997

Cria a Zona_E_s~ial df.l Proclução
Distrito Federal - ZEPRO, estabelece
meconisino para a prOgressiva obtenção
da autonomia econômico-finan~ej~Q do
DF e dá outras providências.

-do
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criada, no Distrito Federal, a Zona
Especial de Produção do Distrito Federal - ZEP-RO,
sob regime fiscal próprio, estabelecida com a finalidade de promover atividades produtivas e geradoras
de empregos qualificados nas suas regiões administrativas.
§ 12 Não se inclui na Zona Especial de Produção do Distrito Federal a região do DF tombada pela
Unesco como Património Histórico e Cultural da Humanidade
§ 2º A União e o Governo do Distrito Federal
delimitarão as áreas contínuas em que se instalará a
Zepro. incluindo locais apropriados para o entrepostamento de bens de produção a serem nacionalizados ou reexportados.
Art. 2º Os bens de produção estrangeiros ou
nacionais enviados à Zepro serão, obrigatoriamente,
destinados a empresa autorizada a operar nessa área.
Art. 32 A entrada de bens de produção estrangerros na Zepro far-se-á com suspensão dos Impostos sobre a Importação e sobre Produtos Industrializados, que será convertida em isenção, de acordo
com o drsposto no art. 62 , quando os bens forem
destrnados a:
I - rndustrialização de outros produtos cm seu
temtóno, segundo projetas aprovados pelo Poder
Executrvo;
·
11 - beneficiamento, em seu território, de pescado, pecuária, recursos minerais e matériàs-prímas
de ongem agrícola ou florestal;
III - agropecuária e piscicultura;
IV - instalação e operação de turismo e serviços de qualquer natureza;
V - estocagem para comercialização no mercado externo;
VI - reexportação como componente em proJutos finais comercializados no exterior.
Parágrafo Único. Consideram-se bens de produção:
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 a embalagem e
acondicionamento;
IV - as ferramentas, empregadas no processo
industrial, exceto as manuais;
V - as máquinas, instrumentos, aparelhos e
equipamentos, inclusive suas peças, partes e outros

componentes, que se destinem a emprego no processo industrial.
Art. 4 2 Considera-se importação normal, para
efeitos administrativos e fiscais, a compra de bens
de produção estrangeiros armazenados na Zepro
por empresas estabelecidas em qualquer outro ponto do território nacional.
Art. 5° Os bens de produção nacionais ou nacionalizados, que entrarem na Zepro, estarão isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados,
·quando destínaoos as finalidades mencionadas no
caput do art. 32
Parágrafo Único. Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados relativos às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos produtos
industrializados na Zepro.
Art. 6'1 Os produtos industrializados na Zepro por
estabelecimentos com projetas aprovados pelo Poder
Executivo, e destinados ~ seu consumo interno ou à
comercialização em qualquer outro ponto do território
nacional, gozarão dos seguintes benefícios fiscais:
I - redução de cinqüenta por cento do Imposto
sobre Produtos Industrializados;
11 - redução de cinqüenta por cento do Imposto
sobre a Renda de Pessoa-Jurídica.
§ 1• Os benefícios de que tratam os artigos 3º
e 6'1 poderão ser fruídos durante o prazo máximo de
quinze anos pelas empresas habilitadas nos termos
desta lei.
§ 2° A concessão dos benefícios referidos no
parágrafo anterior terá vigência até 31 de dezembro
do ano de 2022.
§ 32 O não cumprimento das condições estabe-lecidas no ato de concessão dos incentivos fiscais
obrigará a empresa infratora ao recolhimento integral
dos tributos de que foi isenta ou de que teve redução, e que de outra forma seriam plenamente devigos,_ co_rrigidos monetariamente e acrescidos de multa de 100% (cem por cento) dó principal atualizado.
§ 4 2 Estão excluídos dos benefícios fiscais de
que trata esta Lei os produtos abaixo, compreendidos nos capítulos e/ou nas posições indicadas da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias:
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
2208 (exceto 2208.10 e 2208.90.0100) do capitulo 22;
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d) fumo e seus derivados: capítulo 24.
e) produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas: posições 3303 e
3307 do capítulo 33.
Art. 7º O incremento de arrecadação de ICMS
e ISS proporcionado pelas atividades da Zepro, nos
termos desta Lei, será apurado anualmente e compensado, no exercício fiscal seguinte, das transferências voluntárias de recursos da União ao Governo do Distrito Federal, destinadas à manutenção das
áreas de Educação e Saúde.
Parágrafo único. A União e o Governo do Distrito Federal firmarão convênio que fixará os termos
operacionais da compensação prevista no caput
deste artigo.
Art. 82 A União regulamentará a aplicação de
regimes aduaneiros especiais para as mercadorias
estrangeiras destinadas à Zepro, assim como para
as mercadorias dela procedentes.
Art. 92 Os limites globais para as importações
através da Zepro serão fixados anualmente pela
União, no ato em que o fizer para as áreas de livre
comércio.
Parágrafo único. A critério da União, poderão
ser excluídas do limite global as importações de produtos pela Zepro, destinadas exclusivamente à reexportação, vedada a remessa de divisas correspondentes, e observados, quando reexportados tais produtos, todos os procedimentos legais aplicáveis às
exportações brasileiras.
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal exercerá a vigilância na Zepro, bem como a repressão
ao contrabando e ao descaminho, sem prejuízo da
competência do Departamento de Polícia Federal.
Parágrafo único. A União e o Governo do-Dístrito Federal deverão assegurar os recursos materiai > e humanos necessários aos serviços de fiscalização e controle aduaneiro da Zepro.
Art. 11. Aplica-se à Zepro, no que couber, a legislação pertinente à Zona Franca de Manaus, bem
como suas alterações posteriores e respectivas disposições regulamentares.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, ficando a produção de seus efeitos financeiros e fiscais condicionada à assinatura do
convênio previsto no Parágrafo Único do Art. 7 2 •
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Brasília ainda não cumpriu integralmente a missão que lhe cabia no sonho de Juscelino Kubitschek
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- ser pólo de desenvolvimento de toda a região Centro-Oeste. É certo que a transferência da Capital
para o Planalto Central deu inicio ao processo de interiorização do desenvolvimento, mas a cidade idealizada e concretizada por JK ainda está longe de
atingir aquela meta.
Para tanto, é indiscutível a necessidade de se
dotar o Distrito Federal de vida econômica própria,
capaz de produzir riquezas e gerar empregos em níveis compatíveis com as necessidades de seus quase dois milhões de habitantes.
Impõe-se que essa vida econômica própria
proporcione, sobretudo, auto-sustentação financeira a Brasília. Sem isso, a autonomia política conquistada ria Carta de 1988 continuará sendo apenas formal. Hoje, a União responde por aproximadamente 60% do orçamento do GDF, recursos que
lhe são destinados na forma de transferências voluntárias. Há que se encontrar, urgentemente, mecanismos capazes de· neutralizar essa excessiva
dependência - de um lado nociva para a União,
por constituir pesado encargo; de outro lado, inconveniente para o próprio Governo do DF, por inviabilizar a adoção de política de pessoal uniforme
e por mantê-lo refém permanente da boa vontade do
Governo Federal.
A presente proposta pretende criar a Zona Especial de Produção do Distrno Federal, destinada a
ser um instrumento capaz •. a, progressivamente, liberar o Tesouro Nacional dos encargos financeiros
com o Distrito Federal, e, ao mesmo tempo, permitir
a instalação na região d, um pólo econômico gerador de riquezas, de impostcs e de empregos.
Esta proposição tra2. . irias inovações em relação a projetas anteriores. lnicialm«nEe, restringe
a isenção de impostos aos insumos e produtos
sarni-acabados, que servirão à indústria local. Em
compensação, prevê certos benefícios fiscais - redução de 50% do IRPJ e do IPI para os produtos
· industrializados em Brasília e redução das alíquotas do 1.1., relativamente aos if!~n;nos empregados
na fabricação dos citados prod .. tos. Esses benefícios terão vigência limitaca ilO tempo - poderão
ser concedidos por apenas quinze anos, o n
mo até 2022.
Os estímulos fiscais não significarão sangria de
divisas, nem de receita, uma vez que as importações
serão objeto de contingenciamento por oarte do Exe·
cutivo Federal (art. 9º). Por outro lado, r:ontribtlll'f.:•J ·e muito - para a geração oe empregos r.a C.-.r;•t::l•
Feaeral, que ostenta, hoje, o lamentável titul<• je c<.·
pital do desemprego.

Mas a maior inovação consiste na fórmula prevista no Artigo 72, pela qual o montante do incremento de arrecadação em ICMS e ISS proporcionado
pela Zepro será anualmente descontado das tran~fe
rências voluntárias da União para as áreas de Saude
e Educação do Distrito Federal. Estima-se ~ue, a?
longo do período fixado para concessão dos 1ncent1·
vos, a arrecadação do pólo económico assim criado
possa dispensar a ajuda financeira que a União des·
tina, historicamente, ao DF.
Esta proposição é apresentada em conjunto
com o Deputado Augusto Carvalho, que está enca·
minhando projeto semelhante à Câmara Federal. Tal
cc-autoria, reunindo parlamentares de partidos dite·
rentes, objetiva demonstrar que o assunto requer
união de esforços de todos quantos estejam empenhados na solução dos graves problemas que afligem a população do Distrito Federal, ind:pendentemente de filiação partidária ou formaçao
político-ideológica.
O projeto vem ao encontro dos interesses de
todas as partes envolvidas: será de grande valia
para que o Distrito Federal alcance, finalmente,. sua
autonomia econômico-financeira; abre caminho
para, gradativamente, desonerar a União
custo
de manutenção da máquina pública; e, ma1s Importante que tudo, impulsionará vida económica própria
na região, gerando milhares de empregos e transformando radicalmente o perfil do mercado de trabalho
local.
Pelas razões apontadas, estou certo de que o
projeto merecerá o apoio e o voto favorável dos nobres parlamentares com assento no Senado Federal.
Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997.- Senador José Roberto Arruda.

?o.

(À Comissão de Assuntos Econômicos
-decisão Terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 152
DE 1997- COMPLEMENTAR
Acrescnnta oarágrafo ao art. 38 da
4.595, de 31 de dezembro de 1964,
que "dispõe sobre a política e as Instituições monetárias, bancárias e creditícias
e cria o Conselho Monetário Nacional e
dá out,.,.., r-rovidências•.

Lei

~

nR

Congresst"J Nacional decreta:
!\õ'l. 12 O art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de deZ<.;mbro de 1964, fica acresc1do do seguinte § 8f!

'Ar!. 38.

§ ao Excetuam-se da aplicação do sigilo disciplinado neste artigo os candidatos a
cargos eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo, nas esferas federal, estaduais e
municipais, desde a data do registro de suas
candidaturas."
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O segredo bancário configura-se como uma
proteção a interesses privados aprovada pela sociedade, devido à especial natureza das informações
detidas pelos banqueiros. De fato, desde o início da
atividade bancária, os banqueiros se constituíram
nos altamente confiáveis depositários não só de dinheiro como de informações sobre negócios, elementos patrimoniais e até segredos familiares de
seus clientes.
Segundo definição de Sérgio Carlos Covello,
respeitado estudioso da matéria, o sigilo bancário
'é a obrigação que têm os bancos de não revelar,
salvo justa causa, as informações que venham a
obter em virtude de sua atividade profissional.'
Essa obrigação, consagrada no art. 38 da Lei
4.595, de 1964, está a demandar alterações, de
modo a se adaptar às novas necessidades de regulamentação das relações entre o Estado e a sociedade, que sofreram grandes mudanças nestes
últimos anos.
Dentre essas mudanças destaca-se a necessidade de aumentar cada vez mais a eficiência e a eficácia da administração pública, bem como de dotála de instrumentos que ampliem a publicidade de
seus atos e viabilizem a apuração de eventuais atas
de ilegalidade, principalmente na utilização dos recursos públicos.
Assim, se a quebra do sigilo bancário encontra
resistência por parte daqueles que defendem uma
menor intervenção do Estado nas relações sociais e
económicas, reúne adeptos dentre aqueles que
combatem a corrupção, o mau uso e o abuso dos recursos públicos, por parte dos agentes públicos, nos
poderes Executivo e_le}lislativo.
A simples expectativa de ter seu sigilo bancário
-\lioladci deverá atuar como freio àqueles que buscam
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se valer de posições públicas para praticar atas contra o erário.
Assim, a proposição que submeto à elevada
consideração de meus pares tem como objetivo contribuir para coibir os abusos que vêm sendo praticados às custas do dinheiro do povo brasileiro.
Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997.- Senador Lauro Campos.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI

N2

4.595 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias,
Cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.
O Presidente da República
CAPÍTULO IV
Das Instituições Financeiras
SEÇÃOIV
Das instituições financeiras privadas
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§ 5° Os agentes fiscais tributários do Ministério
da Fazenda e dos Estados somente poderão proceder a exarr.es de documentos, livros e registres de
contas de depósitos, quando houver processo instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis pela autoridade competente.
§ 6° O disposto no parágrafo anterior se aplica
igualmente à prestação de esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais, devendo sempre estas e os exames serem
conservados em sigilo, não podendo ser utilizados
senão reservadamente.
§ 7° A quebra do sigilo de que trata este artigo
constitui crime e sujeita os ·responsáveis à pena de
reclusão, de um a quatro ~nos, aplicando-se, no que
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
(As Comissões de Constituição, Justi-

ça e Cidadania e de Assuntos Económicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N•153, DE 1997
Institui a obrigatoriedade da divulgação, pelos Poderes Executivo, Legislativo
_e .-lllc:Hciá~ ~ pelo Ministério Público Federal, da-remi.u1ei8Ção-percetiida; a qualquer título, pelos s~idores públicos e
agentes políticos que especifica

Art. 38. As instituições financeiras conservarão
sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.
§ 12 As informações e esclarecimentos ordenados pelo Poder Judiciário, prestados pelo Banco
Central da República do Brasil ou pelas instituições
O Congresso Nacional decreta:
financeiras, e a exibição de livros e documentos em
Art. 12 O Poder Executivo, por intermédio do
Juízo, se revestirão sempre do mesmo caráter sigiloórgão
central do Sistema do Pessoal Civil - SIPEC,
so, só podendo a eles ter acesso as partes legítimas
os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Púna causa, que deles não poderão servir-se para fins
blico da União publicarão semestralmente, nos diáestranhos à mesma.
rios oficiais respectivos, os valores da remuneração
§ 22 O Banco Central da República do Brasil e
percebida
pelos agentes políticos federais e pelos
as instituições financeiras públicas prestarão inforservidores públicos federais ocupantes de cargos
mações ao Poder Legislativo, podendo, havendo reem comissão e funções comissionadas.
levantes motivos, solicitar sejam mantidas em reserva ou sigilo.
§ 12 Considera-se agente político federal, para
2
os
efeitos
desta lei, o Presidente e o Vice-Presidente
§ 3 As Comissões Parlamentares de Inquérito,
da República, os Ministros de Estado, os Senadores
no exercício da competência constitucional e legal
da República, os Deputados Federais, os Ministros
de ampla investigação (art. 53 da Constituição Fededo Tribunal de Contas da União, os Ministros dos
rale Lei n°1.579, de 18 de março de 1952), obterão
Tribunais Superiores, os juizes dos Tribunais Regioas informações que necessitarem das instituições finais Federais, os juizes federais e os Procuradores
nanceiras, inclusive através do Banco Central da Reda República.
pública do Brasil.
§ 2° A publicação dar-se-á no órgão oficial dos
§ 4° Os pedidos de informações a que se refedias 15 de julho e 15 de janeiro, relativamente ao serem os §§ 22 e 3°, deste artigo, deverão ser aprovamestre anterior;
dos pelo Plenário da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal e, quando se tratar de Comissão
§ 3° Na hipótese de não recair a data definida
Partamentar de Inquérito, pela maioria absoluta de
no § 2º em dia útil, a publicação far-se-á no primeiro
seus membros.
- -aia Utirsubseqüente.
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Art. 22 Os valores a que se refere esta lei compreenderão os vencimentos, remuneração e vantagens percebidas, a qualquer título, pelo agente político ou servidor público, inclusive diárias, horas-extras, verbas de representação e outras formas de
prestação pecuniária.
Art. 32 O descumprimento injustificado do que
dispõe esta lei constitui crime de responsabilidade.
Parágrafo único. Aplica-se ao processo de julgamento do delito definido neste artigo, no que couber, a Lei n2 1.079, de 1950.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data-de sua
publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O momento histórico que ora vivemos, e, assim, os desenvolvimentos recentes da vida política e
social brasileira, ressaltam a importância da moralidade da administração pública. Não é sequer necessário que citemos a enorme quantidade de escândalos que nos últimos anos ocorreram em nosso País:
todos se recordam deles. A persistência de tais escândalos. entretanto, não deve nos levar à desesperança ou ao cinismo. Deve, ao contrário, reforçar o
nosso empenho de lutar, em todas as frentes, pela
af1rmação da ética e da moralidade na administração
públiCa brasileira.
Um dos aspectos da moralidade pública é, sem
qualquer dúvida, a transparência da administração,
consagrada no princípio da publicidade, que se inscreveu na Constituição Federal, em seu art. 37, caput. O direito do cidadão às informações a respeito
da administração, por outro lado, goza também de
dignidade constitucional, a teor do que dispõe a Carta Política, em seu art. 52 , inciso XXXIII:
"XXXIII - todos têm direito a receber
dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado."
Parece-nos claro que a informação relativa à
remuneração percebida pelas autoridades federais,
assim como pelos servidores públicos comissionados, ou seja, pelos que têm as maiores remunerações do serviço público. não constitui algo imprescindível à seo11rança da sociedade e do Estado brasileiro.
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Ao contrário, o interesse da sociedade é no sentido
de que a transparência, a visibilidade, a publicidade da administração pública, materializadas nesta
proposição, irão colaborar para que o cidadão
identifique, no comportamento da administração, o
respeito a quem, mi· condiÇão de contribuinte, a
sustenta.
O Congresso Nacional, assim como o próprio
Presidente da República, vem reconhecendo a importância de que as informações pertinentes à situação da administração pública, notadamente a dos
servidores, sejam acessíveis a todos. A Lei nº 9.473,
de 22 de julho de 1997, que 'dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 1998 e
dá outras providências", estatui, em seu art. 48, a
obrigatoriedade dos três poderes da União publicarem, até o dia 31 de agosto de 1997, o quantitativo
dos cargos neles existentes, discriminando os servidores efetivos, estáveis e não estáveis, assim como
os aposentados, além de outras informações a respeito dos servidores que se encontram em exercício
em cada órgão.
Trata-se de um avanço, que deve ser aprofundado com a aprovação do projeto que ora submetemos à apreciação do Senado Federal. Afinal, a desinformação e as lendas a respeito da remuneração
dos servidores públicos e. .dos agentes políticos - incluindo senadores e deputados - têm contribuído,
juntamente com as irregularidades cometidas, para
que a cidadania observe os Poderes da República
com desconfiança, debilitando a nossa frágil democracia.
Importa ressaltar, por fim, que as definições
constantes deste projeto de lei implicam o rigoroso
respeito aos direitos individuais dos cidadãos e, especialmente, ao direito à privacidade. Não se requer
que sejam divulgados os contracheques mensais do
Presidente da República, parlamentar, ministro de
Estado ou servidor comissionado, de modo a violar o
direito individual ao sigilo da vida económica. Determina-se, apenas, a divulgação do quanto percebido,
semestralmente, em va!ores brutos, pelo cidadão ou
cidadã que exerce cargo ou função pública, remunerada pelo contribuinte.
- Na certeza de estar contribuindo para o processo de luta pela moralização e democratização do
Estado brasileiro, peço e espero dos nobres colegas
o apoio imprescindível à aprovação da presente proposição.
Sala de Sessões, 6 de agosto de 1997. -Senador Laura Campos.
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os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público da União deverão publicar no Diário Oficial da
União, até 31 de agosto de 1997, os seguintes conjuntos de quadros demonstrativos de pessoal, destacando cada órgão da administração direta, autarquia
e fundação:·

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
••••••••••••••••••ooooooooooo-ouooOooo••••-uoooo•••••••••••••••••••••••·••••••••••••• __

....-......-...-....•.......................

····················~--:':i"~-~--;r~------.....-..-

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania -decisão terminativa.)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes:

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os projetes serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
··Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Valmir
Cãmpelo.

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse colativo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado;

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 536, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50,§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, do Regimento lntemo do Senado Federar, requeiro sejam solicitadas
ao Excelentíssimo Senhor Ministro dã.Saúde-C1rrlos
César Silva de Albuquerque, as seguintes informações:
a) Qual o total arrecadado no Estado de Roraima, até a presente data, com a cobrança da CPMF?
b) Os referidos recursos estã0 sendo aplicados
na área de saúde em Roraima?
c) Quais os critérios adotados para sua aplicação?
d) Como foram distribuídos os recursos para
municípios e Estado?
· -e) Houve algum tipo de prestação de contas da
utilização dos recursos?
Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997.- Senador Romero Jucá.

TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULO VIl
Da Administração Pública
SEÇÃO I
- Disposições Gerais
(Art. 37)
Art. 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(ft Mesa para decisão)

LEI Nº 1.079- DE 10 DE ABRIL DE 1950

REQUERIMENTO Nº 537, DE 1997

Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.
LEI N° 9.473, DE 22 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 1998 e
dá outras providências.

·················-····,._-__. .. .,_.

.,..~-·-V"••··-·:····"';···:····-······--·······~---·-··--

Art. 48. O Poder Executivo, por intermédio do
órgão central do Sis•ema de Pessoal Civil - SIPEC,

.

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o
previsto no art. 50, § 22 da Constituição Federal, requeiro seja encaminhada ao Ministro de Estado da
Fazenda a seguinte solicitação de informações:
1) A movimentação de recursos (mês a mês),
entre 1993 e 1997, até esta data, nas bolsas de v a·
leres do Rio de Janeiro e de São Paulo;
2) A variação dos ind1ces 1::3ovespa e 18V êntrit
1993 e 1997, até esta data;
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3) O pariil dos investidores, pessoas físicas e
nas bolsas de valores de São Paulo e Rio
rie ,Janeiro, nuanto ao volume dos recursos aplica' ·o'; 'Hn,·e 1993 e 1997, até a presente data;
4) O volume de recursos (em dólar) que ingressou no Pais, tendo como objetivo a aplicação em
bolsa de valores (mês a mês), entre 1993 e 1997,
aié esta data;
5) O volume de recursos (em dólar) que saiu
·jo País, no mesmo período, oriundo de operações
de venda de ações em bolsa de valores, relativo aos
investidores estrangeiros;
6) A existência de acompanhamento pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários
o:.~anto à destinação preferencial dos recursos oriuncos para aplicação em bolsa de valores.

:'l~"~''rr.:s,

Justificação
Num momento em que a sociedade busca
consolidar a estabilidade económica derivada do
? 1ano Real, verificamos a instabilidade do sistema
financeiro frente as grandes movimentações de
capitais. Paralelamente a isso, podemos constatar
que o caráter especulativo do mercado financeiro
acaba deixando desprotegidos os pequenos investidores.
Assim, tendo em vista a necessidade de que
esta Egrégia Casa venha a conhecer melhor não só
a estrutura do mercado de capitais, bem como a formo. como ocorrem as operações neste mercado, fazse necessário que seJam remetidas, para conhecimento dos Senadores, informações que garantam
maior capacidade de esta Casa legislar sobre as
matérias financeiras.
Além do mais, é necessário que conheçamos o
real papel das bolsas de valores como alavancas
para a obtenção de recursos capazes de financiar o
desnnvolvimento económico do País.
Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997.- Senador João Rocha.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N2 538, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, com base no disposto no art. 50, §
22 , da Constituição Federal, e na forma do art. 216,
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so'ir.itadas ao Sr. Ministro de Estado da Aeronáutica as
seguintes informações:
a) Relação de aeroportos administrados pela
E rnpresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroi:JOrtuária
- INFRAERO e repectivas receitas próprias, discri-
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minadas individulamente e consolidadas por Unidade da Federação, no período de janeiro/96 a junho/97;
b) Receitas próprias totais da lnfraero, discriminadas por modalidade de serviços prestados e consolidadas por Unidade da Federação, no período de
janeiro/96 a junho/97;
c) Investimentos previstos e realizados em
cada um dos aeroportos administrados pela lnfraero, discriminados por fonte de recursos (receitas
próprias, recursos do Tesouro Nacional, financiamentos e outros) e consolidados por Unidade da
Federação;
d) Créditos da lnfraero junto às companhias
aéreas, decorrentes do não-recolhimento das taxas
de embarque e demais taxas aeroortuária, no período de janeiro/96 a junho/97, discriminados mensalmente, por tipo das principais taxas e por companhia
aérea;
e) Total do recebimento de créditos pela Intraera no período de janeiro/96 a junho/97, Jelativos as
mesmas taxas referidas no item anterior e com o
mesmo tipo de discriminação;
f) Saldo devedor das companhias aéreas à ln~Jrª!!Jo,_no período de janeiro/96 a junho/97, discriminando-se forma de financiamento, prazo de pagamento, carência, juros de. mais encargos e outros
dados relevantes;
g) Número de passageiros transportados por
todas as companhias aéreas, no período de janeiro/96 a junho/97, discriminados por companhia e por
aeroporto e consolidados por Unidade da Federa-

-ção;
h) Relação de aeroportos não administrados
pela lnfraero e respectivas receitas no período de janeiro/96 a junho/97, discriminadas por modalidade
de serviços prestados e consolidadas por Unidade
da Federação;
Justificação

É do conhecimento geral a ocorrência de lamentáveis acidentes no âmbito do transporte aéreo
do País, alguns dos quais em decorrência da falta de
infra-estrutura de alguns de nossos aeroportos, especialmente quanto a itens de segurança aeroportaâfia
A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aero-purtuária ..:: INFRAERO, órgão responsável pela administração dos nossos principais aeroportos, vem
se ressentindo, de acordo com 1nforn1ações veiculadas mi imprensa;--da i::àrêncía de recursos em mon-
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tantes suficientes que possibilitem o melhor desempenho de suas atribuições.
Nesse particular, ao que consta destacam-se a
inconstância no recebimento de recursos orçamentários oriundos do Tesouro Nacional e, também, uma
significativa inadimplência das companhias aéreas
no recolhimento das taxas aeroportuárias devidas á
lnfraero.
Este requerimento tem por objetivo colher informações precisas acerca da real situação da lnfraero, no que diz respeito á eventual insuficiência
de recursos do Tesouro, bem como em relação ás
receitas próprias, oriundas de taxas devidas pelas
companhias aéreas. Assim, de posse desses dados, será possível ao Senado Federal, se for o
caso, adotar iniciativas, tanto no aspecto político
como em relação á eventual proposição de medidas legislativas, que contribuam para dar maior segurança aos milhares de usuários do transporte
aéreo no Brasil.
Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997. - Senador João Rocha.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os requerimentos lidos serão despachados à
Mesa, para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 539, DE 1997
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 210 do Regimento Interno do Senado Federal, a transcrição no
Diário do Senado Federal do artigo publicado no
Correio Braziliense de 24 de julho de 1997, nacoluna do jornalista Gilberto Amarai, sob o título "Causa e Efeito".
Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997.- Senador Elcio Alvares.

(A Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- De acordo com o Regimento, o requerimento será
submetido à Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu o Aviso nº 476, de 1997, do
1º do corrente, do Presidente do Tribunal de Contas
da União, encaminhando cópia da Decisão nº
445/97, adotada pelo referido Tribunal, relativa ao

procedimento licitatório orientado pelo Serviço Social
do Comércio -Administração Regional de Rondônia.
(Diversos nll 41, de 1997).
O expediente ficará na Secretaria-Geral da
Mesa, aguardando o resultado do procedimento adolado pelo Tribunal de Contas da União.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - A Presidência recebeu o Aviso n 2 461, de
1997, de 24 de julho último, do Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
da Decisão n2 429, de 1997, adotada pelo referido
Tribunal, bem como_dosrespectivos Relatório e
Voto, que conheceu da solicitação da Comissão
Especial destinada a acompanhar in loco os ates,
fatos e circunstâncias que envolvem a tragédia da
Clínica Santa Genoveva, no bairro de Santa Teresa, bem como nas demais casas geriátricas no Rio
de Janeiro, e determinou a realização de autoria
no Escritório de Representação do Ministério da
Saúde do Rio e .o!aneiro, nos termos da alínea a do
item 8.1.3. do-Relatório n2 1/97, daquela Comissão.
(Diversos n 2 42, de 1997).
O expediente ficará na Secretaria-Geral da
Mesa, aguardando o resultado da auditoria do Tribunal de Contas da União, e será anexado, em cópia, ao processado do Requerimento n2 555, de
1996.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
São lidos os seguintes:
OF/GABIIIN° 671
Brasília, 6 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Dilso Sperafico e Simara Ellery para participarem, na qualidade de titular, da Comissão Mista
destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória 1.580, de 23 de junho de 1997, que
'Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás a adquirir o controle acionário da Companhia
Energética de Alagoas - CEAL. para efeito de sua
inclusão no Programa nacional de Desestatização PND", em minha substituição e do Deputado Wagner Rossi, e O$ Deputados Djandir Dalpasquale e
Ricardo Rique para participarem na qualidade de
Suplente, em substituição aos Deputados José Luíz
Clero! e Confúcio Moura.
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPSD/PSUPRONA.
OF/GAB/IfN2 672
Brasília, 6 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Odacir Klein e Hélio Rosas para partici·
parem, na qualidade de Titular, da Comissão Mista
destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória 1.579-10, de 23 de junho de 1997, que
"Altera a redação dos arts. 14;18,34,44 e 49 da Lei
n~ 9.082, de 25 de julho de 1995, dos arts. 19 34 35
e'§ 42 do art. 53 da Lei n2 9.293, de 15 de juiho,de
1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os
exercícios de 1996 e 1997", em minha substituição e
do Deputado Wagner Rossi, e os Deputados Barbosa Neto e Silas Brasileiro para participarem na qualidade de Suplente em substituição aos Deputados
José Luiz Clerot e Confúcio Moura.
Por oportuno, renovo a Vossa Excélência protestos de consideração e apreço. - Deputado Geddel
V"leira Uma, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSLIPRO·
NA.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Serão feitas as substituições solicitadas nos ter·
mos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item único:

Primeiro dia de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2 54, de 1995, tendo corno primeiro signatário o Senador Ronaldo Cunha Lima e
outros Srs. Senadores, que dá nova redação
ao § 22 do art. 102 da Constituição Federal
(efeito vinculante), tendo parecer sob n2 385,
de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jefferson
Péres, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário
que, nos termos do art. 363 do Regimento
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Interno, a matéria constará da Ordem do Dia
durante três dias úteis para discussão,
quando poderão ser oferecidas emendas
que não envolvam o mérito.
Tn:.nscorre hoje o primeiro dia de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
(Pausa.)
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra, para uma comunicação
inadiável, ao nobre Senador Abdias Nascimento.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BLOCOIPDTRJ. Para uma comunicaÇão) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, sob a proteção de Olonum, inicio
este pronunciamento.
Ocupo esta tribuna para manifestar minha indignação com as intimidações, ameaças e tentativas
de desmoralização de que está sendo vítima a Sr'
Theresa Martha de Sá Teixeira, minha Chefe de Gabinete no Senado, com a publicação pela imprensa
de fatos distorcidos e mentirosos, insinuando comportamento indigno e irregular com relação à conta
bancária do falecido Senador Darcy Ribeiro, de
quem foi dedicada Chefe de Gabinete nesta Casa
por seis anos.
Trata-se, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, de funcionária de carreira do Senado, com 20
anos de serviço, durante os quais foi Chefe de Gabinete de vários Senadores. Sempre reconhecida
como servidora competente, responsável e, acima
de tudo, de moral e conduta irretocáveis, merecedora, por esses atributos, da confiança absoluta de todos os Senadores com quem tem trabalhado.
Com Darcy Ribeiro - a quem tive a honra de
substituir nesta Casa após seu falecimento -, trabalhou desde 1991, contribuindo, com sua eficiência na
Chefia de Gabinete, para o excelente desempenho
parlamentar daquele grande político e intelectual.
Sua competente assessoria dava-se tanto na elaboração de projetas quanto no acompanhamento de
toda a sua atividade em comissões técnicas, e até
mesmo no Plenário, o que era do amplo conhecimento de todos aqueles que acompanhavam o trabalho legislativo do saudoso Senadc.r. Também
coordenava e editava a revista Carta, da qual se publicaram 16 volumes.
Além disso, como amiga particular, Theresa,
juntamente com seu marido, Jairo Teixeira, e seus

Agosto 1997

_ANAIS DO SENADO FEDERAL

dois filhos menores, foram para Oarcy a família que
ele não tinha em Brasília, tendo-lhe sido extremamente dedicada em seus últimos anos, nos quais, já
doente, passou a considerá-la a pessoa mais importante de sua vida, a ponto de lhe confiar os assuntos
mais reservados, a administração de sua casa, as
decisões sobre seu tratamento médico, enfim, sua
própria vida. Assim, era mais do que natural que
Darcy lhe confiasse as missões mais sigilosas, esperando que as cumprisse mesmo sob o risco de enfrentar futuros embaraços. Foi o que ocorreu cerca
de 1O dias antes de seu falecimento.
Estando ela ausente desta capital, em férias
no sul da Bahia, Darcy elaborou, no dia 6 de fevereiro, juntamente com assessor de sua confiança,
documento, por ele devidamente assinado, autorizando Theresa, tão logo retornasse a Brasília, a
providenciar o saque total do dinheiro depositado
em sua conta- corrente no Banco do Brasil. O objetivo era o pagamento de gastós com empregados e de outras despesas pessoais do Senador,
sendo o restante destinado, em caráter sigiloso, à
pessoa indicada no referido documento. Para tanto, deixou-lhe assinado um cheque em branco a
ser preenchido no momento do saque, após apurado o saldo credor. O dinheiro deveria ser inicialmente depositado na conta pessoal de Theresa e,
depois, transferido a quem de direito. O talão de
que fazia parte esse cheque lhe foi entregue pelo
banco no dia 13 de dezembro de 1996- e não em
outubro, como saiu publicado -, e o saque se deu no
dia 17 de fevereiro deste ano.
Tudo foi feito, então, por Theresa, como fora
pedido e instruído pelo Senador Darcy. Só que, ao
sacar o cheque, às 11 horas da manhã do primeiro
dia útil após seu retomo a Brasília, estava o Senador
internado no Hospital Sarah Kubitscheck. Jamais poderia Theresa imaginar que ele fosse falecer às 19
horas desse mesmo dia. Ainda mais que mi véspera,
à tarde, plenamente lúcido, Oarcy se reuniria no hospital com assessores, dando-lhes instruções a respeito da abertura, no dia seguinte, do Seminário sobre a Amazõnia, que ele estava determinado a presidir e que trataria do Projeto Caboclo, uma de suas
meninas dos olhos.
Ao enfatizarem o fato de Theresa ter sacado
o cheque no dia da morte de Darcy, seus caluniadores estão claramente sofismando. Afinal, ninguém, nem mesmo uma pessoa tão próxima dele
como Theresa, poderia imaginar que ele viri~~ f<!lecer exatamente naquele dia. No documento em
que Darcy autorizara o saque, ficou estabelecido

que isso seria realizado com ele ainda em vida como de fato aconteceu -, e não post-mortem,
como alguns querem fazer entender. A outra questão levantada pelos detratores de Theresa é que
ela seria obrigada <tJevelar o nome da pessoa a
quem repassou o dinheiro, sob a alegação de que
sua recusa em fazê-lo implicaria uma atitude irregular e antiética.
Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
se o falecido Senador Darcy Ribeiro prescreveu o
sigilo sobre a identidade do destinatário do dinheiro, é claro e evidente que deve ter havido uma razão muito forte para que procedesse desse modo.
Não cabe, assim, a ninguém contrariar sua vontade, mesmo porque, ao morrer, ele não deixou herdeiros necessários, isto é, mulher ou filhos, tendo
assegurado em testamento, dois anos antes de
sua morte, a en';rega de alguns de seus bens a diversos parentes e amigos e também à Fundação
que leva seu nome.
O que, portanto, deve ficar bem claro é que o
ato do saque foi absolutamente legal, sem qualquer
subterfúgio, totalmente transparente, autorizado em
documento escrito e assinado pelo própio Darcy Ribeiro. A atitude de sua Chefe de Gabinete, não revelando a destinação do dinheiro, mesmo sob as pressões e ameaças que vem sofrendo, é mais uma demonstração de sua lealdade á ele, lealdade que se
mantém após a morte do saudoso Senador, da mesma forma como se dera em vida.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nobre Senador, comunico a V. Ex" que, infelizmente,
seu tempo já foi extrapolado, e há vários outros oradores inscritos.
Por isso, eu pediria a V. Ex" que desse como
lido o seu pronunciamento. A Presidência autorizará
a sua publicação na íntegra.

o 5A. -ABDIAS NASCIMENTO - Se não é
possível a prorrogação por alguns mi!)utos para eu
terminar, rendo-me à sua determinação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Não
é a minha determinação, nobre Senador; é o Regimento Interno do Senado. Faço isso em função do
respeito que temos aos demais oradores inscritos.
Agradeço a V. Ex".

O SR. ABDIAS NASCIMENTO- Muito obrigado.
SEGi.JE RESTANTE_QO_DISCURSO
DO SR. SENADOR ABDIAS NASCIMENTO
DADO COMO LIDO:
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Daí vir eu a público tratar deste assunto, na
condição de substituto de Darcy Ribeiro. Em primeiro lugar, para defender a honra e a dignidade de minha Chefe de Gabinete, em quem deposito total confiança, e que está sendo crucificada por matérias de
jornal escritas sob encomenda para tentar intimidá-i<)
e desmoralizá-la. Tanto assim que suas respostas
não foram até agora publicadas. Em segundo lugar,
move-me o sentimento de amizade que sempre tive
para com Darcy Ribeiro, e minha revolta ao ver
nome explorado por pessoas que, embora se intitulando suas 'amigas•, na prática demonstram claramente que nunca foram. Caso contrário, não estariam
empenhados em envolver num escândalo sua imagem
de grande brasileiro, num episódio que pode trazer a
público detalhes de sua intimidade que ele preferia
preservar tanto que assim o determinou por escrito.
Para melhor ilustrar este pronunciamento, peço
que dele faça parte integrante cópia do documento
em que Darcy Ribeiro autoriza sua Chefe de Gabinete a mov1mentar sua conta, com a devida omissão
da clausula em que estabelece o sigilo sobre a identidade do destinatário do dinheiro, para que deixem
de pa1rar dúvidas sobre um ato praticado por uma
func10nána leal em cumprimento a uma delicada
m1ssão que lhe foi confiada. Finalmente, a fim de
perm1t1r a todos uma melhor avaliação do grau de
am1zade e confiança que- Darcy Ribeiro depositava
em Theresa Martha de Sá Teixeira, procederei à leitura de um trecho do livro As confissões, autobiografia desse Ilustre brasileiro que se encontra em fase
final de ed1ção.
•Am1ga muito amiga, queridíssima, é Theresa
Martha, que de burocrata chefe do meu gabinete no
Senado, se converteu na amiga mais chegada e
quenda que eu tenho hoje. Inclusive me deu o amor
de seu mando, Jairo, e de seus filhos, principalmente Bu, que me fez seu tio mais amado. Assim é que
tenho, embora sozinho, em Brasília, uma família inteira, como nunca tive.
Aliás, isto sempre me aconteceu. Devo ter cara
de bezerro desmamado. Até as donas de pensão de
estudantes, como O. Marucas, de Belo Horizonte,
me devotaram grandes amizades e me cuidaram por
décadas, mesmo depois que saí da casa delas.
Com minha santa Thereza é diferente. Ela se
apegou a m1m com uma amizacje profuncla qu_e,_ superando todas as relações funcionais, me coloca nas
mãos dela. que me cuida. doente ou sadio. Manda
em mim como n1nguém mandou. Um horror. Faço de
conta que detesto esse domínio, mas 11a verdade
vivo é do leite do calinho de Theresa. Nosso apego

provoca ciumes violentos oe velhas amigas - nenhuma delas está disposta a me dar o zelo carinhoso
que Thereza me dá, mas têm inveja. Apesar de nossas diferentes abissais de idade, minha relação com
- Theresa é mais de filho com a mãe que qualquer outra coisa. Ela me passa pito e faz ameaças, mas me
dá uma segurança inestimável nesta solidao em que
vivo. Eu sou tão sortudo que aéhei e adotei uma família já feita, com mulher e marido, um filho de 11 e
um de 14, gente linda e principalmente risonha. Na
família de Theresa quem fecha a cara emburrado
leva pito grosso, inclusive eu, meio casmurro, sou
obrigado a mostrar os dentes em doces sorrisos. A
devoção -de Theresa se espraia soore minha casa, que
não é minha, é dela. Ela é quem contrata os empregados, faz a feira, contrata enfermeiras, e obriga todo
mundo a me servir contente. Nos hospitais, os médicos sabem que não adianta fátan::o-nnneu Irmão médico. Quem manda em minhas doenças é a Theresa.
Sem Theresa, que seria de mim? Por temperamento, eu sou um homem alegre, mas de pouca
fala. Brinco um minuto com cada pessoa que se
acerca de mim, falo alguma barbaridade e os mando
embora. Só sei viver sozinho, comendo palavras escritas e escrevendo mais palavras. Suportar-me é,
por isso, tarefa dura. Importa em agüentar brutalidades ocasionais, horas e dias de mudez criativa, em
que só quero falar comigo. mesmo, a troco de uns
instantes de ternura. Theresa, doida que é, me suporta, tal qual sou, feliz ou pelo menos risonha de
estar a meu lado, ao alcance da minha voz, onde
quer que eu esTeja. Qúal é a razão deste vínculo
profundo, que mal pode ser descrito em palavras
como amizade, dedicação e muita, muita ternura?
Oüal que seja essa razão, Theresa está profundamente afetada por ela, enferma de mim. O diabo é
que eu também estou enfermo de Theresa, porque
agu-enta-la, às vezes, é um saco. Sobretudo quando
fica brava, passa dias sem querer me ver, ou quando chora caudalosa. Fica detestável."

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ABDIAS NASCIMENTO EM SEU DISCURSO:
RECOMENDAÇÕES DO SENADOR DARCY RIBEIRO PARA
CELSO MEDEIROS/THERESA TEIXEIRA
Brasília, 6-2·97.
Gabinete do Senador Darcy Ribeiro
Deixo em poder do meu assessor, Celso Ramos de Medei-

ooôi3

ros, cheque n'
da m1nha C/C n' 232.333·5. da ag do Senado Federal, por mim assmado em branco, que deverá ser en-
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trague à Sr' iheresa Martha de Sá Teixeira, minha Chefe de
Gabinete, imediatamente após sua chegada das félias, o que
deverá <>Correr por volta do dia 13 de fevereiro, para utilizá-to da
seguinte forma:
1} Efetivar o saque de todo o dinheiro constante de minha
conta corrente, bem como de aplicações existentes em fundos.
Fe~o isso, transferir imediatamente para a conta pessoal de ihe-

resa Martha de Sá Teixeira: Como garantia proceda da forma que
Theresa sempre faz: tire cópia do cheq• te devidamente preenchi·
do no valor total do saque, do deposito preenchido para a conta
da iheresa e do extraio da minha conta.
2) Estando o dinheiro ne conta da Theresa, peço que ela

laça todos os pagamentos de minhas contas pessoais, com empregados domésticos, despesas de casa, e outraS despesas que

se fizerem necessárias, a critério de Therasa, mas somente com
gastos referentes a Brasilia.
4} Peço ao Celso que oriente a Theresa que deverá fazer
tudo isso, caso eu não possa orientá-la a tempo. Se me acontecer algo sem que ela esteja em Brasflia, autorizo você a executar
essas ações imediatamente. A iheresa poderá não concordar,
mas conto com você para fazer valer a minha vontade e manter
sigilo absoluto desse meu pedido.
5} Se a minha família vier a requerer direitos sobre

essà

minha conta de Brasma acima referida, tentando pressionar a
Theresa como aconteceu da outra vez (Caso da Pasta Preta}, autorizo você a quebrar o sigilo e tomar público este documento.
Celso, mais uma vez obrigado, você foi a melhor descoberta aue a Theresa fez depois do Jairo.
ThA tR adoro bem.

Durante o discurso do Sr. Abdias Nascimento, o Sr. Antonio Garfos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra à primeira oradora inscrita para o período após a Ordem do Dia, Senadora Emília Fernandes. (Pausa.)
A SR1 BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra a V. Ex", pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14, VIl, do Regimento Interno.
A SR• BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradcra.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, os
últimos acontecimentos ocorridos com a PM, principalmente no Rio e em São Paulo, trouxeram uma
preocupação a todos nós. O Congresso Nacionaf
manifestou-se, por intermédio da Câmara-dos Deputados e do Senado, a respeito dos vários aspectos
que levaram a PM a uma greve e a uma passeata. O

Congresso também contribuiu para ;;:.,ç, ã (!rev0 ....,>sasse, sem que trouxesse maiores trnr.srorn:;s 1~.;!~
somente aos cidadãos, como tambor,; <'.(;3 ·".ê·.;
Da tribuna oo Sena ao, tivemos a ::,.:;or:t:;ci.~~;...
de nos manifestar a respeito da situaçao :;,m que ~a
encontravam as PMs no País, desde a nec&ssir!é;oe
da sua reformulação e capacitaçáo até a ausência
de política salarial e habitacionai para C• seior. C: preciso fazer com que a sociedade possa ver 'lüs;;c..>
servidores alguém que vem em sua aeíesa e n;:o
apenas pessoas que atemoriza:
Vários episódios levaram a sociedade, ass~.:::;
tada com o comportamento da PM, a reGi1açar "'
-idéia de conceder aos PMs qualquer :;,umento s=.;:
rial ou outro auxílio cjue respondesse as reivi1Jdk:c:ções feitas há alguns anos. Entendemos qua, :-:., :;
Governo Federal não tomasse imedialameme ··:!::.;.:;.
tivas que já tinham sido discutidas pelo Ministári·~· ;:::=.
Justiça, juntamente com a sociedade civil, no ::ut: :. :z
respeito à PM e à Polícia Federal, as conseqü&r··~!as
seriam gravíssimas. Ocorreram vários episódioc. !amentáveis por ocasião da greve.
Hoje, com o propósito de colaborar, a Co-nissão de Assuntos Sociais convocou urría audiência
pública, que se está realizando neste momento, nara
que pudéssemos discutir com os representantes c:;:
Polícia Federal e da Polícia Militar os problemas ou<.·
as afligem e buscar uma saída, não apenas pc-:rG c.·
episódio relacionado com as reivindicações salarr::>is,
mas também com a questão da unificação e d;~ r7'' • ·
nicipalização das polícias.
Estamos, então, convidando todos os Sm. ~ ..,.
nadores a comparecer à Comissão de Assuntos 30ciais para essa audiência pública, que- espere-, 3
partir das exposições feitas e do diálogo com o <3ovemo Federal, por intermédio do Ministério da JL.strça e da Secretaria de Direitos Humanos, contrib:.Jirá
para pôr fim a essa situação que se tornou perigosa
e grande preocupação a todos nós.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelc) Como segundo orador inscrito para o período após a
Ordem do Dia, concedo 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, vivemo,-, 11m
-~momento histórico em que a confiança na Naçã•' norece estar voltando aos brasileiros. Afinal, a g11erra
contra a inflação, após tantas tentativas infrutít.,; 2s.
mostra-se vitoriosa.

a
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A estabilização da economia, juntamente com
várias outras reformas econõmicas e institucionais
que vão aos poucos encaminhando-se, pode criar
condições para um real e substancial crescimento de
nossas forças produtivas.
As riquezas geradas por esse crescimento devem ser distribuídas à população na forma de melhor educação, saúde, infra-estrutura e também por
meio do efetivo aumento de renda.
O Plano Real, com seu objetivo principal de domar a inflação, é um meio e não um fim em si mesmo. Sem dúvida, sabem disso os seus artífices e
condutores.
Não obstante, na ânsia com que se perseguem
os objetivos imediatos, constatamos que os objetivos
intermediários e finais podem ser postergados mais
do que o desejável.
Outro risco sério é que as medidas tomadas
para controlar a inflação contenham efeitos que não
se manifestam imediatamente, mas que, ao surgirem, poderão causar danos profundos ao sistema
econõmico.
Não pretendemos anunciar aos nobres Senadores perspectivas sombrias para o futuro, "desafinando o coro dos contentes'. Não julguemos, entretanto, que está ganha a batalha que travamos para o
soerguimento da economia nacional. O caminho
apresenta muitas incertezas, trechos pantanosos e
armadilhas.
Seria talvez de mau tom lembrar mais uma vez
o exemplo do México, da Tailândia e de outros países? O fato é que não existe, nem pode existir, uma
fórmula pronta que resolva os problemas da economia brasileira.
É desejável que haja menos posições dogmáticas por parte de nossos economistas e governantes,
e mais capacidade de observar e avaliar a realidade,
fazendo os ajustes e as correções de rumo que se
mostram necessários.
A esse propósito, não podemos deixar de mencionar nossa política cambial. Acompanhamos todos
com apreensão, mês a mês, o baixo desempenho
da balança comercial brasileira. Esse é, sem dúvida,
o efeito negativo mais visível da supervalorização do
real, ao tomar mais atrativas as importações do que
as exportações. Não podemos ignorar esse péssimo
sintoma da saúde de nossa economia.
Entretanto, a acumulação de sigmficativa valorização real da taxa de câmbio pode trazer uma série de outros efeitos danosos. culminando no cha·
mado choque externo, com a fuga desordenada
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dos capitais investidos no País, tal como ocorreu
no México.
São várias as vozes que se têm levantado para
advertir quanto a esses riscos. Um sólido estudo elaborado pela professora Eliana Cardoso, ex-chefe da
Assessoria Internacional do Ministério da Fazenda, é
um dos mais convincentes no sentido de mostrar
que os rumos da nossa política cambial precisam ser
corrigidos, de modo conseqüente e sistemático.
Sobre esse tema, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estará sendo sabatinado amanhã, na Comissão
de Assuntos Econômicos, o economista Gustavo
Franco, e essa será uma das perguntas que farei,
porque ele tem afirmado, com convicção, que precisamos manter essa âncora cambial, essa estabilidade. Há vozes discordantes, como é o caso de Eliana
Cardoso.
Trabalhando Nualmente como pesquisadora
do Fundo Monetário· Internacional, Eliana Cardoso
ressalta o importante papel desempenhado pela sobrevalorização como âncora antiinflacionária, durante o primeiro estágio de redução de uma inflação
anual de quatro dígitos.
A persistência do uso desse instrumento, no
entanto, de acordo com o seu estudo, está prejudicando o setor industrial e aumentando o desemprego.
A distorção da taxa cambial provoca dois sé· rios problemas. Como há um forte estímulo ao consumo de bens importados por empresas e pessoas,
uma vez que eles saem mais baratos em real, a poupança interna é dizimada. Em decorrência, a governo é forçado a aplicar uma política monetária altamente restritiva, com elevadas taxas de juro para
atrair o capital extemó, o que toma pouco atraentes
os investimentos produtivas.
A verdadeira garantia da estabilidade viria, na
opinião da professora, com a ajuste fiscal, mediante
reformas lentas e duradouras. Como é necessária
uma estratégia para sobreviver nesse período, ela
recomenda a gradual desvalorização do real, de
modo que sejam evitados os problemas apontados,
bem como os riscos que a persistência da defasagem cambial pode trazer no futura.
•A experiência mexicana - diz o seu estudo mostra que os custos da sobrevalorização vão se
acumulando aos roucos e explodem subitamente
(... ). Enquanto as reservas e os fluxos de capital estiverem à disposiÇão. a tentação de continuar usando
a taxa de cârn61o para manter ã inflação sob controle
parece irresistível."
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De fato, não é fácil deixar de ceder ao encanto
de um índice de inflação que continua minguando
docilmente. Mas, ao mesmo tempo, alguns sérios
problemas se agravam. A dívida pública interna
cresce assustadoramente, levada pelas altas taxas
de juros, e nossas exportações patinam no plano inclinado da defasagem cambial, enquanto as mercadorias importadas inundam o mercado.
No ano passado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, só de salmão, importamos cerca de
US$300 milhões, US$70 milhões de alho, alguns milhões de cebola. Ou seja, exceto o salmão, os produtos importados estão mais baratos do que os produzidos aqui, devido à taxa cambial, como é o caso
do milho, cuja saca de 60 qui)os está custando cerca
de R$4,00 ou R$5,00, tomando-se desinteressante
produzir no Brasil, pois é mais fácil importar. Mas.
até quando?
O Governo entende que a superação dessa
desigualdade se daria com o aumento da produtividade de nossas empresas.
•A dura realidade- diz a Dr" Eliana -é
que o crescimento da produtividade no setor
de bens exportáveis teria de superar o razoável para justificar o tamanho da valorização do câmbio que ocorre no começo dos
programas de estabilização baseados na
taxa de câmbio."
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Quanto mais se posterga a correção. pior será o
ajuste feito com atraso".
Devemos concluir, de acordo com as lições de
Eliana CarJoso e de vários outros economistas eminentes que se têm detido sobre a questão, que é
preferível conviver com uma inflação um pouco mais
alta, enquanto se realiza o ajuste do câmbio, do que
manter indefinidamente uma balança de pagamentos deficitária, caminhando para um eventual colapso cambial.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a coragem de lançar um plano profundamente renovador,
como foi o Plano Real, deve ser conseqüentemente
seguida pela coragem de mudá-lo na hora certa.
Um governo profundamente comprometido
com o deslino do País e de seus cidadãos não pode
deixar-se embevecer pela cantilena das pesquisas
de opinião favoráveis. É preciso que todos nós estejamos atentos, de olhos abertos.
É necessário tratar o Plano Real não como um
totem intocável, mas como um instrumento para realizar o verdadeiro desenvolvimento económico e social da Nação.
:
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, como
terceiro orador após a Ordem.do Dia. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli-

cy.
Realmente, é equivocada a idéia de que as forO SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP.
ças de mercado, aluando sozinhas, darão às emprePronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orasas nacionais a produtividade e a competitividade
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero
necessárias para fazer face à concorrência externa.
registrar, por sua importância, a relevância dos daHá sinais de que_a equipe económica começa
dos divulgados ontem pelo IBGE sobre a escolaridaa abandonar a ortodoxia liberal do laissez-faire em
de das crianças brasileiras. Há 2,7milhões de criantroca do que podemos chamar de "prolegômenos de
ças até 14 anos de idade fora das salas de aula.
uma política industrial".
Ainda que tenha havido uma melhora nos índiÉ preciso, sob esse ponto de vista, que o Goces de escolaridade, isso por exemplo pode ser indiverno assuma um papel ativo em assegurar condiçõcado pela velocidade do aumento de escolarização
es de produção para a indústria nacional, bem como
dos jovens entre 15 e 17 anos. Em 1980, 48,8%
para a agricultura, abrangendo políticas adequadas
desse segmento estavam matriculados em alguma
de financiamento, de juros, de impostos e de câmescola. O índice subiu para 55,3%, em 1991, reprebio.
Uma medida a ser saudada, na área tributária,
sentando uma expansão de 6,5% em 11 anos. Em
1996, a taxa era de 66,8%, ou seja, 11,5% a mais,
foi a de isenção do lCMS relativo aos produtos exem cinco anos.
portados. -Agora o Governo anuncia mudanças para
Ressalto, Sr. Presidente, que se trata de uma
aperfeiçoar 0 sistema de bandas cambiais, 0 que _
melhora, mas ainda é muito baixa a escolarização:
pode representar um primeiro e tímido passo no sentido de atingirmos uma política cambial mais realista
66,8% dos jovens de 15 a 17 anos freqüentando a
e sólida.
___eJ>cola._ ~Iltl"§l os mais jovens, 9!>_írl_d!cadc>n~s são,
ainda que de melhora, extremamente graves.
Alerta ainda a professora Eliana que "déficits
em conta corrente não são tolerados indefinidamen- _ __ _ Por que razão ressalto que há ainda 2,7 milhões
te pelos mercados de capital internacionais: (...j- - -de-cri<Úlçasate-f4- anos de iaade -!Ora das salas âe--
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·. ·le'i ·· iesmo aqui em Brasília, onde funciona o Pro. S~rna Bolsa-Escola, que justamente procura dar às
..rnílías carentes a oportunidade de terem as suas
:anças freqüentando a escola, vemos cenas corria
:;stampada hoje na primeira página de O Globo e
Estado de S. Paulo, em que o Diretor da Área
.. :cterna, Gustavo Franco, indicado para ser o Presi-mte do Banco Central, está ao lado de crianças
.ue estão solicitando esmolas ao futuro - caso seja
)!Ovado o seu nome- Presidente do Banco Cen>1. F.ssa cena se repete em quase todos os lugares
_" L~1stnto Federal e cidades brasileiras.
:,inda na última sexta-feira, na Favela da Paz,
ofront€ <>.o metrô de Taquera, na Cidade de São
'"Jio. uma mãe que trabalha três vezes por semana
···>rn<.J doméstica e que deixava suas cinco crianças
~m otma amiga com quem dividia o barraco e que,
·_.or s•Jél vez, tinha uma outra criança pequena, essa
:-üe. <!.pós o trabalho, ao voltar para casa, soube
Uf! sun criança de três anos havia sido morta no in-?ndoo ocorndo no seu pobre barraco. Ali, outra
ompanheíra sua, de vinte anos, que por um peque'! problema havia deixado sua criança de três anos
~ c~st•go. lo• surpreendida quando três barracos fom uK.end•ados. As crianças acabaram sendo feri.;s DPio •ncêndio, tendo uma delas sido morta.
f'sta é uma cena recorrente na cidade de São
auJo· mães solteiras ou abandonadas por seus malos. o•1e têm urna, duas, às vezes cinco crianças
~~o;no; rnndições, sem creches suficientes na vizi"'"Ç'" "l~abam deixando suas crianças em barra..; n.,~ f?v'!las, que muitas vezes são objeto de acilrtf!<;, quando não de incêndios como esse que
·•:!c!! a voda daquela criança.
Sr. Presidente, se o novo Presidente do Banco
avaliar que, para além das questões de polí·~'l cambial, para além das questões do Proer visan:o saivar as instituições financeiras, se realmente
.>Juver interesse em erradicar a miséria, deve ter
>Bocupações além daquela de simplesmente conter
-~rezcirnento dos preços, segurar a inflação.
Para isso. faz-se necessário uma política eco.lômicn que garanta maior crescimento da econom1a,
·••elho• es oportunidades de emprego e efetiva erradi'"cão ct2 pobreza mediante instrumentos que orga·,i.~em "' distribuição da renda, como o Programa de
·ti;<:!ni':• de Renda Mínima e o Programa de Bolsa:.~(;Gi:l, c;ue. Inclusive, acaba de ser distinguido com
,;Iene ,,•J 3 orêrnio uor parte da Unesco, que irá orga,·;.z;:;~ '·" .~ :J<1CG>1Ír0 internacional para examinar seus
~f2Hú6 p,... ":!tiVOS.
~entrai
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
. __ da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá .
(Pausa.)
Concedo a- palavra ao nobre Senador Ernandes Amorim. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Gilvam Borges. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Joel
de Hollanda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, faço questão de anexar aos Anais da
Casa dois ofícios que enderecei ao Presidente da
República e ao Governador de Estado do Rio Grande do Sul, Antonio Britto, porque na reunião da Bancada gaúcha da Câmara e do Senado hoje pela manhã e à tarde fiz uma exposição que foi aprovada
por unanimidade.
A questão me parece muito simples, mas muito
importante para nós do Rio Grande do Sul. Está sendo feito um acerto de contas entre o Estado do Rio
Grande do Sul e o Governo Federal, e considero
muito importante a questão referente aos números
que vou apresentar sendo que dois deles se referem
a privatizações.
Prestou-se hoje uma homenagem muito bonita
ao Presidente Geisel. Eu, adversário permanente de
S. Ex", pois o Presidente Geisel era um dos integrantes do regime militar, e eu participei da oposição
permanente ao regime, conheci bem o Presidente
Geisel e, em muitos aspectos, tenho grande admiração por ele. Uma dessas questões foi o Terceiro
Pólo Petroquímica do Rio Grande do Sul. Era líder
_da oposição, que à época tinha 33 deputados na assembléia legislativ<~. enquanto o Govemo, cujo governador era nomeado, tinha 22 Deputados.
Lançado o debate da implantação do pólo petroquímica, lançaram-se contra nós todas as forças:
São Paulo e Bahia queriam duplicar os seus pólos; o
Rio queria fazer_Q_pó_lo do Rio e o Paraná queria
criar o do Paraná.
O Presidente Geisel fiÇQJJ numa situação que
ele considerou muito delicada, porque achava que

seria uma 'gauchização", uma ato muito parcial criar
o pólo no Rio Grande do Sul.
Fui presidente, apesar de líder da Oposição,
de uma comissão especial que fez um longo debate
em tomo da implantação do pólo petroqufmico. No
meio de todo esse debate, lembro-me de uma reunião, na qual todas as forças do Rio Grande do Sul
estavam presentes: o Cardeal D. Vicente Scherer, o
Presidente do Tribunal, o Comandante do Terceiro
·
Exército, enfim, todas as forças.
Essa reunião realizou-se em Santana do Livramento para - usando uma expressão bem gaúcha encostar o Presidente da República na parede e cobrar o pólo para o Rio Grande do Sul.
Guazelli, que era o Governador, citou todas as
autoridades e disse: • Em nome de todo o Rio Grande do Sul, vai falar o líder da oposição, Deputado .
Pedro Simon.'
Eu falei. Fiz uma análise do Rio Grande do Sul,
uma análise dos Presidentes gaúchos como o Dr.
Getúlio e como o Dr. João Goulart, como Costa e
Silva, que, no entanto, para o Rio Grande .do Sul,
pouco fizeram. O gaúcho, quando chega a um cargo
federal, acha que é feio ajudar o Rio Grande do Sul,
acha que ele tem de olhar para o Brasil.
Mostrei ao Presidente a importância e o significado de ele ter tomado uma decisão histório:;a .;orno
a construção do pólo para o Rio Grande do Sul. Ele
assinou o terceiro pólo para esse Estado e o pólo foi
construído.
Há pouco, na sessão que homenageou Geisel,
o Sr. Ângelo Calmon de Sá, que, na época, era Ministro da Indústria e Comércio, contou-me que foi ao
Presidente e disse: "Presidente, o senhor acha correto começar agora a construir um pólo no Rio Grande do Sul? O senhor não acha que era muito mais
importante e muito mais normal duplicarmos o da
Bahia?' - fiquei sabendo hoje, não sabia desse detalhe. O Presidente Geisel respondeu a ele: 'Olha,
meu filho, não vem com essa história. Porque, quando fiz o da Bahia, São Paulo dizia a mesma coisa:
olha, Presidente, não é melhor duplicar o de São
Paulo do que fazer o da Bahia? Agora, vocês estão
vindo com a mesma coisa. Assim como eu fiz o da
Bahia e não dupliquei o de São Paulo, vou fazer o
do Rio Grande do Sul e não vou duplicar o da Bahia.
Você, baiano e Ministro da Indústria e Comércio, vai
ao Rio Grande do Sul ajudar a coordenação da implantação."
Na implantação desse pólo, o Governo do Rio
Grande do Sul gastou mais de US$250 milhões. porque tinha interesse. Toda a infra-estrutura, toda a

parte de defesa do meio ambier~te, _o problema da
poluição - V. Ex" sabe que é esse o problema número um de um pólo, na indústria petroquímica do
mundo inteiro - foram pagos pelo Governo do Rio
Grande do Sul.
Quando eu era Governador, fizemos uma reunião de pólos do mundo inteiro e o do Rio Grande do
Sul foi considerado padrão na modernidade do combate à poluição. Todo aouele trabalho foi feito c.om.o
dinheiro do Governo do Rio Grande do Sul. Só ali,
mais de US$250 milhões. Estou pedindo - não sei a
opinião de V. Ex"-, num ofício ao Presidente daRepública, o seguinte: se o pólo foi privatizado e se,
sendo privatizado, o Governo vai receber uma alta
importância com relação a essa privatização, seria
justo que a parte que o Rio Grande do Sul implantou
fosse ressarcida. V. Ex" não acha justo?
O Rio Grande do Sul trabalhou por um pólo
que era para o Brasil. No momento em que o Governo privatiza e considerando-se o dinheiro que vai receber nessa privatização, é natural que o Rio Grande do Sul seja compensado. E o Governador Britto não sei se V. Ex" leu na Folha de S.Paulo - fez
uma publicação dramática, mostrando o esforço que
os Governadores estão fazendo, as dificuldades que
eles estão enfrentando com a política de câmbio,
com a política das importações, com a diminuição do
preço das exportações, com 6' plano que está tirando
20% das receitas nesses impostos excepcionais que
· estão sendo traçados. Seria uma fonna natural e lógica de fazer essa compensação. O Governo privatizou, ganhou, recebeu em troca. Então, repito, que
haja uma compensação para o Rio Grande do Sul
com relação a essa parte.
É o apelo que faço na carta que eu, neste momento, publicamente, envio ao Presidente da República e ao Governador do Rio Grande do Sul. E a
Bancada, toda a Bancada, os três Senadores e todos os Deputados Federais, de todos os Partidos, se
solidarizaram, pois essa vai ser uma proposta do Rio
Grande do Sul.
Outra situação idêntica é a da Aços Finos Piratini. Por coincidência, também Deputado de Oposição, Chefe da Oposição, fui Presidente da Comissão
da Aços Finos Piratini.
O Rio Grande do Sul tinha mágoa por não ter
uma indústria de fe.riQ_d_e_aço~_f'.la época, o projeto
era considerado revolucionário devido a usar-se o pó
de carvão, por melo de um processo. com um dos
melhores aços do mundo. O Governo do Estado
construiu a Aços Finos Piratini. Endividou-se, fez um
esforço enorme. mas a construiu. Eu era Deputado
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Estadual e Presidente da Comissão. Fizemos um esforço dramático e tremendo para conseguir a autorização do Governo Federal no sentido de que o Rio
Grande do Sul produzisse aço. Construímos a Aços
Finos Piratini com o dinheiro do Governo do Estado.
Muitos setores da Aços Finos Piratini foram
projetados para produzir 450 mil toneladas de aço.
Mas a fábrica só teve uma capacidade de produção
que não atinge a 150 mil toneladas. Também aqui o
Governo do Estado do Estado do Rio Grande do Sul
se viu impossibilitado de completar o projeto. Por
não ter condições para completá-lo, um projeto de lei
da Assembléia Legislativa transferiu a Aços Finos Piratini para o Governo Federal com o compromisso
de que ele completasse o projeto de 450 mil.
O que aconteceu? O Governo Federal não
completou o projeto e agora privatizou a empresa.
Se privatizou, parece-me racional e normal que o
Governo Federal devolva ao Governo do Estado a
importãncia que ele gastou para construir a Aços Finos Piratini.
Quando se passou para o Governo Federal,
não se falou nisso. O Governo Federal iria triplicar a
produção. O Estado iria passar para o Governo Federal, mas ela ficaria no Rio Grande do Sul. Contudo, no momento em que o Governo Federal a privatiza, entrega a particulares a Aços Finos Piratini. Não
acha V. Ex" normal que se faça um encontro de contas e verifique quanto o Governo do Estado aplicou
na construção da Aços Finos Piratini?
Quando eu era Governo do Estado, não consegui, por várias razões, que o Governo Sarney realizasse obras no Rio Grande do Sul, mas consegui a
autorização para que o meu Governo daquele Estado asfaltasse estradas federais. Com o acordo feito,
o Governo estadual asfaltaria e seria ressarcido.
Realizamos a obra. Só na Estrada do Sol, uma
estrada importantíssima, que vai de Teutônia a Garibaldi até o mar e, adaptando-se ao restante já existente, vai-se daquela cidade até São Bo~a. fronteira
com a Argentina. De São Borja até o porto Antofagasta, no Chile, é praticamente uma ligação Atlãntico-Pacífico. Só ali construímos mais de 120km. Foram quilómetros e quilómetros de estradas feitas por
intermédio de convênios. Neles, o Governo Federal,
pelo seu Ministro do Transporte - autorizado pelo
Presidente da República -, disse que autorizaria o
Governo do Estado a construir as estradas, comprometendo-se este a devolver a importância no devido
tempo. V. Exª não acredita que é normal e justo que
essa compensação seja feita?

. A ÇfUarta. Quando eu assumi o Governo do Estado, o problema da reforma agrária estava em um
crescendo. Depois de 24 anos, assumi no Rio Grande do Sul e a mesma administração Leonel Brizola
deixou a Chefia do Executivo gaúcho em 1962, com
a vitória do Dr. lido Meneghetti, das forças do antigo
PST; depois, o Coronel Peracli, designado pelo Governo Militar; posteriormente, o Coronel Triches, das
mesmas forças; depois, o Dr. Sinval Guazelli, hoje
nosso grande companheiro, mas, à época, das mesmas forças; depois, Amaral de Sousa, das mesmas
forças. Mais tarde, Jair Soares que, inclusive, me
derrotou, das mesmas forças. Então eu fui para o
Governo do Rio Grande do Sul depois de 24 anos do
mesmo segmento governando o Rio Grande do Sul.
Depois daquele regime militar difícil no Rio
Grande do Sul, eu assumi: o Pedro Simon, que foi
chefe da Oposição, que falava em liberdade e
combatia a violência e não sei mais o quê. Todo
mundo, então, se achou com direito de fazer passeata: as professoras., os sem-terra. Houve uma
movimentação imensa.
Lá pelas tantas, alguma coisa tinha de ser feita. Eu não sei, Sr. Presidente, mas creio que eu, Pedro Simon, no Governo do Rio Grande do Sul, pelo
que eu saiba, fui o único Governador que fez reforma agrária comprando terras e pagando por elas à
vista. A situação estava tão· critica, tão complicada,
tão difícil que eu tinha de encontrar uma saída. Eu
comprei aproximadamente 25 mil hectares de terras
pagando por elas à vista.
V. Ex• sabeJTJelhor do que eu que Governo de
Estado não pode fazer reforma agrária. Reforma
agrária é de responsabilidade do Governo Federal.
Desapropriar terras, negociar, fazer assentamentos,
isso só o Governo Federal pode fazer. Eu fiz um
convênio com o Governo Federal, com o Ministro da
flefgrma f\grária, e ele me autorizou a comprar as
terras com o dinheiro do Governo do Estado, a pagar com o dinheiro do Governo do Estado, a fazer os
assentamentos com o dinheiro do Governo do Estado. Depois, ele pagaria ao Governo do Estado do
Rio Grande do Sul. E isso foi feito.
Milhares de famílias foram assentadas, milhares de hectares foram comprados e pagos à vista.
Isso porque tínhamos estabelecido um convênio anconvênio entre o Governo do Rio Grande
terior,
do SJ.JI e o..Ministro~da_B.elorma Agrária. Nesse convênio, estabelecia-S.!! gue to<io_o_dinbeiro que gastaríamos para comprar terras e fazer reforma agrária,
o Governo Federal nos ressarciria para um fundo ro:
tativo. O Governo do Estado não ia retomar aquele
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dinheiro para o Tesouro. Não! Iria receber para comprar mais terra para que o processo funcionasse a
contento. Criar-se-ia um fundo. Compravam-se 25
ou 30 mil hectares, algumas famílias eram assentadas e, retomando esse dinheiro, compravam- se
mais terras para que o processo continuasse. Até
agora não recebemos.
V. Exil não considera justa essa questão? São
esses quatro projetes, ao lado de outros, que o Governo estadual poderá apresentar, que estou, com muito
respeito, endereçando em uma carta ao Presidente da
República e em outra ao Governador Antonio Britto.
Aliás, já entreguei pessoalmente a S. Exil as cartas endereçadas a ele e ao Presidente da República.
Como oficializei essa questão na reunião da
Bancada do Rio Grande do Sul com o ilustre representante do Governador Britto, o Secretário do Planejamento Bruno Torres, ao apresentar esses ofícios
que foram encampados pela Bancada federal, estou
neste momento, por intermédio de V. Ex-, transcrevendo-a nos Anais do Senado Federal. E peço que,
por intermédio do Senado Federal, vão ao Presidente da República as cartas - a Sua Excelência e, ao·
mesmo tempo, ao Governador Britto.
O Rio Grande vive horas difíceis, Sr. Presidente. O Governador Britto deu uma entrevista da maior
importância à Folha de S.Paulo. Essa entrevista deveria ser lida pelos Senadores e pelo Governo federal com muita seriedade. Como todos nós sabemos,
o Governador Britto identifica-se como amigo pessoal do Presidente Fernando Henrique Cardoso e
tem colaborado com Sua Excelência; todavia, ele
chama a atenção: diz que respeita o Governo do Senhor Fernando Henrique, seu trabalho, sua dedicação, suas realizações e o carinho que o Presidente
da República tem dedicado ao Rio Grande do Sul,
mas alerta para os problemas que estão sendo vividos. Ele diz que o Governo dele, Britto, com o Governo do Senhor Fernando Henrique estão equacionando problemas e questões que vão ter resposta
entre os anos de 2004 até 2010; mas diz o Governador Britto que ele não sabe se alguns dos problemas
sociais que está vivendo poderão esperar até lá,
como por exemplo as questões referentes à diminuição da arrecadação do Governo do Estado no que
tange à tributação que o Governo federal está tirando dos Estados. Sabemos que, para o Rio Grande
do Sul, a isenção do ICMS nas exportações é da
maior importância, porque somos o segundo Estado
exportador do Brasil.
Esse imposto, criado transitoriamente no Governo Itamar para que fizéssemos a reforma tnbutá-
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ria naquela época e que continuou transitório nos
dois primeiros anos do atual Governo, porque iriamos fazer a reforma tributária, tira muito dinheiro das
Prefeituras e do Governo do Estado. A Lei Kandir
está tirando verbas. Está provado que, somente por
causa da Lei Kandir, o Estado deixou de arrecadar
R$300 milhões, e que só esses recursos equacionariam o problema do Estado.
Por isso, a chamada da entrevista dada à Folha áe S.Paulo pelo Governador Antonio Britto foi do
maior significado. Foi uma entrevista dada por um
amigo e simpatizante do P:csidente, por alguém que
tem sido quase seu confidente e que está torcendo
para que o Presidente dê certo. Mas chamou a atenção para essas questões. Os problemas sociais são
uma realidade.
Procuramos imaginar se há uma interligação
entre as polícias de São Paulo, do Rio Grande, de
Minas, do Ceará, de Pernambuco e de Alagoas. E
sabemos que o verdadeiro vinculo são os baixos salários. Se não fossem os baixos salários, não existiria essa interligáção. Esse é um problema concreto,
como são concretas algumas injustiças sociais em
meio a um plano que pode estar dando certo.
Com toda sinceridade, penso que devemos
meditar sobre essas questões. Li e reli a entrevista
do Governador Britto na Folha de S.Paulo.
Imagino que o Presidente da República deve
tê-la lido com tranqüilidade, porque é o depoimento
de alguém que quer ajudar. E volto a dizer: muitas
vezes, colabora-se melhor chamando atenção para
a situação do que endeusando-se e concordando
com tudo.
Pelos problemas quase dramáticos que vive o
Rio Grande do Sul, espero a devida compreensão
para os pleitos que apresento e que me parecem absolutamente corretos e defensáveis. Não estamos
pedindo favor, caridade, preferência, nem distinção.
Estamos reivindicando aquilo a que temos direito e
que é justo.
Mas sei que, neste País, não basta ser justo ou
normal, não basta ter direitos. No Brasil, é preciso
que haja compreensão e - por que não dizer? - boa
vontade. Sei e V. Ex-s sabem que, por mais justos
que possam ser esses pleitos, se o Presidente quiser conceder, ele o faz e não concede se não quiser.
Podemos ingre~sar_ n_a Justiça e debater, mas, se
assim ocorrer, llão se sabe como nem quando terminará.
Reconheço. portanto, humildemente, que essas questões estão no-poder de -arbítiio e de decisão
do Presidente. Nessa hora é que se nota um Presi-
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dente estadista, que tem grandeza, compreensão e
espírito público.
Reconheço em Sua Excelência um homem que
tem méritos e qualidades. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso declarou, no início de seu governo, que reconhecia vários problemas no Brasil, mas
considerava gravíssimo o das favelas do Rio de Janeiro, do Nordeste e da metade sul do Rio Grande
do Sul.
Estamos vivendo em todo o Rio Grande do Sul
- e, de um modo especial, na sua metade sul - um
problema sério. Justiça seja feita ao Governo Britto,
que está dando injeções de crescimento, de progresso e de desenvolvimento para médio e longo prazo,
como S. Ex" mesmo diz; no entanto, a situação é difíéil a curto prazo.
O Presidente da República teve a grandeza de
V€lr, de sentir. Ninguém lhe pediu; foi espontâneo. Fiquei surpreendido quando li nos jamais que Sua Excelência considerava obras prioritárias do seu governo as relacionadas com o problema social do Nordeste, das favelas do Rio de Janeiro e da metade sul
·
do Rio Grande do Sul.
Esta é uma oportunidade de o Presidente demonstrar, com um gesto, a simpatia que tem pelo
Rio Grande do Sul. Não estará fazendo nenhum favor. Nenhum outro Estado poderá cobrar qualquer
tipo de interrogação de Sua Excelência, que estará
cumprindo a sua missão, a sua obrigação, mas estarã sendo um homem que merece o respeito e a admiração de governantes.
É isso, Sr. Presidente, que com muita tranqüilidade, com muita serenidade, apresento neste momento. Há uma estranha coincidência: exatamente o
Presidente da República que concordou em instalar
o pólo petroquímica no Rio Grande do Sul foi homenageado hoje nesta sessão. Estou solicitando que o
Rio Grande do Sul tenha esse entendimento em termos de pólo neste momento. E digo que o pólo do
Rio Grande do Sul deveu muito à figura do ex-Presidente Ernesto Geisel.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Ex" será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo
Cunha Lima. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os
Srs. Senadores Esperidião Amin, João Rocha, Ernandes Amorim, Lúcio Alcântara, Benedita da Silva,
Joel de Hollanda, Carlos Bezerra e Bernardo Cabral
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enviaram discursos à Mesa para serem publicados
na fonma do dispostó no art. 203 do Regimento Interno.
S. ~s serão atendidos.
O .SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o tema que me
traz, hoje, a esta tribuna é recorrente em minha
atuação política, quer no Executivo, quer no Legislativo. Trata-se da educação. Neste momento, gostaria
de focalizar um aspecto do sistema educacional brasileiro cuja profunda conotação social o faz merecedor de nossa atenção e análise. Refiro-me ao ensino
superior e, no ârnbito dele, à crucial questão do financiamento dos estudos de grande parte de nossos universitários. Estou falando do Crédito Educativo.
Criado em 1975, por decisão do Poder Executivo, o Programa de Crédito Educativo foi implantado
no ano seguinte. Inicialmente circunscrito às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, foi a seguir estendido a todo o País. Num primeiro momento, seus
recursos eram provenientes da Caixa Econômica
Federal, do Banco do Brasil e de bancos comerciais.
Em 1983, sua fonma de custeio foi alterada: os recursos passaram a vir do orçamento do Ministério da
Educação e das loterias, ficando a Caixa Econômica
Federal como seu único ag.~nte financeiro.
Entre o final dos anos oitenta e os dois primeiros anos da atual década, o Programa praticamente
desapareceu. Conjrat9s antigos deixaram de ·ser aditados e não foram abertos novos. Foi preciso que o
Congresso Nacional pressionasse para que o quadro fosse nonmalizado. Nesse sentido, há que se registrar a ascensão ao Ministério da Educação e do
Desporto do Professqr Murilio Hingel, que, desde o
início, manifestou seu intento de ver o Programa revitalizado.
Foi na primeira metade da década de 1990, Sr.
Presidente, que o Programa se institucionalizou e,
para tanto, foi de fundamental importância a atuação
do Congresso Nacional. Coube ao Deputado Victor
Faccioni a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei n•
3.278, em 1989, instituindo "o Programa de Crédito
Educativo para estudantes do Curso Universitário de
Graduação com recursos insuficientes, próprios ou
familiares, para o custeio de seus estudos".
Na Comissão de Educação. Cultura e Desporto, a Relatara, Deputada Ângela Ami11, propôs a
aprovação do projeto, destacando, naquela oportunidade Uunho de 1991), sua convicção de que o Programa necessitava adquirir um caráter permanente,
"ainda que no País, no futuro, prevaleça apenas a
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escola pública e gratuita, pois nela também haverão
de poder estar os carentes".
Chegando ao Senado Federal, em 1992, tive a
honra de relatar o projeto na Comissão de Assuntos
Económicos. Pude, na ocasião, salientar as necessidades financeiras de nossos universitários e o fato
de que cerca de 70% do alunado estudam em instituições particulares.
Numa linha de coerência absoluta, fiz constar
em meu Relatório que, ao compor meu programa de
governo a ser implementado em Santa Catarina, expressei meu compromisso de criar um fundo especial de apoio financeiro ao universitário economicamente carente. A proposta materializou-se em decreto que assinei em 1984 e, dois anos depois, em
lei aprovada pela Assembléia Legislativa, também
de minha iniciativa.
Votando favoravelmente ao projeto oriundo da
Câmara, levantei alguns pontos merecedores de reparos, os quais foram contemplados no Substitutivo
que apresentei.
Ao ser sancionada, em junho de 1992, a Lei no
8.436 institucionalizou o Programa. Duas Portarias
do MEC e uma Circular do Banco Central fixaram as
diretrizes do Crédito Educativo, regulamentando sua
operacionalização. Lei recente, de julho de 1996, alterou alguns dispositivos da legislação em vigor.
Penso termos atingido um ponto em que, vencida a etapa de elaboração dos instrumentos legais,
o Programa de Crédito Educativo precisa adquirir
mais densidade, conquistando, de forma clara e definitiva, feições de um efetivo programa de Governo, a
integrar o rol das políticas públicas sociais voltadas
para a educação. O número de estudantes atendidos até o momento algo em tomo de 900 mil é, embora expressivo, acanhado, em comparação com a
demanda.
O problema maior, no entanto, deriva do fato
de o Programa, até hoje, não ter conseguido ultrapassar a fase de campanha, de modo que, a cada
ano ou semestre, paira sempre a dúvida quanto à
sua continuidade, ao montante de recursos disponíveis, ao calendário, sempre flexível. Essa é uma situação inaceitável, que deixa milhares de alunos
numa angustiosa incerteza e as instituições de ensino superior conveniadas na iminência de ver seu orçamento comprometido pelo repasse intempestivo
dos recursos que lhe são devidos.
Para que se tenha idéia do que estou afirmando, Sr. Presidente, basta dizer que, no corrente ano,
dos cerca de 156 milhões de reais consignados no
orçament('> do MEC para o Crédito Educativo, o Pro-

grama não recebeu um centavo sequer. O que fo.
possível pagar, neste primeiro semestre, deveu-s>
tão-somente aos recursos provenientes das loterias.
A hora é de definição. O País tem consciênci2.
de que o Programa de Crédito Educativo é indispensável e, por isso, espera que ele seja operado de
forma sistemática, com recursos específicos repassados ao MEC nos períodos próprios , calendárb
fixo, critérios transparentes para a seleção de candidatos, além de estudos técnicos acurados que possibilitem a redução dos custos do financiamento.
Qualquer pessoa minimamente informada sabe
que o Poder Púi:JTféo-não tem,-hoje~a mÉmorcondi
ção de expandir a rede de instituições públicas d8
ensino superior. Aliás, é desconfortante saber que.
num país ainda tão carente de educação básica,
com um absurdo contingente de cerca de trinta milhões de analfabetos, mais de 70% do orçamento de
Ministério da Educação e do Desporto na parte proveniente do Tesouro sejam investidos na manutenção do ensino superior.
Claro está mesmo porque o iltuaLG_o_v§!moja--inalsescondeu essa
que esperar pela ampliação da rede federal de escolas superiores é pura
perda de tempo. Resta a iniciativa privada ocupar
esse espaço, garantidas ao Estado a supervisão e a
avaliação do trabalho por ela executado. Eis um cenário que, a cada dia com mais intensidade, torna c
Programa de Crédito Educativo fundamental e indispensável.
Há, por fim, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena-dores, que se ter em mente que,-nos dias de hoje, a
educação superior deixou de ser apenas um direito
do cidadão; tomou-se rigorosa necessidade para
responder aos desafios da sociedade da informação,
em que o conhecimento é fundamental para enfrentar um contexto económico altamente internacionalizado e de extrema competitividade. Se levarmos em
conta que apenas 1% da população brasileira está
freqüentando um curso superior, e que, desse 1.~
milhão de estudantes, mais de dois terços são alunos de instituições privadas, compreende-se a absoluta relevância de um programa governamental
como o do Crédito Educativo.
Que o Governo Federal tenha a sensibilidade
necessária para entender essa realidade e fazer
com que o Programa de Crédito Educativo possa.
sem atropelos, sem improvisações. cumprir adequadamente seu papel.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o acidente com o vuu
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283 da companhia Transportes Aéreos Regionais TAM, é, ainda hoje, motivo de muitas indagações. A
mídia tem reservado muitos espaços ao caso e a se·
cíedade brasileira, preocupada em saber como tudo
aconteceu, vem acompanhando com grande interes·
se e curiosidade o desenrolar do assunto.
Em meio a todas essas indagações uma coisa
é certa: o episódio TAM obriga-nos a fazer uma cuidadosa reflexão sobre todo o sistema de regulação e
funcionamento da aviação comercial brasileira.
Segundo dados divulgados pelo Departamento
de Aviação Civil - DAC, somente nos seis primeiros
meses deste ano já ocorreram 49 acidentes aéreos
no País, com 37 vítimas fatais. Os acidentes aéreos
vinham caindo desde 1989 e atingiram 88, em 1996.
Todavia, o número de mortos voltou a crescer a partir de 1993, quando foram registradas 79 vítimas fatais. No ano passado, esse número disparou e, com
o acidente do Fokker1 00, ocorrido em 31 de outubro,
a soma foi para 187. Diante dessas circunstâncias, é
mais do que urgente exigir que a verdade seja salva
nesse lamentável episódio com o võo 283, para que
as suspeitas e as indignações não se tomem mais
uma vez o caldo cruel da dúvida.
Por outro lado, certos selares asseguram que a
desregulação - que ampliou a competição entre as
empresas, aumentou a oferta e estabeleceu r1ovos
critérios em matéria de segurança - passou também
a exigir das companhias um padrão bem mais elevado de manutenção de suas aeronaves, o que acarreta inevitavelmente custos mais elevados. São esses
mesmos concorrentes que não medem as palavras
quando dizem que a TAM foi a empresa que mais
ganhou com essa ampliação do mercado aéreo.
Para eles, o seu crescimento e rentabilidade foi conseguido à custa do tratamento secundário reservado
ao item mais importante, a segurança.
A bem da verdade, apesar das acusações graves, ninguém ainda tem uma certeza sobre as negli·
gências cometidas pela TAM, em matéria de segurança dos seus vôos. Recentemente, um dos diretores da Associação dos Pilotos da Varig fez duras
acusações contra aTAM considerando os seguintes
pontos:
1 -a TAM expõe sua tripulação a cargas de
trabalho incompatíveis com o manual "Homologação
e Operação de Empresas de Transporte Aéreo Público Operando Grandes Aviões RBHA-121";
2 -para não atrasar võos. a TAM expõe seus
aviões a pouses e decolagens em condições bastante perigosas, ignorand"l assim as recomendaÇõe~f
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segurança preconizadas pela Diretoria de Eletrõnica
e Proteção ao Võo do Ministério da Aeronáutica.
Segundo o autor dessas denúncias, o Brasil
não dispõe, nem de longe, de um adequado sistema
de fiscalização, controle e segurança dos vôos. Em
sua opinião, o Ministério da Aeronáutica, que, a um
só tempo, legisla, regula, fiscaliza, concede licenças,
controla o tráfego, previne e investiga acidentes, não
está devidamente equipado para realizar esse trabalho, como estão os países desenvolvidos, em particular, os Estados Unidos, detentor de invejável estrutura múltipla. Nesses países, devido à existência
de órgãos reguladores poderosos, a competição, a
qualidade e a segurança dos vôos são observadas
nos mínimos detalhes e com grande rigor.
Por sua vez, vários oficiais do DAC afirmam
que, mesmo depois do acidente com o Fokker100,
em outubro do ano passado, aTAM sequer se preocupou em melhorar o seu programa de manutenção
dos aviões, o que lhe valeu, em 96, o recorde em
multas aplicadas pelo DAC, por negligência nesse
trabalho. Outro dado absurdo é a inexistência de caixa preta de voz nos aviões FokkerSO, também utilizados pela empresa.
Segundo outras fontes do DAC, o relatório final
sobre o acidente ocorrido em outubro deverá condenar a TAM por falta de responsabilidade. Nesse
caso, o laudo final apontará falha mecânica, ficando
a parte humana apenas como determinante secundária na tragédia. Assim, já é do conhecimento de
todos que um defeito de fabricação no pino do rever-so-da turbina freio aerodinâmico foi o que provocou
a queda da aeronave, a qual poderia ter sido evitada, se aTAM dispensasse mais atenção às inspeções mecânicas de seus aviões. A comissão que anali-sa o acidente chegou a essa conclusão após análises de precisão que foram realizadas no laboratório
do Centro Tecnológico da Aeronáutica.
É importante dizer que a empresa TAM, que
controla hoje 55% do mercado regional, atendendo a
90 cidades, está sendo alvo de sérias acusações,
que poderão abalar definitivamente a sua reputação.
São 99 aviões na frota, entre jatos, helicópteros e
aviões executivos. Em conseqüência do acidente
com o Fokker1 00, houve uma queda de 20% em sua
demanda e de 13% na dos concorrentes. Mesmo assim, após ter conseguido embarcar, no ano passado,
3 milhões e 850 mil passageiros, a empresa já previa para este ano um crescimento para 4 milhões e
700 miL Segundo dados divulgªgos, o __se_u_JªtY@·
·menta foi de 580 milhões de dólares, no ano pa_ssa·
- db, e à expectativa para este ano foi fixada em 65C
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milhões de dólares. Em 1995, ela conseguiu bater
todas as outras empresas concorrentes, em matéria
de rentabilidade. Naquele ano o seu lucro foi de 43
milhões e 900 mil dólares, superando em muito os
18 milhões e 100 mil dólares conseguidos em 1994.
No que se refere a vôos internacionais, aTAM estabeleceu para abril de 1998, a inauguração do vôo
São Paulo-Miami, em parceria r.om a American Airlines. Ela pretende iniciar essa rota com dois aviões,
Boeing 767-300 ER ou Airbus 330-200, e, com o
tempo, aumentar para seis aeronaves.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, mais de
50 milhões de passageiros movimentaram no ano
passado os aeroportos brasileiros, controlados pela
lnfraero. Entre 1995 e 1996, o transporte aéreo de
passageiros cresceu 8,3% em relação ao ano anterior. O Brasil teve, no ano passado, um movimento
de 1 milhão, 625 mil e 58 aeronaves.
Diante desses dados que acabamos de mostrar, o que está em questão é o respeito, a segurança e a vida de milhões de pessoas que embarcam
anualmente nas 14 mil aeronaves que formam a troe
ta aérea brasileira. Precisamos, portanto, cuidar seriamente da segurança dos nossos aeroportos e dos
nossos vôos, para não mostrarmos ao mundo mais
uma estatística vergonhosa entre tantas que lamentavelmente ostentamos.
Muito obrigado!
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO}
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ·num prazo
de 120 dias não haverá mais buracos, e as estradas
estarão com nova sinalização horizontal, ou seja,
com faixas bem visíveis, tanto no meio da estrada
quanto no lado da estrada".
Essa promessa do Presidente Fernando Henrique Cardoso feita no dia 17 de junho de 1997, no
proprama "Palavra do Presidente" está muito longe
de se cumprir para a Região Norte, muito longe de
se cumprir no Estado de Rondônia, porque lá a situação é muito mais grave do que nos outros Estados das regiões mais ricas e desenvolvidas.
Em Rondônia, as estradas pnecisam ainda ser
construídas, e as poucas existentes estão praticamente destruídas, o que não poderá ser resolvido
com uma simples operação tapa-buracos.
É este o motivo por que hoje ocupo a tribuna
do Senado Federal para tratar desse assunto, que é
um dos ma1s importantes para Rondônia, -para a Região Norte e para todo o Brasil.
O Brasil precisa realmente dar prioridade às
suas estradas se realmente quiser ser um país de-
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primeiro mundo e não uma mera republiqueta de terceira categoria.
Para mim, como representante da Região Norte,_ do 11]_e1J Esjado c!~ RQI'ldõnia, o assunto é ainda
mais grave e importante, porque faz parte de minha
plataforma política e representa um dos principais
motivos da minha vinda para o Senado Federal.
Estradas, para mim, é motivo de grande preocupação, representa uma plataforma da qual não
abro mão e pela qual lutarei permanentemente no
Congresso Nacional.
Meu compromisso pessoal com a construção
de estradas em Rondônia não é uma mera promessa eleitor<i_l _çjl!e poderia ser esquecida: o povo de
Rondônia ine conferiu o mandato de Senador da República para lutar principalmente pela construção de
estradas da Região Norte do Brasil.
É minha obrigação primeira nesta Casa defender os legítimos interesses de Rondônia e da Região
Norte, principalmente no que diz respeito a construção e conservação das' estradas, já que é este um
dos motivos principais da minha presença no Senado Federal.
A primeira pergunta que podemos fazer é esta:
por que as verbas públicas no Brasil só vão para as
regiões mais ricas? Por que as regiões mais pobres
são esquecidas, são discriminadas? Por que os brasileiros que nascem em Rondônia são tratados como
cidadãos de segunda categoria, apesar de a Constituição garantir que todos são iguais perante a lei?
A resposta que encontro é esta: a maioria dos
chamados técnicos, especialistas, doutores, sábios,
chefes e donos do dinheiro, das verbas, das decisões políticas no Brasil nada sabem, nada entendem
de Brasil, muito menos do Brasil grande, do Brasil
onde vivem os verdadeiros brasileiros, o Brasil da
Região Norte.
Esses sábios realmente não sabem nada de
Brasil, nunca puseram o pé na Região Norte, nunca
viram a pobreza do Brasil, nunca moraram numa cidade onde falta luz, falta água, falta esgoto, falta
hospital, falta escola, falta transporte, falta telefone e
não tem estrada.
Esses sábios, que pensam que são sábios,
mas nada sabem, realmente só sabem uma coisa: tirar o dinheiro dos pobres e dar para os ricos.
É muito difícil o Brasil crescer, o Brasil se desenvolver, com esse tipo de política, em que tudo de
bom vai para as regiões mais ricas e tudo de ruim
fica com as regiões mais pobres.
A Constituição diz que todos são iguais perante
a lei, o que não passa de um sonho que não se reali-
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za nunca, enquanto as decisões mais importantes
continuarem a ser tomadas por pessoas nascidas e
criadas nas regiões ricas, que não têm a menor idéia
do que é a pobreza, do que é desigualdade, do que
é discriminação.
Como esses senhores que se consideram sábios explicam o tratamento diferente que dão a dois
brasileiros, apenas porque um nasceu em São Paulo
e o outro nasceu em Rondônia?
Os dois são brasileiros e deveriam receber o
mesmo tratamento do Governo Federal, de acordo
com a Constituição do Brasil, no entanto nada disso
acontece.
As estradas de São Paulo são boas, são asfaltadas, são conservadas, porque São Paulo sempre
ficou com a parte do leão da riqueza do Brasil, sempre recebeu os maiores empréstimos subsidiados do
BNDES, sempre cobrou impostos dos outros Estados mais pobres e sempre recebeu o socorro do Governo Federal quando corre o risco de falência,
quando o Banespa chega à bancarrota, pois para lá
sempre foram as grandes verbas do Governo Federal.
Antigamente, pelo menos, havia alguma chance para os Estados mais pobres, pois o dinheiro estava em São Paulo, mas o poder político não pertencia totalmente aos paulistas.
Com a eleição do Presidente Fernando Henrique e a ocupação do Governo por paulistas, ou por
pessoas que resolveram se naturalizar paulistas, o
poder político e o poder do dinheiro se concentraram
perigosamente num só lugar: São Paulo.
Antigamente, a ambição desmedida dos paulistas de se apropriarem do Brasil - até que não haja
mais nada que não pertença aos paulistas - era contrabalançada por outras forças sociais e políticas.
A política dos paulistas - que coloca em primeiro lugar São Paulo, em segundo lugar São Paulo, em terceiro lugar ainda São Paulo e, talvez, em
quinto lugar o resto do Brasil -. essa política faz com
que não haja verba para os Estados mais pobres,
para a Região Norte, para o Estado de Rondônia,
que, para eles, fica muito distante.
Não é por acaso que, no meu Estado, no Estado de Rondônia, as estradas praticamente não existem, e as que existem são totalmente esburacadas,
causando prejuízos a caminhoneiros, destruindo cargas, aumentando o desgaste dos veículos e provocando desastres fatais.
Muitas pessoas perderam a vida em Rondônia
por culpa do descaso do Governo Federal com as
regiões mais pobres, pois as pessoas que tomam
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decisões no Governo Federal geralmente nasceram
em Estados ricos ou se transformaram em filhos
adotivos dos Estados ricos, abandonando os pobres
e as regiões mais_pobres.
É essa a triste realidade nacional: não existe
vontade política de quebrar essa cadeia em que vive
a maioria do povo brasileiro: a cadeia da pobreza, da
desigualdade, da discriminação.
No Brasil, só se pensa em concentrar riqueza
nas regiões mais ricas, desprezando o resto do Brasil, de uma fonma desumana e vergonhosa.
Assim, quando não existe verba para construção e manutençãó das estradas das regiões mais
pobres, isso não ocorre por acaso.
Existe uma política de concentração em benefício dos Estados mais ricos, que desprezam o Brasil
mais pobre.
Poucos têm a coragem de denunciar essa situação vergonhosa de discriminação na distribuição
de verbas no Brasil, apesar de a Constituição dizer
que os investin;~e.ritos federais deveriam ajudar a diminuir essas desigualdades.
Espero que a promessa que PrE~sidente Fernando Henrique Cardoso fez no dia 17 de junho de
1997 comece a se cumprir pelos Estados mais pobres, pelas regiões mais discriminadas, para que,
também na operação tapa-buracos, não haja dois
Bras is: o do Norte e o do Sul:·
Como representante de uma região pobre, deixo aqui o meu apelo para que a Região Norte e o
Estado de Rondônia recebam também novas estradas, que as verbas sejam prontamente liberadas,
que não se pratique o chamado contingenciamento
de verbas, prejudicando os Estados mais pobres.
O Brasil pobre já sofreu muito e continua sofrendo.
É chegada a hora, e já passou, de se dar um
basta nisso, pois um brasileiro nascido em Rondônia
tem a mesma dignidade que um brasileiro nascido
em São Paulo.
Está na hora de se aplicar mais recursos nas
regiões mais pobres, na construção de estradas e na
conservação das já existentes.
É o meu pensamento.
Muito obrigado.
O SR. LÚCIO_AkCÂNTARA (PSDBCE)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, e pesquisa realizada pelo lbope_e_m junho deste_ano, o _desemprego
foi apontado por 62% dos entrevistados como o
maior problema do País. É um resultado estatístico,
sem dúvida, expressivo. Sessenta e dois por cento
são um índice 10 vezes superior ao percentual de
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nossa população economicamente ativa que se encontra desempregada. Estaria correta a "voz do
povo" ao conceder tamanha importância à questão
do desemprego?
Não há dúvida de que o desemprego vem crescendo em nosso País. Também é certo que esse
problema é de dimensão global e que continuamos
mantendo uma das taxas de desemprego mais baixas do mundo, superior apenas, entre os países
economicamente mais expressivos, à do Japão e à
dos Estados Unidos. O índice de desemprego no
Brasil alcançou em maio, segundo a aferição do
IBGE. os 6% da População Economicamente Ativa,
crescendo 0,25% em relação ao mês anterior. Estamos ainda muito distantes da situação da Europa e
de um país vizinho como a Argentina, onde a taxa
de desemprego está firmemente assentada nos dois
dígitos.
Já temos, de qualquer modo, de lidar com um
sério problema social. Segundo dados do Ministério
do Trabalho, foram fechados 918 mil postos de trabalho no mercado formal, de julho de 1994 a março
deste ano. São mais de 4 milhões os desempregados em nosso País, para os quais pouco adianta saber que nosso desemprego estrutural é bem inferior
ao da Argentina ou ao da França.
Ninguém em sã consciência retiraria os méritos
do Governo Federal _em estabilizar a economia do
País. O processo inflacionário em que vivíamos não
dpenas trazia grande insegurança aos setores produtivos, como criava uma série de distorções na distribuição da renda nacional, prejudicando sobretudo
as camadas mais pobres da população, que não dispunham de instrumentos para se proteger dos efeitos corrosivos da inflação. Se pôr um fim a esse processo perverso já teve um grande impacto social,
com aumento da renda real da população mais pobre, entendemos, entretanto, que a atuação do Governo na área social não se deve restringir a isso,
nem tampouco resumir-se em atividades de caráter
assistencialista. É preciso trazer as questões sociais,
de fato, para o primeiro plano.
Sob esse pressuposto, o problema é um dos
mais graves que precisamos enfrentar. Antes de
tudo, por uma simples constatação: os analistas económicos são praticamente unânimes em prever que
o desemprego continuará aumentando. O Brasil precisaria apresentar um crescimento de seu Produto
Interno Bruto em torno de 6 a 7% anuais para que
os jovens que pretendem ingressar no mercado de
trabalho pudessem ser absorvidos. Mas, de acordo
com os ditames de nossa politica económica, o PIB
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não pode crescer acima de 4% ao ano, sob o risco
de retomada da inflação.
O impacto da abertura comercial e o da modernização tecnológica já se fazem sentir desde o início da déCada. Apenas nos dois anos e meio do Governo Collcr, um milhão e meio de postos de trabalho foram fechados, principalmente no setor industrial. Tudo indica que as conseqüências da globalização económica e da nova revolução tecnológica serão bem mais profundas do que as que já pudemos
constatar, alterando substancialmente o mercado de
trabalho. Os mais otimistas dirão que o perfil do mercado de trabalho é que está mudando, e os postos
que estão desaparecendo em certos setores, sobretudo na indústria, vão ser substituídos por outros
postos, surgidos principalmente no setor de serviços.
Não é bem esse o quadro que podemos constatar no comportamento {ltual do mercado de trabalho brasileiro. Se as demissões nas indústrias, de janeiro de 1995 a fevereiro de 1997, passaram de 490
mil, o setor de serviços também perdeu, no mesmo
período, mais de 100 mil empregos. A modernização
tecnológica está apenas começando no comércio e
nas empresas prestadoras de !;erviços, sendo possível prever uma tendência ao aumento do desemprego nesses setores, nos próximos anos, a ser contrabalançada por um virtual aquecimento da economia.
A mudança do perfil do mercado de trabalho existe,
contudo, e precisamos preparar-nos para enfrentá-la
adequadamente.
O Governo Federal deve passar a ter uma política ativa de geração de empregos. Afinal de contas,
não estão afastados os riscos de um "efeito Argentina•. Consideremos que aquele país vem aplicando
um programa económico que apresenta muitas semelhanças com o nosso, contabilizando alguns bons
resultados económicos, mas também diversos indicadores sociais lamentáveis. A taxa de desemprego
por lá atingiu, no ano passado, os 18,4% da População Economicamente Ativa, regredindo este ano uns
dois pontos percentuais, após uma série de medidas
tomadas pelo Governo sob pressão popular. Não podemos, com certeza, esperar que a situação alcance
tamanha gravidade para passarmos a nos preocupar
com a geração de mais postos de trabalho em nosso
País e com a proteção dos já existentes.
Alguns analistas têm apostado na flexibilização
das regras do mercado de trabalho como a melhor
estratégia para se gerar empregos. Creio que essa é
uma tendência geral que -vai prevalecer a longo prazo. Simplificar as regras que regem as relações de
trabalho e diminuir os encargos é, provavelmente.
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um bom caminho para aumentar o número de empregos e os salários. O que não podemos aceitar é
que seja pregada a pura e simples desregulamentação do mercado de trabalho, como se isso fosse a
forma mais avançada, o dernier cri da relação trabalhista. Passar uma borracha nos direitos trabalhistas,
arduamente conquistados ao longo de décadas,
pode ser bom para muita gente, mas certamente
bom não será para os próprios trabalhadores.
É verdade que a situação nos Estados Unidos,
no que se refere ao mercado de trabalho, está bem
melhor do que na Europa, que possui uma legislação trabalhista bem mais rígida. Há, contudo, uma
série de outras diferenças estruturais entre as economias daquele país e daquele continente. Em nosso País, por sua vez, o mercado de trabalho é bastante flexível, apesar da complexidade da legislação
que lhe é relacionada, fato ressaltado pelo economista Celso Pinto em sua coluna do Jornal do Brasil
de 10 de julho último. De acordo com estudo recente
de Gustavo Gonzaga, professor da PUC do Rio, citado na coluna, a rotatividade brasileira é a mais alta
do mundo: 47% dos trabalhadores estão há menos
de dois anos em seus empregos, o que contrasta
com os 13% da Itália e, mesmo, com os 39% dos
Estados Unidos, país que é "paradigma do mercado
de trabalho flexível".
Podemos concluir que as medidas que venham
a ser tomadas no sentido de flexibilizar a legislação
trabalhista devem ser cuidadosamente estudadas e
aplcadas com cautela. Afinal de contas, somos também recordistas no que se refere ao valor reduzido
do salário mínimo e nos destacamos no desrespeito
a diversos direitos do trabalhador. A necessidade de
resolver o problema do desemprego não pode fazernos regredir a um estágio em que os patrões estabelecem todas as condições, enquanto ao trabalhador
só resta vender-lhes sua força de trabalho. Pelo contrário, ainda temos muito o que avançar nesse campo, garantindo, sobretudo, que os direitos trabalhistas já consagrados pela legislação sejam cumpridos.
Não acreditamos, portanto, que a citada flexibilização do mercado de trabalho seja uma fórmula
mágica para resolver o problema do aumento do desemprego. Entendemos que o Governo deve pensar
mais profundamente e mais ousadamente essa
questão. Não é possível atacá-la em uma única fren-te, pois ela se relaciona a várias outras questões importantes.
Uma delas é a questão educacional. Se há
uma mudança seguramente previsível é o aumento
do número de postos de trabalho que exigem uma

maior qualificação e uma maior capacidade de iniciativa dos trabalhadores. Portanto, qualificar melhor
nossa mão-de-obra, tanto dentro como fora das escolas, é uma necessidade imperiosa e inadiável.
É preciso que nossa economia cresça mais,
em bases sólidas e em balizas modernas. Esta fase
em que se mantém o crescimento económico sob rédeas curtas eleve passar logo, pois só assim poderemos resolver nossos grandes problemas sociais, entre os quais se vem tomando crescentemente visível
o problema do desemprego.
Uma verdadeira estabilidade e um verdadeiro
desenvolvimento exigem investimentos na criação
de empregos. Criar condições favoráveis ao desenvolvimento de micro e pequenas empresas e promover a fixação do homem no campo, por meio da reforma agrária, constituem medidas com grande impacto no combate ao desemprego. Precisamos, enfim, ir além do estágio do Plano Real em que a estabilização da economia é o critério que se sobrepõe a
todos os demais, para que a vida digna e o bem-estar de nosso povo seja realmente priorizado.
Muito obrigado.

A SR 1 BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, realizou-se
entre 31 de julho a 3 de agosto, em Porto Alegre, capital gaúcha com 1,5 milhões de habitantes, há 9
anos governada pelo PT, o 7• Encontro do Foro de
São Paulo, quando dirigentes de partidos e movimentos políticos de esquerda da América Latina e
do Caribe se reuniram, do qual tive o privilégio de
participar.
Estranhamente o fato não contou com a devida
cobertura da imprensa nacional, minimizando um encontro que teve a participação de 158 delegados e
delegadas de 58 partidos, procedentes de 20 países
da América Latina e Caribe, além de 36 organizações não governamentais. Pela envergadura do evento
e pela falta de espaço na mídia, considero fundamental fazer algumas considerações a respeito do
fato, principalmente com relação à Declaração Final,
documento retirado do Foro, o qual procurarei fazer
uma rápida síntese.
Depois de vários anos de hegemonismo económico, político e ideológico do neoliberalismo, se
presencia uma nova ascensão das lutas populares,
democráticas e sociais. Esse reinicio vem acompanhado de avanços eleitorais importantes em várias
nações latinas, além da significação nacional e internacio-n-al de movimentos sociais com grande expressão, como o MST,_noBrasil.
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politica, econômica e social, e no enriquecimento
das relações humanas.
Na América Latina, o modelo neoliberal concebe o desenvolvim~ntpcomo lllf:liO para as elites acumularem mais riquezas enquanto a pobreza aumenta. A situação de desemprego, o crescimento da exclusão social e o enfraquecimento da soberania dos
povos com relação às questões de seu desenvolvimento tem, verdadeiramente, sido a realidade que
observamos com pesar.
Através dos processos de privatização indiscriEm resposta a esses movimentos populares
minados temos visto crescer perigosamente a desestamos vendo uma movimentação dos centros finacionalização de setores que atingem tecnologias
nanceiros mundiais e do governo dos Estados Uniavançadas.
dos, que buscam fortalecer e aprofundar suas alianAs camadas mais pobres têm tido vítimas da
ças politicas, e económicas com os grandes grupos
perda de direitos já conquistados, como trabalhistas
latino-americanos a fim de questionar a viabilidade
e de seguridade. Os governos têm procurado transda soberania dos países e de seu direito de se auto-.
formar os Parlamentares em simples instituições hodeterminar nos seus processos de desenvolvimento.
mologadoras de suas decisões, assumindo atividaConstata-se que enquanto os países de terceides que não são suas, vale frizar- o ato de legislar.
ro mundo são obrigados a abrir suas fronteiras ao
Os partidos políticos do Foro de São Paulo
mercado internacional e executar políticas em favor
consideraram fundamental redobrar os esforços
da chamada globalização, as potências - notadapara, a partir de agora, elaborar, dentro do poder lemente os Estados Unidos - vem adotando desde
gislativo,
as propostas alternativas ao .neoliberalispolíticas que violam os direitos humanos (como a
mo~ Para tanto, dará continuidade ao intercâmbio de
política migratória), de trabalhadores latino-americaexperiência entre seus representantes e incrementanos que lá estão em busca de empregos, até a aburá a participação em foros multinacionais - Mercosul,
siva e insolente lei Helms Burton que afronta até
Partatino e União lntemacionalde Parlamentares.
mesmo os acordos comerciais internacionais, expressão
As organizações políticas do Foro de São Pausíntese de interesses unilaterais americanos que buscam
lo estão derrubando definitivamente barreiras entre o
colocar-se como parâmetro a outras nações.
político e o social, elemento imprescindfvel para alNum mundo cada vez mais interligado vivemos
cançarmos a verdadeira democracia. Desde govermomentos de grandes definições. Para estar a altura
nos locais até estaduais, temos sido capazes de adda exigência desses processos, os partidos integranministrar com sucesso, combater a corrupção e
tes do Foro de São Paulo entenderam conveniente
construir experiências de participação social. Dentro
desenvolver, a partir das condições de cada país, as
desses espíritos, o orçamento participativo, exitoso em
alianças e relações políticas que favorecem a consovárias cidades do Brasil, e já em curso na cidade de
lidação do projeto democrático e popular. A combi- -- Montevidéu, é o grande marco entre a redução do ponação de programas alternativos é o ingrediente funder burocrático e o surgimento da verdadeira participadamental para preparar a América Latina e o Caribe
ção popular no poder político, respondendo aos intepara a passagem até o novo milênio.
resses e às necessidades do exercício da cidadania.
Estamos conscientes de que o nosso trabalho se
Assumimos, também, que os países da Améridese_nvolv_e n~m período hi~órico de Jrandes t_ransforca Latina e do Caribe estão constituídos por popula~çoes Cientificas e tecnolo~tcas. Sao conqUistas do
ções multiraciais, nos quais 0 racismo, e aculturação
s: humano que deve":J ~~rvlr para o s~ bert1 estat:_~ -----São causas que impedem o desenvolvimento das
nao para aumentar a rn1sena e a exclusao soc1aL
populações negras, mestiças e indígenas. ConsideUma das nossas intenções é lutar para evitar
ramos que é impossív~l realizar transformações vique toda essa riqueza seja utilizada pelas elites in_sando urr1ª sQCIE'J<:l<td~s!a_e)9ualitárla sem a deviternacionais como instrumento de dominação, injusda consideração à problemática racial e sem uma
liça e aumento das desigualdades. Desejamos que
estrªtégia efetiva Q~L~Ombate ao racismo. Tendo
sido o evento de caráter internacional, nos propomos
sejam postas a serviço do desenvolvimento sustentável e eqüitativo, no aprofundamento da democracia
a fortalecer os laços de apoio e solidariedade com o
A reestruturação e o fortalecimento de novas
formas organizativas sociais, de bairro, rurais, sindicais, de jovens e de gênero, (que no passado eram
agregadas politicamente aos partidos) nos traz a nítida noção de um novo dinamismo político e organizacional dos povos. A promoção e o fortalecimento
desses instrumentos de participação popular que
vêm crescendo, bem como sua postura crítica ao
modelo neoliberal, nos dão ferramentas para traçar
um rumo bem definido.
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continente africano, conSiderado inviável dentro do
esquema de livre mercado neoliberal.
O ~ encontro resolveu estabelecer mecanismos de discussão permanente entre seus membros.
Estaremos realizando seminários permanentes além
de abrir novos espaços para intercâmbio parlamentar, municipal, sindical, de gênero, de jovens e de direitos humanos até o 82 Encontro, que se realizará
no México. O encontro se caracterizou por uma rica
discussão acerca das condições sociais, politicas e
económicas. Sem duvida, o Foro saiu fortalecido depois dessa etapa. Certamente, não com idéias prontas. Como disse Luiz Inácio Lula da Silva, o que se
verificou foi um "apontar de caminhos e o tipo de integração que desejamos entre os povos•.
Era o que tinha a dizer! Muito Obrigado!
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SR' BENEDITA DA SILVA EM SEU DISCURSO:
A QUESTÃO RACIAL NEGRA
Dando seqüência às exposições e debates nos seminários
realizados dia 23 de julho de 1997, no Plenárlo 01ávfo Rocha. da
Cãmara de Vereadores de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Bra·
sil, onde toram tratados os temas •o Racismo no Mundo, na

América Latina e no Caribe' " 'S<Midariedede ao Continente Alri·
cano', propomos aos dirigentes dos Partidos e Movimentos Sociais presentes no 7' Foro de São Paulo as seguintes propostas
de resoluções:
I - O combate ao Racismo e a promoção da Cidadania às Populllções Negras da América Latina e Carlbe.

O 7' Foro de São Paulo acontece no momentos em que a
implementação de politicas neoliberais, em vârias partes do mun·
do, traz como conseqüência a ampliação do racismc, da exclusão
e marginalização das populações negras e mestiças.
Neste contexto, ao falarmos de racismo e discriminação ra·
cial na América latina e no Caribe, falamos de fonnas e de instru·

men:-*õ de dominação e de controle SOCial que tem oorno objetivo
negar e anular o exercício dos direitos humanos, da cidadania e

a) que nos debates. nos conteúdos dos Progra·
mas e Plataformas de Ação dos Partidos e Movimentos
Sociais sejam assumidos que os países da América Latina e do Caribe são constitufdos por populações multirraciais e multiculturais, onde o racismo é uma das cau-

sas fundamentais que impede o desenvolvimento sustentável das populações negras e mestiças.
b) que as definições do Foro de

São Paulo con-

siderem a absoluta impossibilidade de transformações
estruturais de nossos países, sem

o devido tratamento

da questão racial e do caráter estratégico do combate
ao racismo na disputa por uma SOCiedade nova e na

construção de um projeto alternativo ao neoliberalismo.
propondo para o novo mHênio que se aproxima um horizonte mais justo, sem discriminação da

raça. dasse,

sexo e outras formas de dominação:
c) que em contraposição ao neoliberalismo que
aponta como perspectiva para os problemas sociais,
única e exdusivamente a saída individual, seja reforçada a necessidade de uma atuação ooletiva, de saídas
de caráter social pára eliminação de toda as formas de
racismo, xenofobia e mannestações da in_!olerância.
Nesse sentido, ao Foro de São Paulo cabe criar e fortalecer ações e mecanismo necessârios para erradicar assas práticas
e garantir os dire~os de homens e mulheres (negros, índios e
mestiços) de serem tratados na América latina, no Caribe e em
todo o ml.Nldo,

oom

dignidade e

oorno seres humanos que tem o

direito a serem felizes.
Para concretizarmos esses anseios. propomos

ao 7'

Foro

de São Paulo a criação no seu interior de uma Coordenação de
Partidos e Movimenlos Sociais para o combate ao Racismo.
11 - A Solidariedade so Continente Africano
Slllíido de uma realidade onde, nos últimos dois anos,

morreram cerca de meio milhão de pessoas de doenças pulmonares. sem oontabtlizai1110S um enorme número de mortes provocadas pela fome, por guerras e por epidemias. os países africa-

nos apresentam indicadores de mudanças na d~ícil situação do
continente africano

nas últimas décadas.

O final do Apartheid Sul-Africano e de longas ditaduras,

das liberdades fundamentais nas esfaras politicas. económicas. sociais, culturais... para milhares de pessoas desta parte do mundo.

· oom e quede de desastrosos ditadores como ldi Amín, Bokassa e

Aqui, a eliminação ou inexistência de sistemas de prote-

recentemente de Mobutu no antigo Zaire e agora República Democrática do Congo, aRados ao novo papel que a África do Sul,

ção. a ftexibilização dos direitos dos trabalhadores, o desmonte das
brutal violência nas suas

através do Governo de Nelson Mandela. está se propondO a cum-

mais variadas dimensões, atingem principalmente as mulleres e os

prir na busca de_govemabilidade e desenvolvimanto_para o Conti-

jovens, em meio às privatiZações de setores estratégicos e ao aumento vertiginoso do desemprego estrutural, lançam as populaçõ-

cativas alterações na Vida politico-econõmica dessa região.

politicas sociais,

a miséria e a

fome,

a

nente Africano, são os indicadores de que estão ocorrendo signifi-

es pobres, em alguns de nossos países, a exemplo do Brasil e do

Em paralelo, a imprensa internacional, principalmente das

Haiti, majoritariamente negras e mestiças, à dramática. ternvel e
nefasta condição de excedente populacional descart;jvel.

potências coloniaise imperi<l!istas de países. que por longos anos

Diante desse cenário propomos ao 7' Foro de São Paulo o
seguinte:

dominaram a África Negra ou apoiaram as ditaduras que dHapida·
ram e enfraqueceram qualquer parspecliva de desenvolvimento
dos países africanos. retoma a histórica campanha propagandisti-
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ca de que a "A África deixada por si só, não tom jeito". Tontam

estão ocorrendo.
Um dos objetivos do Foro de São Paulo é es1abelecer uma
Nova Ordem Econômica Internacional, criando espaços de concentração e coordenação dos pafses da América Latina e do Ca-

ocultar e desqualificar as mudanças que lá

ribe com outras áreas do mundo, em busca de interesses

co-

muns. É com essa perspective que chamamos os Partidos 11 Movimentos Sociais que compõem o Foro de São Paulo, para que,
através de um novo olhar para a África, estabeleçam taços para
uma politica ative de apoio e solidariedade Internacional à

re-

construção do Continente Africano.
Porto Alegre, 29 de julho de 1997.

O SR. JOEL DE HOLANDA (PFL - PE) - Sr.
Presidente, Sr*s e Srs. Senadores, transcorreu, no
último dia 8, a passagem do trigésimo nono aniversário da empresa Telecomunicações de Pernambuco Sociedade Anônima (Telpe) que tantos e tão relevantes serviços tem prestado ao nosso estado.
Criada em 8 de julho de 1959, como Companhia
Telefônica de Pernambuco Sociedade Anõnima, a empresa assumiu de pronto, integralmente, a concessão
exclusiva dos serviços de telefonia em Recife, Olinda e
interurbanos. Sua primeira meta foi dobrar a rede então instalada, que, em pouco tempo, passou dos dez
mil terminais com que contava para 20.600.
A empresa desfrutou de outro grande surto de
crescimento no início dos anos 70, quando surgiu a
controladora Telebrás, criada em 1972 e implantada
em 1973. Com a entrada do governo federal no setor,
buscava-se diminuir o abismo existente entre a ele·
manda por telefones, que era muita, e a oferta, que era
reduzida. Com a Telebrás, o governo pretendia planejar a telefonia em termos nacionais, de forma a dotar o
País de um serviço já então considerado de fundamental importância para o crescimento econômico.
Em 20 de fevereiro de 1973, a Telebrás subscreveu parcela do capital da empresa pemambucana de telefonia, mas a denominação só foi alterada
para Telecomunicações de Pernambuco S. A. (Telpe) em 4 de dezembro de 1974, obedecendo decisão tomada pelos acionistas em Assembléia Geral
Extraordinária.
Nesses últimos vinte anos, a empresa a despeHo de todas as dificuldades enfrentadas pelo Pais
conseguiu multiplicar por várias vezes os seus termi·
nais e avançou decididamente no campo da tecnologia moderna.
Segundo estimativas do presidente da Telpe,
Clodoaldo Torres, a empresa deve ler, em 1997,_um
crescimento da ordem de 54% na oferta de serviços
de telecomunicações ao povo pernambucano. É interessante constatar que esse avanço vai se dar em

•
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cima do desempenho do ano passado, quando,
igualmente, foi registrado um aumento considerável
da ordem de 42% sobre os números de 1995.
Acredita-se, assim, que somando os aparelhos
convencionais aos telefones celulares, o estado de
Pernambuco chegará ao final deste ano com um total de 683 mil terminais.
Na programação da Telpe para o corrente ano,
já estão alocados recursos que permitirão a contratação de 197 mil terminais J!al'a _a telefonia convencional e de 124 mil para a telefonia celular.
Pernambuco, que tinha, no final do ano passado, 94 mil telefones móveis, deve com os investimentos programados chegar a 218 mil no final do
corrente ano, o que praticamente suprirá a demanda
estimada para o estado. Quanto à telefonia convencional, espera-se que Pernambuco tenha, ao final
deste ano, 465 mil pontos.
Mas esses números não dizem tudo sobre o
monumental esfrn;ço de modernização da Telpe para
superar a histórica demanda reprimida por telefones.
O salto de qualidade proporcionado pelos investimentos recentes pode ser medido pelo índice de digitalização dos diversos componentes do sistema
estadual de telecomunicações. No final de 1996, a
Telpe possuía um índice de 61% em equipamentos
digitais. No final do corrente ano, a participação dos
equipamentos digitais deve chegar a 82%.
No dia 9 do corrente I'Tlêl;,g_leilã-º-de privatização
da Banda 8 de telefonia celulard_aRegião Metr9politana de São Paulo deu uma boa noção da importãncia
atual dos sistemas de telecomunicação. O consórcio
BCP acabou vendendo a concorrência depois de oferecer um ágio de 341% sobre o valor mínimo fJXado
para o leilão. O consórc_io formado pela norte-americana BeiiSouth, banco Safra, Grupo Oesp e Splice pagou US$2,6 bilhões pela concessão e vai agora investir US$ 600 milhões para a instalação de 400 mil celulares, operação que vai criar 5 mil empregos.
Esse leilão criou uma grande euforia na equipe
econAmica do. governo, fazendo com que as estimativas quanto aos recursos que serão captados pelas
privatizações na área de telecomunicações chegassem a até US$ 90 bilhões.
Felizmente, depois de um longo período de estagnação, o Brasil volta a modem~r sua rec:le de comunicações. Ninguém pode desconhecer que as telecomunicações serão tão detenninantes no crescimento económico fu~Jro do::;_ países quanto, por exemplo, o
nível de escolaridade médio dos trabalhadores.
Ao encerrar esse breve pronunciamento sobre os
trinta e nove anos da T elpe, eu gostaria de destacar o
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e"lJE!nho de sua valiosa equipe de funcionários que
fez com que a empresa galgasse muitos degraus no
ranking das concessionárias estaduais de telefonia.
Hoje, a Telpe é uma das mais eficientes do País, segundo levantamento feito há pouco. Por fim, quero
cu~rimentar os dirigentes da Telpe, cuja capacidade gerencial tem muito a ver com as conquistas recentes da empresa. São eles: Clodoaldo Torres, presidente; Canos Alberto Costa Nunes, diretor de Engenharia; Eugênio do Nascimento Morais; diretor de
Serviços de Telecomunicações; Mauro Ribeiro de
Godoy, diretor Administrativo; Luiz Manoel de Moura
e Silva, diretor Econômico Financeiro; e Geraldo Magela de Araújo, diretor de Recursos Humanos. A todos eles e aos dedicados trabalhadores da Telpe envio· os meus mais sinceros parabéns.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho a esta tribuna saudar importante iniciativa do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Refiro-me à expediÇão do
novo manual contendo o zoneamento agrícola para a
cultura de milho no meu Estado do Mato Grosso.
A importãncia do zoneamento agroclimático para
essa cultura. VISando à redução dos riscos típicos da atividade agricola, não pode ser subestimada Afinal, a deficiênCia hídrica, associada a períodos de longa estiaqgem durante a estação chuvosa, constitui, na atualidade, a pnncapal causa das quebras nas safras de grãos
do Bras~ Central. Nessa medida, reduzir os riscos climáticos para a atívidade agrícola, por meio de trabalhos
científicos da qualidade desse ora realizado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, constitui relevante missão em defesa da economia nàcional.
Consciente dessa realidade, o projeto do Ministério da Agricultura, desenvolvido em parceria com a
Finatec, a Embrapa, o lnmet, o Dnaee, o lapar e a
Epagri-SC, objetivou identificar, quantificar e mapear
as áreas mais favoráveis ao plantio da cultura de milho, levando em consideração o clima e, principalmente, a precipitação pluviométrica.
Com base em dados técnico-científicos, o projeto oferece orientações quanto aos períodos de
plantio mais favoráveis por Município e por tipo de
solo, de modo a evitar-se as adversidades climáticas
responsáveis por significativo percentual de perdas
na agricultura. A identificação das regiões de menor
e maior risco climático à cultura do milho, para o Estado do Mato Grosso, foi feita utilizando-se um modelo de balanço hídrico. para períodos de cinco dias.
No modelo, foram empregados os seguintes dados:

a) precipitação pluvial diária (Utilizaram-se séries históricas de, no mínimo, 15 anos, de 45 estações pluviométricas);
b) evapotranspiração de referência;
c) cceficientes culturais;
d) disponibilidade de <igua (Os solos foram
agnupados segundo o armazenamento de água em
20, 40 e 60 mm).
As simulações das épocas de plantio foram feitas
a cada 10 dias, entre 12 • de outubro e 10 de fevereiro.
O resultado do zoneamento agroclimático para
a cultura de milho no Estado do Mato Grosso foi um
conjunto de 31 mapas, os quais definem as regiões
de maior ou menor risco climático e as épocas de
plantio recomendadas para cada Município.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se.
nadores:·
O manual do Ministério da Agricultura terá grande utilidade para o produtor rural mato-grossense, contribuindo para evitar perdas em razão da ocorrência de
seca e outros eventos climáticos prejudiciais ao empreendimento do agricultor, os quais acabam tendo reflexos negativos no abastecimento e nos preços dos
produtos agrícolas. Temos certeza de que o trabalho
redundará no incremento e na expansão da cultura de
milho no Estado, beneficiando produtores, técnicos e
pesquisadores, constituindo, portanto, uma ferramenta
básica aos diversos selares Íigados a essa cultura.
O intuito do Ministério da Agricultura é que as
informações do manual sejam amplamente divulgadas e franqueadas às associações de produtores,
entidades de assistência técnica e extensão rural,
agentes financeiros, cooperativas, secretarias de
agrícultura_e eDiic:lªdEls públicas e privadas ligadas
ao setor agrícola, de forma a que os agricultores
passem a utilizar o zoneannento agrícola como ins·
tnumento efetivo para o aumento de produção e pro.· dutiVidaâe:
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Tendo em vista a grande importância do manual para a economia do Mato Grosso, deixo registrado meu apoio ao Ministério da Agricultura pela
· sua l!dição, bem como meu apelo no sentido de que
mais recursos sejam alocados para a ampliação desse
meritório trabalho. Requeiro, outrossim, a transcrição
da referida publicação nos anais desta Casa.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. CARLOS BEZERRA EM SEU DISCURSO:--
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MINISTÉRIO DA AGRIClfLTURA E DO ABASTECIMENTO
ZONEAMENTO AGROCLIMATOLÓGICO
APRESENTAÇÃO

O Programa de Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, coordenado pela Secretaria da Comissio Especial de
Recursos - CERIPROAGRO, tem como resultado a curto prazo a reduçio de
riscos climáticos para as culturas de trigol ~arroz, soja, milho e feijAo nas
respectivas regiões produtoras.
'
·
Já concluídos os trabalhos para o trigo em quatro Estados - Mato
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul -, apresentamos,
agora, os indicativos para as culturas de arroz..._milbo, feijAo e soja nos Estados
de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Sio
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio .Grande do Sul, oferecendo-se ao agricultor
a possibilidade de minimizar perdas de produçlo decorrentes de eventos
climáticos adversos.
O projeto, com base em dados técnico-cientfficos, oferece orientações
de períodos de plantio por município e para cada cultura/cultivar e tipos de
solo, de modo a evitar-se as adversidades climáticas responsáveis por
significativo percentual de perdas na agricultura.
~ nosso intuito que tais informações sejam amplamente divulgadas e
disponiblizadas às associações de produtores, entidades de assistência técnica e
extenslo rural, agentes financeiros, cooperativas, secretarias de agricultura e
entidades públicas e privadas ligadas ao setor agrícola, de forma a que os
agricultores passem a utilizar o zoneamento agrícola como instrumento efetivo
para o aumento de produçlo e produtividade.
Com isso, espera-se evitar que os produtores rurais tenham perdas
significativas em razão da ocorrência de geadas, seca e outros eventos climáticos
prejudiciais ao empreendimento do agricultor, com reflexos negativos no
abastecimento e nos preços dos produtos agrícolas.
Para o desenvolvimento do Projeto o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento conta com a parceria da FINA TEC, da EMBRAPA, do INMET,
do
DNAEE, do IAPAR e da EPAGRI-SC, que contribuem com suas
experiências nas áreas de pesquisa agropecuária e climatológica para o alcance
dos resultados esperados.
,4.RLINOO PORTO

Mioistro da Agricultura e do Abastecimeoto
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CONSEUIO MONETÁRIO NACIONAL
PROAGRO: Alterações de aliquotas
de adeslo ao PROAGRO no Ambito
do zoneamento, na safra 1996197, e
ajustes e<jmplementares.

Senhores Conselheiros.,
O Governo implantou a primeira etapa do zoneamento agricola.
iniciado com a cultura do trigo em 4 estados da Federaç!o. Trata-se de um
conjunto de recomendações técnicas com o objetivo de aumemar a
racionalidade na atividade produtiva rural, diminuido riscos de perdas. e
assim oferecer um valioso instrumento no processo de tomada de decis&s na

agricultura. Para tanto, as instituições oficiais de pesquisa realizam
aprofundados estudos relativos a regime pluviométrico duraatc o ciclo
vegetativo das culturas, ocorrência de aeada. sranizo, altitude e. tipo de solo,
e, relacionam tudo isso com as variedades de sementes nesse contexto.
Por outro lado, o Governo aproveitou essa inovaçlo para
aperfeiçoBI o PROAGRO, vinculando-o ao zoneamento, de forma a baixar
custos ao produtor e simplificá-lo. Além disso, a recuperaçlo da imagem do
PROAGRO envolve também o pagamento dos débitos. e plllll isso o processo
de securtização de suas dividas encontra-se em fase de concluslo, bem como
será proposta a inclusão de crédito no Orçamento Geral da União destinado
ao pagamento do eventual déficit anual do Programa.

O Voto CMN No 050, de 28 de março de 1996, instituiu aliquota
diferenciada para o PROAGRO, no âmbito do zoneamento agrícola, para a
safra de trigo. Até agora. a avaliaç!o da implantaçlo do referido programa é
bastante positiva. Nesta oportunidade, conforme estava previsto, propõe-se a
inclusão das culturas de arroz, feijão, milho e soja no zoneamento, para os
estados de Goiás, Tocantins., Minas Gerais, Slo Paulo, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. Sendo que os demais estados da região Centro-Sul ficarlo 11&
dependência da concluslo dos estudos, ainda em andamento, para posterior
inclus§o. Assim sendo, proponho que, na safra de verlo 1996/97 :
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1.
A allquota de adesão ao PROAGRO para as culturas de arroz e
feijão, quando houver adesão do produtor ao Programa de Zoneamento
Agrlcola. implantado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, nos
mwrldpios dos estados supracita.dos, seja reduzida de 11,7 o/o para 6,7 % ; e,
relativamente a milho e soja, de 7 o/o para 3,9 %;
2.
As aliquotas acima propostas sejam aplicadas somente às
lavouras implantadas em regime de sequeiro e nAo consorciadas, devendo
cobrir as perdas causadas por granizo, tromba d'água. vendaval e seca;
3.
As culturas irrigadas, em todos os estados da FederaçAo, sejam
objeto de cobertura do PROAGRO somente quando ocorrer granizo, tromba
d'água e vendaval, e que tenha a alíquota diminuida de 4,7 o/o para 1,7 o/o;
4.
A aliquota única paga pelos pequenos produtores no âmbito do
Programa Nacional de Fortalecimento dá Agricultura Familiar (PRONAF), no
Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (PROCERA) e nas
operações de crédito ~m recursos dos F\Dldos Constitucionais sob a qpde do
Programa da Terra, continue de 2 cro, sendo que :
a) No caso de empreendimento com produtos e cm áreas onde
esteja em vigor o zoneamento agrlcola, será aplicada a referida taxa somcme
àqueles que aderirem às regras do citado zoneamento;
b) Nas lavouras irrigadas prevalece a aliquot:- fixada no item
anterior de 1,7%.
S.
O produtor poderá contratar direta e livremente a prestsçào de
serviços de assistência técnica a nivel de imóvel, podendo, quando financiada
ser incluida no orçamento analitico para fins de enquadramento no
PRO AGRO, revogando o disposto em contrário no MCR 7-3-3 e 7-3-4.
6.

O agente operador do Programa deverá:

a) comprovar a em~ci& das plantas 001 ta"mi)l ~ tv'
zooeamemo no lmbito do PROAORO, para cada operaç~c. :.:.q-uadrada ou
por amostragem, definida pelo Ministério da AiJicultura e elo A.bas11:dmeato~
b) fomocer ao Mini.!tério da Aaricu!tllfa c do Aba.stecimcDso as
infoi'1D.8Ç&:I bê.sit8S sobre 01 processos de PROAORO, fiQ lmbito do
zoneamc:oto, que permitam o seu monitoramemo.
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1.
Para viabilizar o c:umptimcmo do disposto DO item 6, o ageme
oper3dor do PROAGRO fará jus l remunençlo Da base de 10% da
arrccadaçlo do Programa. 1 partir da safra de vedo 199(,/1)7;

.

Para efeito do PROAGRO, o valor indeoizávd aeri computado a
partir da data de aplicaçlo dos recursos. segundo cronograma de utilizaçlo
previsto no orçamento analf1ico, independemememe ela época de h"beraçlo
cfetiva c do moo.taate .J!cu:réd...,ito..,;_ __

I.

A receita do PROAORO provcmcme ela ~açlo do adicioaal
deve ser destinada, priorltariamcme. 10 papmemo de cobmura ref'aeute a
recursos pr6prioc dos beneficiãriol, a1qU8dradoc de coof'«midade com •
rearas via=ea;
.

9.

1O.
Fica o Banco Ceutra1 do Brasil. em attieulaçlo com a Secretaria
de Acompanhamento Ecoo6mico do Ministério da Fazenda, e 1 Seaetaria de
PoUtica Agrlcola do Ministhio ela Asrlcu!tura e do Ab&stcc:imeato.
autorizado a baixar as instruç&s e a &dotar a provid!Dcias . ju1aa4ll
nocessArias 10 cumprimento do disposto neste Voto, inclusive diva!pr a
rela~ dos municlpios de que trata o item 1 acimL
11.
AI medidas contidas neste voto serlo divulgadas nos termal da
resoluçlo em anexo.
Voto do Conselheiro,
Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Fazenda
SEGUNDA-FEIRA. I' JUL I~ DIÁRIO OFICIAL IIQO.l
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Min~st~rio

16905

da _Fazenda

R!SOLUÇAO Nl 2.311, O! 29 O! AGOSTO O! 1996
!atende ao1 !etadoe do ParanA, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina dilpoaiçõe• da
Reeoluçlo ni 2.294, de 28.06.96 (PROAGRO
- Zoneaaento Aqr1oola).
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 91 d4 Lei nt
4.59S, de 3l.l2.64, torna pUblico que o CONSELHO HON!TARIO NACIONAL, . .
leBIIO realizada em 28.08.96, tendo
Vilta a1 di1poaiçôe1 dOI artl.
4&,
inei•o VI, da citada Lei, e 41 e 14 da Lei nt 4.129, de 05.11.65,
re•olve:
Ar·t. l v !atender ao• !!atado• do Paran4, Jlio Grande do
Sul e Santa Catarina a1 condiçôel e1peciai1 eatabelecida1 no• arte. lR
e 29 da Reaoluçlo nv 2.294, de 28.06.96, para efeito• de enquadramento
de operaçOe& de custe~o de arroz, feijlo, milho e aoja, aafra de verlo
l996/l997, no Programa de Garantia da Atividade AqropecuAria (PROAGRO),
no Ambito do zoneamento aqrlcola.
Art.
29
Esta Reaoluçlo entra em viqor na data de 1ua
publicaçlo.

em

GUSTAVO JORGE LABOISSI!RE LOYOLA
_____ _

__f']:'~l ~~~n te

(Of.

n9

2.64~/961

_ __ _
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~aiU.

21 de j\dlo de 1995: 17S• da ~ldlloa e 108" da R~

f'ER.NANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro MW..
Arlmdo /'ono Nao
A1t101110

KtJWbr

Zoneamento Agrícola
Redução dos Riscos Climáticos na Agricultura

Cultura do Milho no Estado do Mato Grosso

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1.

A época de plantio indicada pelo zoneamento para cada região não
será prorrogada ou antecipada em hipótese alguma.

2.

No caso de ocorrer algum evento. climático atípico. à época indicada
(Por exemplo: seca excessiva, que impeça o preparo do solo e
semeadura, ou excesso de chuvas, que não permita o tráfego de
máquinas na propriedade.), recomenda-se aos produtores rilrais
não efetivarem a implantação da lavoura nesta safra e no local
atingido, uma vez que, fatalmente, o empreendimento estará sujeito
a eventos climáticos adversos impossíveis, ainda~ de- serem previstes
pelo zoneamento.
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ZONEAMENTO AGRÍCOLA .

REDUÇÃO DOS RISCOS CLIMÁ"fJCOS NAAGRiCULTliRA

ZONEMANTO AGROCLIM..iTJCO PARA A CULTURA
DE MILHO NO ESTADO DO MATO GROSSO
Objet!vou-se, com esse trabalho, reduzir as perdas de produção !! obter maiores
rendimentos por meio da identificação dos riscos climáticos das diferentes regiões e,
consequentemente, a definir as melhores épocas de plantio para a cultura do milho no Estado de
Mato Grosso ..
Para identificação das regiões quanto a riscos climáticos, fez-se um esrudo da distribuição
frequencial da precipitaÇão(CHUVA) e o Balanço Hídricc(BIPZON) para períodos de 5 dias.

Nesses modelos foram utilizados os seguintes dados:

a) Precipit2çio pluvial diária: utilizou-se séries históricas de, no tDÍllÍliiO 15 anos de 45

estações;
b) Evapotr:mspiraçio de referência: fui estimado pelo método Pennam-Monteith;

c:) Coeficientes culturais:Detetminados em condições de campo para várias cultivares e
ca1culados valores médios assumiodo um ciclo médio de 120 dias. Foi considerado apenas um
ciclo uma vez que, no período em que se fez a simulação, a diferença emre as cultivares
qwmto ao ciclo era extretqameme variável e

IIICDOr

que 100/o a diferença;

d) Disponibilidade de água: Os solos furam agrupados segtmdo o armazenamento de água em
20, 40 e 60mm. As classes de solo que se enquadram oesses grupos são:,
respecrivamente:
Tipo 1: Areia! Quart:zoz:u e Solos Aluviais arenosos
Tipo 2: Latossolos Vermelho Escuro(< 35Y• de ar:üa), Lat~ssolos Vermelho-Amarelo e
Latossolos Rom.
Tipo 3: LaiossoÍos Vermelho-Escuro textur:a argiJOHl>35'!. de argila).Latossolos Roxos,
PodzóUco Vermelho-Amarelo, PoclzóUco Ve~elho-E.scuro, Cambissolos Eutróficos.
As simulações d:!S epocas de plantio foram feitas a cada lO dias entre 01 de outubro a lO

de fevereiro.
Para espacialização dos resultados cada valor do índice áe sati!.tàçii.. da necessidade de
água (ISNA), foi associado à localizaçãu geográfica da respectiva estação piuviomt:tric3 e na
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elaboração dos =pas, utilizou-se o SiStema Geográfico de informações(SGI), desenvolvido pelo

INPE.
Foram definidas três classes de !SNA para diferenciação agrcclimática do Estado::
ISNA >o.::·

. Região agrocümática fu.vorável com pequeno risco climático;

0,55 > ISNA > 0,45 -Região agroc!imática intennedi.ária com médio risco climático;
ISNA < 0,45 -.Região agroclimática desfàvorável com alto risco climático.
A definição das dataS de plantio, bem como as regiões com d.ifet-entes riscos climáticos
estão apresentadas <m 31 mapas.
Deve-se ressalmr que, por ser um modelo agroclimático, assume-se que não há limitações
quanto à fertilidade de solos e danos devido a pragas e doenças

!KPRESSO EK 04/09/96 - 15:17:23 HS -

~ENOR-BALTAZAR

86CBR024/5043950

CORREIO. E~EUON!CO
04/09/96 12:23
- TRANSKJSSAO DE OOCOKENTOS DE ~IVULGACAO - BACEN
R"SG7901
· - - - - - - - - C~UNICACAO GERAL: 961117891 - - - - - - - ASSUNTO: CARTA-CIRCULAR N. 002675
USUARIO RE"ETENTE: WALBER
UNIDADE REKETENTE: BACEN/SECRETARIA EXECUTIVA
~AGINA: 1
SlSBACEN
TRANSACAO

~KSG790

CARTA-CIRCULAR N. 002678

Divulga
doo de
Grande
Peulo,
n.

relae10 de ounicipioo doo EsteKato Grosso, "; .. , 6eraio, Rio
do Sul, Santa tat•ri.. e S.O
para os efeitos dao Reoolucoeo

2.291.,

29.011.96

de

25.06.96, e 2.311,

CzoneaHt~to ~ricolal.

de

Tendo et1 vista o disposto nos arts. 1. e 4. da Resolll"
cao n. 2.294, de 28.06.96, e 1. da ResoluC80 n. 2.311, de 29.08.96,
encontra.-se •nexas ;nfor.acoes rel•t;vaa • zoneaeento .gr;ool• elaboradas pelo "inisterio da Agricultura e do Abosteci~to (~), conte.plando os seguinte• Eat.OOs e produtos, respect;vos crono;ra..s de
plant;o e L;stag~ de variedade& de seeentes re~a:
- Mato Grosso - arroz, feijao,

~e

aoj•;

II - Minas Gerais - art"Oz, feijeo e soja;

III - Rio Grande do Sul - feijao e •ilho;

IV - Sante cat•rine - feijao e ai lho;

V- S.O Paulo- •rroz, feijeo, eilho e aoje.
Br••H i•,

04 de oetetlbro de 1996.

DEPARTAMENTO OE NORMAS DO SlSTEKA
FINANCEIRO
sergio Darcy da Silva Alves

Chefe
OIIS: Retrenseitldo .,. virtude de retiflc:aC80 no Inciso IV.
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... - -- -- .. .. "
-Estado Mato GrQsso
.
I
Rea1ã9: todo o Estado
.
.. ~ -~- ·. 1
"
Cultura: Milho
~ Ç1clç_ ;__ cor.nurrt~P--'
Tipos de solos e penados favoráveis
de plantiO
_,
Municípios
.- .
:::---::-l
Solo Tipo 2
Solo Tipo 1
_Solo 7ioo 3
do Estado
"
11] 5
Acorizal
.12~4pC7
.
.
"
1
_1234~!17.-lL~
. t2 =l45_6 7.8 9
Aaua Boa
.
---12345678910 1~
1234~56 89
1 2 31 56 7 8 ~ !O 11 .
Alta Floresta
--- - .
1 2 3 4 5~ q] 8 9 tQ
1 f!34_ 6 8
Alto Ar<!_g uaia
..1.2345.676910 1112
1 2_34_6
1234567891011
Alto Boa Vista ..
~LV1..5 61 9J.(l
.
1234_5_678
1 2 3 4 5 9L8 9.10
1234557
Alto Gar:_ças ------ -- " "
_1_2345.
1234_56}891Q 1112
Alto Parl!guai_
..
12)4
} 2)451278910
1nH678.B_1o 1112
Alto Taauari
.
-- -1234_56789
12345€7891Q1t
Apiacás
._.._
12345.6ZR.910J1_12
~ 123456789.
H3456]89.10, 11
Aracutanga
.lJ.
Araquaiana
1234~678910
1 2 3 4 ~6 ?:.lUl.
.
.. 1
Araguainha
. __ 1 ~.H5 6 7_8 91Q
1 ?3.456.78910 1.112
12345676."
1!';l.45678.
1234567891Q
12349~678910 1112
Arenápolis .
.
23456789
Aripuanã
123456?891QJ1
12_34567.8910 1112
__ 12H5f!789
Barão de Melgaço
JZ3 4. 5 6.
.
Barra do Buqres
1234567ª9
"1~3~56}89.10 11
- .
12_345§78910 11
Barra do Garças
1 ?3 4 56 7 8 9 10~
.J 31_6.
Brasnorte
12345678~10 111213
1 2 3 4 5 6J..8.ll.
1~23~567ª91011.
12345[!789
Cáceres
1234567
...
Campinápolis
16
123456789
1234567.891011
1234567891011
12345678910111213
Campo Novo do Pareeis
9
Campo Verde
L2 3A 5 6 7 8 9 10
--1n_15.67.8~t
~
"".1234_5678910 11
Campos de Julho
123456789
1f3
Cana Brava do Norte
123456
1 2 3 4 56 7 a 9 10
.123;45978910 11
Canarana 1 2 3 4 56 7 8 9 10
123456Z89
.t23
...... -·
123456781)
1 2~3 4 56 7 8 9 10 1112
Carlinda
. 1_2345!Hll!UU1.
Castanheira
123:45678910)1
1 2.34 5 § !.8Jl10 .11.12
1234.!1.67.89
. .. ·- ,._,.,._
.
12345678
1234.56789
Chapada dos Guimarães
1234 56789_
123456789101112
Cláudia
123456789101.1
~

"'"

~

~-

.• - - · " •><·' •• _,,,..-.,..~.,..._.,."' _,._,

-~-

"

·n·'""

-

"

"

~"=

"

"

~

"

"

r·. o

a

--

~---o

-~

--

~

v

"

-

.

-~--

"

"

Cocalin~ho

-

124
123456789
1 2 3.45
1 2 3 4 56]9~
3456789

- ---·

Colider
Comodoro
Confresa
Cotriauaçu
Cuiabá
Denise
Diamantino
Dom Aouino
Figueirópolis D'Oeste
General Carneiro
Glória D'Oeste

""
-

-

-

Guiratinga
lndiavai
l!auba
ltiouira
Jaciara -- ,._
Jangadl!

.

·-

-

123.4.5~7

1
123456789

12345678
1. 2 3_ 4 5 6 7 8 ~ 1P u
1 2 3 45 6 z 9
123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12345678
1 ~-~-4 56 z.a 9_1o.11
_1 2 3_4 9 6]8 910.
123456 789
12345?J!l910 11
_1 234.5fi78910
.12.4.~&7..9.
.

3
1 34 6
3
..
12345 ..67ª9

.

Guarantãdo~ Norte~.

123456(8~9-

"

.

>Y

···~-------

.

-·--

-

-

~----

-···---·

-

~

-~

""

-~~

123456789
!2_3456

-~

-,E'· •

Carta-Ctrcular n• 2.678, de 04.09.96

123456?8
1234567891011
12 3 45 6_ng
1 2 3 4 56 7 8 9 10
23456Z_891011

...,,~-""

-

-~--.1

ns

12~456789

123_45678910 1112
1 2 3 4 56 7 8_9 10 11
1234567891011
123.4567.89101112
123456789
12345678910
123456789_10 1112"13
123456789
123456789 11
12_345678910 11
123456789
123_456]!l~1Q 1112
1 2 3 4 56 7 8 9 10 t1 12
1:1345678910 11
1n45tU_8g1o 1u2
12_3 45§ 78910
123456]:89/
- . 1234567l

...
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Cultura:

Milho-
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-~---

·=

Ciclo :

Agosto 1997

comum

f-M~un~i~ci~p~io~s~~------~~=-~-~~--~Tt=~=o~s~d~e~so~lo~s~e~--~~---e~r~ícr~a~o~s~fa~v~o~ra~v~e~,sm~~e~--~a~n~·-·l~ó~~-~·~-~~·

do Estado
Jaurú
Juará
Juina
Juruena
Juscimeira
Lambari D'Oeste
Lucas do Rio Verde
Luciara
Marcelândia
Matupá
MirassoiD'Oeste
Nobres
Nortelândia
do Livramento
Nova Bandeirante
NovaBrasilãndia
Nova Canaã do No"te
Nova Guaritá
Nova Marilândia
Nova Maringá
Nova Monte Verde
Nova Mutum
NovaOiinda
NovaXavantina
Novo Horizonte do Norte
Novo São Joaquim
Paranaíta
Paranatinga
PedraPreta
PeixotodeAzevedo
Planalto da Serra
t'oconé
Pontal do Araguaía
Ponte Branca
Pontes e Lacerda
gorto Alegre do Norte
Pciio dos Gaúchos
Porto Es_piridião
Porto Estreia
Poxoréo
Primavera do Leste
Oueréncía
Reserva Cabacal
Ribeirão Cascalheira
Ribeiraozinho
Rio Branco
Rondonópolis

Solo TipÓ 1

... 2:l
123456789
1 2 3 45 6 789
1234567í(9
-

:r

1234
1
123456789
12345.6'1"89
···3
1
12345678

··

·Solo lipo 2

1'234567891011
nrHs6'rs~

1 2 3 4 56 78 9 i() fl
1234561891011"
1234567 9
1 2'3 4 5 61
1234567891Õ11
123456789
1234567891011
1234S67'89·1Õ-1f
1234.567
1234567.89
'1234567891011

-

123 5

123456789

1234567891011
1234567891011
1234567891011
1234567891011
1234567891011
1234567891011
1234567891011
1234567891011
12345678
123456789
1234567891011
123456789'
123456789101'1
12345678910
12345678910
1234567891011
1234567891011
123456
12345678910
12345678910
123456789
12345678910
1234567891011
12345678
1 2 3 4 56
1 2 3 4 56 7 8 9
123456789.10
12345678910
12345678_9
1 2 :i 4 5 67'~9
123456789fó
123.4%11!
12345"6789

-

12345Õ789
123456789
12345678
123456789
123456789
12345678
3
1
123456789
1346
123456789
1234567
123456
123456789.
3456
-

123456
123456 8
23
1234567S
123456789
3
3

134'5679
12345678
1 2-:f4' -

123456
·· ..3
-

-

Solo Tipo 3

12345678910 11
123456789101112
1 23 4 56 i' 8 910 1112
123456789101112
123456789
12 34 56 7 8
123456789101112
12345678910
12345678910 1112
12345678910 1112
··12345678
12345678910
12345678910111213
1 2 3 4 56 7 8
123456789101112
123456789101112
12345678910 1112
12345678910 1112
12345678910 111213
12345678910111213
123456789101112
12345678910 1112
12345678
1234567891011
12345678910 1112
1234567891011
123456789101112
12345678910 11
1234567891011
123456789101112
12345678910 1112
12345678
12345678910 11
12345678910 1112
123456789
12345678910 11
123456789101112
123456789
1 2 3 4 56 7
1 2 3 4 56 7 8 9 10
1234567891011
12345678910 11
1234567891011
1 2 3 4 56 7 8 9 10
1234567891011
123456789
12345678910
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Mato Grosso
Milho
Mumcip1os
do Estado
Salto do Céu
Santa Carmem
SantaTerezinha
Santo Afonso
Santo Ant•.do Leverger
São Felix do Araguaia
São José do Povo
São José do R. Claro
São José do Xingu
J.dos Quatro Marcos
São Pedro da Cipa
SBR_ezal
Sinop
Sorriso
Tabaporã
Tangará da Serra
Tapurah
Terra Nova do Norte
Tesouro
Torixoréu
Várzea Grande
Vera
Vila Bela da Sant• Trindade
Vila Rica
Estado

Cultura:

Solo Tipo 1

•
•

Solo Tipo 2
Solo Tipo 3

•
•
•
•

•
•
•

•

I Reg,ão:
I Ciclo .

todo o Estado
3
comum
---Tipos de solos e períodos favoráveis de plantio
Solo Tipo 2
Solo Tipo 1
Solo Tipo 3
12345678
3
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
1234678
1 i3456 78910 .
1234567891011
1234 6
1 2 3 4 56 7 8 9 10
1 2 3 4 56 7 8 9 10
1234567
123456713910
1234567891011
123456789
123456789
1234567 8910.11
12345678
1 2 3 4 56 7 8 9 10
34
1 2 3 4 56 7 8 9 10
1 2 3 4 56 7 8 9 10
123456789
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
12345678910 111213
1 2 3 4 56 7 8 9 1Ó.
123456789
1 2 3 4 5-S 7 8 9 10 11
12345678
3
123456789
1234567 9
123456789
12345
12345678910
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12
123456789
1234567891011
1 2 3 4 56 7 8 9 10 1112
1234
1234567891011
123456789101112
123456789
1234567891011
12345"6789 10 1112
12345ô7B910 111213
12345678
1234567891011
123456789
1 2 3 4 56 7 8 9 10 1112
1234567891011
12345678910 1112
123456789
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
1234567891011
123456
1 2 3 4 56 7 8 9 10
12345678
1 2 3 4 56 7 8 9 10 1112
1 2 3 4 56 7 8 9 10
.
1234567
12 35
12345678
12345678910
1234567891011
123456789
123456789
123456789
1234567891011
12345679
12345678910

ldentifh.. açlio dos tipos de solos
Areias Quartzosas
Solos Aluviais Arenosos
Latossoios Vermelho- Escuros(< 35% de arglia)
Latossoios Vermelho- Amarelos
Latossolos Vermelho - Escuros com textura arg-ilosa (> 35% de argila)
Latossolos Roxos
-Podzólicos Vermelho - Amarelos
Podzólicos Vermelho - Escuros
Cambissolos Eutróficos
Solos Aluviais .
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Estado
1 Cultura:

Agosto !997

Reg•áo: todo o Estad_g__

Mato Grosso
r.,ilho

~Ctdo

_· _çpmur:n. __ .

... : :
EpocaJi de. semeaduJ"a e p_eriodos" de_ plªntiQ -~- -~ .~
Data i!J.i.c~! go _flerio_d9.. _ P<~taJinal do período
1° de outubt:.Q.
_lO. pe outubrg
·--.
-.11 de .Q!,Ú,UQ[.O
2
.. -·
-- 2JJ d~ o_utubro
.21.d.e
oi!Lu_Çl,.r.o
3
31 \i_e_putubro
..
-·4
1JJ ~~~ oovembro
... •- .-.
--- 1° de novembro
-5
20_de novembro
--.
--- --·
----- .. 1.. 1 de..llQ~rnJuo.
21 de nov~!;ug.
6
.30 çle povembr.o
.
7
1• de dezemtuo.
1q ele dezembro
- . 20 de dezembro
8
11 de de~~ru!U.Q.
-9
__ 21 de deze.m.!llo
3 Ld_ELdl:lzemb ro
10
-1• de,i;weirP.
.lO de jaoeiro
-11
11
Q.e.Janeito
.20
de Janeiro
_ 3Ldejaneiro
12
2;1_dej_ªJJJ~iço
1 o _sle fev_ereiro
1:3 ------ ---. --~- -t• d.e..f.!il\!.!i!L~iro
•'
A época de plantio indicada pelo zoneamento para cada região não será prorrogada ou antecipada
em hipótese alguma. No caso de ocorrer algum evento atípico à época indicada (p.ex.: ·.seca
excessiva que impeça o preparo do solo e semeadura, ou excesso de chuvas que não permita o
tráfego de máquinas na propriedade). recomenda-se aos produtores não efetivarem a implantação
1da lavoura nesta safra no local atingido, uma vez que, fatalmente, o empreendimento estará sujeito a
Leventos climáticos adversos impossíveis, ainda, de serem previstos pelo zoneamento.

-

Periq_dgs
1

;;,_-_

~-

-

~

~

~

.

-~

~~-

--

--~

Agroceres AG JOÇ, 122. 302A. 303,40.5, 5:10,514. 6t2, 1043, 10.51 e 523Q.
Agromen1 030, 1035, 200J, 20Q3••2005" 2007, 201.0 20_l2, 2014 .e 30JJO.
!. Embrapa BR_ 105,_lO§,J4!L?.91. 205,206, 4.73.e.3123. .
~- ---- '_ CargiU12;?. 135_, 4<?~ 4!!.4A. 5Q6, 525, 701, _805. 808 e 901,
Contimax 133, 32,2 e.533,_ --·~- -~
Dinamilho_Dina 10. 100 ~uzo._
Soe. Agric. Germ_inÇll G 500, 550, 551, 600 e GraúnaJ,33.
Hatã 1000, 1001 e 49QO_.__
__--~...... ,__"
1JAC 8214
_ .. ... .. _ . -·- c
_
~ Pioneer 3041. 39~1. 309Jl...3071.:3074, ~<11Pe n~2~8rasi<alb XL 222. 370, 380, 605, 660 e 678.
Fonte: <:mbrapa.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, sempre fui parti·
dário do pensamento de que cabe ao homem público consciente de seus deveres a responsabilidade
de manter o eleitorado informado sobre as suas ati·
vidades. É dever do homem público prestar informações. É direito de seu eleitor recebê-las.
Assim sendo, objetivando abrir mais um canal
de comunicação entre este Senador e os amigos
que o trouxeram para o Congresso Nacional, o meu
Gabinete de Brasília decidiu produzir este modesto
Boletim Informativo e Cultural, através do qual se
pretende divulgar matéria do interesse geral da
Amazônia e do Estado do Amazonas, as atividades
desenvolvidas pelo Senado Federal, além de outras
informações culturais.
Acredito que esta publicação possa constituir·
se num instrumento para que os amigos amazonen-.
ses julguem o meu trabalho no Senado Federal. Não
procuro louvores, nem citações elogiosas, mesmo
porque tudo aquilo que fizer em favor do Amazonas
não será nada em comparação ao que esta querida
terra e sua gente fizeram por mim. Quero, sim, ser
permanentemente cobrado pelos meus amigos.
Ao saudar o povo do Amazonas des~jo reafir·
mar de pubhco o meu propósito de continuar a trabalhar, com determinação e objetividade, pelo seu de·
senvolvtmento econõmiéo e social.
Cumprimentando os meus assessores pela ini·
cíatrva de transformar este Boletim num ponto de
convergéncta de idéias, desejo manifestar os meus
agradectmentos ao pesquisador Jorge Baleeiro de
Lacerda. paraense, com a alma de caboclo amazonense, por sua preciosa colaboração.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU DISCURSO:
A COBIÇA INTERNACIONAL
Muito tem se falado sobre a Amazônia. enfocando os mais
variados aspectos. O que tem sido constante em todas as abor·
dagens é a evidencia de interesses nem sempre confessáveis.
Ao lOngo deste século e mais especificamente nas últimas
décadas. a consciência internacional despertou para a imperiosa
necessidade de preservar os recursos naturaiS existentes no planeta. Em_ decorrêncía dessa conscientização, e atrelada a ela,
emergiu a Cobiça lntemacional com propostas ecológicas nem
sempre justificáveis, e. muitas vezes. sem conseguir mascarar os

Agosto I 997 '

"pulmão do mundo", criaÇão de reservas indígenas o ecológicas
inviáveis, atá a mais recente, denominada Grupo Verde.
Esse Grupo Verde é uma~ força c!a~ alit!UI!!19ricana treinada
no Panamá que teria como objeti110 de proteger a floresta Amazónica. É uma clara e inadmissível intromissão na nossa soberania.
O Brasil não aceitou, não aceita e jamais permitirá que
qualquer paliO além dos brasileiros trata dos interesses da nossa
floresta. Esse é

um

dever a acima de tudo um direito da nossa

gente.
Nunca é demasiado lembrar o pensamento do ilustre pa·
triota e amazõnida convicto. o saudoso Gen. Rodrigo Otávio Jor·
dão Ramos: "Árdua é a missão de defender e desenvolver a
Amazónia, muito mais difícil porém foi a de nossos antepassados
em conquistá-la e mantê-la".
ATIVIDAOES NO SENADO CPI DOS TITULOS PÚBUCOS
O Senador Bernardo Cabral. Presidente da Comissão Par·
lamentar de Inquérito dos Títulos Públicos. a chamada CPI dos
Precatórios, tem sido o condutor desse importante instrumento de
correição da moralidade política.
Com o levantamento de empresas envolvidas na comercia·
lizeção de trtulos emitidos por estados e municípios e posteriores
depoimentos dos seus repr-;sentantes. rastreamento de contas
nos EUA, convocação de bancos e autoridades, bem como diver·
sas outras diligáncias. a CPI vem cumprindo este enorme serviço

à Nação.
Tão importante quanto estas apurações é a mudança de
procedimentos qoo há de impera; ·daqui !)lira frente, os órgãos
encarregados da examinar a emissão de títulos públicos. sem dú·
vidas. serão muito mais criteriosos. o próprio Senado Federal eu·
mentará seu rigor.
A propósito. sobre as notícias a respeito da CPI. o Senador
Bernardo cabral, em aparte na Trib~na do Senado. chamou a
atenção para a vulnerabilidade do mercado financeiro e para o
risco de infocmaçOOs distorcidas provocarem efeitos proporcional·
mente mais danosos que os moti110s que levaram à instalação da·
quela Comissão.
- A mim importa que sejam apurados os

ele~os

criminosos

que a emissão irregular de tltulos produziu. mas também é funda·
mental que não coloquemos no petourinho alguém que seja ino·
cente. Nosso objetiiiO principal e conseguir delender o contrtbuin·
ta sério. que está em risco de ser lesado. -disse.

Pfenhio
CABRAL DEFENDE ESTABILIDADE

-oos FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
A estabilidade do ~servidor público foi tema de debata on·
tem (dia 7) no plenário do Senado. a partir de pronunciamento

As ideias apresentadas são por demais conhecidas. desde

do Senªck>[ ~"'~ª~9 Cat!rai__(I'FL·AM). Ao comentar a proposta
da reforma administratíVa ora em trainitação na Câmara dos D_aputados. Cabral afirmou que o direito à estabilidade foi uma

a criação de lagos inimagináveis, conservação da floresta como

grande vitória dos servidores públicos e as regras náo podem

verdadeiros objetivos.
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ser mudadas no meio do jogo. Para o Senador, não é demitindo
de uma hora para outra os servidores públicos que se colocará
um p~ís nos eixos.

A propósito da demissão de maus servidores ou servidores
com baixo padrão de desempenho, ele disse que a Constituição e
as leis existentes não impedem a ação saneadora da administração, como apregoam os que se opõem à estabilidade.

Plenário

BERNADRO CABRAL FAZ ALERTA PELA
PRESERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE
O Senador Bemadro Cabral (PFL-AM) disse sexta-feira
(dia 4) que o Brasil -dotado de uma fauna silvestre de valor incalcufâvel - só consegmu-gata!'!tir a ~~réS!lrvaÇâo das tartarugas,
mas continua submetido à pesca e

caça predatórias e ao tráfeco

Na opinião de Bamardo Cabral, o que geralmente se omite
é que es autoridades administrativa. são, de regras, arredias às
providências indispensáveis ao afastamento dos maus servido-

nacional e internacional de animais silvestres. Para ele, o legado
natural do pais representa um património de valor incalculável, de
extensão e diversidade até hoje desconhecidas, que exige o com-

res, em face dos requisitos de motivação, impessaoalidade e publicidade, preferindo submeter-se às moedas correntes da inérc:i;;t
e da acomodação.

prometimento das autoridades públicas pela sua preservação,
particularmente as da Amazônia.

- Em vez de eleger a quebra da estabilidade do servidor
como panacéia, melhor andaria o governo se envidasse esforços

mou ser incompreensível que o lbama exerça sua ação fiscalizadora sobr~ amadores, deixando pescadores profissionais e traficantes de animais silvestres continuar agindo em plena luz do dia
e sem sofrer qualquer espécie de repressão ou fiscalização.

para uma ampla reforma da política e práticas de gestão pessoal,

de lorrna a propiciar o controle efetivo do desempenho dos servidores e seus corolários. o estímulo aos dotados de capacidade e
iniciativa e a dispense dos incompetentes- afirmou.
Cabral destacou que o crescimento dos quadros de pessoal nada tem a ver com a estabilidade, devendo-se antes a me-

canismos extralegais de apropriação privada dos cargos públicos,
como o favoritismo, no nepotismo e o prebendismo, que Ale espera tenham sido extirpado da vida pública com a nova concepção
de Estado, a partir da Constituição de 1988.
Em parte, o Senador Epitácio Cafeteira (PPB-MA) disse
que nada o fará votar contra a estabilidade do servidor público,
destacando que a estabilidade é o único motivo para qualquer
pessoa aceitar um emprego público, uma vez que, a seu ver, os
salários no setor são humilhantes. Lembrou que um controlador
de võo ganha US$ 1O mil nos Estados Unidos e US$ 5 mil em
Portugal, enquanto no Brasil recebe apenas R$ 1 mü.
Também aparteando, o Senador Jefferson Péres (PSDBAM) disse que a quebra da estabilidade será um retrocesso, assinalando que nenhuma presão o fará votar a favor do fim da estabilidade. O Senador Romero Jucá (PFL-RR) salientou que o Senado precisa garantir o fortalecimento do servidor e não a aniquilação do servidor público.
Já o Senador José Eduardo Outra (PT-SE) afirmou que a
defesa da estabilidade não é uma bandeira corporativista, acres- .
cantando que, antes de ser um privilégio, a estabilidade é uma
garantia para o cidadão e evitar, na alternância do poder, a quebra da continuidade dos serviços públicos.
Por sua vez, o Senador Josaphat Marinho (PFL-BA) disse
que o Senado não pretende capitular os direitos adquiridos dos
servidores públicos. E o Senador Leomar Quintanilha (PPB-TO}:disse que a questão da quebra da estabilidade é um terna que
está preocupando a sociedade brasileira, e o Senado deve contribuir para que seja encontrado um ponto de equilíbrio para a
questão.

Em relação á pesca e à caça preaatórias, o Senador afir-

Cabral citou artigo de Gilberto Fernandes, publicado na revista Planeta Água, em que o médico amazonense relata ter sido
alvo da ação fiscalizadora do lbama pela prática de pesca amadora enquanto, na própri!' represa Balbina onde pescava, ocuc
peritas 'di,-!rês acampamentos de pescadores profissionais agiam
sem quaquer repressão.
Quanto à caça, o Senador salientou que a venda de animais e aves silvestres é crime inafiançâvel, conforme a legislação
ambiental, mas nos mercados públicos da Amazônia demonstram, de novo, omissão do lbama. ÁS justifiCativas do pequeno
número de fiscais, da deficiente estrutura do lbama. das vastas
dimensões do país, todas caem por terra quando a caça é cinicamente exposta à vista de todos, inciusive às câmaras de televisão. Será possível que todos enxergam, menos o lbama? Basta
comparecer aos mercados para autuar os vendedores e, ainda

mais importante, identifiCar e rastrear os caçadores, observou.

Com exceção, Bel11ªrdo Cabral destacou o Centro Nacional de Quelónios da Amazónia (Cenaqua). Em dez anos a tartaruga foi retirada da condição de espécie em extinção e, graças á
proteçâo às praias de desova, foi possível autorizar a criação de
tartarues em cativeiro, abrindo uma frente de atividade econOmlca
altamente rentável para a região, afirmou.

Os Senadores Nabor Júnior (PMDB-AC) e JeHersn Péres
(PSDB-AM) apoiaram Oportunidade do alerta feito por Cabral e

a:

disseram que o lbama se tem ocupado com o varejo da pesca e
caça predatórias, descurando de reprimi~as no atacado.
CABRAL LANÇA UVRO COM TODA A
LEGISLAÇÃO DO PAÍS SOBRE A ÁGUA
Congresso está 'mais uma vez na vanguarda da coleta de
informações·, diz a ministra interina do Meio Ambien-tE
O Senador Bernardo cabra! (PFL·AM) lançou ontem, na
Biblioteca do Senado, o livro Direito Administrabvo- Tema: Água,
como oarte dº projeto Quintas Culturais, promovido pela bibliote-
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ca. Com 668 páginas. o livro contém toda a legislação brasileira
referente ao uso da água - dispositivos da Constituição, leis,

decretos, portarias -, além de tratados internacionais sobre o
assunto.
O evento contou

com

a presença do presidente da Casa,

1997

existente em nosso Estado_. ~ª~ _D~ _P:Qf tsso. pela nossa rlqu&
za, temos que descurar da pobreza d<Jl;Qu!Los .estados da Fedaração. E nem é preciso citar os estados do Nordeste, onde a seca
-não----w--moõva-arTlitjiãÇão para outros estados como ali mesmo
impede o crescimento do seu grande potencial, não

só económi·

se

Senador Antonio Carlos Magalhães, do governador do Amazo-

co corno energético. Senhor Presidente, digo ainda que

nas,

for possível isso, não leremos uma arcabouço legal que permita o

Amazonino Mendes, da ministra interina do Meio Ambiente,

não

Recursos Hídricos e Amazónia Legal, Aspásia Gamargo, e dos

adequado uso dos recursos hídricos nacionais. E em não sendo

Senadores José Semey (PMDB-AP), Geraldo Melo (PSDB·AN).

possível fazer isso, já agora,

José Roberto Arruda (PSDB-DF), José Agripino (PFL-AN), José

tos, teremos sempre dificuldades na busca de um desenvolvimen-

lgnácio Ferreira (PSDB-ES), Lúcio Alcântara (PSDB-CE) e Sérgio
Machado (PSDB-CE).

to sustentável em nosso pais'.

com os aluais e

Muros investimen-

O caboclo que vibra em Bernardo. tocado pelo excesso de

Bernardo Cabral afirmou que a publicação não tem finali-

água no seu ambiente, soube ver o problema humanissimo e uni-

dade comercial, tratando-se de 'um presente do Senado Federal'

versal. Bernardo é, sem exagero, um privilegiado, mestre do tem-

aos estudiosos do problema do uso da água. Segundo o senador,

po que

o ministro do Meio Ambiente. Recursos Hídricos e Amazónia Le-

mem público como o político, e, principalmente, o advogado do

gal considerou o livro •a obra mais completa sobre o tema'.

Brasil.

sabe superar para viver plenamente. sendo tanto o ho-

Por sua vez, o presidente do Senado, Arrlonio Carlos Magalhães, destacou que a obra é
nhecimento de

um

um

elemento a mais para o

Carlos de Araújo Lima é escritor e criminalista

co-

assunto muito importante para o pais, prlnci-

Turismo

palmente para os nordestinos. A ministra interina Aspásia Camar-

A AMAZÓNIA QUE POUCOS CONHECEM

go elogiou a parceria entre o Poder Legislativo e o Poder Executi-

vo, ressaltando que o Congresso Nacional está 'mais uma vez na
vanguarda de coleta de informações'. Já o governador Amazonino Mendes considerou que a água será a maior riqueza do Brasil
no século XXI.
BERNARDO CABRAL -TUDO SOBRE A AGUA

O Amazonas é o maior estado do Brasil

com 1, 5 milhão de

quilómetros quadrados ocupando mais de 18% do seu território.
Somente áreas protegidas por leis federais e estaduais, como
parques e reservas florestais, equivalem ao dobro de Portugal,

cinco vezes maior que a Suíça e.~inte vezes o tamanho do Líbaw

no.

Carlos da Araújo Uma

uma politica racional e preventiva face a caudalosa propulsão de-

No inicio do século, atraídos pela riqueza da extração do
látex, os europeus montaram uma eficiente infra-estrutura urbana
em Manaus e várias construções imponentes foram edificadas,
como o Teatro Amazonas, a 'Opera House' em estilo ecíético e

mográfica. Bernardo Cabral, esse amazonense que desafia o

Art-Nouveau, o mercado Municipal, imitação do antigo 'Les Hal-

tempo, pois nele encontra, sempre, o jeito de tanto ser e tanto fa-

les' de Paris, além de um sofisticado complexo portuário flutuante
para acompanhar as grandes cheias do rio Negro.

E então começaram os homens a pressentir a tragédia de
escassez. irreversível, da água no mundo. Daí a coritingênCi9 de

zer, presenteia o Brasil, novamente, com um levantamento realizado por ele e sua equipe sobre a água, informe legislativo que
se segue ao anterior sobre hidrovias. Tudo na legislação sobre

a

Em 1967 a capital sofreu outra radical mudança _com a irrr
plantação da Zona Franca Comercial

e Industrial.

Para se prepa-

matéria.

rar para os instigantes desafios que já estão chegando e acompa-

Documento valioso, indispensável, precioso, que exigiu de
B6mardo e sua eficiente assessoria um esforço dos maioreS. Oiw

nhar o aumento do fluxo turislico e o cresc1mento da econorni_~.
foi montada uma modema rede hoteleira convencional e ecológi-

n" óo1797,

ca. lodges, e um aerOIJ9riO internacional que liga a cidade a todas

re~o Administrativo. Tema- Água. Caderno Legislativo

quase setecentas páginas, abrangendo, na legislação, todos os

as grandes capitais do Pais e as costas Leste e Oeste dos Esta-

aspectos da água no Brasil.

dos Unidos. MéxiCO, Caribe e demais pai;es vizinhos.

Repositório de extraordinária valia a oportunidade para to-

Apesar da grande modernização conseguida graças às

dos nós. atingidos, beneficiados, castigados, perturbados, pelo fe-

nardo Cabral assim se manifesta, na preliminar de sua brilhante

modificações- estruturais oriundas da criação da Zona Franca,_ o
Amazonas permanece fiel às suas tradições._ Anualmente são co~
merriO~radas as festas fOiclóricã.s e religiosas no~ munícipios d~
monstrando com isso a orande dinâmica do povo arr.azonense

exposição: 'Falo isso, Sr. Presidente, porque no nosso Estado

!3m preservat

não temos essa dificuldade. O Senador Jefferson Péres e eu fo-

mos criados à margem do rio Negro, navegaffioS VSzes pelo rio

O festival folclórico do Amazonas comemorado anualmente em tunho. em Pannt1ns. e__ fg_~a __!I\a!Íf'Jl_a __gg_ Amazqna_s_._tendo

Solimões e pelo rio Amazonas, e sabemos do volume de água

h<lje em dia divulgação mtemac1onal.

nómeno universal que está na água.
No discurso inaugural desse por1entoso levantamento, Ber-

~ua

cultur.!_;_
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Amazôn la em debate

No final do governo do Marechal Castelo Branco, precisamente em 28-2-67, foi publicado o Decreto-lei n' 288 que instituiu
a Zona Franca de Manaus- ZFM.
Criou-se assim, um conjunto de incentivos fiscaís espe-

ciais, visando atrair empresas e fomentar o comércio e indústria.

Recentemente um relatório entregue ao Ministério de Ciências e Tecnologia denuncia a existéncia de interesses estrangei-

r')S dentro do próprio INPA.
Segundo a direção do Órgão há muita dificuldade em con-

trolar os cientistas que circulam diariamente na Órgão e mesmo
na floresta.
Os Estados do Acre e do Amazonas já iniciaram a discus-

Este grandioso projeto de desenvolvimento regional permi:

.são do assunto e estão propondo legislação especifica para con-

tiu que o Estado extrativista do passado cedesse lugar a uma ati-

trolar a presença e trabalhos de estrangeiros na floresta dos seus

vidade económica forte e diversificada, com um suficiente Delta

Estados.

Multiplicador de investimento e progresso.
Deveria durar :lO anos. Contudo, sua sobrevida foi prolongada até o ano de 2013 por obra e arte do Constituinte Bernardo
Cabral. Todavia, esse dia chegará

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência designa para a sessão deliberativa ordinária de amanhã, às 14h30min a seguinte

Assim, desde a9ora. teremos que camínhar céleres e
com margem de erra miníma para evitar o desmonte de nosso
parque industrial, consondando-o a fim de inviabilizar sua transferência futura. Não é concebível o desenvolvimento da região

sem que seja auto-sustentável, dependendo de capitais exógenos qu8se sempre ávidos por retomas de curto prazo e sempr~
medrosos. Temos que mostrar não haver, como não há, moti-

vos para temor.

Recursos Hídricos
Por ocasião do dia Mundial de Água, o Senador Bernardo
Cabral pronunciou um discurso onde alerta o Senado e o Pais so-

bre a importãncia dos Recursos Hídricos do Planeta.

Os dados apresentados por S. Ex' alertam que apenas _
0,6% da água da terra é de água doce liquida disponível naturalmente e que desse total somente 1,2% se apresenta sob a forma
de rios e lagos, sendo o restante 98,8%, constituídos de água
subterrânea. Do total de recursos hídricos do mundo, o Brasil

possui 12% e a Amazónia responde por 72%.

O Senador Bernardo Cabral advertiu sobre o estrangulamento da sobrevivência da espécie humana que por certo está in-

timamente ligado a disponibilidade de água em qualidade adequada para o uso humano.
O tema despertou grande interesse e com os apartes _dos

Senadores Ramez Tebet e Nabor Júnior foi possível trazer ao
plenário mais informações e maior engajamento dos representantes da Amazõnia no assunto.

Biodiversidade

o

maior guardião do património biológico da Amazônia,

ORDEM DO DIA
-1-

-- PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 27, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº_.534, de 1997- art. 336, b)

Projeto de Lei da Câmara n2 27, de 1997 (nº
3.106/97, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a transferência da Escola de Enfermagem de Manaus, unidade
organizacional descentralizada da Fundação Nacional de Saúde, para a Fundação Universidade do
--Amazonas, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 54, DE 1995

Segundo dia de discussão, em segundo tumo,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de.
1995, tendo como primeiro signatário o Senador Ronaldo Cunha Lima. que dá nova redação ao § 22 do
art. 102 da Constituição Federal (efeito vinculante)':
tendo
Parecer sob nº 385, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Jefferson Peres, oferecendo a redaçáo para o segundo tu mo.

INPA (lnstttuto Nacional de Pesquisas da Amazônia), admite que
falta controle para proteger a nossa flora da 'biopirata""'.Uma
das grandes dificuldades se prende ao fato de existirem no INPA
convênioS internacionais com vãrios paises como Estados Uni~

dos, Alemanha, Japão, Reino Unido e França entre outros.

.O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1Bh12mú1.)
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A TA DA 2• SESSÃO DELIBERA TIVA ORDINÁRIA; REALIZADA EM 2 DE
JULHO DE 1997
(Publicada no DSF de 3 de julho de 1997)

RETIFICAÇÃO

Na página 12870. segunda coluna, na justificação do Projeto de Lei do
Senado n" 140. de 1997,

Onde se lê:
....... segundo a procuradora-geral Ela Wieko de Castilho, .......

Leia-se:
........ segundo a subprocuradora-geral Ela Wieko de Castilho, ......

Agenda do Presidente Antonio Carlos Magalhães
06/08/97
Quarta-feira

10:00

- Despacho Interno

14:30

- Homenagem à memória do ex-Presidente Ernesto
··
Geisel
Plenário do Senado Federal

15:30

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal

17:30

- Abertura da Exposição Comemorativa da Aquisição da
Biblioteca Particular do Senador Luiz Viana Filho
Biblioteca do Senado Federal

??.S
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Ata da 97ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 7 de agosto de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo.

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SFJS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares- Bello Parga- Benedita da Silva - Beni V eras
- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy Élcio Alvares - Emília Fernandes - Emandes
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra Francelina Pereira - Freitas Neto- Geraldo MeloGerson Camata - Gilberto Miranda - Gitvam Borges - Guilherme Palmeira - Jefferson Peres João França - João Rocha - Joel de Hollanda Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco - José Eduardo
Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira José Roberto Arruda - José Serra - Júnia Marise
- Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marina
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Osmar Dias - Otoniel
Machado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire Roberto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado Valmir Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 67 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, proposta de emenda à Constituição que será
lida pelo Sr. 1°Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres.
É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 24, DE 1997

Altera o art. 143, da Constituição F:ederal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional.
Art. 1° O art. 143 da Constituição federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 143 O serviço militar é obrigatório,

nos termos da lei.
Parágrafo único. Às Forças a·rmadas
compete, em tempo de paz e na forma da
lei, atribuir serviço alternativo, após alistamento.:
··
· · 1"-'-aosque:
a)·alegarem imperativo de consciência,
entendendo-se como tal o decorrente th
crença religiosa e de convicção filosóiica ot 1
política, para se eximirem de atividade dn
carátér essencialmente militar;
b) não sejam incorporados em organização' militar da ativa ou de formação da msenia, por outros impedimentos previstos na
lei do serviço militar.
11 - às mulheres e aos eclesiásticos.
Art. 2" Esta Emendil entra em vigor na data do
sua publ~~o.
·
Justificação

As mudanças na geopolítica mundial trouxeram
um novo cenário para as representações nacionais,
com novas delimitações fronteiriças e de suas atribuições, tendo como real conseqüência a redefini·
ção das funções de defesa e reestruturação das forças armadas. Contigentes reduzidos. profissionaliza·
dos e dotados de equipamentos de tecnologia do
ponta vieram substituir contigentes numerosos, mui-
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tas vezes excessivos e, em conseqüência, insuficientemente preparados.
O reflexos .destas mudanças chega ao Brasil.
Hã pouco tempo, foi fartamente noticiada pela imprensa a intenção das Forças Armadas brasileiras
de reduzir o número de recrutas e incrementar a especialização de seus quadros efetivos e de reserva,
na tentativa de aparelhar suas tropas e romper com
o hiato tecnológico que há tempos vem afligindo
nossos estrategistas militares.
Realmente, o quadro agora é outro: o front temido e inevitável de outrora transferiu-se para as
ruas e praças de nossas cidades. Não me refiro à
violência urbana, pois, para esta dispomos de aparato legal respectivo, felizmente este, desvinculado
das ações de defesa de caráter militar interno de
tempos de que não queremos nos lembrar. Refirome à perversa guerrilha urbana que se trava em
nossa sociedade, devido à quase anomia social que
nos assalta e ao perverso alijamento dos cidadãos
da cidadania e, por fim, mas sem esgotar a infeliz simetria, o ato de viver esquecido à vida.
Valores que hã muito deveriam estar sedimentados em nossa cultura trilham o caminho do esquecimento, percurso este que pode ser irreverslvel. As
formas de participação da sociedade para com deveres dela mesma têm sido surtos esporádicos de manifestações de repúdio - em sua maioria justas e
necessárias - a situação de abandono dos valores
cívicos, e consequentemente, mas não diretamente,
públicos. Precisamos de mais, cobrar do Estado não
é somente Direito, porém Dever de cada brasileiro.
Entretanto, não pode se exaurir ar nosso entendimento de vida pública. Há que nos interannos mais,
colaborarmos mais, discutirmos mais, enfim, trabalharmos mais: por nossas ruas, nossos bairros, nossas cidades, pelo Brasil. O grande estadista americano John Fitzgerald Kennedy assim conclamou seu
povo à cidadania: Não pergunte o que seu Pais
pode fazer por você, e sim o que você pode fazer e
tem feito por ele.
São muitas as ações necessárias para romper
esse estado caótico, logo, temos de começar a tomar atitudes. Engajar o brasileiro na plenitude de
sua vida social, começar a incluir os excluldos antes
que se afirme sua condição de pária. Para tanto, venho a meus nobres pares apresentar esta Proposta
de Emenda à Constituição, embasado na histórica
eficiência e organização de nossas instituições militares, visando o aproveitamento de excessivo contigente dos alistados no Serviço Militar em atividades
alternativas às da caserna.

~
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Segundo dados (em média) do Estado Maior
das Forças Armadas - EMFA, nos últimos cinco
anos, a cada ano, foram alistados 1,3 milhão de jovens em todo o Pais, em todas as Forças, sendo,
destes, 440 mil considerados aptos, dos quais 113
mil efetivamente incorporados ou matriculddos nos
quadros militares, ou seja, em síntese, as Forças Armadas utilizam-se de aproximadamente 10% (àtJZ
por cento) dos recursos humanos disponíveis, restando aos outros 90% (noventa por cento) o dascompromisso de obrigações com a pátria, em tempos de paz, cumpre observar.
Ressalte-se que os dados anteriormente citados referem-se às informações disponíveis pelas
instituições militares no que diz respeito ao contigen. te masculino, que está, efetivarnente, sob o controle
dessas instituições. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Estatlstica e Geografia IBGE, nossa
pirâmide populacional apresenta ligeira superioridade no contigente feminino para esta mesma
faixa etária, a dos alistáveis. Portanto, na realidade
estamos lidando com o dobro do volume de recursos
humanos, abrindo-se no contexto desta proposição
um leque plurifacetado de atividades e serviços utilizáveis.
O objetivo desta prqposição é o engajamento
deste relevante número de jovens em atividades de
caráter civil, tais corno: serviços administrativos, assistenciais, filantrópicos, comunitários ou até mesmo
produtivos em setores públicos, no âmbito dos três
Poderes e suas respectivas esferas Federal, Estadual e Municipal. Tal prestação se daria por meio de
convênios entre as supracitadas entidades, com e
sob a gestão e o controle do Estado Maior das Forças Armadas - EMFA, da forma como já prevê a Lei
ng 8.239, de 4 de outubro de 1991, que dispõe sobre
a prestação de Serviço Alternativo ao Serviço Militar
Obrigatório, legislação esta que pretendemos ajustar, oportunamente, por meio de Projeto de Lei adequado.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1997.- Pedro Simon, Jader Barbalho, José Fogaça, João Rocha, Roberto Freire, Abdias Nascimento, Francelina
Pereira, Jonas Pinheiro, Emandes Amorim, Beni Veras, Joel de Hollanda, Ney Suassuna, Coutinho Jorge, Valmir Campelo, José Bianco, Benedita da Silva,
Bailo Parga, LúCio Alcântara, Regina Assumpção,
Emília Fernandes, Ramez Tebet, Edison Lobão, Gilvan Borges, Lauro Campos, Carlos Bezerra, Mauro
Miranda, BemardoCabral, Casildo Maldaner.

--~--------------------------------------------------------------------------------------------------
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LEGJ;õL.AÇ..\0 CITADA

'b:AOA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
· FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos terda I& i.
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da
l.;i, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de
paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de
crenÇa 1eligiosa e de convicção filosófica ou política,
para se e:dmirem de atividades de caráter essencialmente militar.
§ 22 As mulheres e os eclesiásticos ficam isentvs do serviços militar obrigatório em tempo de paz,
sujeitos, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

ii .os

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições específicas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Sec.-.:tário em exercício, Senador Jefferson Peres.
É lido o seguinte:

OF/FG N2 327/97
Brasília, 5 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e
do deputado Gilney Viana (PTIMT), como suplente
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.573-10, de
31 de julho de 1997, que". Altera dispositivos das
Leis nºs 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 8.460,
de 17 de setembro de 1992, e 2. 180, de fevereiro de
1954, e dá outras providências.
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.
Atencrosamente, - Fernando Gabeira - Líder
do PI/.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidêncra desrgna os Deputados Fernando Gabeira e

Gilney Viana, respectivamente, como titular e suplente, para integrarem a Comissão Mista incumbida
de emitir parecer sobre a Medida Provisória n•
1.573-10, publicada em 12 de agosto de 1997, de
conformidade com o expediente que acaba de ser
lido.
-~-Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres.
São lidos os seguintes:
OFICIO

N2

40/97- GLDPT

Brasília-DF, 6 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Em atenção ao OF. N2 808/97, indico a senadora Benedita da Silva, titular, e a Senadora Marina
Silva, suplente, para integrarem, como representantes do Bloco Parlamentar de Oposição, a Comissão Parlamentar Extrema criada a partir do Requerimento n2 533, de 1997, destinada a "avaliar e
levantar medidas preventivas cabíveis para proteger
--as populações e as economias das Regiões que estão sujeitas a serem atingidas pelo fenõmeno atmosférico 'EI Nino", segundo previsões feitas por autoridades da área".
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Senador José
Eduardo Outra, Líder do Bloco Parlamentar de Oposição.
OF. N2 167/97-GLPFL
Brasília, 5 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Em resposta ao Otrcio SF/805197, dessa Presidência, indico, para comporem a Comissão Parlamentar Externa destinada a avaliar e levantar medidas preventivas cabfveis para proteger as populações e as economias das Regiões que estão sujeitas a
serem atingidas pelo fenõmeno atmosférico "EI
Nino•, os seguintes Senhores Senadores:
Titulares
Suplentes
Valdeck Omelas
Freitas Neto
José Alves
Júlio Campos
Atenciosamente, - Senador Edison Lobão, Líder do PFL em exercfcio.
Brasília, 6 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Em resposta ao Of. SF/809/97 de 5-8-97, que
~Sõlicita a-designação partidária do Partido Progressista Brasileiro - PPB, para compor a Comissão Parlamentar Externa, criada através do Requerimento
n" 533, de 1997, destinada a avaliar e levantar medidas preventivas cabíveis para proteger as populações

.~NAIS

228

DO SENAQO_J:EDERAL

e as economias das Regiões que estão sujeitas a
serem atingidas pelo fenômeno atmosférico 'EI
Nliio, indico os nobres Senadores Esperidião Amin e
Levy Dias, como Trtular e Suplente.
Na oportunidade, renovo a V. Exa os meus protestos de estima e consideração. - Senador Leomar
Quintanilha, Vice-Líder do PPB.
OF. GLPMDB N 2 283/97
Brasília, 6 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Em resposta ao of. n• SF 806/97, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos
senadores do PMDB que integrarão a Comissão
Parlamentar Externa destinada a avaliar e levantar
medidas preventivas cabíveis para proteger as populações e as economias das Regiões que estão sujeitas a serem atingidas pelo fenômeno atmosférico El
Niiio, segundo previsões feitas por autoridades da
área, criada nesta data, em regime de urgência (art.
336, a, do Regimento Interno), através do Requerimento n2 533, de 1997.
Titulares
Suplentes
Senador Roberto Requião Senadora Marluce Pinto
Senador João França
Senador Casildo Maldaner
Renovo, na oportunidade, votos de apreço e
consideração. - Senador Nabor Junior, Vice-Líder
doPMDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência designa os Senadores indicados pelas Lideranças do PFL, do PPB e do Bloco de Oposição
para integrarem a Comissão Temporária, criada
através do Requerimento n• 533, de 1997, nos termos dos expedientes que acabaram de ser lidos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu o Aviso n° no, de 1997, de 16 de julho último, 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•
674/95, bem como cópias das Decisões, Relatórios
e Votos adotados por esse Tribunal nos casos já julgados.
O expediente será anexado ao processado_do
Requerimento n• 651, de 1995, e, em cópia, ao processado do Diversos n• 1, de 1996, que vai à Comissão de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n° 75, dfl 1996 (n•
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360/95, na Casa de origem), que dispõe sobre a oh·
rigatoriedade do uso de colete à prova de b3la p:Jr
profissionais nas condições que especifica e ct". c• · ·
tras providências.
Ao projeto não foram oferecidas ernendas.
A matéria será incluída em Ordem do Di'l. r.·p:::. ·
tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- f'é'SS"o
mos à lista de oradores.
Concedo a palavra, por 20 minutos, ao n•>bre
Senador Abdias Nascimento.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco-PDT ·
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, sob a proteção de Olorurn, inic:~
este pronunciamento.
Com o propósito t:!e discutir as novas formula
ções apresentadas para o enfrentamento da discrí·
minação e das desigualdades raciais em nosso País,
realizou-se, em 2 de agosto último, o I Encontro da
Comunidade Negra e Cidadania na Baixada Flumi ·
nense. Organizado por três entidades afro-brasileiras- Centro de Estudos da Cultura e Teologia Negra, Centro de Articulação das Populações Margina·
lizadas e Grupo União e Consciência Negrn ·,o encontro reuniu lideranças, dentre as quais a ilustre
Senadora Benedita da Silva, e pessoas da cornuui ·
dade interessadas em temas como perspectivas e
papel do Estado, violência e eKclusão social. bem
como nas diversas propostas que vêm sendo elabo ·
radas e implementadas com vistas à valorização dos
afro-descendentes.
Na ocasião em que tive a honra de ser homenageado, ao lado da figura histórica do marinheiro
João Cândido, herói da Revolta da Chibata, acabei
não tendo a oportunidade dfl ler meu discurso. em
que faço um breve balanço de minha atuação nesta
Casa. Felicitando os organizadores desse importan- _te_ Encontro, passo agora à leitura do discurso que
deveria ter feito naquela oportunidade.
Desenvolvida desde a chegada a estas terras
dos primeiros africanos escravizados, em princípios
do século XVI, a luta dos afro-brasileiros por igualdade e justiça é uma saga de crueldade e revolta, sofri·
mento e redenção, que se estende pela História deste País e se confunde com a luta pela liberdade do
. _ povo brasileiro. Maioria absoluta da população nos
tempos da Colônia e do Império, e ainda maioria
neste final de milênio - apesar das tentativas de embranquecer o Bré\sil, estimulando-se a imigração eu·
ropéia -, os africanos e SE!.I.l.l>. dE!.s.cende.rttes têm sido
desde sempre os verdadeiros responsáveis pela
construção deste País .. Em troca, o que sflnlprP. re-
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cebemos foi a discriminação, a humilhação e o desprezo, edulcorados por uma ideologia terrível na sua
capacidade de amortecer a consciência dos oprimi·
dos e subjugados: o mito da "democracia racial", instrumento que se revelou extraordinariamente eficaz
em manter os negros no "seu• lugar - o da subalternidade absoluta em uma sociedade que, apesar de
muHirracial e plvriétnica, apresenta níveis de desigualdade racial mais elevados do que nações até recentemente caracterizadas pela prática do racismo
oficial.
Primeiros europeus a escravizar africanos, os
portugueses desenvolveram toda urna "ciência" da
dominação, alicerçada em fundamentos amplamente
encontráveis sobretudo nos textos da autoria de sacerdotes, mas também em documentos oficiais. Neles se percebe a preocupação com a c;uítura africana, que deveria ser destruída, quando necessário,
ou domesticada, sempre que possível. A religião,
ponto focal da identidade dos africanos e seus descendentes, sempre ocupou um papel central nas
preocupações desses políticos e intelectuais, incansáveis nas suas tentativas de suprimi-la ou cooptála. Outra arma ideológica foi a negação da contribuição negro-africana à História da Humanidade, aíterando-se a identidade racial de povos como os egípcios ou ignorando-se intencionalmente o registro histórico de nações ricas e poderosas cuja negritude
não poderia ser apagada.
A questão racial, assim, não é problema que se
possa descartar de maneira leviana, como é tão comum fazer-se no Brasil. Não é, tampouco, um problema "dos negros•. Trata-se, isto sim, da questão
central, do nó górdio a ser cortado para que a sociedade brasileira possa definitivamente cortar os laços
da dependência, romper as amarras do atraso, livrar-se do complexo que a faz sentir-se inferior diante de europeus e norte-americanos, dos brancos verdadeiros que nossos mestiços de pele clara pretendem ingenuamente tomar como modelo. E um dos
caminhos para a solução dessa questão é a luta no
campo jurídico.
Embora a questão racial não possa ser resolvida apenas com leis, pois envolve fundamentalmente
a cuHura e a ideologia, a constituição de- um arcabouço jurídico a que possam recorrer os afro-brasileiros, com vistas a se proteger da discriminação ou
a implementar ações de valorização do grupo a que
pertencem, é primordial para concretizar os anseios
e. reivindicações de nossa sociedade. Nesse sentido,
faz-se necessário não somente aperfeiçoar a legislação aiual, mas também criar novos instrumentos que

acompanhem a dinâmica de nossa sociedade e
atendam a novos anseios nascidos de urna consciência anti-racista mais atualizada e exigente.
Diferentemente do que se costuma afirmar, a
lei brasileira não é, nem nunca foi, cega à cor. Diversos mecanismos nela embutidos, implícita ou explicitamente, operam no sentido de manter inalterado o
atatua relativo dos grupos raciais em nossa sociedade. Pesquisa recente revela, por exemplo, que negros tendem a receber penas maiores que brancos
para iguais delitos; quando, porém, as vítimas são
negras, as penas costumam ser menores. Em resultado desse processo perverso, a participação dos
afro-brasileiros na população carcerária é muito superior à sua presença na população como um todo.
As primeiras tentativas de criar uma legislação
para coibir a prática da discriminação racial datam
dos anos 40. O principal resultado da Convenção
Nacional do Negro, realizada em São Paulo, no ano
de 1945, sob o patrocínio do Teatro Experimental do
Negro, foi a aprovação de uma sugestão dessa natureza, a qual acabaria sendo transformada, no ano
seguinte, em proposta apresentada à Assembléia
Nacional Constituinte pelo Senador HamiHon Nogueira (UND-RJ). Essa proposta que definia o racismo e a discriminação como crimes de lesa-humanidade, acabou rejeitada sob a ridícula alegação da
inexistência de um fato concreto que pudesse demonstrar sua necessidade. Este fato acabou acontecendo: num inciden_te_d~ 9rande repercussão, a famosa coraógrafa afro-norte-americana Katherine Dunham foi discriminada num hotel de São Paulo. O
então Deputado Afonso Arinos aproveitou a oportunidade para propor projeto que se transformou na
Lei nR 1.390, de 1951, que ganhou o seu nome, distorcendo radicalmente a proposta de 1945 ao definir
os delitos resultantes de racismo como contravenção
penal e não como crime, e ao estabelecer para os
infratores penalidades absolutamente irrisórias.
Em 1983, ao assumir urna cadeira na Câmara
Federal, apresentei o Projeto de Lei nR 1.661, que
recuperava o espírito da proposta de 1945. Embora
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça,
não chegou a ser votado em plenário. Somente 42
anos depois da primeira tentativa, a prática do racismo passoua ser definida, na Constituição de 1988,
corno crime inafiançável e imprescritível. Em 1989,
comaLeing 7,716, que regulamentou esse princípio
conStitucional. pretendeu-se aperfeiçoar a legislação
anteriOr, mas. em QU!l pese a boa intenção de seus
autores, nada se avançou de concreto. Em primeiro
lugar, embora pretenda punir o racismo e a discrimi-
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nação, ela não define o que eles sejam. Tão grave
'-fUanto isso é o fato de essa Lei n2 7.716 manter a
visão casuística de enumerar exaustivamente as
possíveis circunstâncias da prática de discriminação,
t;Om o que abre grandes espaços pelos quais escapam os agentes do crime - numa sociedade dinâmica como a nossa, é simplesmente impossível prever
todas as possibilidades dessa ação criminosa.
Por tudo isso, minha primeira iniciativa ao assumir no Senado a vaga deixada pelo saudoso Proiessor Darcy Ribeiro foi apresentar o Projeto de Lei
do Senado n2 52, de 1997, que define e tipifica a
prática do racismo e da discriminação e pune os crimes dela resultantes. As orientações básicas desse
projeto são de caráter constitucional: primeiramente,
porque esses crimes constituem a forma mais insidiosa de violação do princípio da liberdade (art 52 ,
caput. da Constituição) e, depois, pelo fato de ser
específica a condenação do racismo (art. 52, XLII).
Além de estabelecer os tipos genéricos para racismo
e discriminação, o projeto ainda determina circunstâncias agravantes genéricas - por exemplo, no
caso de o agente do crime ser funcionário público.
Outra mvação desse projeto é que ele abre a
possibilidade de se vir a adotar no Brasil a chamada
ação compensatória, ou "ação afirmativa" - medidas
destinadas a compensar a discriminação historicamente sofrida por determinados grupos de pessoas,
como mulheres, negros e fndios.
Convenções internacionais de que· o Brasil é
signatário - como a Convenção Internacional pela
Eliminação da Discriminação Racial, das Nações
Unidas, e a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), também vinculada à ONU,
que trata da discriminação de raça e gênero no mercado de trabalho - prevêem a adoção dessas medidas. A exemplo do que se tem feito em países tão
diversos, do ponto de vista político, social, económicoe cultural, como Estados Unidos, lndia; Israel, Canadá, Nigéria, Alemanha, África do Sul e Malásia,
sem esquecer as antigas Iugoslávia e União Soviética. Em seu art. 4", nosso projeto afirma que essa
prática não é crime, abrindo a possibilidade de sua
adoção em nosso País - que com isso, entre outras
coisas, ficaria em dia com as obrigações assumidas
na arena internacional.
Como se vê, não se trata de revogar simplesmente um instrumento legal que, com as falhas que
nele percebemos, ainda é o único de que atualmente
dispomos. Trata-se, isto sim, de aperfeiçoá-lo e de
ampliá-lo, para que possa cumprir adequadamente o
objetivo de proteger os afro-brasileiros ·do racismo
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em todas as suas implicações, abrindo espaço também a medidas que possibilitem a sua promoção e
valorização.
Pois é exatamente da promoção e valorização
da população afro-brasileira que trata o Projeto de
Lei do Senado .n2 75, de 1997, utilizando para isso o
mecanismo da ação compensatória, ou ação afirmativa. Tal como os descrevemos acima, esses termos
englobam uma série de políticas públicas, adotadas
em diferentes países, com o objetivo de compensar
grupos historicamente desprivilegiados pelos efeitos,
no presente, da discriminação sofrida no passado.
Trata-se de um tema que tem sido muito discÚtido nos últimos tempos, mas, em geral, por pessoas
desinformadas ou comprometidas - embora nunca o
declarem - com os interesses do status quo. Vamos imaginar dois corredores: um amarrado e o outro solto. Este, evidentemente, ganha sempre, até
que a platéia se conscientiza da injustiça e exige que
se instaure a igualdade. Será que, para isso, bastaria libertar o corredor que estava preso? Ele está
com os membros atrofiados, precisa de um treinamento especial ou, no limite, de alguma vantagem
para competir com o outro em pé de igualdade. Mas
isso seria discriminação, reagem alguns. Discriminação, sim, mas positiva - outro sinónimo de ação
compensatória -, pois que visa a promoção da igualdade.

Os africanos chegaram a este Pafs acorrentados pela escravidão. Aqui, como em toda parte das
Américas onde existiu escravidão, eles e seus descendentes foram vitimas de toda espécie de atrocidades, torturas e degradações, o que não os impediu de trabalhar por mais de quatro séculos na construção deste Pafs. Quando a escravidão deixou de
ser economicamente viável, devido ao recrudescimento da resistência negra e aos novos parâmetros
impostos pela Revolução Industrial, cortaram-se as
amarras, abolindo-se a escravidão, mas os afro-brasileiros se encontravam atrofiados por séculos de
dominação ffsica e espiritual. Em resultado dessa
. atrofia, e também dos persistentes mecanismos discriminatórios que permeiam cada faceta da vida brasileira, homens e mulheres negros estão virtualmente alijados dos escalões mais importantes de nossa
sociedade, praticamente confinados na base de urna
das r-'râmides sociais mais injustas do planeta. Dados do IBGE, obtidos por meio do censo e das
PNAD- Pesqu~s_Naciona[s por Amostra de Domicníos -, mostram claramente o verdadeiro abismo
que separa branc()_S. e _negrqs_ (_que Q_ !f!GE_ tradicionalmente divide em "pretos' e "pardos"), segundo in-
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dicadores S9Ciais como mortalidade infantil, expectativa de vida, salários e escolaridade.
Esse quadro de desigualdades com certeza
não existiria caso se tivesse implementado o direito
à isonomia garantido pela Constituição. Por isso, o
projeto de lei que apresentei ao Senado visa justamente à aplicação desse principio constitucional na
área do mercado de trabalho e da educação, obrigando empresas públicas e privadas a reservar 20%
das vagas em seus quadros funcionais para homens
negros e 20% para mulheres negras; reservando
para alunos negros 40% das bolsas de estudos em
todos os nfveis de ensino; e alterando os currículos
escolares, em todos os graus, para que estes incorporem explicitamente as contribuições dos africanos
e seus descendentes em termos de história, ciência,
cultura e religião, eliminando ao mesmo tempo as referências preconceituosas e estereotipadas aos negros nos livros didáticos, bem como sua invisibilização.

A preocupação com a precariedade de acesso
dos afro-brasileiros aos instrumentos de defesa legal
orientou a elaboração do Projeto de Lei do Senado
na 114, de 1997, que tem como propósito facilitar o
recurso à chamada ação civil, a qual, atualmente, só
pode ser iniciada pelo Ministério Público. Por esse
projeto, individuas ou entidades da sociedade civil
organizada também poderão instaurar ação civil pública com as finalidades de evitar ou interromper
atos danosos à honra ou dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, e de obter a reparação
de tais atos, quando não seja possfvel evitá-los. Objetiva-se, assim, dotar esses grupos de um instrumento ágil e eficaz que lhes possibilite enfrentar as
manifestações de racismo e discriminação, quer sejam de caráter individual ou colativo. Outro aspecto
importante desse projeto de lei é a criação de um
fundo de defesa e combate ao racismo, sustentado
pelas indenizações a que possam fazer jus os autores das ações, a ser institufdo, até 12 meses após a
aprovação e publicação desta lei, pela Secretaria ·
Nacional de Direitos Humanos.
O Projeto de Lei do Senado nQ 73, de 1997,
completa esta breve exposição de meu trabalho até
o momento. Apresentado em função de uma necessidade do momento - impedir que a Vale do Aio
Doce, e depois dela outras estatais, pudesse ser adquirida por um consórcio de que participava a multinacional Anglo American, que apoiou ostensivamente o regime do apartheld na África do Sul, é acusada de ter financiado a guerrilha contra-revolucionária
em Angola e Moçambique e foi condenada em diver-
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sos pafses por infringir a legislação antitruste. Tratase, aqui, de impedir que a fúria privatizacionista abra
espaço às aves de rapina dos negócios intemacio- .
nais, permitindo que empresas identificadas com a
face mais cruel e imoral do capitalismo venham a se
apossar de um patrimOnio acumulado graças ao trabalho do povo brasileiro.
Esses quatro projetas sintetizam meu trabalho
no Senado no primeiro semestre deste ano. Seu objetivo comum é concretizar a pauta consensual do
Movimento Negro, criando não apenas leis isoladas,
mas um conjunto coerente e integrado de peças legislativas capaz de reforçar os afro-brasileiros, individualmente e corno grupo, em seus embates na arena jurfdica. No entanto, tenho profunda consciência
de que, para que esses projetos sejam aprovados e
depois, como leis, implementados, faz-~ necessário
que os setores organizados de nossa comunidade
acompanhem nosso trabalho, tomem conhecimento
dessas iniciativas e as debatam em suas organiza-'
ções, e que mantenham contato conosco para que
possamos manter sempre o elo com o movimento
que representamos. Tenho dito muitas vezes que
este é um momento extraordinariamente favorável. A
questão racial deixou de ser tabu, sendo agora reconhecida pelo próprio Presidente da República, que
criou o Grupo de Trabalho lnterministerial para a Valorização da População Negra. Outros fatos recentes, como a inédita decisão do Supremo Tribunal do
Trabalho dando ganho de causa a um negro discriminado na Eletrosul, a atuação conjunta e efiCaz de
organizações negras nos casos de Tiririca e do Ministro Padilha, o sucesso de publicações de boa
qualidade destinadas ao público negro, sem esquecer a organização de uma bancada afro-brasileira no
Congresso Nacional - tudo isso aponta para um
novo tempo de conquista, para a luta negra, dos corações e consciências de todos os brasileiros identifiCados com as causas da justiça e da liberdade. É
responsabilidade de todos nós aproveitar a conjuntura favorável para estabelecer, de uma vez por todas,
a agenda afro-brasileira como item prioritário na pauta das grandes questões nacionais.
Axél
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas Neto. S. EJtll
dispõe de 20 minutos.
O SR. FREITAS NETO {PFL-PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s Senadoras
e Srs. Senadores, as informações da Contagem Nacional de População, divulgadas há dois dias pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, trazem
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revelações de extrema importância para que se possa pensar o futuro do País. Elas delineiam um quadro inteiramente novo com uma dinâmica populacional que -se afasta da que estávamos acostumados a
observar há pelo menos cinco décadas.
As análises feitas até agora conferem especial
destaque a dois dos principais dados da pesquisa.
Em primeiro lugar, o forte declínio da taxa de natalidade. Superior a 6% no início da década de 60, a
taxa de natalidade verificada no País caiu para 4,3%
nos anos 80 e é hoje de apenas 2,32%. Essa queda
significa que estamos longe do vertiginoso crescimento populacional experimentado ainda há poucos
anos. Previa-se que o Brasil chegaria à virada do milênio com 180 ou até 190 milhões de habitantes.
Hoje, o IBGE projeta uma população de 166 milhões
para o ano 2000. Imagina-se até que, entre 2030 e
2035, a população brasileira se estabilizará, como
ocorre hoje em alguns países europeus.
Ao mesmo tempo, vem declinando a taxa de
mortalidade. A combinação desses dois fatores significa que a população do País vem envelhecendo. A
idade mediana do brasileiro, que era de 21,7 anos
em 1991, passou, em 1996, para 23,2%. O que impressiona não é o número em si, mas a velocidade
cem que se deu essa evolução. Esse processo fez
com que o número de brasileiros menores de 14
anos tenha caído de 34,73% para 31,62% nesse
mesmo período; um recuo de 3% que se refletirá
com rapidez no perfil da força de trabalho do País.
No outro extremo da escala, os maiores de 65
anos, que eram apenas 4,83% da população brasileira, chegam agora a 5,37%. Em termos absolutos,
portanto, o número de brasileiros com idade igual ou
superior a 65 anos cresceu quase 12% no curto espaço de cinco anos. Essa mudança de perfil nas faixas etárias, que deixa de apresentar o antigo formato de pirâmide, terá evidentemente amplos reflexos
sobre o dia-a-dia do brasileiro desde a maior demanda por serviços de saúde até o aumento dos encargos previdenciários.
Esses dados mostram, é verdade, a necessidade de incrementar determinados investimentos na
área social. No entanto, têm um significado extremamente positivo. Comprovam que terminou o pesadelo do crescimento descontrolado da população,
ameaçando trazer consigo gravíssimos descompassos em termos do atendimento das necessidades
básicas, como a alimentação.
Na análise dos dados do IBGE, atribuiu-se extrema relevância, igualmente, ao processo de urbanização. É claro que, em si, ele não constitui nenhu-
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ma novidade. O peso das áreas metropolitanas, porém, atingiu índices realmente muito elevados. Nada
menos do que 30,11% dos brasileiros, quase um em
cada três, vivem nas regiões metropolitanas. Apenas
a de São Paulo já conta hoje com 16.583.234 habitantas, mais de 10,5% do total de brasileiros. Sozinha, tem mais moradores do que todo o Estado do
Rio Grande do Sul e uma vez e meia mais do que
toda a Região Norte, que ocupa quase metade da
área do País. Isso dá uma idéia da concentração populacional que vivemos.
Acentuando esse processo, as áreas metropolitanas vêm crescendo em ritmo muito mais acelerado do que o conjunto do País. Os Municípios que integram o entorno de Belém, por exemplo, têm sua
população aumentada a um ritmo anual de 6,35%;
no entorno de Curitiba, esse ritmo vai a 5,12%; de
Belo Horizonte, a 3,94%. Nem sempre esse crescimente é semelhante nas capitais, isoladamente. O
Município de São Paulo, por exemplo, cresce à média anual de 0,4%, mas os demais Municípios que
integram sua região metropolitana chegam em médiaa3,12%.
·
MultipiÍC!lffi-se, assim, as demandas por serviços urbanos. Saneamento e transporte têm reconhecidamente um custo que se eleva de forma exponencial, o que se refletirá nos orçamentos públicos e forçará uma alteração em !?.Ua estrutura. Fortalece-se
também a demanda por escolarização. Esta, aliás,
vem mostrando um louvável incremento. Mais de
90% de toda a população brasileira freqüentaram ou
freqüentam a escola fundamental. Entre os brasileiros de 15 a 17 anos, subiu dos 48,8% verificados em
1980 para 66,8% em 1996. Não apenas estamos
mais perto da universalização do ensino básico,
como conseguimos que nossos jovens permaneçam
na escola por mais tempo.
O IBGE calcula ainda que mais brasileiros Irabalhem com a elevação da população economicamente ativa de 60,45%, há cinco anos, para 63,01%
hoje. Aparentemente isso se deve menos à mudança do perfil etário do brasileiro do que à crescente incorporação de contingentes populacionais ao marcado de trabalho. Há mais mulheres e mais jovens trabalhando hoje do que anos atrás.
Desejo, porém, chamar a atenção para um outro dado revelado pela pesquisa. Ela demonstra que
se modificou, de forma radical, a migração interna
ocorrida no País. Tradicionalmente, o maior fluxo de
migrantes se registra na direção Nordeste-Sudeste.
Premidos pelas más condições de vida decorrentes
da perversa distribuição regional de renda, os nor-
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destinos afluíam para as áreas mais industrializadas
do País, em busca de melhores condições de vida e •
de um trabalho que lhes oferecesse melhor remuneração. Essa maciça transferência populacional ainda
ocorre - mas em proporção nitidamente inferior.
Nos úHimos cinco anos, a migração no sentido
Nordeste-Sudeste foi 9"/o inferior à verificada no
qüinqüênio anterior. Enquanto isso, crescia 14% o
número dos que seguiam o sentido inverso, transferindo-se do Sudeste para o Nordeste. É o que se
chama de "migração de retomo•. Desestimulados ou
expulsos pela redução de oportunidades de trabalho,
pela queda de padrão salarial da mão-de-obra menos qualificada e pela deteriorização da qualidade
de vida nas grandes regiões metropolitanas, os nordestinos que haviam procurado os centros industriais do Sudeste preferiram o retomo. É uma verdadeira rota do desencanto.
Ela não signifiCa que os desníveis regionais tenham regredido, muito pelo contrário. A prova está
em que se mantiveram mais ou menos estáveis os
fluxos de migração do Nordeste para o Norte ou
para o Centro-Oeste. A demanda de empregos e de
melhores condições de vida permanece. Mudaram
as condições de trabalho nos principais pólos da indústria e dos serviços.
Não signifiCa também que a migração, em si,
tenda a reduzir-se. Comprovadamente, caiu a migração entre regiões. Entretanto, permanece em padrões elevados, no sentido campo-cidade. Nestes cinco
anos, a população urbana do Brasil cresceu em mais
de 12 milhões de habitantes. Passou, em termos
proporcionais, de 75.59% para 78.36"/o. Em outras
palavras, a população tende ainda a deixar as áreas
rurais, dirigindo-se às cidades médias e, principalmente, à periferià das cidades de maior porte.
Mostra-se, portanto, mais uma vez, a necessidade de promover melhor distribuição de renda entre
diversas regiões brasileiras, assim como dentro de
cada uma das regiões. Perdeu-se até mesmo a ilusão do Sul-Maravilha, diante das novas condições
económicas que vive o País. Em contrapartida, o
permanente fluxo do campo para as cidades tende a
inchar os grandes centros urbanos, no Nordeste
como no restante do País, criando enormes bolsões
de pobreza.
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, outro
dado de grande relevância divulgado nestes últimos
dois dias foi o comportamento da inflação em julho.
Pelo índice apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Económicas da Universidade de São Paulo,
reduziu-se a 0,11%, repetindo praticamente o de fe-
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vereiro deste ano, o mais baixo desde-1951. Mais do
que isso, reforçaram-se as esperanças de que se feche 1997 com um índice abaixo de b'%.
Este é também um grande avanço do ponto de
vista social. Não podemos nos esquecer de que a inflação representa um imposto cobrado principalmente dos segmentos mais pobres da população.
Assim como o acentuado declínio da inflação,
os números do IBGE permitem-nos vislumbrar um
novo País. A expectativa de vida é maior. A natalidade é menor, espantando o fantasma da superpopulação. A taxa de mortalidade também caiu e, o que habitualmente constituí um corolário, incrementou-se a
qualidade de vida dos nossos idosos.
Por outro lado, esses dados levam-nos também a constatar que este novo País contínua a conviver com vários de seus problemas de sempre. O
Brasil chega ao limiar de um novo milênio, com um
perfil populacional que difere em tudo do que temos
visto nas últimas décadas. Não resolveu, porém, dificuldades básicas como os desequílfbrios regionais
de renda que o dividem, hoje como nunca, em vários
Brasis, uns dos ricos e outros dos pobres.
Sr. Presidente, esses e outros dados confirmam, mais uma vez, que nosso País precisa, para
crescer homogeneamente, de políticas e incentivos
diferenciados para suas diversifiCadas regiões.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Otoniel Machado. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Benedita da
Silva, por 20 minutos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco-PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, amanhã encerra-se a s• Semana Internacional de Aleitamento Matemo. Esse
evento foi criado em 1992 para reafirmar as decisões contidas na "Declaração de lnnocenti", elaborada
e adotada por um grupo de formuladores de políticas
de saúde de governos, agências bilaterais e das Nações Unidas, reunidas na Itália, em 1990. O lema
deste ano é •amamentar é um ato ecológico", já que
o leite matemo é um recurso renovável, natural, não
polui e não traz desperdícios.
Investigações realizadas por organizações
não-governamentais sobre a promoção e a venda de
leite em pó para bebês no Terceiro Mundo, assim
como estudos e publicações médicas sobre os im-
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pactos negativos do desmame precoce, como um
problema de saúde pública, surgiram na década 60.
A indústria de alimentos infantis promovia produtos
em comunidades que não podiam usá-los adequadamente, usava estratégias agressivas de marketing, além de distribuir amostras e donativos.
A partir daí, mobilizaram-se sociedade civil e
órgãos governamentais internacionais em prol do
resgate do aleitamento matemo, com o apoio da
UNICEF e da OMS, contra o que convencionou-se
chamar 'desnutrição comerciogênica', ou seja, o
desmame precoce provocado pela promoção e pelo
comércio de substitutos do leite matemo.
Em fins de 1979, em reunião conjunta da OMS
e da UNICEF - da qual participaram representantes
de 150 países, entre eles o Brasil, representantes da
indústria de alimentos infantis e várias organizações
governamentais e não-governamentais - foi reconhecida a necessidade e decidida a criação de normas para a comercialização e a distribuição de alimentos para lactentes.
Em maio de 1981, na 341 Assembléia Mundial
de Saúde, foi aprovado o Código Internacional de
Comeroalização de Substitutos do Leite Matemo,
assinado por 117 países, inclusive o Brasil.
Apesar de todos esses avanços, dirigentes ua
OMS informaram que a cada ano morrem no mundo
mais de um milhão de crianças e outros milhões sofrem com desnutrição ou doenças diarréicas porque
não foram adequadamente amamentadas.
Em nosso País, ações de incentivo ao aleitamento matemo já eram incluídas no 11 Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, de 1976, ao que se
seguiu a realização de pesquisa com o objetivo de
fazer um diagnóstico do aleitamento matemo no
País. Este estudo revelou uma baixa prevalência da
amame!ltação e que 50% das nossas crianças eram
desmamadas em tomo do segundo mês de vida.
Com os resultados da pesquisa, e novamente
com o apoio da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e da UNICEF, foi promovido um amplo
debate nacional sobre o tema do aleitamento materno e criado, em 1981, o Grupo Técnico Executivo
Nacional de Incentivo ao Aleitamento Matemo, junto
ao Ministério da Saúde.
A elaboração e a adoção de uma norma brasileira para comercialização de alimentos para lactentes, no entanto, só ocorreu em 1988, espelhada no
Código Internacional, sendo adojadé! cgroQ_ roasolução pelo Conselho Nacional de Saúde em dezembro
daquele ano e atualizada por nova resolução do
Conselho em outubro de 1992 (Resolução n2 31, de
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12 de outubro de 1992, do Conselho Nacional de
Saúde).
No ano de 1990, o Brasil esteve presente em
dois eventos internacionais importantes, assumindo
o compromisso de promover, proteger e apoiar o
aleitamento matemo, exclusivo até quatro a seis meses de vida, e complementado com outros alimentos
até os dois anos.
O primeiro foi a assinatura da 'Declaração de
lnnocenti', em Florença. Uma das metas assumidas
pelos governos - inclusive o nosso - foi a de implementar totalmente o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Matemo e as subseqüentes resoluções da Assembléia da OMS. O segundo evento foi o Encontro Mundial de Cúpula pela
Criança, realizado em Nova York, no qual nosso
País ratificou aquela meta de 'ampliação das condições para que todas as mulheres possam amamentar seus filhos exclusivamente no seio, durante quatro a seis meses, e continuar a amamentação, acrescida de alimentação complementar, também durante
o segundo ano de vida'.
Na última década, em parte como resultado da
existência de um Programa Nacional de Incentivo ao
Aleitamento Matemo em nosso País, a produção de
leite em pó modificado reduziu-se quase à metade,
segundo dados da Divisão de lnspeção de Produtos
de Origem Animal, do Ministério da Agricultura.
O aleitamento matemo é insubstituível em tudo
aquilo que a criança necessita para se desenvolver
de maneira saudável, tanto do ponto de vista físico
como emocional. As propriedades antiinfecciosas do
leite matemo e_ a j)rofundarelé!çáO de troca de afeto
tomam a máxima 'o seio é melhor' impossível de
ser contestada.
Foi no sentido de somar esforços para garantir
a saúde e melhorar a qualidade de vida das nossas
crianças que encaminhei, e está tramitando, Projeto
de Lei de minha autoria que 'Dispõe sobre a comercialização de substitutos do leite metemo e artigos
de puericultura'. Essa proposição visa criar uma
base legal que confira eficácia à ação reguladora e
fiscalizadora das autoridades sanitárias do nosso
País, reprimindo ações para promover o desmame
precoce, proporcionando um melhor crescimento e
desenvolvimento de nossas crianças, além de prevenir a mortalidade infantil.
Espero o acolhimento de meus Pares, o apri:
moramento dessa proposição e sua aprovação com
a maior brevidade possível. Estou inclusive solicitando às Comissões que ainda não designaram relator
para essa matéria que o façam, pois entendo o atra-
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so não se dever ao fato de a iniciativa ter partido de
mim, mas por haver uma discussão envolvendo
acordo do País em relação à matéria, tendo havido
um entendimento com o Ministério da Saúde relativo
à apresentação dessa proposição. Há necessidade
de regulamentação na comercialização dos produtos
complementares à amamentação. A propósito, tive
oportunidade de conversar com o Ministro da Saúde,
que se dispôs a examinar essa proposição e pleitear, junto à representação de base de sustentação
do Governo nesta Casa, também o apoio a essa iniciativa, porque não é pessoal, faz parte de todo um
contexto e desdobramento de políticas de atendimento matemo-infantil.
É bom lembrar que estamos buscando no Estatuto da Criança e do Adolescente todo o apoio e
amparo para desenvolver alguns projetas nesta
Casa que possam receber, independentemente da
coloração partidária, o apoio de todo o Senado Federal.
Sei que é importante tratarmos dessa questão.
É relevante f;~larmos, e acabamos de ouvir o orador
que me antecedeu referir-se à questão da alimentação. O País precisa ser alimentado, sobretudo as
nossas crianças, e garantir a amamentação é garantir também não apenas o futuro do Brasil em relação
às crianças, mas a um custo menor, até mesmo dos
investimentos que o Governo terá que fazer na medida em que não der assistência à área do aleitamento matemo.
Aqui estão explicitados dez passos que deverão ser dados para que seja alcançado o sucesso do
aleitamento. Não farei a leitura deste documento,
mas peço que ele fique registrado nos Anais da
Casa.
A Organização Mundial da Saúde e a UNICEF
são duas instituições importantes para as políticas
nacional e internacional na defesa desses direitos e
na implementação de algumas medidas.
Uma das medidas propostas foi a seguinte:

,"As instituições e programas que prestam serviços obstétricos e cuidados aos recém-nascidos dev!'lrn revisar suas normas e
práticas relacionadas ao aleitamento materno. Se ainda não o fizeram, devem desenvolver normas de uma política de amamentação, abrangendo os cuidados para gestantes e puérperas e para recém-nascidos, e informações, educação e treinamento relevantes. Devem assegurar que essas normas sejam transmitidas a todos os funcionários en-
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volvidos, e avaliar periodicamente a sua eficácia."
Acredito que todos aqueles que têm um compromisso com a democracia, que têm o povo como
seu aliado e que o representam nesta Casa com interesse e com respeito saberão ajudar-nos nessa
campanha do aleitamento matemo.
Já tive oportunidade de conversar com o representante da Nestlé e com outros representantes que
estão produzindo alimentos complementares sobre a
necessidade de apoiarem o Ministério da Saúde
nessa proposição, que é perfeitamente relevante e
ajustável ao que a política está hoje. propondo, no
que diz respeito ao combate à fome, à miséria e à
desnutrição.
Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, espero contar com o apoio de V. Ex-s.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
SEGU~ NA {NTEGRA, D~CURSO
DA SENADORA BENEDITA DA SILVA:

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Amanhã encerra-se a 61 Semana lntemacionnal de Aleitamento Matemo, evento criado em 1992
para reafirmmar as decisões c~mtidas na Declaração
de lnnocenti, elaborada e adotada por um grupo de
formuladores de políticas de saúde de governos,
agências bilaterais e cta!l Nações Unidas, reunidas
na Itália, em 1990. O lema desde ano é "amamentar
é um ato ecológico", já que o leite matemo é um recurso renovável, natural, não polui e não traz desperdícios.
Investigações realizadas por organizações não
governamentais sõl:lre a promoÇão e -a venda de lei- te em pó para bebês no Terceiro Mundo, assim
como estudos e publicações médicas sobre os impactos negativos do desmame precoce, como um
problema de saúde pública, surgiram na década 60.
A indústria de alimentos infantis promovia produtos
em comunidades que não podiam usá-los adequadamente, usava estratégias agressivas de marketinng, além de distribuir amostras e donativos.
A partir daí, mobilizaram-se sociedade civil e
órgãos governamentais internacionais em prol do
resgate do aleitamento matemo, com o apoio da
Unicef
da Oms, contra o que convencionou-se
chamar "desnutrição comerciogênica", ou seja, o
desmame precoce provocado pela promoção e pelo
comércio de substitutos do leite materno.

e
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Em fins de 1979, em reunião conjunta da Oms
e da Unicef -da qual participaram representantes de
150 países, entre eles o Brasil, representantes da indústria de alimentos infantis e várias organizações
governamentais e não-governamentais - foi reconhecida a necessidade e decidida a criação de normas para a comercialização e a distribuição de alimantos para lactentes.
Em maio de 1981, na 341 Assembléia Mundial
da Saúde, foi aprovado o Código Internacional de
Comercialização de Substitutos do Leite Matemo,
assinado por 117 países, inclusive o Brasil.
Apesar de todos esses avanços, dirigentes da
OMS informaram que a cada ano, morrem no mundo
mais de um milhão de crianças e outras milhões soIrem com desnutrição ou doenças diarreicas porque
não foram adequadamente amamentadas.
Em nosso Pais, ações de incentivo ao aleitamenta matemo jã eram incluídas no 11 Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, de 1976, ao que se
seguiu a realização de pesquisa com 0 objetivo de
fazer um diagnóstico do aleitamento matemo no
País. Este estudo revelou uma baixa prevalência da
amamentação e que 50% das nossas crianças eram
desmamadas em tomo do segundo mês de vida.
Com os resultados da pesquisa e, novamente
com 0 apoio da Organização Panamericana da Saúde (OPAS) e da Unicef, foi promovido um amplo debate nacional sobre 0 tema do aleitamento matemo
e criado, em 1981, 0 Grupo Técnico Executivo Nacional de Incentivo ao Aleitamento Matemo, junto ao
Ministério da Saúde.

A elaboração e adoção de uma norma brasileira para comercialização de alimentos para lactentes,
no entanto, só ocorreu em 1988, espelhada no Código Internacional, sendo adotada como Resolução
pelo Conselho Nacional de Saúde, em dezembro daquele ano, e atualizada, por nova Resolução do
Conselho, em outubro de 1992 (Resolução nR 31, de
12 de outubro de 1992, do Conselho Nacional de
Saúde).
No ano de 1990, o Brasil esteve presente em ·
dois eventos internacionais importantes, assumindo
compromissos de promover, proteger e apoiar o aleitamento matemo, exclusivo até quatro a seis meses
de vida, e complementado com outros alimentos, até
os dois anos.
O primeiro foi a assinatura da Declaração de
lnnocenti, em Florença. Uma das metas assumidas
pelo governos - inclusive o nosso - foi a de implementar totalmente o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e as sub-
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seqüentes resoluções da Assembléia da OMS. Osegundo evento foi o Encontro Mundial de Cúpula pela
Criança, realizado em Nova York, no qual nosso
País ratificou aquela meta de "ampliação das condições para que todas as mulheres possam amamentar seus filhos exclusivamente no seio, durante quatro a seis meses, e continuar a amamentação, acrescida de alimentação complementar, também durante
o segundo ano de vida".
Na última década, em parte como resultado da
existência de um Programa Nacional de Incentivo ao
Aleitamento Matemo em nosso Pais, a produção de
leite em pó modificado reduziu-se quase à metade,
segundo dados da Divisão de lnspeção de Produtos
de Origem Animal, do Ministério da Agricultura.
O aleitamento matemo é insubstituível em tudo
aquilo que a criança necessita para se desenvolver
de maneira saudável, tanto do ponto de vista físico
como emocional. As propriedades antiinfecciosas do
leite matemo e a profunda relação de troca de afeto,
tomam a máxima "o seio é melhor" impossível de
ser contestada.
'
Foi no sentido de somar esforços para garantir
a saúde e melhorar a qualidade de vida das nossas
crianças que encaminhei, e está tramitando, Projeto
de Lei de minha autoria que "Dispõe sobre a comercialização de substitutos do leite matemo e artigos
de puericultura•. Essa proposição visa criar uma
base legal que confira eficácia à ação reguladora e
fiscalizadora das autoridades sanitárias do nosso
País, reprimindo ações para promover o desmame
precoce, proporcionando um melhor crescimento e
desenvolvimento de nossas crianças, além de prevenir a mortalidade infantil.
Espero o acolhimento de meus pares, o aprimoramento desta proposição e sua aprovação, com
a maior brevidade possível.
Era o que tinha a dizer! Muito Obrigada!
DEZ PASSOS
PARA O SUCESSO 00 ALEITAMENTO
Todos os estabelecimentos que oferecem serviços obstétricos e cuidados a recém-nascidos deveriam:
1. Ter uma norma escrita sobre aleitamento,
que deveria ser rotineiramente transmitida a toda a
equipe de cuidados de saúde.
2. Treinar toda a equipe de cuidados de saúde,
capacitando-a para implementar esta norma.
3. Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento.
· 4. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira meia hora após o nascimento.
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5. Mostrar às mães como amamentar e como
manter a lactação, mesmo se 'Jierem a ser separadas de seus filhos.
6. Não dar a recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida além do leite matemo, a não ser
que tal procedimento seja indicado pelo médico.
7. Praticar o alojamento conjunto - permitir que
mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por dia.
8. Encorajar o aleitamento sob livre demanda.
9. Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas ao seio.
10. Encorajar o estabelecimento de grupos de
apoio ao aleitamento para onde as mães deverão
ser encaminhadas, por ocasião da alta do hospital
ou ambulatório.
MEDIDAS PROPOSTAS
As instituições e programas que prestam serviços obstétricos e cuidados aos recém-nascidos devem revisar suas normas e práticas relacionadas ao
aleitamento matemo. Se ainda não o fizeram, devem
desenvolver normas de uma politica de amamentação, abrangendo os cuidados para gestantes e puérJjaras e para recém-nascidos, e informações, educação e treinamento relevantes. Devem assegurar que
essas normas sejam transmitidas a todos os funcionários envolvidos, e avaliar periodicamente a sua eficácia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Bezerra, por 20 minutos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste próximo sábado, dia 9 de agosto, o Presidente da República irá, na divisa de Mato Grosso do Sul com São
Paulo, fazer uma visita à ponte rodoferroviária que
está sendo construída ali com recursos da União e
do Governo de São Paulo. Sua Excelência estará ao
lado do Ministro Eliseu Padilha, dos Transportes, em
comemoração a um ano do P.rograma Brasil em
Ação.
Essa ponte, combatida por muitos, foi na Comissão de Orçamento um dos itens de maior debate.
Alguns entendiam que não se poderiam colocar recursos porque a obra era superfaturada, outros porque eram totalmente contra a sua realização.
Como Relator-Geral do Orçamento da União,
fui inflexível no· sentido de âefender recursos para
essa obra, que não é só de São Paulo. Ela interliga
o Sul do Brasil ao Centro-Oeste, ao Mato Grosso do
Sul, ao Mato Grosso, e serve também ao Estado de

".1

237

Goiás. É uma ferrovia de t •• a larga, de grande importância para diminuir o ta. custo Brasil; ela vai chegar a diminuir o custo do frete em R$32 por tonelada. Hoje, o custo do frete no Brasil é o nosso calcanhar-de-aquiles. Temos uma estrutura rodoviarista
errada, equivocada, implantada durante décadas,
que faz com que o transporte no Brasil se tome inviável, caríssimo. E a nossa região, então, que é
grande produtora de matérias-primas, produtora de
grãos, produtos agrícolas e pastoris, tem como seu
ponto de estrangulamento a questão do frete. Essa
ferrovia vai resolver -em parte esse problema, porque
a nossa região, no Plano "Brasil em Ação", não será
contemplada apenas com essa ferrovia - que já é
um passo importante no sentido de viabilizar o transporte e o frete para o Centro-'Oeste, para Mato Grosso do Sul e para Mato Grosso-, mas também com
as hidrovias Araguaia-Tocantins e a do Paraguai,
que estão sendo viabilizadas e que são muito importantes para Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e
Maranhão.
A hidrovia do Paraguai é a nossa pioneira. A
primeira capital do Estado do Mato Grosso, Vila
Bela, e a sua segunda, Cuiabá, nasceram via navegação do rio Paraguai e do rio Cuiabá. Essa hidrovia, que estava paralisada, está sendo retomada. A
hidrovia_d_o Teles_Pire_s_-Juruena também está sendo
articulada novamente, corno também a BR-163, que
liga Mato Grosso ao Pará. Há alguns dias, o Ministro
lançou o programa de pavimentação dessa BR, que
foi retomada ante um grande esforço das Bancadas
do Pará e do Mato Grosso no sentido de alocar recursos no Orçamento, que não haviam sido previs-

tos.
Viajando a Santarém com o Ministro dos Transportes, perguntei a S. Exl' por que essa rodovia não
estava num programa de financiamento internacional o Brasil conseguiu financiamento para a rodovia Amazonas-Venezuela ·,já que essa era tão ou mais importante do que aquela. O Ministro me disse que essa era
uma boa idéia e que iria levá-la ao Presidente da República. Ontem, S. ExA me deu uma bela notícia, de
que o Presidente consentiu que se faça o financiamento e que se coloque a construção da BR-163, que será
a redenção de Mato Grosso e do Pará, porque passaremos a usar o Porto de Santarém.
Não teremos mais que levar nossos produtos
ao Porto de Paranaguá ou ao Porto de Santos, viajando mais de 2.000 quilõmetros em carreta. O nosso porto será o de Santarém, que é o melhor porto
de água doce do Brasil. Ele será viabilizado através
da hidrovia e da rodovia Cuiabá-Santarém.

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

238

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos
aqui para dizer que, felizmente- e já disse aqui desta tribuna -, depois de tantos e tantos anos de pessimismo e sem perspectiva, o Brasil começa a ter o
mínimo de planejamento, começa a andar para frente; devagar, mas começa a andar para frente. Concretamente, faz-se algo pelo desenvolvimento do
País, pela geração de empregos.
Hoje, a nossa Região se apresenta como um
pólo de desenvolvimento imediato para o Brasil. Ninguém tem as condições do Centro-Oeste, já que
nossa Região tem muito espaço e vocação natural
para ser ocupada imediatamente.
Esse programa trará para a nossa Região progresso significativo, mudando o seu perfil dentro de
pouco tempo, porque, além da questão do transporte, a nossa o Centro-Oeste passará de importador a
exportador de energia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) - Senador Carlos Bezerra, peço
licença para interromper V. Ex' a fim de ororrogar,
de ofício, a Hora do Expediente, para que conclua o
seu pronunciamento.
O SR. CARLOS BEZERRA - Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Em Cuiabá, será construída uma usina de 400
megawatts, com gás boliviano, além de várias outras
hidrelétricas que serão inauguradas para resolver o
problema energético.
Estamos equacionando o problema do transporte e da energia, viabilizando a nossa Região.
O Centro-Oeste, sobretudo Mato Grosso, será
a Califórnia brasileira, ou seja, o maior produtor de
alimentos do mundo. E o Brasil passará a ter o monopólio do alimento, porque, com a produção do
Centro-Oeste, ninguém conseguirá competir com o
Brasil, que será um lfder na produção de alimentos,
que se tomam cada vez mais estratégicos no mundo, tão estratégicos quanto o petróleo. Mato Grosso
e Tocantins são os dois Estados que melhores condições oferecem para isso; eles darão ao Brasil uma
vasta produção de produtos agrícolas, agroindus·
triais e pastoris; conseqüentemente, condições de
competir na economia mundial.
O Sr. Leomar Quintanilha - Permite-me V.
Ex' um aparte?
O SR. CARLOS BEZERRA - Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Leomar Quintanilha - Senador Carlos
Bezerra, ouço com atenção as colocações que V.
Ex' vem fazendo aqui com relação à preocupação
com o trabalho de infra-estrutura que está sendo lei-
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to neste Pais. V. EX- muito bem representa o Estado
que integra a Região Centro-Oeste, limítrofe com o
Estado que represento, Tocantins. Temos interesses
comuns, pelos quais temos lutado, principalmente na
área de infra-estrutura, quando pensamos na implantação da hidrovia Araguaia-Tocantins como obra
estruturante, que vem realmente eliminar a vantagem comparativa que os grandes centros consumidores têm de estados mediterrâneos interiores e interiOranos como os que representall]Os. Portanto,
vejo tudo isso também com otimismo, apesar de todas as dificuldades que o País ainda encontra para
alcançar o ritmo que todos desejamos de desenvolvimento. Como no seu Estado, no meu também estamos não só pugnando pela implantação da hidravia Araguaia-Tocantins, mas, no próximo dia 15, teremos a presença do-Ministro de Minas e Energia,
Raimundo Brito, lançando o edital de licitação da hidrelétrica do Lajeado, com capacidade de 1.034 megawatts, que promoverá, no Tocantins, a mesma
reação que está promovendo no seu Estado, ou
seja, deixaremos de ser importadores de energia
para sermos exportadores. Com esse tipo de trabalho estruturante, com a contribuição de cada região,
de cada Estado, com a potencialidade que têm o
Centro-Oeste e o Norte, de também contribuírem
para o desenvolvimento de nosso Pais, é que encontraremos efetivamente os trilhos, o caminho para
o destino de grandeza que· está reservado para a
nossa Nação.
O SR. CARLOS BEZERRA- Nobre Senador
Leomar Quintanilha. a nossa Região pode contribuir
para diminuir o preço dos alimentos no mundo, porque temos condições excepcionais de produção, o
que não acontece em nenhuma outra parte do mundo. Temos a maior produtividade em função das
nossas condições climáticas e, com as hidrovias, teremos um frete muito barato. Muitos estranham
quando digo que estamos muito mais próximos do
mercado internacional do que São Paulo, do que o
Paraná ou o Rio Grande do Sul. Basta que se pegue
o mapa do Brasil para verificar-se isso.
Com a viabilização das hidrovias, acabamos
com o problema do frete, que passa a ser muito
mais barato. E a produtividade é o dobro, por exemplo, da do Rio Grande do Sul e do Paraná. Mato
Grosso produz praticamente o dobro de soja e de
milho, porque a fotossíntese no nosso Estado é muito mais intensa. _A luminosidade é muito maior.
Por essa razão, o Brasil vai competir como ninguém e vai conseguir baratear o preço do alimento

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

Agosto 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

no mundo todo. Isso interferirá em toda a comercialização de alimentos e produtos agroindustriais.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, quero
ainda louvar a volta do planejamento em nosso País.
Como já disse em outra oportunidade, já tivemos um
planejamento correto com o nosso grande economista, que foi Ministro do Planejamento do Governo
João Goulart e lançou o Plano Trienal. Depois desse
Plano Trienal, não vi nenhum planejamento mais
conseqüente no Pafs.
Eu ainda era jovem, líder estudantil, quando se
debatia o Plano Trienal; agora começamos a ter novamente um planejamento conseqüente no Pafs,
que está sendo viabilizado.
Quero ainda registrar, Sr. Presidente, um fato
importante que ocorreu em Mato Grosso esta semana, com vistas a dinamizar a reforma agrária no Estado. Recebemos a visita do Ministro Raul Jungmano, quando foram assinados 43 convênios para
assentamentos com diversas prefeituras do Estado,
de todos os Partidos, sem discriminação polftico-partidária. São mais de 70 assentamentos que estão recebendo recursos para obras de infra-estrutura.
A mforma agrária em Mato Grosso tem andado
nesses dois anos do Governo Fernando Henrique
Cardoso: foram assentadas mais famílias no meu
Estado, Mato Grosso, nesse período do que em todos os outros governos.
Então, apesar de toda a discussão que existe
em tomo da questão da terra, considero que a reforma agrária em Mato Grosso está muito melhor; não
está ainda no ponto ideal, no ponto desejado, porque faltam muitas coisas, como, por exemplo, o fundo de aval para obtenção do financiamento do Pronaf. Lá no Estado, a Assembléia Legislativa aprovou
uma lei permitindo ao Governo do Estado que constitua um fundo de aval. Falta apenas a sanção do
Governador para que os pequenos produtoms obtenham recursos com esse fundo de aval, porque o
banco exige garantias que a maioria não tem.
Precisamos mpensar a reforma agrária no sentido de dinamizar a desapropriação e a imissão de
posse das terras.
O Ministro me disse, durante a nossa viagem
de volta, que várias medidas estão sendo tomadas e
estudadas para, dentro de pouco tempo, tomar esse
processo muito mais rápido. O processo de aquisição de terras, inciÚsive, mudará totalmente os leilões
que serão realizados para aquisição de áreas com
fins de reforma agrária. Acho que esse é o processo
correto para a aquisição de terras, evitando assim
toda espécie de irregularidades, que sempre foram
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denunciadas, como superavaliações e outras coisas
mais.
Até o final deste ano, Sr. Presidente, serão assentadas em Mato Grosso cerca de dez mil famílias
de trabalhadores. Cobramos do Governo do Estado
e do Governo Federal um programa de melhor apoio
à reforma agrária, um programa que viabilize, de
uma vez por todas, o assentado, com agroindústria,
com culturas perenes, com agregação de valores, inclusive estimulando a iniciativa privada.
Parece-me que, agora, o BNDES criou uma
carteira para financiar essas pequenas agroindústrias do interior. É uma bela notícia. O Governo pode
usar esse mecanismo do BNDES com os assentamentos, para definir algumas áreas que podem ser
industrializadas e financiar a iniciativa privada. Não
digo que tenha que criar e financiar cooperativas, até
porque o corporativismo no Brasil, em determinadas
áreas, forma grupelhos que, às vezes, tomam-se falhos, como tem acontecido muitas vezes em Mato
Grosso. Mas que o Governo financie a iniciativa privada para utilizar a matéria-prima produzida pelos
assentamentos. E que forme, também, juntamente
com o lbama, a Embrapa e as universidades, núcleos para incentivar o uso de culturas perenes nos
assentamentos, com a produção de mudas, o que é
muito mais rentável para os assentados. Se ficar
como está, na base do arroz, feijão e milho, a maioria não vai ficar no campo; permanecerá um, dois ou
três anos e depois abandonará a terra e voltará para
a cidade.
Precisamos ter um modelo de reforma agrária
mais avançado, que permita realmente a fixação, de
uma vez por todas, do homem no campo, para não
ftcarmos nesse pingue-pongue - o homem vai para
lá e, daqui a dois anos, estará de volta, desempregado, tomando-se um marginalizado, um favelado na
periferia das grandes cidades do Brasil.
Sr. Pmsidente, eram essas as nossas considerações, para lembrar o primeiro aniversário do Plano
"Brasil em Ação", no próximo sábado, dia 9, quando
o Presidente visitará essa ponte, de fundamental importância para o desenvolvimento do Brasil, e para
louvar o esforço do Governo e do Ministro da Reforma Agrária na questão da reforma agrária em Mato
Grosso e em todo o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha lima.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 540, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 22 da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, através do Banco do Brasil, as seguintes informações à respeito das "Commilment Fee" do Projeto Sivan.
1) Quantas foram pagas, em que datas e ovalor de cada uma delas;
2) Quantas estão vencidas, em que datas e
seus valores especificas;
3) O Banco do Brasil já recebeu informações·
sobre quando e quem o reembolsará dos dispêndios
havidos?
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1997. - Senador Gilberto Miranda

(À Mesa para decisão.)
O Sr. Geraldo Melo, 1Q V"ICe-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O requerimento será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 541, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
requeiro tenham tramitação em conjunto os Projetas
de Lei do Senado n 2 s 61 e 234, de 1996, de autoria
dos Senadores Lúcio Alcântara e Júlio Campos, respectivamente, por tratarem de registres e bancos de
dados.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1997.- Senador José lgnácio Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma~135)
- O requerimento será publicado e, posteriormente, inclufdo em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu o Aviso n2 41, de 1997, do
Ministro da Aeronáutica, comunicando que foram iniciados, a partir de maio de 1996, as gestões necessárias à preparação, discussão, aprovação e assinatura dos contratos de financiamento do Sistema de
Vigilância da Amazônia- SIVAM, e que, após tomadas as medidas administrativas pertinentes, os con-
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tratos de financiamento e comerciais, previstos nas
Resoluções n 2 s 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, e 37,
de 1996, entraram em vigor no dia 25 de julho de
1997. (Diversos n11 43, de 1997).
O expediente lido será anexado aos processados das referidas Resoluções e encaminhado, em
cópia,. à Comissão de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência lembra ao Plenário que o tempo
destinado aos oradores do Expediente da sessão
deliberativa ordinária do próximo dia 12 de agosto,
terça-feira, será destinado a comemorar o Dia das
Artes, de acordo com a Requerimento nR 370, de
1997, de autoria da Senadora Benedita da Silva e
outros Srs. Senadores.
Esclarece, ainda, que estão abertas as inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nll27, DE "Í997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nR 534, de 1997- art. 336, b)
Projeto de Lei da Câmara n2 27, de
1997 (n2 3.106/97, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a transferência da Escola de
Enfermagem de Manaus, unidade organizacional descentralizada da Fundação Nacional de Saúde, para a Fundação Universidade do Amazonas, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha, Relator da matéria na Comissão de Educação,
para proferir parecer.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BiocoJPDT-AP.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, S,.s e Srs.
. Senadores, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submeteu à apreciação do Congresso Nacional, em caráter de urgência, o presente Projeto de
Lei da Câmara nQ 27, de 1997 (PL ng 3.106, de
1997, na Casa de origem) que 'dispõe sobre a transferência da Escola de Enfermagem de Manaus, unidade organizacional descentralizada da Fundação
Nacional de Saúde, para a Fundação Universidade
do Amazonas, e da outras providências'.
Em sua rápida tramitação na Câmara dos Deputados, o referido projeto foi apreciado pela Comis-
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são de Educáção, Cultura e Desporto, Comissão de
Finanças e Tributação, Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, Comissão da Amazônia e de
Desenvolvimento Regional, e Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, obtendo em
todas parecer favorável.
Trata-se de iniciativa interministerial proposta
pelo Ministro da Educação e do Desporto, pelo Ministro da Saúde e pelo Ministro da Administração Federal
e da Reforma do Estado - MARE, acordados sobre a
transferência da Escola de Enfermagem de Manaus
para a Fundação Universidade do Amazonas.
A Escola de Enfermagem de Manaus está
prestes a completar 50 anos de atividades. Criada
em 1949, no bojo do antigo Plano de Valorização
Económico da Amazônia, ofereceu inestimável con- tribuição para o treinamento de pessoas na área de
saúde na Amazônia. Entretanto, hoje sua situação é
caótica.
A continuidade de suas atividades só tem sido
possível devido à dependência que ao longo dos
anos se foi estabelecendo com a Fundação Universidade do Amazonas. A Escola de Enfermagem de
Manaus não possui um quadro de professores. Os
professores são emprestados pela Fundação Universidade do Amazonas e é esta Fundação que realiza
o exame vestibular e reconhece seus diplomas.
Assim, nada mais natural que a sua transferência para o âmbito da Universidade do Amazonas
seja acatada pelo Congresso Nacional, aliás, justificativa do próprio Ministro da Saúde, que encara o
referido ato como uma questão de racionalidade administrativa.
VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, Sr. Presidente, somos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n2 27, de
1997.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer conclui favoravelmente à matéria.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 1112 27, de 1997
(N2 3.106197, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Dispõe sobre a transferência da Escola de Enfermagem de Manaus, unidade
organizacional descentralizada da Fundaçio Nacional de Saúde, para a fundação
Universidade do Amazonas, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Arl 1• Fica transferida para a Fundação Universidade do Amazonas - FUA, a Escola de Enfermagem de Manaus, unidade organizacional descentralizada da Fundação Nacional de Saúde, instituída
pelo Decreto n2 100, de 16 de abril de 1991, vinculada ao Ministério da Saúde.
§ 12 Passam a integrar a Fundação Universidade do Amazonas, sem solução de continuidade, independentemente de qualquer formalidade, as unidades e respectivos cursos, de todos os níveis,
atualmente ministrados na Escola de Enfermagem
de Manaus.
§ 2" Os alunos regulamente matriculados nos
cursos transferidos na forma do parágrafo anterior
passam a integrar o corpo discente da Fundação
Universidade do Amazonas, independentemente de
adaptação ou qualquer outra exigência formal.
Art. 2" O Poder Executivo· procederá à:
I - redistribuição para a Fundação Universidade do Amazonas dos servidores ativos pertencentes
ao quadro de pessoal da Fundação Nacional de
Saúde que se encontrem lotados na Escola de Enfermagem de Manaus na data de publicação desta
lei, assegurado o direito de opção com manutenção
dos direitos e vantagens na legislação aplicável;
11 - transferência, da Fundação Nacional de
Saúde para a Fundação Universidade do Amazonas;
a) das dotações orçamentárias destinadas à
Escola de Enfermagem de Manaus; .
b) dos bens imóveis, dos bens móveis e do
acervo documental e material integrantes do património utilizados pela Escola de Enfermagem de Manaus, após inventário a ser concluído no prazo máximo de sessenta dias a contar da publicação desta
lei.
. _ Arl 3° A Fundação Universidade do Amazonas
sucederá a Fundação Nacional de Saúde em relação a todos os direitos e obrigações decorrentes das
atividades executadas pela unidade organizacional
transferida nos termos do art. 1° desta lei.
Art. 4° Ficam criados na Fundação Universidade do Amazonas um cargo de Direção CD-4 e doze
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Funções gratificadas, sendo cinco FG-1, uma FG-4 e
seis FG-7.
Art. S2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 2:
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 54, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador Ronaldo Cunha Lima, que dá nova redação ao § 2 2 do art. 102 da Constituição
Federal (efeito vinculante), tendo
Parecer sob n2 385, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jefferson Péres, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plen:irio que, nos
termos do disposto no Regimento Interno, a matéria
constará da Ordem do Dia durante três dias úteis,
em fase de discussão, quando poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o méri1o.
Transcorre hoje o segundo dia, em segundo
turno.
Em discussão a proposta.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou aproveitar o período de discussão para
formalizar à Mesa um pedido de consulta formal à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Vou
apresentá-la neste momento porque a polêmica surgiu quando da discussão dessa matéria no primeiro
turno.
O Regimento do Senado fala que, no segundo
turno, não poderão ser apresentadas emendas de
mérito, apenas emendas de redaÇão. A minha formulação é para que seja provocada a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania a dizer se é possível, em uma proposta de emenda à Constituição,
apresentar pedido de destaque, no segundo turno,
de matéria que haja sido votada em primeiro turno.
Tenho o entendimento de que é possível. Acho
que não é por acaso que o Regimento do Senado
fala que só se pode apresentar, no segundo turno,
emendas que não envolvam o mérito. Por quê? Se o
Regimento fala que a proposta de emenda à Constituição tem que ser votada em dois turnos, se fosse
permitida a apresentação de uma emenda de mérito
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no segundo turno e ela viesse a ser aprovada, como
ela não havia sido votada no primeiro turno, naturalmente haveria necessidade de um terceiro turno
para que ela fosse votada em dois turnos na Casa.
Mas o mesmo não é aplicado ao destaque. Se for
apresentado requerimento de destaque de um determinado artigo de urna emenda constitucional que tenha sido votada no primeiro turno. esse destaque, se
não for aprovado no segundo turno, no meu entendimento, estará automaticamente suprimido, apesar
de ser um destaque que envolve o méri1o.
Mas como essa questão foi suscitada no primeiro turno - penso, inclusive, que não vai ser necessário resolvê-la especificamente para essa proposta de emenda à Constituição - e é possível que
se levante novamente essa polêmica em relação a
outras emendas, quero aproveitar este momento
para fazer urna consulta formal à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e solicito que essa
consulta seja encaminhada à Comissão. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Eu agradeceria a V. Ex-, tendo em vista a complexidade da matéria, embora muito bem exposta por V.
Ex-, que V. Ex- fizesse a consulta por escrito, que
nós a mandaríamos a exame imediato da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. É claro que talvez não se possa atingir t;!SSa emenda, como bem
diz V. Ex-, mas, de qualquer sorte, a questão seria
examinada em relação a outras emendas que estão
em pauta para votação do Plenário.
Daí a minha sugestão a V. Ex• para, se V. Ex•
puder, redigir a sua argumentação em uma proposta, a fim de que esta Presidência a leve imediatamente à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e ela responda á V. Ex- e ao Plenário. Muito
obrigado.
Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
A proposta voltará à Ordem do Dia da sessão
deliberativa de terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 12
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PARECER N• 394, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n2 136, de 1997,
do Senhor Presidente da República submetendo à apreciação do Senado Federal
o nome do Senhor Gustavo Henrique de

Barroso Franco, para exercer o cargo de
Presidente do Banco Central do Brasil.
A Comissão de Assuntos Económicos, em vo·
tação secreta realizada em 7 de agosto de 1997,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador José Roberto Arruda sobre a Mensagem n•
136, de 1997, opina pela aprovação da indicação do
Senhor Gustavo Henrique de Barroso Franco, para
exercer o cargo de Presidente do Banco Central do
Brasil, por 21 votos favoráveis 6 contrários(s).
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.José Serra, Presidente - José Roberto Am.lds,
Relator- Francelina Pereira- Vilson Kleinübing·Gilberto Miranda - Freitas Neto - Jonas Pinheiro
- Waldeck Ornelas - Elcio Alvares - Joel de Hollanda - Fernando Bezerra- Ney Suassuna - Carlos Bezerra - José Fogaça - Marluce Pinto Mauro Miranda - Roberto Requião - Coutinho
Jorge - Jefferson Peres - Osmar Dias - Lauro
Campos - Ademir Andrade - José Eduardo Outra
- Esperidião Amin- Levy Dias- Valmir Campelo.
RELATÓRIO
Da Comissão de Assuntos Econõmicos, sobre a Mensagem n1 866, ele 1997,
do Senhor Presidente da República, que
submete à consideração do Senado Federal o nome do Senhor Gustavo Henrique de Barroso Franco para exercer o
cargo de Presidente do Banco Central do
Brasil.
Relator: Senador José Roberto Arruda
1..:. A Proposta
Nos termos do artigo 52, inciso III, alínea d,
combinado com o art. 84, inciso XIV, da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da República submete
à aprovação do Senado Federal o nome do Senhor
Gustavo Henrique de Barroso Franco para exercer o
cargo de: Presidente do Banco Central do Brasil.
Os referidos dispositivos conferem competência privativa ao Senado Federal para, após argüição
pública, aprovar previamente, por voto secreto, a escolha de Diretores e Presidente do Banco Central do
Brasil.
11 - Trajetória Profissional
O curriculum vitae anexado à Mensagem Presidencial evidencia que o Senhor Gustavo Henrique
de Barroso Franco possui formação acadêmica e experiência profissional compatíveis com o cargo para
o qual é indicado.

Bacharel em Ciências Económicas pela Pontifícia Universidade Católica do Aio de Janeiro, com
Mestrado em Economia do Setor Público na mesma
faculdade e tese defendida e aprovada cun laudae
em agosto de 1982, o Senhor Gustavo Henrique de
Barroso Franco é Doutor em economia pela Universidade de Harvard, com Grau conferido em íunho de
1986.
Professor na Faculdade de Economia da PUC
do Rio de Janeiro entre 1986 e 1993, lecionou, inclusive na pós-graduação, entre outras disciplinas, Teoria Macroeconômica, Economia Brasileira Contemporânea e Economia InternacionaL Começando
como professor assistente- em agosto de 1986, che. gou a coordenador do programa de graduação em
outubro de 1988, sendo desde setembro de 1987
membro eleito da Comissão Executiva do Instituto
de Relações Internacionais. Foi orientador de nove
tese, sendo algumas laureadas com o prêmio
BNDES para trabalhos em economia.
Foi vencedor da competição para Grants em
estudos latinos-americanos, promovida pelo Center
for Latin Amerixan Studies da Universidade de Pittsburgh, com o projeto "High and Hyper-lnflations:
Cross Country Pattems and the Design of Stabilization•.
Com a sua tese de doutoramento, "Aspectos of
the Economics of Hyperinflations: Theoretical lssues
and Historical Studies of Four European Hyperinflations of the 1920s", venceu o Prêmio Haralambros Simionides de 1987 da ANPPEC. Foi vencedor do sétimo prêmio Bndes para teses de mestrado em economia. em 1982, com o trabalho "Refonna Monetária e
Instabilidade durante a Transição Republicana•.
Relativamente à sua experiência profissional,
além da já mencionada atividade acadêmica, cumpre ressaltar, entre muitas outras, as relevantes funções públicas e privadas que desempenhou: Secretário de Política Econômica Adjunto (maio de 1993
até setembro de 1993), Consultor da Cepa! para
avaliação da Politica Industrial do Brasil (outubro de
1990 a março de 1991), Consultor para o Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (janeiro a
outubro de 1990), Consultor para a Unctad (dezembro de 1989 a maio de 1990), Consultor para a Oecd
(janeiro a dezembro de 1988), e, atualmente, a de
Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central
do Brasil.
__ Desernp_en!Jou, _ainda, atividades de representação em diversos Conselhos Consultivos e em
Conselhos Editoriais de diversas revistas especiali-
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zadas, assim como realizou inúmeras pesquisas nas
áreas de finanças públicas e economia internacional.
A competência e o profissionalismo do senhor
Gustavo Henrique de Barroso Franco são reconhecidos e respeitados tanto no meio acadêmico como
pelo mercado. Proferiu 67 palestras e conferências,
tendo escrito mais de 100 artigos. Entre estes, destaca-se 'A Superação do Inflacionismo', um verdadeiro manual para todos que quiserem enntender o
processo de estabilização económica e a relação
desta com a questão do desenvolvimento.
Consta, ainda, de seu curriculum vitae, extensa relação de livros e trabalhos publicados no país
ou no exterior, dos quais merecem referência especial, por sua importância para a função à qual foi indicado, os seguintes.
- Foreign Direct lnvestiment and Industrial
Restructuring: lssues and Trends (em cc-autoria
com Winston Fritsch), publicado pelo OECD Development Center, Paris, 1991;
- 'Setor Externo', em Estatísticas Históricas do
Brasil, Volume 3 de Séries Estatísticas Retrospectivas: Séries Económicas, Demográficas e Sociais,
IBGE, Rio de Janeiro, 1987;
- 'Foreign Direct lnvestment and Pattems of
Trade and lndustrialization in Developing Countries:
Notes wtth Reference to the Brazilian Experience',
1992
-'A Regulação do Capital Estrangeiro no Brasil: Análase da Legislação e Propostas de Reforma',
em A Econnomia Brasileira e suas Perspectivas, Rio
de Janeiro. 1991;
- 'Moratória, Divida e Internacionalização', em
Brasil. Perspectivas Internacionais, janeiro-março de
1987;
- 'Politica Comercial, de Competição e de Investimento Estrangeiro', em Revista Brasileira de
Comércio Exterior, dezembro de 1992.
O senhor Gustavo Henrique de Barroso Franco
escreveu também o livro 'O Plano Real e outros ensaios". onde analisa a concepção e gênese do plano
com o surgimento da URV, observando os fundamentos da reforma monetária, bem como alternativas de estabilização, como gradualismo. dolarização
e populismo, além do 'milagre do rentenmark'- uma
experiência bem-sucedida de moeda indexada. A
quebra da inércia inflacionária é vista como marco
diferencial do êxito deise plano.
É" importante destacar que o senhor Gustavo
Henrique de Barroso Franco tem mais de qUatro
anos de associação com o atual governo, sendo um

dos principais formuladores e executores do atual
programa de estabilização económica.
Poucas pessoas são tão íntimas desse programa de estabilização quanto ele, que, participou de
suas discussões preliminares ainda como Secretário-Adjunto de Política Económica. Depois, com posição sempre firme e coerente na defesa dos pilares e
âncoras de sustentação do programa, exerceu competentemente a Diretoria de Assuntos Internacionais
do Banco Central do Brasil, para cuja Presidência
está sendo indicado.

III - O Plano Real

o

Embora
ctirrícufo acima descrito evidencie
claramente a ampla qualificação técnica do Senhor
Gustavo Henrique de Barroso Franco para exercer a
Presidência do Banco Central do Brasil, a indicação
para este cargo é muito mais que uma prova de títulos, mas a sinalização irrefutável da direção que o
Governo deseja seguir. Assim, o Presidente da República, com esta indicação, reafirma o seu compromisso com a manutenção e consolidação da estabilidade económica que adveio com o Plano Real.
Para se aquilatar a competência e preparo profissional do Senhor Gustavo Henrique de Barroso
Franco, indispensáveis para o adequado cumprimento da missão para a qual vem de ser indicado,
convém recordar o nível ele deterioração económica
provocado pela inflação no Brasil e assinalar os principais aspectos e características do Plano Real, para
cuja idealização, implementação e sucesso sua colaboração foi determinante.
Desde a década de 80, a sociedade brasileira
mostrava-se desgastada em sua estrutura politica e
social devido ao crescente processo inflacionário.
Sabe-se que a maneira mas eficaz de se destruir
uma sociedade é destruir sua moeda. Era exatamente esse o processo de corrosão pelo qual passava a
sociedade brasileira. De um lado, vários grupos
aproveitavam-se do descontrole estrutural da economia para reforçar o processo de esgarçamento do
tecido social. De outro lado, as propostas populistas
mostravam-se cada vez mais nocivas: ao oferecerem o paraíso, simplesmente acirravam a inflação e
o conflito.
Descrente destas duas opções, mas também
esperando, no seu proverbial otimismo, que algo
acontecesse e detivesse esse processo desintegrador, a sociedade brasileira, amadurecida por_!HJC~~
sivos malogros__;lnteri_o_@s, ?fiJ1ªI_cf1egoi.J _a,o_ Plan_o
Real. A engenharia econõmica que o forjou logo
mostrou sua eficácia.

Agosto 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O Plano Real distingue-se de todas as experiências anteriores de controle da inflação no Brasil,
tanto pela sua inovadora engenharia económica,
como pela sua implementação política. De fato, a sociedade brasileira vinha da traumática experiência
de um período de sete anos, contados a partir de
1986, em que foram tentados seis planos económicos diferentes, três moedas, duas reformas monetárias, sem que o controle da inflação tivesse se mostrado eiicaz.
Mais do que isto, o que todos os planos económicos anteriores transmiliJ"iim para a sociedade foi a
nítida impressão de que essas intervenções governamentais somente traziam incerteza, achatamento
de renda. O Estado não cumpria a sua parte, e a inflação retomava logo em seguida. Na verdade,
aqueles planos económico não atacavam os problemas estruturais da economia e da sociedade brasileiras. Uma sociedade que estava habituada a conviver com uma inflação permanente desde a década
de 50, e que na década de 60 criou a correção monetária, remédio que levou o corpo doente (a sociedade) a se amoldar à sua doença (a inflação), em
um equilíbrio instável e simbiótico.
As tentativas de estabilização recorriam, invariavelmente, a mecanismos que, além de ineficazes,
acabavam por inviabilizar o crescimento da economia. Os sucessivos congelamentos de preços geraram o desabastecimento e o "mercado negro• de
produtos. A moratória da dívida externa afastou o
País por quase uma década do mercado financeiro
internacional. O confisco das poupanças abalou a
confiança do cidadão no mercado financeiro, punindo aqueles que poupavam e premiando a quem simplesmente consumia toda a sua renda. Fingia-se,
com os índices de preços, "controlar" a inflação,
quando na verdade controlava-se apenas os números que a refletiam.
O Plano Real inovou em relação a tudo isso.
Em lugar do congelamento, adotou o inédito e
inventivo instrumento da URV. A teoria económica
ensina que em momentos de aceleração inflacionária, os preços relativos ficam distorcidos: como os
preços variam diariamente, não mais refletem a real
relação de troca entre as mercadorias. Assim, quando nos planos económicos anteriores se congelavam
os preços, o que de fato se fazia era congelar uma
estrutura de custos da época de inflação. A URV
cumpriu o papel de: moeda paralela, cuja oscilação
permitiu, em um período de transição, a construção
de nova estrutura de preços relativos que refletisse o
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valor real de troca das mercadorias em uma economia com estabilidade de preços.
Em vez da moratória da dívida externa, concluiu-se, em abril de 1994, a renegociação com os
credores internacionais nos moldes do Plano Brady.
Com isso, o Brasil, além de reduzir sua divida externa, teve a possibilidade de se beneficiar do boom no
mercado financeiro internacional, passando, novamente, a contar com fluxos financeiros externos para
complementar a poupança nacional.
Convém assinalar que todos os planos anteriores fracassaram porque não resistiram ao ataque
especulativo desferido por poderosos agentes económicos contra a moeda nacional. Como aqueles
planos não contavam com fluxo de capitais externos, as reservas logo se exauriam, o governo era
forçado a desvalorizar fortemente o câmbio e a inflação voltava ainda mais forte. A renegociação da dívida externa foi, portanto, um pré-requisito essencial
para possibilitar que o País voltasse a contar com o
fluxo de capital externo, com o que pôde formar reservas suficientes para resistir aos ataques de especuladores contra a estabilização monetária.
Ao invés de confiscos de poupanças privadas,
o Plano Real garantiu a rentabilidade real das aplicações, estimulou novos mecanismos de acumulação
e viabilizou a diversificação das possibilidades de investimento produtivo. Paralelamente, reestruturou o
sistema financeiro nacional, dando segurança aos
aplicadores e saneando o sistema financeiro.
Como se vê, o Plano Real demonstrou, desde
a sua gênese; ser qualitativamente diferente de tudo
o que se havia tentado no Brasil anteriormente. Mais
do que isto, mostrou a seriedade na condução da
gestão da politica económica, resistindo a qualquer
tipo de arroubo populista que pudesse vir a comprometer a estabilidade monetária.
Ultrapassada a fase da implementação, estavam lançados, após quatro décadas de instabilidade,
as bases para a construção de um novo País, para
se repensar a Nação em suas estruturas produtiva e
ihstitucionãl.
É o momento atual - a fase das reformas que
consolidarão a estabilidade monetária. Porém, como
vivemos em um sistema democrático, pluralista e
represent-1tivo, as reformas não podem ocorrer sem
que se demande um certo tempo de maturação para
o desenvolvimento de consensos mínimos. Enquanto as bases permanentes da estabilidade não são
edificadas, a chamada "âncora cambial" continuará a
ser essencial na preservação do Plano Real, tendo
como contrapartida a "âncora monetária".
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De fato, a "âncora cambial" cumpriu papel determinante no início do plano ao garantir, como já
destacado, o fluxo internacional de capitais. Foi esse
fluxo que permitiu resistir aos especuladores de
plantão, assim como possibilitou o controle dos preços no mercado interno, pela competição entre a
produção nacional e os bens importados, bem como
impediu que os monopólios e oligopólios se beneficiassem de uma economia fechada e protecionista
para aumentar os seus preços.
Mas, como assinalado, são âncoras provisórias. A estabilidade económica ainda não é definitiva.
Sua consolidação depende das reformas, que permitirão ao Brasil retomar os nfveis históricos de crescimento de cerca de 7% ao ano. Não podemos deixar
de constatar, contudo, que o equilíbrio fiscal demanda a ação concertada da União, de 27 estados e de
5.525 municípios. Para isso temos trabalhado intensivamente nesta Casa, com os avanços tanto da reforma administrativa como da reforma previdenciá-

ria.
Acima de tudo, é importante perceber que a
realidade do Brasil após o Plano Real não pode ser
analisada com conceitos e formas de ação do artigo
Brasil inflacionista. Não se pode buscar compreender o mercado cambial com teorias gastadas na década de 60, quando o mundo não conhecia o avanço tecnológico que hoje conhecemos. Quando o comércio internacional e o sistema financeiro mundial
ainda estavam dando os seus primeiros passos em
direção àquilo que posteriormente se convencionou
chamar de globalização. Não se pode, também, buscar compreender o papel do Estado na economia
como se fôssemos uma nação ainda em estágio inicial de industrialização. É preciso compreender que,
na atualidade, a gestão estatal deve ter três premissas básicas: responsabilidade na gestão, qualidade
na despesa e transparência na ação de toda a máquina pública. E isto o Plano Real também trouxe
para a realidade nacional.
Grandes mudanças causam grandes reações.
As pessoas tendem a se aferrar a modelos do passado até que a realidade consiga demonstrar que o
novo já é capaz de governar a economia. Grandes
mudanças só podem ocorrer com grandes ousadias
e profundo conhecimento da realidade. Esta é a essência do Plano Real.
Vejamos alguns resultados da grande mudança que está sendo o Plano Real. Reduziu uma inflação de cerca de 4000% ao ano para aproximadamente 7% anuais: o que antes era inflação de uma
semana agora somente ocorre em um ano, sendo o

nível de inflação mais baixo desde 1951. Mais do
que isto, dobrou o crescimento do PIB relativo à média dos quinze anos anteriores a 1994, gerou um aumento nos salários reais de quase 20%, fez a proporção de pobres no País diminuir 25%, impulsionou
um aumento no nível de emprego de 2,5% anuais
(mantendo taxas de desemprego estáveis em tomo
de 5%), fez o custo da cesta básica reduzir-se em
30% e o salário mínimo medido em dólares quase
dobrar. Nunca é demais assinalar que foi essa estabilidade económica que garantiu a milhões de brasileiros ingressarem no mercado consumidor e participarem da vida produtiva do País.
O programa de estabilização económica provocou um processo de reinserção social, devolvendo o
poder de compra a milhares de pessoas que tinham
seus salários corroídos dia-a-dia, acumulando até
40% de perda económica, necessária pela insuficiência da poupança doméstica em alavancar o
crescimento, gerou um aumento de competitividade,
proporcionando ganhos de produtividade e assegurando, finalmente, a contenção de qualquer surto inflacionário, devido à maior competição entre os produtos locais e os importados.
IV- Conclusão
A indicação do Senhor Gustavo Henrique de
Barros Franco para a Presidência do Banco Central
do Brasil ocorre em um momento extremamente importante e profícuo para a realidade económica nacional. Conforme ressaltou a Gazeta Mercantil na
sua edição de 5 de agosto de 1997, as reservas internacionais do Brasil atingiram US$ 60,3 bilhões, no
final de julho, pelo conceito de liquidez internacional.
Se considerarmos os haveres prontamente disponíveis pelo Brasil, as reservas atingiram US$ 59,5 bilhões, um recorde absoluto na nossa história. Essas
reservas crescem em relevância se considerarmos
que os recursos estrangeiros aplicados no País assumem, cada vez mais, a forma de investimentos de
longo prazo. Tal característica deriva, fundamentalmente, do programa de privatização, que viabilizará
um novo surto de crescimento da economia brasileira. Parte relevante desse resultado deve-se ao talento e competência com que o Senhor Gustavo Henrique de Barroso Franco tem se havido no exercício
dos relevantes cargos públicos para os quais foi até
hoje designado.
Por todas as razões alinhadas, estou certo de
que o Senhor Gustavo Henrique de Barroso Franco
reúne todas as credenciais para ocupar a Presidência do Banco Central do Brasil, conclusão que reco-
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menda a aprovação, pelo Senado Federal, do seu
nome para o posto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A matéria vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 542, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos do Parecer n 2 394, de 1997, da Comissão de Assuntos Econõmicos, sobre a Mensagem n2
136, de 1997, referente à indicação do Senhor Gustavo Henrique de Barroso Franco para exercer o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil, a fim
de que matéria conste da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1997. - Sérgio Machado - Elclo Alvares - Valmlr Campelo Edlson Lobão - Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado do requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Colegas, o assunto
que me traz a esta tribuna inscreve-se entre os temas globais, que atingem diferentes nações em distintos momentos históricos. Refiro-me ao fenômeno
conhecido como 'êxodo rural', a respeito do qual me
pronuncio, movido pela convicção de que se trata de
questão cuja importância estratégica para nosso
País ainda não foi devidamente dimensionada.
Sem pretensão de procede~ a uma reconstituição histórica, descabida e despropositada para os
objetivos e dimensões deste pronunciamento, reporto-me a algumas datas e fatos, imprescindíveis à
contextualização da questão no âmbito das preocupações que nos afetam.
Entre 1946 e 1996, aconteceu o maior movimento de massas da história universal. Mais de 2 bilhões de pessoas, no mundo inteiro, migraram do
campo para as cidades. Hoje, pela primeira vez na
história da humanidade, mais da metade da população do Planeta é urbana. Com exceção da Índia e
da China, na maioria dos países, o fenômeno migra-
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tório possivelmente já se encerrou e as cidades atingiram seu nível máximo de saturação.
Nosso País acompanhou o fluxo dos acontecimentos mundiais. Em 1950, o Brasil era realmente
'um país rural': 64% de sua população estava no
campo. Hoje, 75% dos habitantes do País moram
em cidades. As razões da escassez dos contingentes humanos no interior são de diferentes matizes e
conteúdos, a começar pela força centrípeta demográfica desatada pelo processo de industrialização. Desponta, todavia, como matriz exponencial
do êxodo, a inadequação das políticas agrícolas,
as melhores condições de emprego e de infra-estrutura social nas cidades e a falta de investimentos em educação, saúde e habitação no meio rural. A extensão das leis trabalhistas aos campos
teve forte impacto negativo na decisão dos proprietários de preferir os trabalhadores de residência urbana. A melhoria dos meios de transporte e
de comunicação facilitou esse arranjo.
As conseqüências nefastas do fluxo migratório
de mãoúnica são idênticas em todo o mundo: saturação das cidades, favelização, desemprego, decadência dos serviços públicos básicos, desagregação
familiar, marginalização, mendicância, etc.
Contudo, alguns países estavam mais atentos
aos desdobramentos do fenômeno. Quando os Estados Unidos atravessaram as dificuldades recessivas
dos anos 30, Roosevelt adotou providências para o
encaminhamento de jovens solteiros e desempregados para 3,6 milhões de hectares de terra inculta em
43 Estados, ali instalando 208 colônias agrícolas.
Assim, em janeiro de 1935, 20 milhões de americanos haviam sido transferidos para a zona rural,
e a taxa de desocupados nas capitais caiu verticalmente.
Em 1960, o Presidente Charles de Gaulle deu
início a projeto semelhante. Impressionado com o
congestionamento de Paris e os efeitos desumanos
de seu agigantamento, que exauria as energias do
país, o grande estadista francês criou um programa
para industrializar e desenvolver as regiões de forte
migração.
Essas experiências demonstraram que politi·
cas sociais são de mais fácil aplicação nas .;omunidades do inferior: Nos campos, mais facilmente que
na cidade, pode-se combinar política de sobrevivência com auto-sufiCiência, integração social com sociedade do lazer.
Não é por outra razão, Sr"s e Srs. Senadores,
que a Conferência Habitat 2. realizada em Istambul,
Turquia, no ano passado, apresentou entre suas re-
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comendações a advertência de que 'o êxodo rural
não pode ser aceito como algo divino, inevitável,
pois, além de contribuir para o caos urbano, incapacita pequenas e médias cidades'.
Independentemente das polftícas de estímulo,
no entanto, já é possível identificar, em escala mundial, um movimento, ainda que tímido, de volta ao
campo. ~ evidente que um programa de retomo ao
meio rural, inspirado no modelo tradicional de atividades, pode parecer um movimento na contramão
da história Entretanto, existem experiências alternativas. O meio rural, pode, por exemplo, possibilitar
atividades econômicas não agrícolas. A China fez
um programa que aumentou, em 1O anos, de 20 milhões para 100 milhões o número de empregos não
rurais no campo.

O programa francês "Viver a Terra' defende
um estilo de vida rural ligado à preservação ecológica da vida no campo e ao respeito à vida cultural local, configurando condições demográficas, estéticas
e econOmicas absolutamente novas.
Iniciativa congênere está em curso na Irlanda,

onde o programa 'Rural Reseltlement" oferece às famllias que se dispõem a ocupar o campo as casas
abandonadas da zona rural, particularmente as do
oeste daquele país, onde a crise do êxodo foi mais
aguda e que, há muito, funciona como uma espécie
de •reserva• para as favelas de Dublin, de Londres,
de Nova York e de Boston.
Como se vê, Sr's e Srs. Senadores, a praga da
decadência da zona rural não é uma prerrogativa
brasileira. Lamentavelmente, o que nos distingue é a
falta de iniciativas para contê-la. Para se ter uma
idéia da importância que alguns países atribuem à
permanência do homem no campo, basta dizer que
nações, como os Estados Unidos, a França e a Bélgica, entre outras, mantêm, até hoje, uma forte política de subsídios à produção rural.

O Brasil não conhece uma política de interiorização do desenvolvimento, mas apenas a retórica dessa política. A prosperidade de certas regiões
interioranas tem dependido basicamente de condições favoráveis que lhes são próprias.
Essa imobilidade é mais espantosa quando se
pensa nas características do País e na sua dimensão, que, naturalmente, o vocacionam para a atividade rural. Inegavelmente, o fortalecimento do nosso
interior tem um papel decisivo no progresso económico e social do País. A redução das desigualdades
regionais, a mais justa distribuição de renda, a melhoria dos padrões de vida da população e outros
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avanços qualitativos resultarão, necessariamente, de
um processo de ampla revisão do Brasil rural.
O Governo precisa criar enérgicos e eficientes mecanismos que reduzam e desestimulem o
fluxo de abandono do campo em busca da ilusão
das luzes das grandes cidades. É no meio rural
que se encontra a solução para os problemas de
nosso País, por meio da geração de empregos, do
aumento de renda, da descentralização da economia, da interiorização socioeconõmica é de uma
distribuição mais justa e mais equânime das riquezas da Nação.

É preciso, Sr's e Srs. Senadores, um grande e
conjugado esforço nacional para reverter o quadro
de analfabetismo, mortalidade infantil e miséria que
hoje é a realidade de no5sas grandes metrópoles.
Quanto maior a cidade, maiores, mais profundos,
mais graves e insolúveis seus problemas. As comunidades menores desenvolvem com maior facilidade
laços sociais e afetivos criando mecanismos próprios para solucionar seus problemas emergenciais ,
apresentam mais agilidade e capacidade para combater, com mais eficiência, as grandes chagas sociais, existentes nas grandes metrópoles.
Em outras palavras, Sr4's e Srs. Senadores,
isso se traduz por bem-estar social e qualidade de
vida O atendimento dessas demandas mencionadas
é função precfpua do Estado. Quando o inciso IV do
art. 7'1 da Constituição Federal determina que o salário mínimo seja capaz de atender às "necessidades
vitais básicas" -do cidadão e de sua famflia não quer
se referir, tão-somente, às necessidades da alimentação, mas também à saúde, ao lazer, ao vestuário e
à higiene, enfim, a tudo que a vida das grandes metrópoles vem inviabilizando aos seus habitantes,
numa demonstração inequívoca da falência do modelo baseado nas grandes aglomerações humanas.
Uma questão inevitável perpassa toda essa reflexão: Como estimular programas sociais capazes
de atrair as populações para as zonas agrícolas vazias ou decadentes? Naturalmente, não há uma
fórmula mágica para fazê-lo. Entretanto, é possível, por exemplo, aproveitar tendências QU13 já se
mariifesfam ..
Segundo dados do último censo do IBGE, as
metrópoles brasileiras pararam de crescer, e a população foge para novas fronteiras. O Estado de São
Paulo, que chegou a crescer a taxas de 3% na década -~ _80, aurnt:ln1QU apenas 1,5% entre 91 e 96.
Urna das razões é apontada na queda de fluxos migratórios provenientes de outros Estados do Brasil.

Agosto 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O Governo deve aproveitar essa tendência espontânea para consolidar, o quanto antes, uma política de revigoramento do interior, que é, afinal, o espaço maior e inseparável da realidade brasileira.
Para tanto, não poderá postergar, por mais tempo,
duas definições emergenciais: uma política agrícola
e urna política fundiária capaz de resolver os problemas dos sem-terra.
Não pretendo, St4s e Srs. Senadores, parecer
um saudosista, ansioso pelo retomo impossível a um
passado idealizado como 'paraíso perdido'. O que
almejo é viabilizar urna melhor distribuição dos benefícios do desenvolvimento para todas as regiões do
País, além de criar condições de emprego, alimentação e bem-estar para toda a população, onde quer
que se encontre.
Afinal, cidadania não é um atributo exclusivo
das cidades.
Muito Obrigado!
O Sft PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cartas Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, abdico da minna inscrição. Vou
transferi-la para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Alves.
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, St4s e Srs. Senadores, falarei, hoje, sobre futebol, assunto do qual nunca tratei na tribuna do Senado, embora o aprecie muito.
Sempre me preocupei em não falar sobre o tema
aqui, porque vejo com muito desconfiança essa mistura de política com futebol. A História do Brasil, inclusive, não é muito favorável a isso desde a utilização da Seleção Brasileira, em 1970, pelo então Presidente Médici, com a finalidade de desviar a atenção da opinião pública para o que vinha acontecendo no País. Alguns exemplos de dirigentes de fute·
boi que ingressaram na vida pública também não
são muito recomendáveis, haja vista a CPI do Bingo
na Câmara dos Deputados, que acabou quase gerando a necessidade de urna CPI da C PI.
No entanto, como hoje dois jamais do Rio de
Janeiro, ambos dignos de credibilidade, publicaram
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manchetes contraditórias sobre a posição do Governo em relação ao chamado Projeto Ministro Pelé,
abordarei esse terna.
Em primeiro lugar, surpreendi-me com uma
manchete de há dois dias na qual o Presidente da
FIFA, Sr. João Havelange, de maneira chantagista
com o Congresso Nacional, disse que se o chamado
Projeto Pelé fosse aprovado, o Brasil seria excluído
da FIFA e, conseqüentemente, não poderia disputar
a Copa do Mundo.
O próprio Presidente do Senado já se manifestou em relação a essa declaração. Entretanto, o que
me deixa preocupado é que a edição de hoje do Jornal do Brasil traz urna manchete dizendo que o Governo recuaria em relação ao projeto, enquanto que
O Globo publica, também em manchete, afirmação
em sentido totalmente contrário. Como se tratam de
dois jamais de grande prestígio, ou um deles caiu
numa 'barriga• tremenda, ou a posição do Governo
foi de tal forma dúbia que permitiu a veiculação de
manchetes tão díspares.
Não conheço o projeto na íntegra, mas gostei
do que vi. Inclusive, alguns de seus aspectos justificam tamanha reação contrária por parte de determinados setores esportivos, como o que se refere à
Justiça Desportiva.
Lembro-me que recentemente, quando houve
uma polêmica a respeito do futebol do Rio de Janeiro e o Flamengo ameaçava entrar na Justiça contra
o encaminhamento do campeonato carioca, ouvi literalmente a seguinte declaração do Presidente da Federação Carioca de Futebol - até nem me lembro de
seu nome -, conhecido como 'Caixa Dágua•: 'Se o
Cleber Leite acha que vai conseguir alguma coisa no
meu tribunal, ele está muito enganado.' Mais adiante, disse o seguinte: 'Sou um homem daqueles capazes de bater à noite na casa de juiz para conseguir o que querem. •
Fatos como esse demonstram a necessidade
de modificação da chamada Justiça Desportiva no
Brasil, também contemplada, pelo que vi, no projeto
do Ministro Pelé.
Um outro aspecto seu que considero bem-vindo é o fim da famigerada lei do passe, autêntica escravidão ainda existente no Brasil. O jogador de futebol profissional, brasileiro, na verdade ainda é submetido a leis que remontam à época da escravidão.
Em função disso, ou seja, por ser inovador,
ocorre manifestação tão contrária por parte de dirigentes esportivos.
Outra coisa importante nele é a possibilidade
de transformação dos clubes em empresas, com a
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perspectiva de os dirigentes esportivos virem a ser
responsabilizados criminalmente por ates que pratiquem à frente desses clubes, o que não acontece
hoje, como atestam os escândalos, publicados em
manchetes de jamais.
Vem sendo também criticada a possibilidade
de criação de associações de juízes, que seriam responsáveis pela indicação de árbitros para as partidas de futebol. Isso contribuiria para evitar fatos
como o recente escândalo envolvendo dirigentes da
Comissão de Arbitragem da CBF, que parece ser
mais úm a ser 'varrido' para baixo do tapete.
Espero sinceramente que o Senhor Presidente
da República não se submeta à chantagem do Sr.
João Havelange e que apoie o projeto, pois, como já
disse anteriormente, este aponta para a modernização do futebol brasileiro e para que se evite uma
série de escândalos, como os que temos visto ao
longo da história da CBF.
O Senador Carlos Wílson estava coletando assinaturas para a criação de uma CPI da CBF no Senado; e já assinei o requerimento porque penso ser
importante que o Congresso Nacional se debruce
sobre o assunto, para que possamos abrir essa verdadeira caixa de assuntos nebulosos relacionados
ao futebol brasileiro.
Por se tratar de um assunto tão arraigado à
cultura de nosso povo e que lhe interessa de maneira tão fundamental, o Congresso Nacional não pode
continuar lavando as mãos quando aborda esse
tema e, principalmente, não pode continuar submetendo-se aos lobbies de dirigentes esportivos e de
clubes de futebol.
Acho necessário que o Govemo Federal esclareça, de uma vez por todas, essa dúvida que surgiu,
hoje, em duas manchetes de jomais tão importantes.
Pode até parecer estranho que um Líder da
Oposição defenda um projeto do Governo, mas,
como sempre fazemos questão de registrar, não nos
opomos a todo e qualquer projeto que tenha origem
no Palácio do Planalto ou em algum Ministério. Conforme as informações que possuo até o momento,
esse é um projeto que, com o devido aperfeiçoamento que vier a ser feito pelo Congresso Nacional,
deverá merecer o voto da Oposição.
As..- Benedita da Silva- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo
um aparte à Senadora Benedita da Silva.
A
Benedita da Silva - Senador José
Eduardo Outra, gostaria de apoiar seu pronunciamento porque tenho algum conhecimento sobre a

s..-

iniciativa do Ministro Edson Arantes do Nascimento,
o nosso Pelé. Já conhecia a sua intenção por ser
uma perseguidora contumaz do trabalho que S. Exª
está desenvolvendo nessa área, principalmente porque apresenta investimento nas áreas carentes e
tem prestado serviço de recuperação, dando um outro caráter ao esporte do País. É claro que não se
trata de um Ministério cuja política possa ser envolvida constantemente pela mídia, mas tenho acompanhado de perto esse trabalho. Como V. Ex-, não tenho conhecimento do conteúdo total do projeto. Eu
iria fazer um pronunciamento a respeito, mas não o
fiz, porque não tenho o projeto em mãos. Solicitei
que o Ministério o enviasse porque, como V. Exª,
penso que o tema é altamente relevante. Quanto ao
fato de o Ministro ter entregue um anteprojeto para
ser examinado, creio que está havendo um certo terrorismo em relação à iniciativa do Ministro Pelé. No..
bre Senador, como V. ~ bem ressalta, todos que
temos esse espírito esportivo, que acompanhamos
essa arte - porque o esporte é uma arte, é uma cultura do povo brasileiro - concordamos que é fundamental a questão do passe. É importantíssimo! Se o
projeto tivesse apenas esse item, ele já mereceria
apoio. V. Ex- diz que poderá parecer estranho que a
Oposição esteja defendendo um projeto do Govemo.
Eu não concordo. V. Ex" faz, neste momento, um ·
pronunciamento relevante. O projeto deve extrapolar
siglas partidárias, porque ele trata da arte, da cultura
do povo brasileiro. Não há oposição a qualquer iniciativa que dê apeio à arte e à cultura do povo brasileiro. Por isso quero somar-me ao pronunciamento
de V. Ex-, muito mais à vontade por ser V. Ex- Líder.
Desejo, agora com mais ênfase, dar meu apoio declarado e contundente. Peço ao Governo Federal
que não recue e que deixe as decisões serem tomadas, a fim de que o Congresso possa fazer parte do
-procésso.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, Senadora Benedita da Silva.
Os opositores do projeto estão se utilizando do
argumento mais mesquinho possível. Dizem que o
projeto existe apenas porque há uma briga pessoal
do Ministro Pelé com João Havelange e com Ricardo
Teixeira, que é genro, se não me engano, do presidente da FIFA. Tentam, assim, reduzir a importância
do projeto. Não me interessa saber se há briga pessoal do Ministro Pelé com João Havelange e Ricardo
Teixeira.
Pelo que sei, o projeto é importante e pretende
modernizar as relações. Por isso mesmo esiá havendo uma reação tão grande de lobbies importan·
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tes que preferem que o futebol brasileiro continue
neste grau de arcaísmo, possibilitando, assim, a sua
utilização eleitoral, a sua utilização até para a corrupção, além de sua vinculação com a contravenção, coisas que sabemos muito bem precisam ser
extintas do nosso Pais.
O Sr. Casildo Maldaner - V. Ex' me permite
um aparte?
O SR. JOSé EDUARDO OUTRA - Concedo o
aparte a V. Ex".
O Sr. Casildo Maldaner - V. Ex", Senador
José Eduardo Outra, analisa o tema com coragem, a
mesma coragem com que está sendo apresentado o
projeto. A iniciativa do Ministro dos Esportes é corajosa. A idéia que se tem é de que se trata de um feudo que existe há muitos anos. Para romper, para
modificar, para oxigenar esse controle todo de tantos
anos não é fácil. O Ministro dos Esportes demonstrou coragem ao levar a proposta ao Governo, para
que este envie a matéria ao Congresso Nacional
com o fim de ser analisada, para que se rompam essas teias tecidas durante esse tempo todo. Pelo que
tenho visto pela imprensa, a prestação de contas isso vem sendo analisado apenas internamente, no
âmbito da CBF - pela nova legislação, terá que submeter-se a um acompanhamento externo. Órgãos
externos como o Ministério Público, por exemplo, deverão ter acesso às contas, para analisar o que é do
povo brasileiro. Quanto à participar ou não da Copa
na França no ano que vem, julgo que devem ser ouvidos também outros membros da Fila, porque uma
só pessoa não pode dizer que o Brasil não terá condições de participar. Acredito que essa não é a essência do problema. Existem outros entraves em
função dos quais criou-se um lobby para espalhar a
notícia de que diz que o Brasil não poderá participar
da Copa do Mundo no ano que vem. Creio que foi
um ato de coragem do Ministro, que abriu a discussão desse tema no momento propício. Cumprimento .

e

v. Ex'.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Obrigado,
Senador Casildo Maldaner. Incorporo, com muito
prazer, seu aparte ao meu pronunciamento.
A ameaça de o Brasil não participar da Copa
do Mundo cheira à chantagem mais barata possível.
Na verdade, trata-se de tentar jogar a opinião pública brasileira contra o projeto, sob a alegação de que,
se ele for aprovado, o Brasil não poderá participar da
Copa do Mundo.
A questão não é tão simples assim, até porque
o Michel Platini, coordenador da equipe organizadora da Copa do Mundo, já disse que, sem o Brasil, tal-
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vez até nem haja o campeonato internacional de futebol.
Sendo assim, faz-se necessário pedir ao Sr.
João Havelange para literalmente 'baixar a bola' e
respeitar o Congresso Nacional. Faço também um·
apelo ao Governo Federal para que não recue e dê
apoio ao Ministro, para que o projeto venha a ser
efetivamente aprovado no Congresso Nacional.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex' me concede
um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Ouço V.
Ex" com prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador José Eduardo Outra, V. Ex1 está fazendo a análise correta do
tema. Parece-me que o Ministro Edson Arantes do
Nascimento, ao fazer a sua proposição, toca em
pontos de grande relevância, ainda mais se levarmos em conta o extraordinário craque que foi, ó
maior jogador de futebol da história do Brasil e do
mundo. O Ministro, sobretudo, soube tocar nos principais problemas que ocorrem na história do futebol
desde o tempo em que S. Ex" ingressou nessa atividade. Primeiro foi amador, mas logo cedo, já aos 16
ou 17 anos, tomou-se profissional. Como torcedor
do Santos Futebol Clube, acompanhei muito de perto toda a sua trajetória. Avalio que foi uma decisão
acertada do Senhor Presidente Fernando Henrique
Cardoso de escolhê-lo Ministro Extraordinário dos
Esportes. Fosse Lula o Presidente da República, eu
teria feito recomendação semelhante, ou seja, de
convidar Pelé para ser Ministro. Pelé, nessa área e
também em outros campos, é um dos brasileiros
mais ilustres. E tem demonstrado sensibilidade para
os problemas da prática do futebol.
Ontem, quando a Rede Bandeirantes tratava
desse assunto no jornal da noite, tive a oportunidade
de ouvir o comentário de um dos maiores conhecedores da crónica esportiva brasileira: o jornalista Armando Nogueira. Afirmou ele que estudou profundamente o projeto apresentado pelo Pelé e - dizendose conhecedor do regulamento da Fila - que não
viu, em nenhum momento, algo que ferisse as regras dessa Federação. Não compreendeu, portanto,
a reação do Presidente da Fifa, João Havelange.
Avalio que possa até haver um aperfeiçoamento. Não conheço ainda os detalhes do projeto do Ministro Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, mas
penso que será muito importante que o examinemos, certos de que se trata de um projeto de alguém
que conhece em profundidade o assunto e que tem
mostrado para os seus colegas jogadores de futebol
o desejo de que as coisas possam caminhar da me·
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lhor maneira. Acredito também que o Pelé tenha a
vontade çle que o futebol seja organizado de maneira a respeitar o povo brasileiro, que tanto ama esse
esporte. Gostaria de cumprimentar V. E:xll pela análise e por ter levantado este tema, como Uder do PT.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, Senador Eduardo Suplícy, pelo aparte. Com
ele encerro o meu pronunciamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Carlos Wílson.
(Pàusa.)
Está franqueada a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. E:xll.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvimos hoje, desde as 11 h
até praticamente as 13h30min, quando se iniciava a
Ordem do Dia, o depoimento do novo indicado à
Presidência do Banco Central, o Díretor Gustavo
Franco, um dos nomes indicados para ser Presidente daquele Banco, um dos economistas ilustres que
participaram da elaboração do Plano Real e que tem
sido, segundo a imprensa, um dos principais elaboradores da continuidade da política económica do
Governo Fernando Henrique Cardoso.
Gustavo Franco estava muito tranqüilo, procurou ser manso ao longo das quatro horas e meia de
argüição. Usou a tática de não responder longamente às críticas e às perguntas, sobretudo dos Senadores da Oposição. Surpreendemo-nos diante de uma
pessoa que, conhecida por ser o 'DArtagnan', o esgrimista da equipe económica, procurou se poupar
de desenvolver uma polémica.
Tivemos a oportunidade de argüí-lo em alguns
dos aspectos mais críticos da política económica,
sobretudo a questão relativa à política cambial. Temos percebido que Gustavo Franco tem sido uma
das pessoas menos flexíveis na condução e na definição do que fazer com a taxa cambial, levando o
real a ter uma situação de sobrevalorização, reconhecida quase que consensualmente por economistas no mais largo espectro, como Paulo Nogueira
Batista Júnior, Antônio Delfim Netto, Maria da Conceição Tavares e tantos outros.
Perguntamos em que medida ele estava de
acordo com a avaliação que seu colega de diretoria,
Francisco Lopes, tinha de que, de fato, o real está
sobrevalorizado. Embora tivesse dito que estava de
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acordo com a análise de Chíco Lopes, no que diz
respeito a esse ponto especificamente, ele procurou
não aprofundar-se.
Chico Lopes propõe que haja uma gradual flexibilização da taxa de câmbio como uma fonna de se
manterem as desvalorizações em níveis de 0,5% a
0,6% ao mês. De fato, em havendo a diminuição da
taxa de inflação gradualmente, será possível desvalorizar o real de tal fonna, se der continuidade a essa
política por mais quatro anos, a acabar com essa sobrevalorização, o que pode levar, se houver uma insistência em direção contrária, a uma situação crítica.
Perguntávamos ao Sr. Gustavo Franco em que
medida continuava a avaliar a situação da economia
brasileira como tão boa, assim como estavam, na
sua avaliação, as economias do Sudeste Asiático,
da Tailândia, da Coréia, da Malásia e de outros,
como as da Colômbia, porque, em que pese sua
avaliação positiva sobre a Tailândia e estas outras
economias, agora - diante do furacão que caracterizou a vida dessas economias, sobretudo no que diz
respeito ao de-sequilíbrio externo e aos movimentos
de capital especulativo -, aconteceu que o Sr. Gustavo Franco resolveu dizer hoje que não é um especialista nas economias do Sudeste Asiático.
Seria lmporfa-nte que ele examinasse com cuidado que, com respeito a alguns dados, como a relação de reservas sobre o· déficit em contas correntes, e déficit em conta corrente em relação ao valor
das exportações do Brasil, os indicadores mostram
que situação da economia brasileira é mais crítica
por tais indicadores do que a daqueles países, pouco antes do estouro da crise. Então, Gustavo Franco, sobretudo agora, como responsável pela Presidência do Banco Central - uma vez que por 21 a 6
foi votado favoravelmente o seu nome - deveria ter
a preocupação de estudar o assunto ainda melhor.
Por outro lado, perguntei ao Presidente indicado, Gustavo Franco, que avaliação fazia com respeito ao menino Danilo, que esteve ontem à porta do
Congresso Nacional pedindo esmolas. Se porventura havia se interessado em saber a respeito da condição de Danilo, bem como de outras crianças que
estão à porta do Congresso Nacional ou nas ruas de
quase todas as cidades brasileiras em número extraordinariamente grande. E qual não foi a minha
surpresa quando o indicado para ser Presidente do
Banco Central afinnou que meninos de rua não são
preocupaÇão i:f() Pre-sideritedo Banco Central.
Ora, Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães,
como Presidente do Banco Central, formulador da

a
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_;oiií!l:z. ,,Jconómica, não deve Gustavo Franco se

:_:;-z·;,-::upar com a situação dos meninos e meninas
--je r..ta, 01ão deve procurar saber que razões levam
üntaG c•·ianças hoje a estarem sem freqüentar a esco;a? D~dos do IBGE ontem revelados informam
C!Ue 2 milhões e 700 mil crianças de 7 a 14 anos,
como o menino Danilo, estão fora da escola.
Ainda hoje de manhã, conversei com duas
crianças que inclusive conhecem, são amigas de
Danilo e que me informaram que Danilo é um menino que chegou com sua mãe, com sua família, há
apenas alguns meses a Brasília e está morando ali
perto da Academia de Tênis, num bairro popular, assim como essas outras crianças. Uma estava há um
c:.no e a outra há dois anos aqui. Perguntei a eles:
'Mas por que vocês estão aqui pedindo ajuda?' E
respondeiam: 'Porque precisamos ajudar nossa

mãe·.
Mas crianças de 1 O anos, de 11 anos, de 7
anos, como Danilo, estarão ajudando melhor as
suas famílias se estiverem freqüentando a escola,
porque essas crianças, ao deixarem de aprender a
ler, a escrever, a fazer as contas, quando chegarem
à idade adulta, não conseguirão empregos que lhes
proporcionem uma melhor remuneração.
Seria. próprio que Gustavo Franco dissesse
que tinha, sim, preocupação com respeito às crianças de rua, às crianças que, como Danilo, estão em
condição de miséria, porque é uma pessoa que teve
a oportunidade de fazer doutoramento em Harvard,
e ele c fez com brilhantismo, que lá teve a oportunidade da conhecer professores do calibre de John
Maynard Keynes ou de John Rawls, que escreveu a
"Teona da Justiça' e que disse de como deveria
uma sociedade se organizar de maneira a criar oportunidades para que todas as pessoas pudessem ter
meios de pelo menos ter o básico.
Pois bem. Gostaria de transmitir hoje que teremos pela frente no Banco Central uma pessoa com
uma preocupação humanista, uma preocupação
com a erradicação da pobreza para muito além daquilo que a estabilização dos preços proporciona.
Estou de acordo com Gustavo Franco de que a
inflação deve ser zerada. É muito importante, sobretudo para os mais pobres, que não haja a inflação,
porque esta constitui um imposto extraordinariamente danoso para eles. Mas avaliar que a estabilização
dos preços seja medida suficiente para combater a
pobreza, para reverter a situação de quase campeão
do mundo que somos pelas desigualdades, para reverter as condições legadas em nosso País por mais
de três séculos de escravidão, para reverter tudo
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aquilo que resultou nas últimas décadas de favorecimento sobretudo às oligarquias, aos poderosos,
para reverter situações como aquela de se estar propiciando tantas oportunidades de ganho àqueles que
já ·detêm património, como foi a maneira como se
conduziu a política económica!
Ora, disse ao Gustavo Franco, porque falo com
franqueza e abertamente, que, em virtude dessa discordância, meus colegas de partido e eu votamos
contrariamente à sua indicação.
Respeito o seu ponto de vista, mas esta foi a
maneira de sinalizarmos a nossa discordância sobre
a condução desses aspectos da política económica
e, por outro lado, disse também a Gustavo Franco
que sou otimista porque tenciono, no diálogo travado
com ele daqui para frente, ainda procurar convencêlo a modificar o seu ponto de vista, seja sobre a política cambial, seja sobre a política econõmica como
um todo.
Nosso objetivo é termos, dentre aqueles que
estão à frente, os elaboradores da política económica, pessoas que, realmente, dêem tudo de si, de seu
conhecimento, de sua experiência, de sua energia,
não apenas para conseguir a estabilização de preços, o equilfbrio externo, a taxa de crescimento de
acordo com a potencialidade de crescimento da economia brasileira - e, hoje, estamos caminhando
aquém do que poderíamos crescer -, para conseguirmos o crescimento da taxa de empregos e para
que a estabilidade de preços não tenha, como outro
lado da moeda, tanto desemprego e que o trabalhador não tenha tanta dificuldade em fazer com que
seus rendimentos pelo menos acompanhem os ganhos em produtividade; sobretudo, para que seja
instaurado de vez, neste País, o princípio segundo o
qual todas as pessoas têm o direito de usufruir minimamente da riqueza e para que todas as crianças
possam estar, realmente, freqüentando a escola
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Profere o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, salta aos olhos de
qualquer pessoa seriamente preocupada com o futuro do Brasil a degradação de vida que atinge milhões de famílias no País.
As vergonhosas condições da saúde pública, a
decomposição da polícia em todos os sentidos, a
péssima situação do sistema educacional - embora
tendo um grande Ministro que está fazendo muito
esforço, ainda não chegou à altura do País -, os índi·
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ces alarmantes de violência, a impunidade que nos
eleva à triste condição de uma das maiores "lavanderias• do dinheiro sujo que circula no mundo.
O abandono, a prostituição e o trabalho semíescravo das crianças, o desperdício enorme de produção e dos recursos públicos nacionais que causam prejuízos de muitos .bilhões de dólares a cada
ano e, para não nos alongarmos mais, o completo
descaso e destruição do meio ambiente.
Assim, a realidade brasileira se parece mesmo
com um quadro do apocalipse, e as autoridades, às
vezes, preferem proteger pessoas desonestas a atacar a fome, o desespero e todas as outras vergonhas nacionais e suas raízes.
No Brasil de hoje, por exemplo, existem quase
nove milhões de domicílios pobres.
Cerca de 3,2 milhões das habitações rurais são
pobres e quase 19% dos domicílios urbanos, cerca
de 5 milhões, encontram-se em situação de pobreza
estrutural, ou seja, são ocupados por famílias muito
pobres, indigentes que não conseguem satisfazer
sequer as suas necessidades básicas.
Muitos dos programas sociais do Governo são
improvisados e terminam desperdiçando grandes somas de recursos, sendo que os resultados quase
nunca são alcançados plenamente.
Por outro fado, como todos nós sabemos, a
maioria das políticas sociais são centralizadoras.
iviostram, na prática, uma forte tendência para servir
de trampolim para promoções pessoais e para o tráfico de influência, com fins eleitorais e, muitas vezes,
até de enriquecimento ilícito, sem falar no caráter
paternalista e clientelista que bem caracteriza o Estado na implementação desses programas.
Segundo dados de 1995, o Governo Federal não
investiu naquele ano nem a metade dos recursos previstos para atender à criança e ao adolescente.
Apenas uma parcela do dinheiro previsto foi liberada para cobrir os gastos com a merenda escolar
e com os transportes.
Dos 3,8 bilhões de reais consignados no Orçamento da União para gastos, em 1995, nas áreas de
saúde, de educação e de assistência social infantis,
somente 1,6 bilhão, ou seja, 43,4% do total havia
sido repassado até o mês de setembro.
Acompanhando esttJdo realizado pelo Instituto
de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA, sobre
programas sociais voltados para a infância e adolescência que deveriam ter sido implantados em 1995,
concluímos que, entre setenta projetas e subprojetos

analisados, pelo menos vinte apresentaram resuttados
pouco satisfatórios em virtude da fatta de recursos.

De todos esses projetas observados, apenas cinco
tiveram desempenho financeiro considerado razoável.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fazendo
uma comparação entre os recursos governamentais
destinados às áreas de saúde e educação nos anos de
89 e 95, conseguimos os seguintes dados: em 1989, os
investimentos nessas duas áreas somaram cerca de 20
bilhões de dólares; em contrapartida, em 1995, foram
gastos apenas cerca de 18 bilhões de dólares.
Em relação a outras discrepâncias da política
social brasileira, é importante uma comparação rápida com o Chile. Enquanto o Brasil gasta cerca de
16% das dotações sociais com as populações pobres e cerca de 21% com os menos pobres, no Chile, mais ou menos 40% são destinados aos pobres e
apenas 4% são Qastos com os menos necesshados.
Dos quase 70 bilhões de reais arrecadados no
Orçamento da Seguridade Social em 1995, apenas 49
bilhões de reais foram gastos nas atividades do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência e Assistência Social. Dessa maneira, naquele ano, cerca de
20 bilhões de reais foram desviados para outros fins.
Por outro fado, em relação às contribuições arrecadadas pelo Tesouro Nacional- COFINS e a rubrica
sobre Lucros Uquidos- apenas 11 bilhões dos 21 bilhões de reais foram repassados no mesmo período.
A conclusão que tiramos do exame de todos
esses dados é que o Governo precisa aumentar os
gastos com a assistência social e eliminar completamente o desvio de recursos dos programas sociais,
se quiser realmente modificar o vergonhoso quadro
da distribuição de renda no País.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, se quisemnos realmente vencer a guerra contra o quadro
de indigência, precisamos decidir, de uma vez por
todas, que vamos integrar milhões de pessoas ao
mercado via emprego e salário, o que significa dar
cidadania e, efetivamente, distribuir renda.
De nada adianta a vibração ao se apresentarem dados de aumento do consumo de alguns milhões, quando esses milhões e outros mais continuam vivendo em barracos infectas, e o quadro de
distribuição da riqueza continua sendo um dos mais
injustos do mundo.
Segundo o lpea, o Plano Real fez o miserável
se tomar pobre; o pobre a ficar menos pobre; o salário mínimo a subir e melhorar consideravelmente o
seu poder de compra, e a renda per capita a au-
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mentar cerca de 2,7%. Esses brasileiros passaram,
assim, a consumir mais frangos e, por incrfvel que
pareça, a tomar iogurte da Danone e suco de laranja
industrializado. Todavia, no ano passado, 50% dos
mais pobres ficaram com apenas 11,7% de toda a riqueza nacional, enquanto os 20% mais ricos encheram os bolsos com 63% do total produzido.
Enfim, não podemos esconder que o Brasil
continua a ostentar uma das piores distribuições de
renda do Planeta e, assim, não existe motivo algum
para festejar. Em relação a 1994, os ricos perderam
1,3% do total do bolo. Naquele ano, enquanto os pobres ficaram com míseros 10,4%, os mais remediados levaram 65,7%.
Entretanto, o Governo não deve esquecer que,
em 1989, os mesmos 50% de agora detinham
11,8% do Produto Interno Bruto e os 20% mais ricos, 62,4%. Em 1990 e 1992, para o mesmo universo, os percentuais dos mais pobres correspondiam a
12,3% e 12,9%, respectivamente, caindo, como já vimos, em 1994, para 10%.
Assim, a bem da verdade, segundo o Instituto'
Brasileiro de Geografia e Estatfstica - IBGE -, não
existem muitos motivos para comemorações porque
os ganhos apresentados hoje não superaram sequer
os registados em 1989.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, se os
governantes desejam realmente uma melhora a médio prazo na distribuição da renda, será necessário
adotar imediatamente politicas ativas que consigam
modificar as estruturas sociais. Entre essas políticas,
e em várias ocasiões tenho alertado daqui deste plenário, está a necessidade de se fazer uma verdadeira revolução na educação.
Os sfmbolos mais importantes da crise social
que vivenciamos não são, desse modo, os índices
negativos do nosso comércio internacional ou o descontrole de nossas contas, mas a concentração brutal da renda, a quantidade cada vez maior de pessoas iletradas e sem nenhuma habilitação, e milhões
de brasileiros que se debatem para encontrar um lugar ao sol e uma vida mais digna com menos sofrimento e menos discriminação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os Srs. Senadores Esperidião Amin, Gilberto Miranda e Gilvam Borges enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP8SC) - Sr. Presidente, Sj4s e Srs. Senadores, quero abordar aqui a
situação dos moradores de mais de uma centena de
casas operárias, situadas em lmbituba, no litoral catarinense, e transferidas, há alguns anos, da Companhia Docas de lmbituba ao Património da União.
Trata-se de 127 residências, na maior parte de madeira, com áreas exfguas, as quais foram construídas, há cerca de cinqüenta anos, para habitação dos
portuários, funcionários da referida empresa.
Até hoje, as casas são ocupadas pelos antigos
portuários e suas famílias, ou por seus descendentes,
representando, para eles, uma opção de moradia digna,
aí'lda que modesta, tendo em vista seu baixo padrão de
renda. A Secretaria do Património da União, considerando, os aspectos sociais implicados, não julgou conveniente promover o leilão dos imóveis. Passou, no entanto, a cobrar urna taxa de ocupação que, embora não
constitua quantia muito elevada, tem pesado de modo
oonsiclerável no orçamento daquelas familias.
Recebi correspondência dos moradores desses imóveis relatando as dificuldades por que têm
passado para honrar o compromisso junto ao Patrimõnio da União. Parte dos moradores é constitufda
de pessoas idosas, que sobrevivem com parcos proventos de aposentadoria. Solicitam eles o nosso empenho junto ao Ministério da Fazenda para pleitear a
isenção da referida taxa, pelo menos para aqueles
que percebem até seis salários mfnimos.
A solução definitiva e a mais acertada para o
problema consiste na doação das casas àqueles
para os quais foram elas construídas e que nelas habitam há décadas. Era justamente este o escopo do
Projeto de Lei nR 4.571, de 1994, de autoria da então
deputada Ângela Amin; O Projeto, em que pese o
parecer favorável aprovado unanimemente pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, foi arquivado ao término da legislatura, em
dois de fevereiro de 1995, nos termos do artigo 105
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Talvez pareça que a relevância desse assunto
não é muito grande, diante da enormidade dos problemas habitacionais do Pafs. Envolve, no entanto, a
segurança de 127 famílias, que fazem jus à propriedade de casas .nodestas, que à União não interessa
manter. Se não soubermos olhar pelo que é pequeno, pela família, pela pessoa humana, pouco adianta
nos preocuparmos com o grande.
Os moradores ou seus progenitores, ao longo
de décadas de habitação, vêm zelando pela conservação dos imóveis e promovendo algumas benfeito-
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rias. Além di5so, como já frisamos, percebem renda
reduzida. Qualquer forma de alienação desses lotes
que não seja a doação causará um desnecessário
problema social, expulsando seus moradores, o que
contraria nosso senso de justiça.
Tudo isso considerado, decidi apresentar novo
projeto de lei, nos mesmos termos do projeto arquivado, de autoria da ex-Deputada Ângela Amin. Por
meio de sua aprovação, fica o Poder Executivo autorizado a doar os 127 lotes e suas benfeitorias aos
seus ocupantes, comprovadamente ex-funcionários
da Companhia Docas de lmbituba ou descendentes
ou sucessores de pessoas que detinham tal vínculo
empregatrcio.
Além de contar com a compreensão do Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda para a resolução do problema das taxas de ocupação, peço o
apoio de meus nobres Pares na iniciativa, que ora
apresento, a qual virá trazer a tranqüilidade e a solu·
ção do problema habitacional para pessoas que contribuíram honestamente com seu trabalho para o desenvolvimento do País, bem como para seus familiares e descendentes.
Muito obrigado, Sj4s e Srs. Sena<iores.

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Senadores, a preservação do
meio ambiente em nosso País acaba de ser contemplada com o mais bem acabado conjunto de normas
destinado a caracterizar e punir as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Trata-se do projeto
de lei que ficará conhecido como Lei sobre Crimes
Ambientais. Recentemente aprovado pelo Senado
Federal e encaminhado à Câmara dos Deputados,
em regime de tramitação urgentíssima, o referido
projeto traz uma mudança de grande impacto em
nossa legislação ambiental.
Dizer isso não é, de forma alguma, afirmar que
estivéssemos até agora desatentos com a questão
da preservação ambiental e permissivos para com
ações deletérias e atitudes predatórias contra o meio
ambiente. Ao contrário, nossa Constituição conta
com um capítulo devotado à proteção do meio ambiente que tem granjeado ao Brasil projeção internacional. Além disso, o Brasil é signatário de inúmeros
acordos, tratados e convenções internacionais nos
quais a proteção à fauna e à flora figuram em posição de destaque.
O que vinha ocorrendo é que o aparato jurídico
intra-constitucional de que dispúnhamos, formado
por grande número de leis, decretos-leis, decretos,
resoluções, portarias e instruções normativas, mani-
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!estava-se como um conjunto desprovido de unidade
e harmonia. Esse emaranhado de normas dificultava
a atuação do Poder Judiciário na aplicação da lei,
bem como tolhia os órgãos responsáveis pela políti·
ca ambiental brasileira de desempenharem uma
ação eficaz e objetiva contra as agressões aos nossos recursos naturais, ao património nacional e à
qualidade de vida dos brasileiros.
Havia distorções difíceis de serem entendidas,
é forçoso reconhecer, Sr. Presidente. A Lei de Proteção à Fauna, por exemplo, definia como inafiançáveis os crimes contra a fauna silvestre, conceito anacrõnico até mesmo para os ambientalistas mais ferrenhos e ortodoxos. Dessa maneira, perseguiam-se
implacavelmente os vendedores de pardais de beira
de estrada enquanto permaneciam impunes os empresários responsáveis por indústrias cujo potencial
de agressão ambiental afetava milhares de pessoas.
No aspecto penal, havia sanções distintas para
crimes de semelhante gravidade, cominação de pesadas penas para crimes de baixa repercussão na
qualidade de vida da população e falta de punição
adequada para crimes geradores de perversos impactos ambientais, sociais e económicos.
Urgia que se procedesse a uma saneadora
operação de uniformização de conceitos, de linguagem, de definição de penalidades. Imbuído desse
propósito, o então Presidente Collor, por sugestão
de seu Secretário de Meio Ambiente, Eduardo Martins, hoje presidente do IBAMA, encaminhou ao Congresso Nacional, em 1991, projeto de lei que dispunha sobre •as sanções penais e administrativas deri·
vadas de conduta~ e atividades lesivas ao meio am·
biente•.
Na Câmara dos Deputados, o projeto mereceu
acurada atenção, vindo a receber substancial modificação, que lhe deu, na forma de um substitutivo, a
feição de uma verdadeira consolidação das leis ambientais. Aprovado em 1995, foi remetido ao Senado, onde ficou sob a relataria dos nobres Senadores
Lúcio Alcântara e Marina Silva, que conduziram a
discussão da matéria com devotada atenção. Enriquecido com emendas de Senadores, o projeto recebeu a colaboração de diversos juristas e ambientalistas e a contribuição de organizações não-governamentais e de órgãos do Poder Executivo.
O substitutivo resultante desse longo e profícuo
trabalho é altamente meritório e motivo de orgulho
para toda a nação brasileira. Permi1a-me, Sr. Presidente, destacar algumas medidas que constam do
aluai projeto.
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Foi introduzida maior clareza na individualização da responsabilidade criminal. Pelo princípio da
responsabilidade civil objetiva, ficam os infratores
obrigados a indenizar ou reparar os danos causados
ao meio ambiente, independentemente da existêooia
de c;ulpa.
Estão previst~s penas alternativas à prisão,
tais como a prestação de serviços à comunidade. à
cassoçfto de autorização ou licença concedidas pvr
autoridf:!de competente e a interdição temporária de
direito, entre outras. As penas de interdição temporária de direito podem levar ao impedimento de exercer r:argo, função ou atividade pública, bem como
rnantlato eletivo, e à proibição de o condenado con~ratar com o P"<fer Público.
No tocante às infrações administrativas, foram
instituldas multas com valores que variam do mínimo
de 50 reais ao máximo de 50 milhões de reais. Uma
vez estabelecido que a multa não deverá ser inferior
ao benefício económico esperado pelo infrator com a
sua <~tividade ou conduta, o valor poderá ser aumentado até cem vezes, ainda que aplicada no seu fndicemáximo.
Outra novidade é a responsabilização criminal
da pessoa jurfdica, por intermédio de seu acionista
controlador, sócio-majoritário, diretor, administrador,
gerente ou mandatário, com a imposição de multa,
suspensão de atividades, interdição temporária ou
permanente do estabelecimento, liquidação forçada,
perda de bens e valores, proibição de receber subsidias ou subvenções, custeio de programas e de produtos ambientais, manutenção de espaços, entre outras.

:J57

Merece ainda destaque a introdução do princípio da precaução, já abrigado em acordos internacionais aprovados pelo Brasil, segundo o qual a falta
de certezn científiCa não constitui razão para deixar
de serem adotadas medidas que evitem ou minimizem a ameaça de degradação dos recursos naturais
e de risco ambiental grave ou irreversível.
Por :l•ses poucos destaques que assinalei, Sr.
Presidcni't, pode ser avaliada a importância da Lei
sobre Crim<1s Ambientais que acaba de ser aprovada nesta Casa. Sendo ela promulgada com a brevidade que r:o espera, terá o povo brasileiro conquistado
um clecisi•::> instrumento nadefesa da qualidade de
vida e no n <mo do desenvoMmento sustentável.
Tem razão o presidente do lbama, Eduardo
Martins, ao afirmar que a Lei sobre Crimes Ambientais é mais uma etapa alcançada pela sociedade
brasileira no caminho de aperfeiçoar a legislação
que sobrepõe o colativo ao individual e o direito de
todos ao interesse de poucos. Esse, verdadeiramente, é o caminho da conquista da cidadania e a base
para construim:tas uma democracia sólida e perene.
Muito obrigado!
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, durante o mês de
julho, não foram poucas as autoridades do Pafs que
expressaram grande preocupação em face da greve
de policiai;; militares em diversos Estados.

Não faltaram razões a essas autoridades, uma
vez que o poder de controlar e administrar, de forma
preventiva ou coercitiva, os conflitos entre indivíduos
_ou entre partes é atribuição basilar do Estado.

Nos crimes contra o ordenamento urbano e o
património cultural, será punido quem pichar ou grafitar edificações urbanas, danificar bem protegido por
lei, promover construção em solo não edificável em
razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico,
arqueológico, histórico, cultural.

A própria sociedade tem vivido momentos de
espanto e medo, diante da possibilidade ou da realidade concreta de ver-se exposta a todo tipo de ação
delituosa. É apavorante a perspectiva do colapso
das instituições encarregadas de assegurar a vigência e o respeito ao contrato social, esse pactum
constituído para garantir a convivência humana e
princípio fundamental da democracia. Com perplexidade, a sociedade vem-se questionando quanto à
possibilidade de inviabilização de mais esse setor
essencial do Estado, como tem ocorrido com o de
saúde e de educação, obrigando-a, agora, a prover
particularmente à sua segurança.

Será punido ainda quem exportar germoplasma ou qualquer produto e subproduto de origem vegetal sem a devida licença da autoridade competente e quem deixar de promover a reposição florestal
obrigatória.

Não têm faltado exemplos dessa ameaça de
ruptura. Basta ver o aumento de todo tipo de criminalidade n_as vá_rias capitais do País, acrescentando
horizontes ainda mais tristes aos já tristes índices de
assassinatos, roubos, furtos. assaltos e arrastões.

Sofrerá punição quem causar poluição a qual·
quer componente do meio ambiente, estando aí tipificadas ações como: causar poluição sonora, construir obras potencialmente poluidoras, disseminar
doença ou praga que possam . causar dano aos
·
ecossistemas, além de outras.
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Tem acontecido até a impossibilidade de a popula·
ção sair de casa para trabalhar, por causa do medo
ou do fato real da ação livre dos bandidos.

estampa também a observação amargurada de um
policial de Maceió: "Honestidade, hoje, é sinónimo
de miséria".

Não quero, porém, neste momento, adentrar
as razões históricas que conduziram a essa situa·
ção. De maneira subjacente, essas razões têm
permeado a cultura brasileira e se localizam no
tratamento que sempre foi dispensado à coisa pú·
blica no Brasil. Seria necessário ir até às Capita·
nias Hereditárias para analisá-las em detalhe, pois
foi esse o momento da História nacional em que
se lançaram as sementes de urna mentalidade de
captura e de instrumentalização dos bens públicos
em prol de interesses nada coletivos e do vezo
das administrações de não acompanhar ou prever
o desenvolvimento da estrutura do Estado. A im·
plementação de medidas destinadas à atualização
da estrutura do Estado ou ao seu encaminhamen·
to tendo em vista o futuro não tem sido apanágio
dos governos no Brasil.

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o problema está nas ruas de nossas capitais, de nossas
cidades. O problema está assustando a todos nós.

Desejo, sim, nesta oportunidade, tal'llMm ma·
nifestar minha preocupação quanto à gravidade des·
ses acontecimentos. Trata-se de acontecimentos
que, é óbvio dizê-lo, polarizam um dos setores vitais
da vivência em sociedé ~e organizada.

É dever inalienável do Estado, no entanto, pensar suas estruturas básicas, compreendida aqui também a política de recursos humanos para tais estruturas, tanto para adequá-las às necessidades aluais,
quanto para prevenir os descalabroS gastados na
imprevidência.
Nesses acontecimentos, dos aproximadamente
360 mil policiais militares do Brasil, cerca de 250 mil,
segundo estimativas da imprensa, entraram em gre·
ve por questões salariais. Na verdade, uma reivindi·
cação justa, pois é de todos sabido que os policias
militares brasileiros ganham mal. Na maioria dos Es·
lados, ganham acintosamente mal.
Segundo se sabe, o termo salário provém de
sal. O sal era o pagamento dado, na remota anti·
güidade européia, aos soldados que prestavam
serviços aos donos do poder. Parece que, hoje,
entre nós, o salário dos policiais voltou ao seu
conteúdo original, com uma diferença: não é pago
com sal; é pago com dinheiro, o suficiente para se
comprar sal.
A greve dos policiais militares é greve da •pobreza em armas•. Uma revista de circulação nacio·
nal, atribuindo a afirmação ao Sr. Ministro da Justi·
ça, escreveu que "há policiais disputando trocados
no sinal com meninos de rua•. A mesma revista

Seria injusto não reconhecer propriedade às
reivindicações dos policiais. Não há também como
negar que, em nossos dias, o policial militar se tornou um "curinga•, aquele que faz de tudo. um pouco
e pode ser empregado em qualquer situação. Ni·t·
guém pode negar também que outra questão fundamental diz respeito às condições de trabalho, armamentos, equipamentos, rádios e veículos adequados
para a ação policial. Todas essas condições e instrumentos ou são precários ou até não existem, enquanto que os bandidos'dispõem de meios modernos, velozes e eficientes.
Não obstante essas deprimentes condições, os
soldados da Polícia Militar são, em grande parte, os
representantes do Estado mais próximos da comunidade e acabam prestando os serviços que os outros
setores específicos não executam. Quantas vezes
não é a Polfcia que transporta doentes, gestantes,
quantas vezes não é ela que atende a desabrigados
ou aos menores de rua?
Não podemos colocar-nos a favor do uso da

violência ou aceitar o apelo à ilegalidade por parte
dos policiais. Isso representaria a subversão de todo
o principio de ordem e de possibilidade de convivência. Mas devemos, sim, reconhecer que sua situação
salarial, bem como suas condições de trabalho são
simplesmente desonrosas.

É obrigação, é dever precípuo do Estado rever com urgência esse problema. E é de obrigação
também que o faça com proficiência, não por vias
que apenas camuflem ou posterguem a solução
adequada e duradoura, mas de forma a criar horizontes de profissionalismo competente, eficiente e
duradouro.
Era o que tinha a dizer!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência convoca sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se na próxima terça-feira,
dia 12, às 19 horas, destinada à apreciação de medidas provisórias e vetos presidenciais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência. designa para a sessão deliberativa
ordinária de terça-feira, dia 12 do corrente, a realizar-se às 14h30min., a seguinte
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ORDEM DO DIA
Dia 12.8.97, terça-feira, às 14h 30min:
Hora do

EJ~:pediente:

Proposição
(AutorfNO Origem)
1

Proposta de Emenda à Constituição n•
54, de 1995
Ronaldo
Cunha
Lima e outros
2
Proposta de Emenda à Constituição n•
19, de 1996
Waldeck Ornelas e
outros
3
Proposta de Emenda à Constituição n•
33, de 1996
(n° 33/95. na Câmara dos Deputados)

Sessão deliberativa ordinária

O tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente será dedicado a
comemorar o Dia das Artes.
(Requerimento n• 370/97, da Senadora Benedita da Silva e outros)
Oradores inscritos: Benedita da Silva.

Ementa /Instrução

Informações

Dã nova redação ao § 2" do art. 102 da Constituição Federal (efeito vinculante).

Terceiro e último <lia de
discussão, em segundo turno.

Parecer n• 385/97-cCJ, Relator: Senador Jefferson Peres.
oferecendo a redação para o segundo turno.

D~ ~re

os benefícios fiscais referentes ao ICMS.
'"" ~
Parecer n• 274/97-cCJ, Relator: Senador Lúcio Alcânt<~-.c
ra, favorável, nos termos da Emenda n• 1-CCJ, que apresenta.

Primeiro <lia de discussão,
em primeiro turno.

Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências.

Primeuo dia de discus~o.
em pnmctro turno.

Parecer n• 390/97-CCJ, Relator: Senador Beni Veras, favorável, nos termos da Emenda n• 1-CCJ (substitutivo),
que apresenta.
(Tramitando em conjunto com a PEC 14/96)

Presidente da República
4

Proposta de Emenda à Constituição n•
14, de 1996
Roberto
outros

Freire

·Modifica o sistema de previdência social instituindo o regime básico unificado, dispõe sobre regime complementar
público e privado, estabelece normas de transição no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras
providências.

Primeiro dia de discussão.
em primeiro turno.

e

5
Parecer n• 394, de
1997

Conussão de Assuntos Económicos

(Tramitando em conjunto com a PEC 33/96)
Discussão. e_rn turno único.
Sobre a Mensagem n• 136, de 1997 (n° 866/97, na mi-.
gern), de 4 do corrente, submetendo à apreciação do Senado o nome do Senhor Gustavo Henrique Barroso_ Votação secreta.
Franco. para exercer o cargo de Presiclent(!_<!o_Banco
Incluído em Ordem do Dia
Central do Brasil.
nos termos do art. 281 do
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallães) Nada mais havendo a tratar, está encenada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17h04min.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
EDISON LOBÃO NA SESSÃO DE 6-8-97,
QUE SE REPUBLICA POR SOLICITAÇÃO
DO PARLAMENTAR.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S..-s e Srs. Senadores, é com muita honra que ocupo esta tribuna
como primeiro orador da Sessão Especial que, a
meu pedido, promove o Senado Federal em homenagem póstuma a um grande brasileiro - um dos
maiores do nosso tempo -, o Presidente Ernesto
Geisel, falecido aos 89 anos de idade a 12 de agosto
do ano passado.
A par do meu dever de homem público, reconhecido e grato à fecunda atuação dos nossos patriotas, move-me o sentimento do cidadão privilegiado com a amizade e a consideração pessoal de um
brasileiro exemplar.
Evoco, nesta hora, a figura admirável do soldado,
do estadista, do administrador e do cidadão que exerceu
papel decisivo na história recente do país, fartamente
merecedor desta homenagem do Poder Legislativo.
O poeta Horácio, depois de construir a sua obra,
encontrou consolo para a morte numa frase célebre:
Non omnis moriar, não morrerei de todo. Geisel é
desses homens imprescindíveis, como Horácio, que
não morrem por completo. Ele pennanece na nossa
memória e tem lugar assegurado na história.
Diz-se, com muita razão, que não se pode traçar
com isenção a biografia dos nossos contemporâneos,
pois somos influenciados pelas emoções e pelas paixões. A história é feita pelas gerações porvíndouras,
distantes dos acontecimentos que abalaram, emocionalmente, os seus antepassados. Já dizia Gregório
Maraflon, no seu livro Tibério: •A história não se faz somente com dados, mas também com interpretações.•
No entanto, essas limitações, acrescidas das
minhas próprias, não me intimidam em falar sobre
Ernesto Geisel, a quem considero uma das mais
preeminentes lideranças já surgidas em nosso Pafs.
A própria imprensa, nos dias que se seguiram
à morte de Geisel, deu grande repercussão à sua
atuação na vida pública. As matérias que me foram
dadas a ler a propósito do Governo Geisel, em sua
grande maioria, revelam uma louvável preocupação
de fidedignidade histórica, uma correta avaliação do
alcance das medidas efetuadas e da coerência da
personalidade do nosso pranteado general.
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Assim, foram corretamente apontados o seu
zelo pelo exercício da autoridade e o seu respeito à
hierarquia, claramente explicitados nos episódios da
demissão do Ministro do Exército, o general Sylvio
Frota, na abolição do Al-5 e na demissão do comandante do 11 Exército, general Ednardo D'Avila Mello.
Em todos esses delicados acontecimentos, fiCou evidente que o Presidente Geisel não tinha constrangimento em exercer o Poder na sua plenitude, porque
não o fazia em causa própria.
Destacou também a imprensa, com propriedade, o aperfeiçoamento a que seu Governo submeteu
a politica externa, prosseguindo na linha independente adotada por Jânio e por Jango e estreitando relações com a África, a Ásia e o Leste europeu.
Finalmente, admitiu toda a imprensa que os méritos do Governo Geisel não se restringiram ao seu galardão de haver proporcionado a grande transição de
um regime de força para um regime democrático. Na
área administrativa, foi notável a orientação imprimida
ao Governo e o esforço empreendido para a elaboração do III PND, uma obra de planejamento de inegável
repercussão e excepcional alcance técnico.
Os editoriais, artigos, entrevistas, depoimentos
e reportagens referentes à figura de Ernesto Geisel
etetuaram um levantamento minucioso dos fatos relevantes de seu Governo e um mapeamento cuidadoso dos aspectos notáveis· de sua personalidade.
Mesmo assim, gostaria de retomar um traço que,
embora não tenha passado despercebido nos perfis
publicados, merece, a meu ver, um destaque especial, não por ser especialmente relevante, pois, ao
contrário, harmoniza-se plenamente com as demais
características do seu caráter, mas por ser insólito e
raro na política brasileira: a determinação com que
perseguiu e fOi fiel aos seus objetivos.
Os que tiveram a oportunidade de acompanhar
a sua vida sentem-se a um só tempo orgulhosos e
perplexos com a sua excepcional e prematura vocação para a vida pública, toda ela dedicada, nas posições oficiais ou na iniciativa privada, aos interesses
maiores do nosso País.
Quando eleito Presidente da República por um
Colégio Eleitoral, em processo determinado pela
Constituição, aceitou a investidura como mais um
dever que lhe cabia cumprir como patriota. Adotando
algumas medidas rigorosas ainda dentro de um contexto revolucionário, a oposição, ignorando as qualidades de Geisel, não soube perceber, a princípio,
que ele dava execução a uma estratégia que nos levaria, como levou, à plenitude democrática.
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Mas logo se viu que o novo Presidente procu·Ao assumir o Governo, o Pafs ainda saboreava
rou reforçar-se na sua posição de Chefe de Estado e
os frutos de um 'milagre econOmico' que não podia se
assegurar-se de uma induvidada autoridade, firme e
repetir por cfdiculdades conjunturais. Não só o Brasil,
corajosa, que lhe permitiria, por exemplo, frustrar
mas o mundo, engolfava-se à época na 'crise do petróplanos sediciosos e impedir eventuais excessos dos
leo', responsável por terrfvel recessão que se impunha
agentes responsáveis pela ordem pública.
aos pafses desenvolvidos e em desenvolvimento. Naquele perfodo, ainda não estavam cicatrizadas as feriSem a incontestada autoridade de Emesto Geldas traumáticas que sempre acompanham um processei - conquistada pela firmeza das suas atitudes,
so revolucionário em plena vigência, e permanecia vivo
sua honradez, lealdade e inteligência-. seguramente
e atuante o desejo dos que não queriam ver encerrado
não teríamos obtido, no tempo em que se efetivou, a
o processo revolucionário, que alguns diziam, publicarotina democrática por que tanto ansiava a sociedamente, seria estendido até o ano 2.000.
de brasileira.
Ainda em março de 1974, anunciava que "os
A época, não se entenderam as reiteradas menInstrumentos excepcionais só permanecerão em visagens do Presidente Geisel, que aqui resumo em tregor até que se vejam superados pela imaginação pochos de dois dos seus numerosos pronunciamentos.
litica criadora, capaz de instituir, quando for oportuNum deles, dizia Geisel:
no, salvaguardas eficazes e remédios prontos e realdesenvolvimento político se requer
mente eftcientes dentro do contexto constitucional".
lento, meditado e progressivo, para que seja
Na saudação ao povo brasileiro, pela televisão, ,
seguro, realmente duradouro, construtivo e
. socialmente justo. •
após ter sido escolhido pelo Colégio Eleitoral, em janeiro de 1974, o general Ernesto Geisel já deixava
Em outro pronunciamento, ponderava o então
delineado o seu perfil de estadista:
Presidente:
"Reitero, uma vez mais, os propósitos.
"Sei que nunca poderei agradar a tode perseguir o desenvolvimento politico dos e que certamente descontentarei a muisem compromissos de espécie alguma com
tos, tão complexo é o tecido de ideais, intefórmulas ultrapassadas e, comprovadamenresses e paixões conflitantes em que se este, inadequadas à realidade brasileira. •
trutura uma nação, sobretudo quando seiva
nova, vigorosa, a impulsiona em busca de
O Presidente Emesto Geisel, assumindo o goseu destino maior. Votado ao atendimento
verno a 15 de março de 1974, recebeu um pesado
das aspirações do povo em geral, excluído o
impacto de problemas que exigiam soluções só posdomínio de interesses de individuas, grupos,
síveis através da liderança firme de um estadista.
classes ou regiões, entendo mesmo que das
Habituado aos planos de Estado Maior, prepamaiores qualidades de um governante é sarou-se devidamente para conjurar crises militares e
ber dizer nio a proposições que lhe pareinstitucionais, conforme o demonstram as seguintes
çam intempestivas ou que, em justa análise,
iniciativas: armou um forte esquema militar, promose lhe afigurem ilegftimas.•
vendo e lotando oficiais-generais de sua confiança;
articulou um esquema político coeso e trabalhou
Há de se 18C00hecer que toda essa problemática
para uma conscientização nacional com a colaborafoi resolvida pelo Presidente Geisel. Com muita pação de Golbery do Couto e Silva e Armando Falcão.
ciência, finneza. criatividade e isenção, sem ceder em
nenhum instante ao crescente prestígio da sua autoriIndicou Petrônio Portella para a Presidência do
dade, Geisel entregou ao seu sucessor, cinco anos deSenado e prestigiou-o o mais que pôde, entregandopois da sua posse, um BrasU com ampla liberdade de
lhe a missão de promover o que chamou de conseninl>fensa e com livres partidos polfticos. Disputaram-se
so em tomo da abertura lenta, gradual e segura;
eleições corretas, assegurada a igualdade de condiçõcriou a figura do senador indireto para garantir maioes entre os concorrentes. Exerceu-se na plenitude o
ria ao governo seguinte, que deveria governar sem
diraito ao sufrágio universal, inaugurando-se um prosobressaltos legislativos; suspendeu a censura à imcesso democrático que_11u_ra até oossos dias.
prensa, providência que julgou indispensável, embora fizesse graves restrições ao seu comportamento.
pred~ recordar que coube ao Presidente
Vistos agora, a uma distância de vinte anos, os
Ernesto Geisel patrocinar a revogação do art. 185 da
atos do Presidente Geisel confirmam a nossa certeza de . __Çon~;tituição de então, aquele que mantinha, por longo tempo, as pooições revolucionárias sofridas pelos
que assumiu o Governo já armado de uma estratégia
que visava ao desfecho democrático alcançado.
btasileiros que houvessem sido cassados com base em
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Aios Institucionais. E, ainda sob a orientaç.ào de Geisei, revogou-se, enfim, o instrumento revolucionário
mais forte - o Al-5. Do mesmo modo sob o àmparo
do seu governo, extinguiu-se a censura, o a imprensa recuperou a sua plena liberdade de infmnação e
de opinião. Com Geisel, ficaram resguardados os direitos humanos.
Cumpria-se, assim, a sua estratégia da descompressão. Davam-se avançados passo::;. no possível desenvolvimento político da época. de fonna
necessariamente lenta, meditada e progressiva,
"para que seja seguro, realmente durad;,•Ho, construtivo e socialmente justo•, no seu desfecno.
O saudoso jornalista e escritor Odylo t~.\;sta, filho,
publicou no Correio Braziliense, ao término do governo
Geisel, uma série de artigos de grande repercussão,
entre os quais ressaltava que duas figuras militares definiam o contraste fundamental na emersão do autoritarismo para a normalidade na história republicana do
Brasif: Floriano Peixoto e Ernesto Geisel.
Registrou Odylo:
"Geisel não negaceia. Mesn.o quando
recua, ele o faz talicamente, sem ;:erder de
vista o fim a que visa: a restaur~''' ":o do Estado de Direito, a extinção do DL!loritarismo
esclarecido, a instauração de t'' ... ~onvívio
democrático, sem que isso signifi, . - a volta
a um passado de deterioração da •..,\aridade
em que a Nação podia perecer ou, ,:.elo menos, dividir-se na contestação arm:':da. •
Nessa série de artigos, o grande jom;;:ista e escritor revela que Geisel 'izera gestões reserv.,d.::!s, afinal
frustradas, para que fosse sucedido na Prrsidência da
República por um civil. Escapou a Ü<t)'lo Ce.;ta. fi!ho, na
época, a informação, sabida por alguns, de yue só não
se fixou a pretendida candidatura civil porque !ora desaconselhada pelas próprias lideranças políticas, justamente preocupadas em que tal solução puorJsse comprometer a normalidade do encaminhamento democrático, que afinal se conquistou sem est!llmecin ' .. n:os.
Nesse trabalho de pesquisa e avali~~::o. observou o referido escritor:

"Na figura de Geisel fundem-se a memória ilustre de Prudente de Morais e a firmeza, a malícia, a presença, a sabedoria de
ação do grupo que, em tomo de Glicério e
com o apoio de Bernardino de Campos e
Afonso Pena, encaminhou a s.1cessão de
Floriano em 1894. Só o tempo r;irá - se é
que dirá - a parte que tiveram süus companheiros, a começar por Golberv do Couto e

"'__t\zostg_I99_7 ___ ------

Silva, nessa grande tarefa, : ,<J grande pro·
jeto polftico. Mas a Nação apenas e simplesmente comparando as ;,!Jerdades públicas e as íristituições jurídicas no dia da sua
posse e agora que ele deixa o Poder, reconhecer-lhe-á na fisionomia, mais envelhecida e onde por vezes transparece o amargor
da injustiÇa, os traços do seu grande servidor, transfigurados pela idéia de missão e
pela consciência da missão cumprida. •
Os méritos do Governo Geisel não se
restringiram ao seu galardão de haver proporcionado a grande transi~.ão de um regime
forte para um regime democrático. Na área
administrativa, foi notáve! a orientação imprimida ao governo, conseguindo, ao lado de
um Ministério da mais alta qualificação técnica e moral, superar as gravíssimas difiCuldades que envolviam o mundo nas crises econômicas que se superpuseram no período
do seu mandato presidencial.
A sua filosofia de trabalho ficou oem
expressa em algumas das suas declarações
públicas, como aquela de que •a sociedade,
como o Estado- sua expressão polftica de
decisão, pfanejamento e gerêriCia, apoiada
no extraordinário poder de ação que lhe é
deferido-, existe para· o homem que é a sua
célula individual e constiltJi, na verdade, sua
própri" razão de ser."
_Também disse que ·a democracia tem
como finafidade procurar o bem social da coJetividade" e, mais adiante, asseverou que •o
desenvolvimento - econômico, político e social - visa à realização integral e humanista
do homem."
O Presidente Ernesto Geisel, enfim, teve como
preocupação primordial a melhoria da qualidade de vida
do brasileiro. Ao lado do feroz comtxlte à inflação, criou o
Ministério da Previdência e Assistência Social e o Conselho de Desenvolvimento Social. Estendeu aos camponeses e às empregadas domésticas os benefícios da legislação trabalhista Elevou em 70% o orçamento do Ministério da Saúde. Criou o 111 Programa de Alimentação e
Nutrição, instituiu o Sistema Nacional de SaúdE:, implantou o Programa Nacional de V!Qilância em Saúde, bem
corno os de Erradicação e Controle de Endemias e de
Saneamento Básico Integral em Áreas Rurais.
O governo Geisel buscou a universalização do
ensino de 1q grau e a melhoria em qualidade do 2°
grau, e do ensino técnico. Todos nos lembramos,
por outro lado, do esforço despendido para a erradi-
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cação do analfabetismo de adultos. Estimulou as atividades culturais, as de educação física e prática
dos esportes. Preocupou-se com o problema do meíivõ :::bandonado e com a modernização do arcaico
sistema penitenciário existente no Pais.
O governo Geisel, Senhor Presidente e Senhores Senadores, assumiu ações notáveis para afastar
de Brasil o fantasma da crise do petróleo.
Aos que o criticam por haver expandido a nossa divida externa e gerado o mecanismo incontrolável das estatais, lembro que essa análise só pode
ser corretamente efetuada levando-se em conta a
perspectiva histórica. O Pais precisava crescer, mas
a iniciativa privada não possufa reservas financeirasque lhe permitissem assumir o desenvolvimento rápido de determinados setores estratégicos. Daf ter
sido responsável pela criação de grande parte das
empresas estatais, estratégia absolutamente correta
àquele momento. E foi graças às estatais que o país
obteve os grandes saltos de seu desenvolvimento.
O endividamento externo, pelo qual, em boa parte,
Geisel é freqüentemente responsabilizado, pertence a
um outro capítulo que precisa ser melhor explicado.
Diante da monumental crise do petróleo, o Presidente pediu ao seu ministro Mário Simonsen altemativas. Recebeu duas: a primeira, seria seguir os passos
da maioria das nações, colocando o país em recessão,
com racionamento de combustíveis, desemprego em
massa e outras restrições; a segunda, que seria valerse o País da poupança externa e, com isso, manter o
nível de emprego e de desenvolvimento.
Examinando o documento do saudoso e sempre lembrado Mário Simonsen, o Presidente desejou
ouvir o embaixador Roberto Campos, que então representava o Brasil em Londres. Campos propôs a
primeira alternativa, mas Geisel preferiu a segunda,
graças à qual o País passou por um período de tecundas realizações.
A propósito, é conveniente lembrar que, graças
ao dinheiro externo, temos as nossas siderúrgicas,
usinas hidrelétricas, sistema de telefonia, uma forte
indústria de química fina e tantos outros investimentos que viabilizaram as condições para o nosso desenvolvimento. Os investimentos eram imprescindiveis. O progresso não foi contido. E o fantasma do
desemprego, exorcizado
Mesmo em relação à energia nuclear, alvo de criticas, algumas das quais baseadas, unicamente, naquilo que se pode chamar de "alarmismo apocalíptico",
reconhece-se, hoje, o acerto das medidas. O atual Govemo retomou as obras de Angra 11, incluiu o projeto
de construção de Angra III no planejarnento estratégi-
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co da Eletnbrás, criou um Centro de Ciências Nucleares em Pemambuco e assumiu o compromisso
de investir 20 milhões de reais para fazer uma linha
de produção de pó e pastilhas de urânio em Resende, no Estado do Rio. Resgatou-se o programa nuclear, certamente, pelas mesmas razões que levaram o Presidente Geisel a criá-lo: a sua inevitabilidade. A energia gerada pelas hidrelétricas é insuficiente para o abastecimento do Pafs a médio prazo, não
só pelos altos custos de instalação e .transmissão,
como pelo esgotamento inevitável, caso fossem implementadas todas as geradoras necessárias.
A energia nuclear, aliás, é a solução que vem
-senâo-enconfr~fdá-pelas NaÇões desenvolvidas ou
em desenvolvimento, que estão em condições de
implementá-la. E o B~sil, felizmente, é o segundo
detentor das reservas de urânio do planeta.
A administração Geisel otimizou a utilização dos
recursos energéticos de origem hidráulica, em pouco
tempo conseguindo uma economia de SOo/o de combustível. Determinou que a Petrobrás celebrasse contrato5 de risco c0inempre5as estrangeiras para a
prospecção e exploração do petróleo. Criou a Nuclebrás, possibilitando o aproveitamento da energia nuclear; concluiu a usina-piloto de benefiCiamento de urânio de Poços de Caldas; iniciou as obras de montagem
da primeira central núcleo-elétrica de Angra dos Reis e
iniciou estudos para a construção da segunda unidade
geradora de energia termonuclear de Angra dos Reis.
Procurando vencer uma difícil conjuntura internacional, o Presidente Ernesto Geisel estimulou a
exportação de minérios, destacando-se os projetas
de ferro de Carajás e o da bauxita de Trombetas.
Expandiu e diversificou as exportações, deu ênfase
à empresa privada nacional e à economia de marcado, estimulou a agropecuária mediante concessões
de variados benefícios e crédito a juros baixos.
Foi obra do governo Geisel a Comissão Nacional de Coordenação da Polftica de Crédito Rural,
bem como o Programa de Desenvolvimento dos
Cerrados, o Polamazônia, o Polonordeste e o Programa de Desenvolvimento do Pantanal.
Assumindo o governo a 15 de março de 1974,
Geisel, um mês e meio depois - a 2 de maio do masmo ano -, encaminhou a este Congresso a Mensagem
com o projeto de lei que criou a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Entre tantas outras iniciativas, proporcionou as condições para a tusão dos EstadOll do Rio e da Guanabara, cumprindo a
Constituição e a legislação complementar. Sob o estimulo do seu governo foi concluída em São Paulo, em
outubro de 1975, a primeira linha do metrô paulistano.
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No então BNDE, criou mecanismos de apoio
pam o desenvoMmento da indústria brasileira de bens
de capital, para investimentos nos setores produtores
de bens de consumo popular, para empresas exportadoras de manufaturados e para viabHizar o awnento da
produção de alumínio, cobre, zinco, enxofre, cloro, carvão, fertilizantes e outros insumos básicos.
Estou me referindo, Senhores e Senhoras Senadores, a alguns dos feitos creditados à administração do Presidente Ernesto Geisel, os quais, pela sua
diversificação, demonstram o amplo universo da sua
preocupante ação em manter o Brasil no trilho do
desenvolvimento.
Aos que o criticaram por haver expandido a
nossa dívida externa, Geisel respondeu à época que
pior seria ter deixado o povo brasileiro esmagado
sob o desemprego e a miséria. Sobre o mesmo
tema, disse-me uma vez um economista: "Os que fazem tal acusação parecem esquecer que, graças ao
dinheiro externo, ternos hoje as condições industriais
de uma nação-potência. •
Na verdade, é sabido que a balança comercial
brasileira começou a apresentar, em 1984, superávites da ordem de US$12 a US$13 bilhões por ano,
graças aos programas de lnsurnos Básicos e de
Bens de Capital lançados no III PND.
Quanto à dívida externa, é preciso ressaltar que
seu aumento, no período Geisel, se fez de fonna programada, tanto que no último ano do Governo Geisel,
no final de 1978, a nossa dívida líquida não ultrapassava US$31,6 bilhões. E destaque-se que naquela época
o Brasil só aceitava empréstimos a longo prazo, não
permitindo a entrada de capital especulativo.
Esse rigor no disciplinamento do capital estrangeiro não comprometeu em nada o prestigio do Brasil no mercado financeiro internacional. Ao contrário,
o nosso País, no governo Geisel, alcançou enonne
respeitabilidade entre as Nações desenvolvidas e
em desenvolvimento, graças às linhas traçadas para
a política externa.
Foi nesse período, também, que o Brasil se tornou a primeira Nação do mundo a reconhecer, corajosamente, a independência de Angola.
Neste ponto do meu pronunciamento, eu me
pergunto se obtiveram êxito, como soluções definitivas para o País, todas as iniciativas da administração Geisel? E encontro corno resposta a certeza de
sua adequação ao seu tempo e à sua conjuntura.
Não se pode esquecer o êxito do governo Geisel
no setor industrial, quando o emprego cresceu a taxas
da ordem de 7"/o ao ano. A pobreza absoluta em nosso
País, por força desse crescimento e do grande aumen-
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to nos investimentos sociais, caiu de 40",{, do total
das famílias, em 1970, para 18% em 1980.
O estudo da vida de Ernesto Geisel impressiona
pela sua ativa participação nos principais acontecimentos da vida pública brasileira neste século. Logo que saiu
da Escola Militar, onde sempre se distinguiu como o primeiro aluno da sua tunna. foi elemento ativo, no início
do seu oficialato, na Revolução de 30 e na de 32. Com
24 anos de idade, foi o Secretário Geral e Chefe do Departamento de Segurança Pública do Governo do Rio
Grande do Norte. Um ano depois, Secretário da Fazen.
da, Agricultura e Obras Públicas da Paralba. Em todas
essas funções deixou a coragem e a correção moral

como marcas das suas ações como administrador.
Chefe da Casa Militar do Presidente interino Ranieri Mazzili e do Presidente Casteno Branco, Ministro
do Superior Trilunal Militar e presidente da Petrobras.
Os livros do historiador Fernando Jorge e do
ex-Ministro Armando Falcão narram interessantes
particularidades da vida do ex-Presidente e de sua
famnia, a começar pela informação de que o nome
Ernesto vem do alto-alemão antigo Emust, significando lutador resoluto, decidido, correspondendo ao
que Geisel foi ao longo da vida.
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, o julgamento histórico pertence à posteridade, não mais intkJenciada pelas paixões que emocionam os contemporâneos.
A meu ver, contudo, a figura de Ernesto Geisel vai crescer com a passagem dos a1 . Ele será visto, em retrospecto, como um Presideme que se esforçou por
exen:er os poderes da Presidência com uma concepção
definida de estratégia ger ·õca e econõmica pam o
Bras~. conforme recomell(.
" sua formação e uma
vertente da teoria política de
";mpo.
Se analisado sob o prisma da i~er:~v, o gene·
ral Geisel será visto como um dos r,: :.coentes de uma
geração de governantes, civis ou mtlilares, que defendeu e pôs em prática ia~ias nacionalistas do inte·
resse do País. A esse papel, cumpre acrescentar o
mérito inquestionável de U!'"1a honradez pessoal que
jamais foi posta em dúvida.
Até me eleger deputado h -'~""'·em 1978, exercia o jornalismo político. Conhf:{;l o çpncr:.l Gnisel P-n
circunstância singular. Ele h·tv'a cc,,wc,...ad::- . ·
binete o Uder do Governo""· ::;;; ..ra, José Dm'li;::; ".
que com ele levou ao Plamlto todos os seus ViC!:l·l•'~'
res. Geisel disse-lhes, então, que era contrárin "'O .Ai-·
mas ainda não poderia revogá-lo. Pediu aos lídt>re,s
que o ajudassem a criar as condiçOOs tavoráveis a
essa revogação. Solicitou reserva da conver:'l. lt-las
como sempre ocorre nessas ocasiões, a 1-· :·, .J:·•·.:·
acabou sabendo de tudo. Informado em cff )•;,,,;•·é,
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escrevi minha coluna sobre o assunto. No dia selongamente sobre o regime militar e sobre as questões
guinte, os jornais que a publicaram atribuíram manpolítico-institucionais de então, a respeito das quais discorria e opinava com conhecimento e segurança.
chete de primeira página ao assunto. O Correio Braziliense também: "Geisel é contra o Al-5".
Esses fragmentos de lembranças não resgaEclodiu grande agitação, sobretudo nas áreas
tam, nem pretendem fazê-lo, a totalidade da figura
de segurança, que não acreditavam pudesse o Prehumana do ·retratado, mas apontam componentes
sidente ter feito tal declaração. Àquela época, soava
que a constituíam: a grandeza da visão, a retidão de
como heresia falar-se em extinção do Al-5. Houve,
propósitos e a determinação no cumprimento dos
então, quem levasse ao Presidente a sugestão de
objetivos traçados, sem qualquer hesitação. Essas
prender o jornalista e enquadrá-lo na Lei de Segumesmas características da figura humana compõem,
rança Nacional. Geisel· recusou a sugestão dizendo
a meu ver, o perfil do administrador e do estadista.
que o jornalista fora fiel às suas palavras; os deputaNão se pode omitir nesta homenagem ao general
dos é que haviam sido inconfidentes.
Geisel a importante participação, em sua vida, da esDias depois, o Presidente recebia o jornalista .
posa Dona Lucy e da filha Amália, que se tomaram capara uma audiência no Palácio, marcada pelo Minisnhecidas e respeitadas, em todo o País, pela distinção,
Iro Armando Falcão. Foram reservados 30 minutos
sobriedade e discrição. Sempre distantes do crepitar
e, na verdade, a conversa durou mais de uma hora.
das movimentações políticas e militares do marido e
O Presidente pediu ao jornalista que analisasse seu
pai, e das luzes do Poder, às vezes tão inebriantes,
Dona Lucy e Amália mereceram e merecem a grande
governo. Ouvindo críticas a alguns ministros, saía
simpatia do povo brasileiro. Em todas as minhas visitas
sempre em defesa deles, com explicações conviocantes. Daí por diante, ficamos amigos e eu lhe teleà família Geisel em Teresópolis, encontrava D. Lucy
tonava com freqüência para conferir informações.
ao lado do marido, delicada e cordial com o amigo visiDe outra feita, pedi-lhe nova audiência. Lá chêtante, a quem oferecia chávenas de café por ela prógando, sugeri-lhe que suspendesse a censura à impria preparado. A essas duas mulheres tão tipicamente
prensa. Mostrou-me, então, os jornais do dia com
brasileiras, igualmente a minha homenagem.
grandes manchetes contra o Governo. É que a polícia
Como jornalista profissional no período em que
havia cercado a Universidade de Brasília por decisão
Geisel governou este País, dele mereci atenção espejudicial, mas os jornais atribuíam ao episódio urna mocia1 e a confiança de um amig(). Acompanhei dia a dia
a sua luta e testemunhei a CÓÍTeção inexcedível com
tivação de ato atentatório à liberdade. O fato é que,
que se houve na Presidência da República. Dele tamtempos depois, a censura foi oficialmente suspensa.
A meu convite insistente, visitou 0 Maranhão em
bém recebi o estimulo para ingressar na política e sou1978. Em São Luís, a Cãrr.ara de vereadores outorgalhe grato pelos conselhos, ponderações e os exemplos
ra-lhe o título de Cidadão .. ;dovicense. os vereadores
da sua irrepreensível conduta pessoal.
foram, então, ao Palácio r2Js Leões, sede do Governo,
O Brasil, s..-s e Srs. Senadores, orgulha-se de
durante o almoço, e a Presidente da Câmara, Vereater tido como um dos seus mais ilustres filhos o honrado gaúcho General Ernesto Geisel.
dora Lia Varela, pediu-me que comunicasse ao Presidente que os edis ali se encontravam par;:;. entregar-lhe
Incorporo ao meu discurso, e solicito o deferio tftulo. Não foi fácil convencê-lo a aceitar a hornenarnento de V. Exa., artigo que o Senador José Sargem. Alegava o Presidente que não podia receber 0 tíney, então Presidente desta Casa, publicou em O
tulo porque nada fizera para merecê-lo. Só acedeu deGlobo sobre "Geisel e os caminhos da abertura'.
pois de muita insistência de minha parte.
Trata-se de urna peça histórica e de grande beleza !iteráPerguntei-lhe, certa vez, se ele se considerava
ria, que vem enfatizar a forte írr'4>ressão que o Presidente
reaW\do com as funções que exercera ao longo da
Ernesto Geise1 deixou registrada para os pósteros.
/:'.. ·· •· - ··:'"filE', emão, ser :.:1'1 homem sem ambições.
Estou certo de que, aos contemporâneos que
' · •.• J. ocupara as mais alta<> funções públicas e até
fazem justiça à elevada contribuição que o saudoso
.•,~q~ à Presidência da República. Todavia, não exerPresidente Geisel ofereceu ao País, se juntará ore.:l•"a o cargo para o qual se JJi'Eipara-a e que realmente
conhecimento da posteridade.
J·:.sfaria de !N exercido. • Ministro do Exército? arrisquei.
Era o que tinha a dizer.
·'<<>·~ etY.?+e de :- ''"'" .~· ~l!ator oo E'<ército.' Aí I11Ciis-u~ ~ ~-~~obrfgácó.
,.,.. '''.:; ,,,r~ção deSta a1inidade com o p!anejamento.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
u.;po~s que deixou a Presidência, passei a visitáSR. ED/SON LOBÃO EM SEU PRONUN: · .Yn freqüência em Teresópolis. Conversávamos
CIAMENTO:

mesto Gelsel. com o tempo. c:resari em
...,..,. IIJst6rla.
AJaumas 'latentes furmaram sua~
naUdlde. Primeiro. Olho de lmlgrante. o
bomem que tem de cortar raizes e c:onstndr o
sentimento de uma nova pAtriL Dai a sua lnex·
P<JB!áoel pabolo nadonallsta. Seguodo. a educaçlo ~dedisdpllnaesportona.rigo< moral. o Jutermo de eonvlcç6el rutransponlvels

E

Ten:elro. o soldado. aquele cuja prollssloo ~a~
para ai[U«<'& e enfrenti-la pro&slo-

=:;:"

Na "'"""" das escolas militares formou sua
_..rtdade de homtrn de estado-maior no Mblto do pensu cartesiano, diante de situações
analisadas e enfrentadas por eseolhas estratéglc:u. Completa oua Bgura o sosto pelo estudo, pe-

Ja~deesgotarosUSUDtoo,lDdoatoda
u miDtldas e pormenores. Buscar o mú!mo de

Jalormaçõel paradeddlrcomnwsem rnlnlmade
eno. Com esses valoreo ele eson:eu o mais alto
<aliJO do pois. O politico ve a 11oresta e n1o a ir_.._ Ernesto GeiJel via a Boresta. mu Unha,.,...
dadelra obseso.lo de conbecu as lnores em todoo 01 detalhei
Milito contribUiu para a salda do regime mJUtar
sem ruptura de força. Todoaootamlnhol podiam
leYar a esse desfec:ho. A liDha duro dominava maf0r~W~a~DeRte 01 esaiOeo mala Jmportontes de
coDIIDdo nas Forças Armadas. Ernesto Gelsel.
friamente. os ealrontou como estrategbta. oem
~uma pm>eapaçlo po6Uea.A politica 6 a arte
ucCODCillar. de harmonizar conllltos. Mas ele nlo
era um homem de negoctaçlo. Seus problemu
eram mllltues. Seu p"'paro foi para a guerra. n1o
para a arte da politica. Vencer o Inimigo sem fócmulss de concessões. Abertura lenta. gradual e

sesun.. Desenvolvimento hannônlco: econc5ml-

co, polltlco e IIOCiã En o seu c~o.
A polltlca .... para ele &perw WD lnslntlllento;
os polltlcos, um unM:roo de poucos amigos que

u!Wzava como tropa de manobras de seus objetlws. Nlo era um homem de aença .,.,.cerbada,
como Cutelo Branco, sobn! os n1oreo da democnda. Selllpre a CODSidemu Imperfeita elna!W>ç!wl, e por Isso cblliJIOU.& de "reeativa•. Ele nUJ>o
ca a eutendeul Mas achava, com ~ça ~obra
da. que os militares nlo podiam ser poUtlcos, alo
deYIIm continuar no poder. porque o poder~ civil. olntese de todoo 01 pociereJ. Nlo acreditava
no militarismo, que ~ a agregaçllo de força pon.
tlca l proflsslo de soldado.
Ernesto GeiJel por esse lado- porque assim.
wn~ pensava o -!dente Cutelo llrancoera um condntYdor do casteUJmo. porán com
uma lf&llde diferença. Para ele n1o pesavam ao
abltraç6el ~a dogmltlcr. cnonça de
Cutelo na clemocnda. !&Dto quanto a compreag~o de que o regime mWIAr nlo era lesftlmo.
Aulm. plaDejoo estrat~e o seu governo.
para mflent&r a parcela mUltAr que era contra esou ld6ss- a linha dura. majorltArl&..
N1o se armou para combater os poUUcos. Estes;·quando atn>pelaYUD o seu proJeto, ele o•·
oballa..., vacn.ç.5eo, 1Ubterf1lglos ou escrúp~Jo
kJL Nio era gente de sua simpatia. Por Isso. cassou. pratiCOU atos extremamente fortes, fechou o
Congresso e teve a coragem (setn pedir nem aso~d:~edade da assinatura dos

Ag<>sto I 997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

266

seus mlnl.s1ros) de

ooUtarlaiDeDtellnnar o Pacote de Abri~ cbanÍado
a "Constituinte do Riacho Fundo-. Paulo Brossard
o quaUncou de O Monan:a.S6 os reis faziam uilo que eJe fez.
aq

-energéUca.Nadtreçaodaautruqulaecc:KImlca e lndependi!nda. crlot• a lnd(!:!trt. 90tro:JtJI.

Por outro lado, os poUllcos nlo estavam preparados paraeooellpo de IÇlo, Isto~ um projeto
-daaberttn,cujoprlmelronomefold-..
,.,... (lelsel alo dese)an seotos
lormall. nem palanu. De qoc
adlaDtarl& abolir oMS-pensava
ele - decretar a anistia. se a Jm.
JIRI!S& estava fechada e ,_ quartBa-umaestruturadepoder
paralelo que Dlo respeitava nem
tlDha a .......,. compreenslo doo
direitos bumaoos e desejava perpetuar« DO poderT Com det.uaúnaçlo, eslfreutoueoseo probleiD&L
Demitiu o llllnlotro do Ex&clto e

Na construção do seu projeto b:ombOu r..C:&l cs
Estados Unidos. pelo qual nunca tt.-v:= FrfUiCle::> admirações nem afinidades, e quando o Br~U foi

est.,.. l beira da deposlçiG.Ilemitlu o comaodaate do SeeoJndl>"
Ex&clto.AcabOU cem a torttP. e
pouco a pouco oubstltulu 01 comandoS. usando
aeate sua. Eumplo- c:oodut& foi colocar o
........ Morais Rego em Complnn, dlvlsio estra1~ com grande poder de foso. Foi eliminando
01 comolldos da eo6tlc& ditadura sem ditador.
Abriu almprmsll. ampliOU ao falas de debate na
oocledade.
a Lei de Segurança e. por dJ.
11a1o, o AJ.S. Estava aberta urna tmportante Wsa
.,... a ,.,..,..artdade dea><>«:RRIe&H.i tDD lato Interessante: fui o relator da Emenda Constltucloaal que~ com o AJ.S. Fui discutir com o presidente alguniu modlllcaç6el
~Eu tinha ld8u. Podlamos alc:aDçar
diYidendoo e dividir a oposlçlo oe acettlsseiDOS
olpmas delas. Gelsel follnfleslvel. Ouviu meu relatório. DIU aceitou apeou uma alteraçlo. a corteÇio de uma Impropriedade: trocar •dlrettos do
homem" por "direitos humanos".
- Sarne:!'. disse-me, tivemo~ WD [ODI!O CUIInbo para c:bepr a este texto OnaL Este 6 o textO
-alinDoU conclusiva e secamente.
•
·- Olbeloeus olhos pequenoc e deleltuOSOS. SUa
i>aJavr& flrine. Era õ estn.ti!glsüo qüe l!nU ~
do o seu plano e dele aiO oe alastaw.. A Def!OCIIoç!o poUtlca nlo estava na sua conduta de com-

rewsou

bate.

Nln~ escolhe o

tempo em que gowrna.
A JK coube a mudança de meoitalldade. na yl.

rada do mundo, DO rumo do desenvolvimento. A
mllll. ._ traDSiçJ<I com todas ao turbul&ldu. A
Gelsel. o dtoque do petróleo. a que reagiu de ma-

neira heterodoxa. Em vez de aj,erw os 'ctntos
com a ~la da recesslO. 16rmula mundial tomada. resoheu substituir as Importações e contrair empr&Umos. Quando diziam que nlo tinhamoo petróleo. ele prtortzou u pesquisaS no mar
e. boje, quase toda a produção e u reservas· brasUetrao ollo off-<hore.
Aproftltou a crise da energia para duss colsu:
criar fontes alternativas- o programa do ilcool
-e Bbert&r...., da depeud~cla dos EUA com o
famoso acordo nuelear com a Alemanha. no qual
visava a muitos dividendos. desde o prestigio miUtar at6 o domlnlo da tecnologia do Atamo em todas ao ouu !ases. Era WD plano ambicioso em
que se mesclavam ambições de pot~cla e auto-

nUca. com um modelo engenhOS<. ,._.':"' .. "fH ...• t::~

lado. empresa nacional e empre~:-l .;;~i~~;d,~
(esta com o objetlvo de captar te.:Í10k!11->s).

atingido nas crlltcas da Doutrina Carter. dos IJI.

reltos Hwnanos. aproveitou a opon.unldad~ e. ln-

dignado. numa noite, sem consultar ninguém,
rompeu o acordo miUtar Brasll-Es!ados Unidos.
No fundo de nunca aceitou as rnlss..6es mWtares
americanas dentro de nossos quartéis. dando
INtnlçOes e ordens.
IDidou o deom<>nle da ~utna da repressão
IJeo(:aDdo 0 ..,.petto dlroltoo humanos. lllberllade de lmplcnSa. e. bm=lt!u contra o miUtartomo tnslltudonaL Comllclo aaclonJ]Ista. peu-num &u~~lndependenle du (lrODdel pol&c:lu. Reatou relaç6el dlploml.ti<:M com a China.
m:onheeeU a AnliOia do MPU. (o partido comuDIIta) e . . . _ DO esp6Uo pon~ da África.
Nlo abdicava de iuD Estado forte. arbitrando oo
a>nl1ltoo de ordem p(lbUca eec:on&nlca. Queria o
11ra111 alo como lbples oatQite ou a>er0 c:oad~da ordemlllUD<IIaL Tinha a v1s1o do llra111...-sontsta. sem submissões. sem clepelldã>c:tu.
grandes. Um naci<JM)Ista
1l<fiiiiDitO. sem aqueles am>Uboa retóricos lati-

rem....--

-.llofe. -

facii da aova realidade mundial. os
modeloo aut&rquk:o& de desem-oMmento DAo
podem reolstlr. AI ,_.. tec:noloai&S de comum.
caçlot transporte. descoberta de novos materlall, compactaçlD de produtos~ tnterdmblo loternadonal. que posslbWteaa o cresdmento
d a - global. EsgoiOIHe o modelo Gelsel.
, _ h& ldBu que ainda merecem medll&f,!o. Ele
aa IDD pngualllco e faltou-lhe uma 'llslo de futuro. Outra canoctesúllca era 1110 ter a IUlgl)otla
da d6vkfa.l)eddla como um t-lrlamente,
sem ei'IIOÇ6el diante daa c:oonlena<lu e dos objeltlol que penesuiL
.
Eocrevo com lleDÇio. GeiJel 'nlo sostava de
mllll. Disse certa..., a Lufo VIana que eu era,__
melldnbol". Peuva contra IIDIIM ~dações apresença na sua Intimidade de um graode Inimigo
politiCO meu. homem de oua c:omtv<nda e aleto.
MM liso aiO lnftulu. uma vez sequer. para que.
-dods6eo solxe o Maranhlo.ele nlo as tomasse sem coaslderaç6eo pessoalL
i.~e-q;;.;~ ii;,; pnde respeito
por ele e ele por mllll. Depola que delsou a PreoldendaDOI aproximamOS. sem os desencontros
puu.doa. Encontramo-nos algumas vezes na
campanha. de Tanaedo, que~ ajudou a articular e apolotL Como P"'Sidente. semP"' JllOC1Del CJUV1.1o em momentos criticas. ernbod ele ID&DI'-se a postura de que ~o D"'"ldente nlo se deve dar conselhos. mas mfÕnm.·
~ que aJudem na dectslo corret3.. Acompa'llho\HM; nas Inaugurações de ltalpu. a meu con-

·-

-

vite.

Tr& lembranças. Recebi um telefonema dele b sete da manha..
1976.
- Sarney (ele lia o 'Diário ao
Congresso" dlarlamente), você fez

Agosto 1997
um d!SaJrso, ontem. e deu um cfa...
do sobre o Pm errado.
. RespondJ.Ihe dtando minha fonte. Ele retrucou: "Eles cakularam o
d6lar DO clmblo paralelo e lllo DO
oDclal." Era um homem de detalhes.
Outra vez, eu, presidente, Julgava que podia fuer as colou que
sempre fazia e fui ao PertcuJnA gulaDdo minha camlnhooete.

Os lomals pubUcaram a foto. No dia

seguinte o general Ivan Mendes me procura:
- Presidente, o presidente Getsef manda lhe
dizer que n!o laça Isso. NAo temos presidente
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(Tancredo mort1!<a) e o senhor ...O tem o direito
de 1....- o pais passar por uma crise InstitucionaL

Nlo era minha vida sua preocupaçlo. era o

blema oert do Supremo Tllbunol Fed..-al, caso o
seu direito venha a oer ferido. QuoJquec modlllcaçao I! um problema da Justiça e nlo seu.

Outro conselho que: me mandou. eu nlo acettet
edelinernal

FulllV achando que num gesto de condllaçio
aceitava perder um ano de mandato. Aceitava
'ttnco anos. Puf crudfk:ado, -porque em "Ter de dizerem que eu propunha • perda de um, todos dJs..

- Samey, voce nio pode dlscullr tempo de
mandato. Voe:~ recebeU om diploma de seis anos.
O Congresso lhe entregOU um termo de posse de

Gelsel ~ uma figura rica. Cometeu erros. Mas.
como se dizia no skulo xvm. nos tempos do Ilu-

palo.

setsanos,seumandato~deselsanos.Nioacdte
nenhuma dlmlnulçAo de oua autoridade. O ~

seram que eu querta mais um!

minismo, era um "'autor11:irto e:.clareddo"', e tudo

o que fazia tinha um obletlvo nobre e alto.

. DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ELCIO ALVARES NA
SESSÃO DE 06/08197, QUE SE REPUBI::ICA POR SOUCITAÇÃO DO
PARLAMENTAR.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pronuncia o seguinte discurso.) Exm 2 Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado da
República e do Congresso Nacional; Drl Amália Lucy Geisel, representando a
família do homenageado, carfssimos Senadores, prezados Deputados, Ministros e
integrantes do Governo Geisel, meus senhores e minhas senhoras, a solenidade de
hoje já teve o condão de trazer peças primorosas a respeito da vida do Presidente
Geisel, peças marcadas pelo sentido histórico do pronunciamento e, acima de tudo,
pelo toque mágico da homenagem sincera.
Quero trazer apenas um depoimento marcado pela emoção. Não
desejo falar como orador designado para uma sessão histórica como esta. Os que
me antecederam o fizeram de maneira brilhante, Sr. Presidente, Srls e Srs.
Senadores.
Faço uma viagem ao tempo que foi na imagem de Proust. Busco
neste plenário figuras que me eram familiares num tempo em que tive. a honra e o
orgulho de governar o Estado do Espírito Santo, no período de 1975 a 1979; um
tempo que, para mim, marcou a minha vida de homem, marcou o sentido de vida
pública.
Sr. Presidente, eminentes colegas, a emoção é profundamente válida.
Escrevi numa carta, marcada pela gratidão, palavras que levei ao meu querido e
saudoso President 1 Ernesto Geisel. Dividi com ele o meu mandato. Disse a ele que
o mandato não me pertencia, mas pertencia por inteiro ao Governo dele, que fez
com que o Estado do Espírito Santo tivesse duas fases distintas: antes e depois de
Ernesto Geisel.
Ernesto Geisel fecundou o meu Estado com a sua visão de Estadista,
viu em meu Espírito Santo talvez uma das maiores potencialidades deste País. O ·
setor portuário, que é a vocação do meu Estado, recebeu um influxo extraordinário a decisão da CST.
É preciso que se fale aqui na política social do Presidente Ernesto
Geisel. As pessoas humildes receberam, por meio de seu gesto de governo e da
magnitude de sua personalidade, o afago necessário, o afago do Poder Público.
Foram milhares os que se beneficiaram nas favelas do Espírito Santo nos lotes
urbanizados que foram implantados, uma experiência que, infelizmente, não logrou
prosperar em outros Governos.
-:;_ -~
·
Lembro-me - e por uma dessas coincidências, eminentes Colegas e
eminente Presidente Antonio Carlos Magalhães, tenho aqui testemunhas oculares de um dos momentos mais importantes da história política do Estado: o povo
compareceu em massa às ruas principais de Vitória para saudar Ernesto Geisel, do
aeroporto até o Palácio, numa manifestação, que os ex-Ministros que aqui estão
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sabem, inesquecfvel. E Presidente Ernesto Geisel nada me disse, nada falou;
apenas segurou-me a mão e a apertou, num gesto que guardo até hoje no meu·
coração, um momento de alegria que ele teve dentro de si.
O Presidente Ernesto Geisel tem para o Espfrito Santo uma
importância tão grande que a minha voz aqui não poderia ser uma voz da
homenagem · ao grande Estadista que ele foi, ao grande Presidente que marcou
este Pafs; é a voz agradecida do Espírito Santo, é a voz agradecida de um
Governador que vem a esta tribuna e que se orgulha de ser produto da ação polftica
de Ernesto Geisel. E não nego isso em nenhum lugar, porque foi para mim motivo
de muito orgulho estar ao lado desse Presidente que marcou, em todos os.
momentos, uma atuação inesquecfvel.
Como se não bastasse as inúmeras audiências, Ernesto Geisel visitou
o Estado várias vezes; cada projeto era objeto da sua visita. O Presidente visitava a
orla portuária, a Vale do Rio Doce. O Presidente queria conhecer os programas
sociais - e gravo neste momento gesto inesquecfvel para registro da posteridade e
do meu Estado.
Certa vez, eu e o Presidente Ernesto Geisel saímos de· helicóptero do
Aeroporto de Vitória rumo a Anchieta para inaugurarmos a Samarco - eu tinha um
pavor terrível a avião e a helicóptero, mas o meu sentimento de dever colocou-me
ao lado do Presidente, no meu primeiro võo como Governador. Já alçávamos võo
sobre a baía de Vitória quando o Presidente Ernesto Geisel, num momento que é
preciso que fique registrado na história do Espfrito Santo, perguntou-me onde ficaria
a terceira ponte que tanto pedia em favor do Espírito Santo. Mostrei-lhe a ligação
Vrtória-Vila Velha. Evidentemente, do helicóptero, tratava-se de um trecho bastante
pequeno, mas era imoortante para mostrar a conurbação da Grande Vitória. Esse
foi, talvez, um dos momentos mais importantes da história do meu Estado.
Prosseguimos a viagem a Anchieta e tivemos dia marcado por inaugurações.
Uma semana e meia depois, no Palácio Anchieta, recebi ·éomunicado
da Presidência da República para que comparecesse a Brasllia porque o estudo
feito por Figueiredo Ferraz tinha sido aprovado pelo Presidente Ernesto Geisel.
Assim, a maior obra de engenharia do Espfrito Santo, o nosso orgulho, que
emoldura o Convento da Penha, é devida exclusivamente ao gesto pessoal do
Presidente Ernesto Geisel. Os capixabas sabem disso e têm noção exatamente
dessa gratidão.
Portanto, hoje não farei um discurso convencional. Hoje quero falar
com o coração, marcado pela emoção: jamais na minha vida vou me esquecer de
Ernesto Geisel. Ele foi muito importante para mim no gesto do cumprimento à
minha mãe, uma mulher simples, que pela primeira vez colocou um vestido
comprido para ver o Presidente da República. O que Ernesto Geisel falou à minha
mãe eraa sensibilidade do amigo me dando a maior emoção, ao dizer à minha
mãe do carinho que ele tinha com o Governador do Espfrito Santo.
D. Lucy, Ernesto Geisel e Amália Lucy foram sempre recebidos em
minha casa como pessoas da nossa famflia O maior depoimento que posso dar é o
dos emptegados. Admiravam D. Lucy, que, com o maior despojamento, la para a
cozinha aprender a fazer a moqueca capbcaba.
Lembro-me do Presidente Geisel, que, na sua simplicidade, colocou o
calção - foi uma foto histórica que saiu em todos os jornais - e tomou banho na
nossa Praia da Costa, despojando-se das roupas oficiais.
Ernesto Geisel foi muito importante para o Estado. Ernesto Gelsel fof
muito importante para mim. Não faço um discurso. Oott um depoimento, o
depoimento da emoção e da gratidão. Muito obriaado. (Palmas)
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ATA DA s• SESSÃO NÃO DELIBERA TIVA, REALIZADA EM 7 DE
JULHO DE 1997

(Publicada no DSF de 08/07/97}
RETIFICAÇÃO
Exclua-se, por publicação indevida, na página 13.329, 2" coluna, o
seguinte:
O SR. PRC:SIDENTE (Valmir Campelo) - Com
referência ao offcio n 2 77197-CCJ, lido anteriormente, e, tendo em vista o parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania concluir, por unani- ·
midade, pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei
do Senado n• 11, de 1996, de autoria do Senador·
Valmir Campelo. que dispõe sobre o fornecimento
gratuito de transporte coletivo urbano, em dias de
eleições. a eleitores residentes nas zonas urbanas, a
Presidência, nos tennos do art. 101. §. 1°, do Regimento Interno, determina o arquivahlento definitivo
da matéria.

······································-··············································
......................................................................................
Agenda cumprida pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães
07108/97

Quinta-feira

10:00

- Despacho interno

11:00

- Juiz Raymundo Carlos Fígueirôa, Coordenador do
Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais
Regionais do Trabalho.

11:30

- Senhor Luiz Carlos Bresser Pereira, Ministro da
Administração Federal e Refonna do Estado

15:30

• Sessão Deliberativa Ordinãria do Senado Federal
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Ata da 98ª Sessão Não Deliberativa
em 8 de agosto de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Carlos Patrocínio e Valmir Campelo.
(Inicia-se a sessão às 9h)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
Nº 224/97, de 4 do corrente, do Ministro de Estado de Minas e Energia, solicitando a prorrogação
do prazo por mais 30 dias para atender à solicitação
constante do Requerimento nº 421, de 1997, do Senador Gilberto Miranda.

A solicitação do- Ministro foi encaminhada ao requerente.

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
2
N 25/97, de 22 de julho último, do Ministro de
Estado das Relações Exteriores, encaminhando as
informações referentes ao Requerimento nº 391 , de
1997, do Senador Romero Jucá.
N°132/97, de 31 de julho último, do Ministro de
Estado da Educação e do Desporto, encaminhando
as informações referentes ao Requerimento nº 444,
de 1997, do Senador José Bianco.

As informações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRE5iDENTE (Valmir Campelo) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1 Secretário em exercício, Senaaor Jefferson
Péres.

º

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N2154, DE 1997

Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso indevido e ao
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e de drogas que causem dependência
física ou psíquica, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º É dever de todas as pessoas nacionais
ou estrangeiras com domicílio ou sede no País colaborar na prevenção do tráfico ilícito, do uso indevido
e da produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física
ou psíquica.
§ 12 A pessoa jurídica que, solicitada, não prestar, injustificadamente, a colaboração prevista neste
artigo terá imediatamente suspensos ou negados
quaisquer auxílios ou subvenções da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como de suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, sob pena de
responsabilidade da autoridade concedente.
_§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios criarão estímulos fiscais e outros, destinados às pessoas físicas ou jurídicas que, efetivamente, colaborarem na prevenção d& produção, do
tráfico e do uso ilícito de substâncias entorpecentes
e de drogas que causem dependência física ou psíquica.
Art. 2º Para os fins desta Lei, são consideradas·
-substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica aquelas que assim forem especificadas em lei, ou relacionadas pelo ór-gão compete11tedo Ministério_da_Saúde.
§ 1º O Ministério da Saúde relacionará, entre
outras, as substâncias entorpecentes e drogas que
_causem dependência física ou_ psíguica referidas em
tratados ou convenções internacionais de que o tirasi! seja signatário. -
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§ 2º Sempre que as circunstâncias o exigirem,
será revista a especificação a que se refere o caput
deste artigo, com inclusão ou exclusão de substâncias entorpecentes ou drogas.
Art. 3º É facultado à União celebrar convênios
com os Estados, com o Distrito Federal e com os
Municípios, visando à prevenção, ao tratamento, à
fiscalização, ao controle, à repressão ao tráfico, ao
uso indevido de drogas e à produção de substâncias
entorpecentes ilícitas.
Parágrafo único. Entre as medidas de prevenção inclui-se a orientação escolar nos.três graus de
ensino.
Art. 49 As autoridades sanitárias, judiciárias,
policiais e alfandegárias organizarão e manterão estatísticas, registres e demais informes referente às
respectivas atividades relacionadas com a prevenção, a fiscalização, o controle e a repressão de que
trata esta lei, e remeterão, anualmente, aos Conselhos Municipais, Estaduais e Federal de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões pertinentes.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Federal de
Entorpecentes elaborar relatório global e remetê-lo,
anualmente, ao órgão internacional de controle de
entorpecentes.
Art. s• Aos Conselhos de Entorpecentes, ao
Ministério Público, aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades policiais é facultado requisitar
às autoridades sanitárias a realização de inspeção
em empresas industriais e comerciais, estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou
congéneres, assim como nos serviços médicos e farmacêuticos que produzirem, venderem, comprarem,
consumirem, prescreverem ou fornecerem substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica.
§ 1~ A autoridade requisitante pode designar
técnico especializado para assistir à inspeção de
que trata este artigo, ou comparecer pessoalmente à
sua realização.
§ 21> No caso de falência ou liquidação extrajudicial das empresas ou estabelecimentos referidos
neste artigo, ou de qualquer outro em que existam
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, ou especialidades farmacêuticas que as contenham, incumbe ao juizo pe··
rante o qual tramite o feito:
a) determinar, imediatamente, sejam
1acradas suas instalaçoes;
b) ordenar à autoridade sanitária designada em lei a urg~_nte adoção das medidas necessárias ao recebimento e guarda,

em depósito, das substâncias entorpecentes, drogas ou especialidades farmacêuticas
arrecadad;;~s;

-c) dar ciência, na mesma data. ao órgão do Ministério Público, para o acompanhamento do feito.

§ 3º A licitação, em hasta pública, de. drogas,
especialidades farmacêuticas ou substâncias entorpecentes será realizada na presença do representante do Ministério Público, da autoridade sanitária atuante na arrecadação e de representante da
Polícia Federal.
§ 4º O restante do produto não arrematado
será, em seguida, destruído pela autoridade sanitária, na presença das mesmas autoridades referidas
no parágrafo anterior.
Art. 6º Da licitação, em hasta pública, para alienação de drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias entorpecentes só podem participar pessoas físicas ou jurídicas regularmente habilitadas na
área de saúde ou de pesquisa científica.
Parágrafo único. Os interessados comprovarão, antecipadamente, que farão uso lícito da substância ou produto a ser arrematado, e estarão sujeitos a inspeção judicial para comprovar a destinação
alegada.
CAPÍTULO 11
Da Prevenção, da Erradicação .1! do Tratamento
Da

SEÇÃO I
e da Erradicação

Prevenç~~

Art. 7º São proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de
todos os vegetais dos quais possam ser extraídas
substâncias entorpecentes ou drogas que causem
dependência tisica ou psíquica, relacionadas pelo
órgão competente do Ministério da Saúde.
§ 12 O Ministério da Saúde poderá autorizar o
plantio, a cultura e a colheita dos vegetais de que
trata este artigo, em local predeterminado, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, sujeitandose a .licença a fiscalização e cassação. a qualquer
tempo, pelo mesmo órgão daquele Ministério que a
tenha concedido.
§ 2º As plantações ilícitas serão destruídas pelas autoridades policiai~ em seguida à_sua localizaÇão, tão logo cientificagi:Jorepresentante do Ministério Público e registradas a localização, a extensão
do plantio e as demais informações destinadas a
responsabilização processual. _ _ _~ __ _ _ _
- § 3º A erracfi§_~Çél9 AQ.s_,YE;!_ge_t;'ll:;. _çle que trata
este artigo far~sé~á de modo não prejudicial ao ecos-
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sistema, e levará em conta a preservação genética
das espécies e do meio ambiente.
§ 4º As terras em que forem cultivadas plantações ilícitas serão expropriadas, conforme o disposto
no caput do art. 243 da Constituição Federal, mediante o procedimento judicial adequado, ressalvada
a boa-fé do proprietário que não esteja na sua posse
di reta, cabendo a este prová-la.
Art. 8º Para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, inexportar, remeter, transportar, expor,
ofere:er, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir,
para qualquer fim, substância entorpecente ou droga que cause dependência física ou psíquica, ou
produto químico destinado à sua preparação, é indispensável licença da autoridade sanitária incumbida de concedê-la, observadas as demais exigências
legais.
Parágrafo único. É dispensada da exigência
prev1sta neste artigo para:
I - a aquisição de medicamentos, mediante
prescnção médica, de acordo com os preceitos legaiS e regulamentares;
11 - a compra e venda de produto químico, ou
natural. em pequena quantidade, a ser definida pelo
órgão competente do Ministério da Saúde, destinado
ao uso medicinal, científico ou doméstico.
Art. 9 9 Os dirigentes de estabelecimentos de
ens1no e hospitalar, ou de entidade social, cultural,
recreat1va. esportiva ou beneficente adotarão, no
âmbito sob sua responsabilidade, todas as medidas
necessanas à prevenção do tráfico ilícito e ao uso fndev1do de substâncias entorpecentes e drogas que
causem dependência física ou psíquica.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas ou assemelhadas que tolerarem o uso ilícito de .drogas em
seus estabelecimentos, sujeitar-se-ão às seguintes
sanções, considerada a intensidade da culpa, e desde que não constitua crime mais grave:
I - repreensão e pagamento de cinqüenta a
cem dias-multa;
11 -suspensão provisória de atividades e pagamento de oitenta a cento e vinte dias-multa;
III- interdição definitiva e pagamento de cem a
duzentos dias-multa.
SEÇÃO 11
Do Tratamento
Art. 1O. O dependente de substânc1as entorpecentes e drogas que causem dependência física ou
psíquica, relacionadas pelo Ministério da Saúde, fica
SUJeitO às medidas previstas neste Capitulo e Seçâo.

Art. 11. As universidades e as redes dos serviços de saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios desenvolverão programas de orientação
e recuperação dos usuários de substâncias entorpecentes e de drogas que causem dependência física
ou p~íquica, conside_raóa "a integralidade das ações
em abordagens multiprofissionais.
§ 1º A assistência psicossocial ao dependente
recorrerá, sempre que possível, à participação de
sua família, e terá por objeÍivo a completa reabilitação social e ainserçiio do ele pendente de droga no
merCado de trabalho, ainda que apenas como terapia.
§ 29 Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátricos, públicos ou particulares, que receberem
dependentes para tratamento, encaminharão ao
Conselho Federal de Entorpecentes, até o dia dez
de cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos
no mês anterior, com a indicação do código da doença, segundo a classificação aprovada pela Organização Mundial de Saúde, vedada a menção do nome
do paciente, exceto nos casos previstos m. § 4º deste artigo.
§ 3 2 No caso de internação ou tratamento ambulatorial por ordem judicial, será feita a comunicação mensal sobre o estado do paciente ao juízo
competente, que dará ciência ao Ministério Público.
§ 4 2 As instituições que registrarem óbito decorrente do uso de drogas ilícitas ou substâncias entorpecentes comunicá-lo-à ao Ministério da Saúde.
~C.'\PÍTULO IJL
Dos Crimes e das Penas

Art. 12. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, financiar, expor à
venda, oferecer, ainda que gratuitamente. ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescre.. ver, ministrar ou entregar a consumo, substância entorpecente ou drogas que causem dependência física, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena - reclusão, de seis a quinze anos, e pagamento de cinqüenta a trezentos e sessenta diasmulta.
§ 1 Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, financia, vende, expõe à venda ou oferece, fornece,
ainda que gratuitamente, tem em depósito, transporJª.1raz~c;gLtsjgo o_y cguacda.Dlatt§rja-prima, insumo ou
produto quimico dest1nado àpEepara~§o de StJhstànCia eiúorpeú::erlle"
droga que cause dependência
tisica ou psíquica, ou que possa para esse f1m ser
empregado. sem autorização do órgão competente

"C
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ou em de:;acordo com determinação legal o•J regulacia entorpecente ou droga ilícita, bem como transformentar;
má-lo, dissimular sua origem, destino ou proprieda11 - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas
9!!:
destinadas à preparação de substância entorpecente
Pena- reclusão, de quat;o a dez anos, e pagaou de drogas, relacionadas como ilícitas pelo órgão
menta de cem a trezentos e sessenta dias-multa.
§ 1 Influenciar terceiro a receber ou ocultar, de
competente do Ministério da Saúde;
III - induz, instiga ou auxilia alguém a usar
boa-fé, bem·ou valor proveniente de tráfico de subssubstância entorpecente ou droga ilícita;
tância entorpecente ou de droga ilícita:
IV - utiliza local de que tem a propriedade,
_,Pena_- detenção, de um a três anos, e pagaposse, administração, guarda ou vigilância, ou conmenta de cinqüenta ~ cem dias-multa.
§ 2º Adquirir ou receber bem proveniente de tráfisente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, para tráfico ou depósito de substância entorco ilícito de droga, que, pela desproporção entre o vapecente ou de droga ilícita;
lor e o preço, ou pela condição da pessoa que o afereV - fabrica, tem em depósito ou vende, sem
ce, deva presumir 1E!rsjdo obtido por meio criminoso:
autorização do órgão competente ou em desacordo
Pena - detenção, de um a quatro anos, e pagamento d~ cinqüenta a duzentos dias-multa.
com determinação legal ou regulamentar, medicamentes, solventes, inalantes, inebriantes ou produArt. 16. Prescrever ou ministrar, culposamente,
tos que os contenham, de uso não autorizado pelo
.o médico, dentista, fiumacêutico ou profissional da
órgão competente do Ministério .da Saúde;
área de saúde, substância entorpecente ou droga
VI - contribui para incentivar ou difundir o uso
que cause dependência física ou psíquica, em dose
evidentemente maior que a necessária, ou em desaindevido ou o tráfico de substância entorpecente ou
corda com determinaÇão legal ou regulamentar.
de droga ilícita.
Art. 13. Produzir, fabricar, possuir, importar, exPena- detenção, de seis meses a um ano, e
portar, financiar, transportar, oferecer, vender, distripagamento de cinqüenta a cem dias-multa, sem prebuir, entregar a qualquer título, guardar e fornecer,
juízo das sanções administrativas cabíveis.
ainda que gratuitamente, maquinismo, aparelho ou
f>arágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a
instrumento, ciente de que se destina à produção ou
fabricação ilícita de substância entorpecente ou droque pertença o agente do crime.
ga que cause dependência física ou psíquica:
Art. 17. Adquirir, guardar, ter em depósito,
Pena- reclusão, de três a doze anos, e paga-___transportar ou trazer consigo, para consumo pesmento de cinqüenta a trezentos e sessenta dias-multa.
soai, quantidade não superior a cinqüenta gramas
Art. 14. Promover, fundar ou financiar grupo,
de substância vegetal que cause dependência física
ou psíquica, em seu estado natural, não processada
organização ou associação de mais de três pessoas
que, aluando em conjunto, vise a praticar, reiteradaou alterada, ou não superior a dez gramas, se promente ou não, algum dos crimes previstos nesta lei:
cessada ou alterada, sem autorização ou em desaPena - reclusão, de dois a oito anos, e pagacardo com determinação legal ou regulamentar:
mente de oitenta a duzentos dias-multa.
Pena -c-.rnedida educativa.
§ 12 Chefiar ou dirigir ação de grupo, organiza§ 12 Recusar ou descumprir injustificadamente
ção ou associação referidos no caput:
a medida educativa imposta:
Pena- reclusão, de quatro a dez anos, e t::aga· Pena - pagamento de vinte 13, cem dias-multas.
menta de oitenta a trezentos e sessenta dias-multa.
§ 2° Na mesma pena prevista no caput incorre
§ 2º Participar de ação de grupo, organização
_guem;.:
ou associação criminosa, sem comandá-los:- · ·
1-adquire, guarda, tem em depósito, transporPena - reclusão, de dois a oito anos, e pagata ou traz consigo, pªra consumo pessoal, inalante
menta de cein a trezentos e sessenta dias-multa.
químicÓ ilícito; ·
§ 3º Prestar colaboração, di reta ou indireta,
.- _. _IL- cede, ev~nlt)l'llrnente e. sem objetivo de luainda que como informante. ou apoiar grufJ()~_orgarii~_
:J;;.rQ~-ª pessoa de seu estreito relacionamento, quanti-dade igJ,Jal ou inferior a cinqüenta gramas de subszação ou associaçãô referidos no ca-puCPena - reclusão, de dois a seis anos, e pagatância vegetal que cause dependência física para
menta de cinqüenta a trezentos dias-multa.
juntos a consumirem.
Art. 15. Adquirir, receber ou ocultar bem ou va§ 3º É isenta de pena o agente que, tendo colar. sabidamente proveniente de tráfico de substânmetido o crime previst9 neste artigo, era, ao tempo
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cimenio-J)eri:i( militar ou policial: de e<l~cação, em
transporte público ou em locais onde alunos ou estudantessededique_má prática de atividades educativas, esportivas ou sociais, ou nas suas imediações;
VI - se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça ou emprego de anna;
VIl - se a droga ou substância ilícita for distribuída para mais de três pessoas;
VIII - se o agente obteve ou procurava obter
compensação econômica;
IX -quando o agente tinha em sua posse mais
de uma modalidade de droga ilícita ou de substância
entorpecente proibida.
Art. 21. São inafiançáveis e insuscetíveis de
anistia, graça ou indulto os crimes previstos no arts.
12, 13, 14 e 15 desta lei.
§ 1 A prisão temporária requerida para os crimes previstos nos arts. 12, 13, 14 e 15 terá o prazo
- --de trinta dias prorrogável por igual período, somente
em caso de extrema e comprovada necessidade.
§ 2º A pena pela prática dos crimes previstos
nos artigos 12, 13, 14 e 15 será cumprida integralmente em regime fechado.
Art. 22. Na fixação da pena, além do disposto
no art. 59 do Código Penal, o juiz apreciará a gravidade do crime, a natureza e a quantidade das drogas ou substâncias apreendidas, o local ou as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as
circunstâncias da prisão, podendo, justificadamente,
Pena - apreensão do documento de habilitareduzir a pena de um sexto um terço.
ção e do veículo e suspensão, por um ano, no mínimo, do direito de dirigir.
Art. 23. O dependente de droga ilícita que, em
razão da prática de qualquer infração penal, se encentrar em cumprimento de pena privativa de liberArt. 20. As penas previstas nos artigos 12, 13,
14 e 15 desta lei serão aumentadas de um sexto a
- dade ou medida de segurança, será submetido a Iraum terço:
tamento em ambulatório interno do sistema penitenf - no caso de reincidência;
ciário respectivo.
11 -quando, dada a natureza, a procedência ou
Parágrafo único. Enquanto não forem instalaa quantidade da substância entorpecente ou droga
dos os ambulatórios a que se refere 0 caput, 0 tratailícita apreendida, as circunstâncias do fato e os anmente será realizado na rede de saúde pública.
tecedentes do agente evidenciarem seu envolvimenCAPITULO IV
to com o tráfico ilícito organizado, nacional ou internacional;
Do Procedimento Penal

da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em razão de dependência grave, comprovada pericialmente.
Art. 18. As medidas educativas a que se refere
o arttgo anterior são as seguintes:
I - advertência;
11 -prestação de setViços à comunidade;
III - internação e tratamento para dependentes
de substância entc;pecente, em regime ambulatorial
ou em estabelecim~nto hospitalar ou psiquiátrico;
IV- suspensão, por um ano, no mínimo, da habilitação para conduzir qualquer espécie de veículo;
V -cassação de licença para porte de anna;
VI -cassação da licença para dirigir veículos;
VIl- multa;
VIII - interdição judicial.
§ 1º Ao aplicar medida educativa, cumulativamente ou não, 0 juiz corsiderará, entre outros fiúOres, a capacidade de auto-determinação do agente e
a sua periculosidade.
§ 2º Se a quantidade da substância ilícita
apreendida for superior a cinqüenta gramas, o juiz
considerará as demais circunstâncias para determinar se a droga, de fato, destinava-se a uso pessoal.
Art. 19. Dirigir veículo automotor após ter consumido substância relacionada como ilícita pelo órgão do Ministério da Saúde:

º

a

III- quando o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou, mesmo não exercen·
do função pública, desempenhar missão de guarda,
vigilância ou educação;
IV- se a prática visar atingir ou envolver pes·
soa menor de dezoito anos;-óu que-tenfía:Por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade
de discernimento ou de autodetenninação.
V - se a infração tiver sido cometida rias dependências de ser\riços de tratamento de depend·
entes de drogas, de reinserçao social; emestabele:

__ArL2•LO procedimento relativo aos processos
por crimes definidos nesta Lei rege-se pelo disposto
neste Capitulo, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições do Código de Processo Penal, do Códi~go Penal e da ~i de_~~~_ç_uções Penais.
-- --~Ãrt: 25--:--serão mantidos sob sigilo os valores
atribuídos a drogas e equipamentos apreendidos.
Art. 26. OcorrE!_ndo_ J)ri_s_ã,o~_l!l_flagrante, a autoildáde ·poiTcfaf dela fará comu_nicação, no prazo de
vinte e quatro horas, a_o_jlJ_~ (;_Q[11petente.r.emetendolhecÓpia do al.Jto lavrado.
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§ 1° A remissão não repre~enta o reconhecll!nen§ 12 O usuário surpreendido com substância
to ou a comprovação da responsabilidade do agente,
entorpecente destinada a consumo pessoal será
nem prevalece para efeito de antecedentes, mas, desconduzido à autoridade policial para prestar depoide que justificada, permite a aplicação de qualquer das
mento e, após o pagamento da fiança, será imediamedidas educativas previstas nesta lei.
tamente liberado.
§ 22 O representante do Ministério Públíco fam§ 22 O depoimento a que se refere a parte final
2
bém
pode deixar de propor a ação penal contra o
do § 1 deste artigo será tomado pela autoridade popartícipe
que, espontaneamente, revelar a existência
licial imediatamente após a chegada do usuário à
de organização, permitindo a prisão de um ou mais
delegacia, e este, tão logo conclua o seu depoimendos seus integrantes ou a apreensão da droga ilícita.
to, será submetido a exame de corpo de delito, se o
- § 32 Se o oferecimento da denúncia tiver sido
solicitar.
2
anterior
à revelação eficaz, pelo partícipe, dos de§ 3 Para efeito da lavratura do auto de prisão
mais integrantes da quadrilha ou bando, ou da localiem flagrante, visando estabelecer a materialidade e
zação da droga ilícita, o juiz, por proposta do repreautoria do delito, é suficiente o laudo de constatação
sentante do Ministério Público, ao proferir a sentenda natureza e quantidade da substância ou droga ilíça, poderá deixar de aplicar a pena, justificando a
cita, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por
sua decisão.
pessoa idõnea, escolhida, preferencialmente, entre
§ 42 Considerado o grau de culpabilidade e os
as que tenham habilitação técnica.
2
antecedentes
do agente, o juiz, ouvido o repre§ 4 O perito que subscrever o laudo a que se
sentante
do
Ministério
Público, em lugar da remissão
refere o parágrafo anterior não fica impedido de parou da inaplicação da pena, poderá determinar a susticipar da elaboração do laudo definitivo.
pensão do processo, por prazo não superior a quatro
§ 5° A desobediência por parte da autoridade
anos.
policial ao disposto no caput e nos parágrafos 12
Art. 31. Em qualquer fase da persecução crimi2" deste artigo constitui falta disciplinar.
nal
relativa
aos crimes previstos nesta lei, são permiArt. 27. O inquérito policial será concluído no
tidos,
além
dos previstos na Lei nº 9.034, de 3 de
prazo de quinze dias, se o indiciado estiver preso, e
- -maio d!r 1995, mediante autorização judicial, ouvido
de trinta dias, quando solto.
o representante do Ministério Público, os seguintes
Parágrafo único. Os prazos a que se refr.re
procedimentos investigatórios:
este artigo podem ser duplicados pelo juiz, mediante
I - infiltração de policiais em quadrilhas, grupos
pedido justificado da autoridade policial.
ou bandos, com o objetivo de colher informações soArt. 28. A autoridade policial relatará sumariabre as operações desenvolvidas no âmbito dessas
mente as circunstâncias do fato e justificará, no auto
associações;
de flagrante, as razões que a levaram à classificação
11 - a não atuação policial sobre os portadores
do delito, com indicação da quantidade e natureza
de
substâncias
entorpecentes ou de drogas ilícitas
da droga apreendida.
que entrem, saiam ou transitem no território brasileiArt. 29. Findo o prazo estabelecido no art. 27, o
ro, com a finalidade de, em colaboração ou não com
inquérito policial será remetido a juízo, sem prejuízo
outros países, identificar e responsabilizar maior núda realização de diligências complementares destimero de participantes em operações de tráfico edisnadas a esclarecer o fato, e da elaborRção do laudo
tribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.
de exame toxicológico e, se necessário, do laudo de
Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11, a audependência.
torização será concedida, desde que:
Parágrafo único. As conclusões das diligências
a) conhecido o-itinerário provável e a identificae os laudos serão juntados aos autos até o dia anteção
suficiente
dos agentes;
rior ao designado para a audiência de instrução e julb) garantida pelas autoridades competentes
gamento.
dos países -de origem ou de trânsito a segurança
Art. 30. Antes de iniciado o processo, o reprecontra fuga dos suspeitos ou de extravio das subssentante do Ministério Público poderá requerer à autâncias ilícitas transportadas.
toridade judiciária competente a remissão, comoforArt. 32. Para a persecução criminal e os procema de exclusão da ação penal, atendendo às cirdimentos investigatórios previstos no artigo anterior.
cunstâncias do fato, à personalidade do indiciado ou
o Ministério Público poderá requerer à autoridade jua insignificância de sua participação no crime.
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dicial, havendo indícios suficientes da prática criminosa:
I - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, patrimoniais, financeiras e eleitorais;
11 - a colocação, sob vigilância, por período determinado, de contas bancárias;
III - o acesso, por período determinado, aos
sistemas informatizados das insmuições financeiras;
IV - a interceptação e a gravação das comunicações telefônicas, por período determinado, observado o disposto na legislação pertinente e no Capítulo 11 da lei nq 9.034, de 3 de maio de 1995.
CAPÍTULO V
Da Instrução Criminal
Art. 33. Recebidos os autos do inquérito policial
em juízo, se dará vista ao Ministério Público para, no
prazo de dez dias,· adotar uma das seguintes providências:
I - requerer o arquivamento do inquérito;
11 - requerer a remissão;
fll - requisitar as diligências que entender necessárias;
IV - oferei:er denúncia, arrolar até cinco testemunhas e requerer as demais provas que entender
pertinentes.
§ 12 Requerido c arquivamento dos autos, ou a
remissão, pelo representante do Ministério Público,
mediante fundamentação que conterá o resumo dos
fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária.
§ 22 Discordando das razões do representante
do Ministério Público para a remissão ou o arquivamento, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante decisão fundamentada.
§ 32 O Procurador-Geral de Justiça oferecerá
denúncia ou designará outro membro do Ministério
Público para apresentá-la ou, se entender incabível
a denúncia, ratificará a proposta de arquivamento _ou_
de remissão, que só então não poderáserrecusada
pela autoridade judiciária.
Art. 34. Recebida a denúncia, o juiz, em vinte e
quatro horas, o,rdenará a citação do réu e designará
dia e hora para o interrogatório, que se realizará
dentro dos trinta dias seguintes,.se o réu estiver solto, ou em cinco dias, se preso.
Parágrafo único. SP, o réu não for encontrado
nos éndereços constantes dos autos, o juiz ordenará
sua citação por edital, com prazo de dez dias e, neste caso, os prazos correrão independentemente de
intimação.
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Art, 35. Interrogado o réu, ou declarado revel,
será concedida vista dos autos à defesa para, no
prazo de <:;iii_@ dias, _of~;ue_cer alegações preliminares, a.rro@r testemunbas_até_o.máximo_ de cinco e requerer as dilfgimclas que entender necessárias.
Parágrafo único. Havendo mais de um réu, os
prazos processuais serão contados em dobro e correrão em cartório.
··
Art. 36. Findo o prazo para as alegações, o juiz
imediatamente decidirá a respeito de preliminares e
das diligências requeridas, inclusive exame de dependência toxicológica, e designará data da audiência de instrução e julgamento para um dos trinta dias
seguintes.
§ 12 No mesmo ato, o juiz notificará o acusado
e as testemunhas, intimará a defesa e o Ministério
Público, e cientificará a autoridade policial e os órgãos dos quais dependa a remessa de peças ainda
não integrantes_ dQS autos.
§ 2ll Se requerido exame de dependência toxicológica, o juiz dará oportunidade às partes para apresentação dos quesitos, em cinco dias, devendo o laudo ser juntado aos autos até a data da audiência.
Art. 37. Na audiência de instrução e julgamento, após a inquirição das testemunhas, será dada a
palavra, sucessivamente, ao Ministério Público e ao
defensor do acusado, pelo tempo de vinte minutos
para cada um, prorrogável por mais dez, a critério do
juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.
§ 12 Se não
sentir habiliiado a julgar de imediato a causa, o juiz ordenará que os autos lhe sejam concfusos para, no prazo de dez dias, proferir a sentença.
§ 2° Qjlli2:Lobserva_n9o o disposto no art. 77 do
Código Penal e as disposições contidas nesta lei,
poderá, ouvido o represf:ntante do Ministério Público
e .considerado o estado de miserabilidade do réu,
determinar a susp~nsão_da execução da pena, ou a
suspensão do processo, e determinar, se for o caso,
a sujeição do réu a tratamento ou a internação em
~!taJ>eJe<:imlill!c:>_I'JQsQitala.r ad!)quado.
Art. 38. Oréucondenado por infração dos arts.
12. 13, 14 e 15, caput, não poderá apelar sem recolher-se à prisão.
Art. 39. O representante do Ministério Público poderá requerer, como medida preventiva, o seqüestro
ou indisponibilídadj3_de bens, djreitos_,_r;rodutos e valo_res,-quariCfo-houveilndfciosveementes de que o agente incorre nos delitos_previstos no artigo 15 desta lei.
Parágrafo único. Incumbe ao acusado, durante
__ '! ills_truçãgy_qu-ªo lr1!l:lr!l§s<ld_o, em incidente especí_fico, proi[<!Lª_or:igem Iídia dos bens. produtos e direitos e ·valores referidos no caput deste artigo.
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CAPÍTULO VI
Dos Efeitos da Sentença
SEÇÃO I
Da Apreensão e da Destinação de Bens
Art. 40. O juiz detenninará, na sentença, o confisco de bens de valor econõmico apreendidos em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e, ainda, o
perdimento dos bens que o condenado por infração
dos arts. 12, 13, 14 e 15 desta lei tenha auferido ou adquirido em decorrência de sua atividade criminosa.
§ 1~ Antes do trânsito em julgado da sentença,
os bens, produtos e direitos referidos no parágrafo
anterior ficarão sob a custódia do Fundo de Prevenção, Recuperação e Combate às Drogas de Abuso FUNCAB, instituído pela Lei n• 7.560, de 19 de dezembro de 1986.
§ 2 2 O Funcab poderá autorizar o uso dos bens
sob a sua custódia ou, quando houver risco de perecimento ou for onerosa sua conservação, a sua alienação e, em qualquer dos casos, indenizará o proprietário se detenninada a restituição.
§ 32 Transitada em julgado a sentença condenatória, os bens, valores, produtos e direitos de que
trata este artigo constituirão recursos do Fundo de
Prevenção, Recuperação e Combate às Drogas de
Abuso - FUNCAB, que poderá mantê-los em uso ou
aliená-los em leilão público.
§ 4º A critério do juiz, e após a manifestação
favorável do representante do Ministério Público, as
armas, munições e equipamentos apreendidos poderão ser utilizados pelas forças policiais.
SEÇÃOII
Da Perda da Nacionalidade
Art. 41. É feito da condenação perder o naturalizado, condenado por infração dos arts. 12;·13, 14 e
15, a nacionalidade brasileira.
·
Parágrafo único. O juiz, transitada em julgado a
sentença condenatória, oficiará ao Ministro da Justiça
para o cancelamento da concessão da naturalização.
Art. 42. É passível de expulsão, na forma da legislação específica, o estrangeiro que cometer um
dos crimes definidos nos arts. 12, 13, 14 e 15 desta
lei, tão logo cumprida a condenação imposta, salvo
se o interesse nacional recomendar sua expulsão
imediata.
CAPÍTULO VIl
Da Cooperação Internacional
Art. 43. Preservadas a soberania nacional, a
ordem pública e os bons costumes, o Governo brasi~
leiro, observadas as disposições da ConvenÇãodas-

Nações Unidas de 1988 contra o tráfico ilícito de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, prestará
cooperação a outros países, sem õnus, quando solicitado a:
I - colaborar na produção de provas;
11 - realizar exame de objetos e lugares;
III- prestar infonnação sobre pessoas e coisas;
IV - colher o depoimento de testemunhas;
V - prestar outras forn"las de colaboração permitidas pela legislação em vigor.
§ 1° A solicitação de que trata este artigo será
dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá,
quando necessário, à apreciação do órgão do Poder
Judiciário para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade competente.
§ 2º São requisitos da solicitação:
I -o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
11 - o objeto e o motivo da solicitação;
III - a descrição sumária do procedimento em
curso no país solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao esclarecimento da solicitação, quando for o caso.
Art. 44. Para a consecução dos fins fixados
nesta lei, deve ser instituído e mantido sistema de
comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e
seguro de informações sobre o tráfico de entorpecentes e drogas que causem dependência física ou
·psíquica com órgãos congêneres de outros países.
CAPÍTULO VIII
Disposições Finais
Art. 45. As medidas educativas aplicadas em
razão da remissão ou da suspensão do processo
poderão ser revistas judicialmente, a qualquer tempó, mediante pedicf6 expressado-agente, do seu defensor ou do representante do Ministério Público.
Art. 46. Havendo a necessidade de reconhecimento do acusado, as testemunhas dos crimes de
que trata esta lei ocuparão sala onde não possam
serfdentíficaaas.
Art. 47. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 48. Revogam_:seas disposições em contrá. rio, especialmente as da Lei n9 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Justificação
Tramitam. hoje, no Congresso Nacional, diversos projetas que- objetivam disciplinar o tema da oresente proposição, em substituição ao diploma legal
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que vigora sobre a matéria, consubstanciado na Lei
n" 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Conquanto oportunas, aquelas propostas deixam de oferecer solução a questões essenciais,
como as inerentes à quantidade e natureza das drogas apreendidas, a utilização de armas e equipamentos por forças policiais, a forma de recuperação
dos dependentes, inclusive pela prestação de serviços à comunidade. Além disso, a dosimetria das penas, nesta proposta, é mais consentânea com a gradação do dolo e com o resultado da conduta.
Além de proceder a novas abordagens de todos esses aspectos, a presente iniciativa é capaz de
estabelecer, com maior nitidez, a culpabilidade do
agente, e de definir, pela quantidade e natureza da
droga apreendida, se de fato o porte destinava-se ao
consumo pessoal. Essa definição de conduta, a partir
de substratos informativos qualfficados e quantificados,
será capaz de eliminar, significativamente, interpretações subJetivas do delito, ao mesmo tempo que oferecerá ma10r certeza aos procedimentos judiciais.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1997.- Senador Lúcio Alcântara.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

............... ···--···-"'··"' ...,__.-..

-~----

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

.;-;

-

-

~~;;

Art. 243. As glebas de qualquer região do País
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas
psJCOtrópocas serão imediatamente expropriadas e
especificamente destinadas ao assentamento de
colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e
medicamentosos, sem ·qualquer indenização ao
proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor
económico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado
e reverterá em benefício de instituições e pessoal
especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades
de fiscalização, controle, prevenção e repressão do
crime de tráfico dessas substâncias.
LEI N9 9.034- DE 3 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a utilização de meios
operacionais para a prevenção e repressão
de ações praticadas por organizações criminosas

Código Penal
~ CAPÍTULO IV

Da Suspensão condicional da pena
· Requisitos da suspensão da pena

Art. n-A exeeução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que:
I - o condenado não seja reincidente em crime
doloso;
11 - a culpabilidade, os antecedentes, a condu.,ta social e "personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão
do benefício;
III -não seja indicada ou cabível a substituição
prevista no art. 44 deste código.
& 1°- A cond~oação anterior a pena de multa
não impede a concessão do benefício.
§ 2° A execução da pena privativa de liberdade, não
superior a quatro anos, poderá ser suspensa por
, quatro a seis anos, desde que o condenado seja
maior de 70 (setenta) anos de idade.
LEI N° 7.560, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Cria o Fundo de Prevenção, Recupe-riiÇãó e-de Coinb'afe às Drogas de Abuso,
~âispõe so-bre os bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico ilicito
de drogas ou atividades correlatas, e dá
outras providências.
LEI N° 6.368 -DE 21 DE OUTUBRO DE 1976
Dispõe sobre medidas de prevenção
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psiquíca,e dá-outras providências.

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - decisão terminativa.)
O' SR. PRESIDENTE (Valmir Camoelo\ - O
proJeto sera puoucaao e remer~ao a com1ssao competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Jefferson
Péres.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 543, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, §§ 2• e 5~. inciso XXXIII, da Constituição Federal, seja fornecido
pelo Ministro da Agricultura, Sr. Arlindo Porto, as seguintes informações:
I - relação dos proprietários rurais e a dimensão de suas respectivas áreas e situação de cadastramento no Incra, para efeito de cobrança do ITR,
nos Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Bujarí, Porto Acre, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Xapurí, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, no Acre, e o Município de Porto
Velho, em Rondônia;
li - todos os projetas aprovados pela Sudam
para implantação de projetas agrícolas nos últimos 1o
anos, cuja origem seja dos municípios acima citados.
Justificação

Devido às escassas informações relativas à
questão agrária na Amazônia e os estudos que venho realizando para apresentação de proposições
nesta área é que se justifica o requerimento.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1997. - Senadora Marina Silva.

À Mesa, para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
Ofício nº 2.361.2/97, de 6 do corrente, encaminhando dados referentes à dívida dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal disponíveis
naquele Órgão, tendo por base o mês de junho do
corrente ano. (Diversos n2 44, de 1997).
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Na
sessão do dia 7 de julho último, foi lido o Parecer nº
351, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado n•
11, de 1996, de autoria do Senador Valmir Campelo,
que dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte coletivo urbano, em dias de eleições, a eleito·
res residentes nas zonas urbanas.
Tendo em vista o parecer concluir, por unanimidade, pela inconstitucionalidade da matéria, a Presidência, nos termos do art. 101, § 12 , do Regimento
Interno, determina seu arquivamento definitivo.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - 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, das
seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n• 56, de 1996, de
autoria do Senador Júlio Campos, que estabelece
-- requisitos para a concessão de certificado de habilitação técnica para pilotos civis de aeronaves de motor a turbina;
-Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1996, de
autoria do Senador Júlio Campos, que regulamenta
o § 42 do art. 225 da Constituição Federal, no que
diz respeito ao Pantanal Mato-Grossense;
-- Projeto de Lei do Senado nº 1 03, de 1996, de
autoria do Senador Hugo Napoleão, que dispõe sobre a devolução do adiantamento da remuneração
das férias, acrescentando novo parágrafo ao art. 145
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e dá
outras providências; e
- Projeto de Lei do Senado nº 235, de 1996, de
autoria do Senador Henrique Loyola, que dispõe sobre o registro nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões.
As matérias foram apreciadas conclusivamente
pela Comissão de Assuntos Sociais.
Os Projetas de Lei n°s 80 e 103, de 1996, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; os de nºs 56 e
235, de 1996, rejeitados, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
- Projeto de L~slél _çªmara nº47, de 1994 (nº
1:17719-i. na-casa de origem), que dispõe sobre o
exercício profissional do Técnico de Segurança Patrimonial e dá outras providências;
-Projeto de Lei da Câmara n2 140, de 1994 (nº
2.072/89, na Casa de origem), que regulamenta a
profissão de Arqueólogo e dá outras providências;
- Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1995 (nº
2.084/91, Na Casa de origem), que dispõe sobre a
profissão de Bombeiro Civil e dá outras providênç_@_s_;_
- Projeto de leLda Câmara nº 98, de 1996 (nº
917/95, na Casa de origem), que define competência, regulamenta os servi_ços conc~rnentes ao protesto de títulos e _()!-)tr9s _çloçYrnefltos de diYida e dá
outras providências;
- Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1997 ( nº
1.069/91, nac;a~ ele_ orig~rnJ,~que~ dispõe sobre a
implantação a gestão do-Parqu-e H1stónco Nac1onal
dos Guararapes; e
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-Projeto de Lei do Senado n 25, de 1997Complementar, de autoria âo Senador Espendião
Amin, que cria o Fundo de Terras e dá outras provi~
dências.
Aos projetas não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, comunicação que será lfàa pelo Sr. fg
Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres.
9

É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Senhor Presidente,
Comun1co a V. Exª que, embora estivesse presente à sessão plenária de ontem, dia 7-8-97, por
um lapso deixei de registrar minha presença no painel eletrônico.
Solicito, pois, determine V. Exª a inclusão do
meu nome na lista de comparecimento- da citada
sessão.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1997. - Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres.
É lido o seguinte:
OF. 51/97-LPSDB
Brasília, 7 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, em resposta ao seu Ofício OF.SF/807/97 e nos termos regimentais, indicar os Senadores Beni Beras, como titular, e Osmar Dias, como suplente, para representarem o Partido da Social Democracia Brasileira
- PSDB, na Comissão Parlamentar Externa destinada a avaliar e levantar medidas preventivas relativas
aos eleitos do El Niiio.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio
Machado, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O ofício lido vai à publiração e a Presidência designa os
Senadores indicados pela Liderança do PSDB, para
integrarem a Comissão Temporária criada através·
do Requerimento nº 533, de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -- Há
oradores inscritos.
Por permuta com o Senador Carlos Patrocínio.
concedo a palavra ao nobre Senador João Rocha.
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O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pronuncia o
seguinte discurso.)=-Sr. Presidente, Srªs e Srs. se=-nadores.- no Brasil, talvez mais do aue em oualouer
. outro pa1s ao munao. a noçao de desenvolvimentoadquiriu o status de ideologia. A palavra "progresso"
está inscrita no pavilhão nacional. O "desenvolvimentismo", partícuTarrrierite a-partir dos anos si:J. for~
no u-se autêntica pedra de toque do debate político.
7\ razão dessa quase-obsessão pátria reside,
provavelmente, no paradoxo entre o invulgar potencial do País e a incapacidade que até hoje temos demonstrado para realizá-lo; obsessão que, aliás, deve
ser considerada saudável. Absurdo seria que nos
conformássemos com o secular subdesenvolvimento
de uma terra e de um povo notavelmente dotados
para o progresso.
Acerca das extraordinárias condições de que a
natureza dotou o Brasil, no sentido de permitir a seu
povo viver na fartura e na abundância, tudo já foi dito
·e-repetiâo inúmeras vezes; rião senâcú1ecessário re"pisa.r, uma vez ma1s, essas verdades tão conhecidas
e tão evidentes. O que desejamos apontar é o amadurecimento de uma compreensão mais aprofundada da questão do desenvolvimento.
Hoje, embora mantida a preocupação com o
crescimento econômico, tem-se a clara percepção
de que, além da vontade de trabalhar, de fazer uso
das potencialidades naturais do País para superar o
subdesenvolvimento, é da maior importância definir
rumos, estratégias, planejar ··criteriosamente o desenvolvimento nacional. Releva. a partir de uma visão integral da realidade brasileira, pensar as neces- sidaâes dõ Pals-~á3néaío e-longo prazo: Urge - pará
que o desenvolvimento nacional seja consistente,
pleno e harmônico - levar em conta as verdadeiras
vocações do Brasil.
Não é suficiente, de forma alguma, pretender
estimular a atividade econômica de for.ma geral e indiscriminada. Planejar, priorizar, selecionar, orientar
investimentos é a palavra de ordem. O investimento
sem critério pode trazer pouco ou nenhum benefício
social. O crescimento caótico e desordenado pode
ser tão deletério para a qualidade de vida quanto a
pobreza, ou até mais. A modernização desenfreada
_e não planejada pode trazer novos e gra•Jes problemas econômicos e sociais.
Um exemplo muito eloqüente do que estamos
afirmando é o processo de urbanização vivido pelo
País a partir dos anos 50. No Brasil. esse processo
- comum a todas as sociedades modernas - caracterizou-se pela enorme celeridade. Em 1950, a zona
rural abngava quase 70% dos habitantes do País e,
hoje, tem pouco rna1s de 20%.
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Os resultados dessa migração em massa para
os grandes centros urbanos são bem conhecidos de
todos nós. Sem que se tenha conseguido dotar as
cidades de toda a infra-estrutura necessária ao acolhimento desses contingentes populacionais, a deterioração da qualidade de vida em nossas metrópoles
atingiu níveis alarmantes, com o desemprego, a violência e as carências de toda ordem grassando descontrolados. Justamente aquelas cidades com maior
renda per capita, como Brasília e São Paulo, por
exercerem maior atração sobre os migrantes, apresentam os mais a~os índices de desemprego.
Hoje, as demandas sociais nas áreas de educação, saúde, segurança pública e moradia estão
muito acima da capacidade de atendimento dos governos locais, e nossas grandes cidades tomaramse praticamente inabitáveis. Os recentes movimentos grevistas dos profissionais da segurança pública
em vários Estados, deixando suas Capitais e outras
importantes cidades entregues à sanha dos criminosos, dão bem uma medida da gravidade das conseqüências que podem advir da falência do Poder Público no atendimento de suas obrigações mais elementares.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a experiência é uma professora com métodos de ensino às
vezes cruéis, porém praticamente infalíveis. Aprender com os erros não é prazeroso, porém é muito
eficaz. Os equívocos do passado deram-nos claras
lições acerca da importância de planejar criteriosamente o crescimento económico, tendo em mente as
verdadeiras vocações do País, seus objeiívos de
longo prazo e a imperiosa necessidade de interiorizar o processo de desenvolvimento.
No que tange ao setor secundário da economia, em particular, o Governo Federal lançou o Projeto Brasil em Ação, tentando definir uma política industrial para o País. Com efeito, é imprescindível
que possamos dispor de uma política industrial que
valorize os segmentos mais produtivos, mais competitivos e com possibilidade de assegurar maior oferta
de emprego. Esse esforço do Governo central, porém, precisa traduzir-se em ação mais concreta e
ágil, a fim de evitar que Estados e Municípios, na ausência de uma 'definição mais clara das prioridadespara o setor industrial, atirem-se numa corrida desenfreada e irracional para atrair Investimentos.
Isso é o que vem ocorrendo, Srªs e Srs. Senadores, em relação à indús'tria automotiva, com Estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Paraná e Goiás travando uma luta sem tréguas para levar para seus territórios novas fábricas
de automóveis.
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Acossados pelo agravamento do desequilíbrio
fiscal - em conseqüência da estabilização monetária
- e pela pressão social por mais empregos, os governadores oferecem financiamentos mais do que
vantajosos e intermináveis subsídios na tentativa de
atrair montadoras ainda não estabelecidas no País
ou novas plantas industriais das montadoras que
aqui já operam. Sem proceder a uma avaliação realista da relação custo-benefício dos favorecimentos
que colocam_à disposição desses empreendimentos,
os Governadores parecem mais preocupados em fazer seu marketing político, utilizando a instalação
das novas fábricas como instrumento para dar prova
à opinião pública de_§ eu empenho em favor da geração de empregos.
A análise mais criteriosa do presente e do futuro da indústria automobilística no Brasil e no mundo,
c.ontudo, levará a recomendar cautela muito maior
na concessão desses benefícios. Em primeiro lugar,
o que cumpre destacar é a flagrante desnecessidade
de conceder tanta proteção a esse ramo industrial,
com o fito de atrai-lo para o Brasil. Isso, porque o
Brasil já seria destino natural para essas indústrias,
no ãtual momento~ independentemente de qualquer
incentivo ou beneficio fiscal.
O fato é que os mercados automobilísticos dos
países ricos já estão saturados, não havendo mais
espaço para a expansão das vendas. Por esse motivo, buscar os mercados emergentes para se instalar
é a única alternativa das montadoras se pretendem
continuar crescendo. Tanto isso é verdade que os 50
milhões de automóveis produzidos no mundo em
1996 representam não mais que 73% da capacidade
produtiva instalada na indústria automobilística. Na
América do Norte, a capacidade ociosa do setor é de
21%; na Europa Ocidental, de 33%; e, no Japão, chega a 50%. Esses mercados encontram-se em retração.
As vendas de carros novos representam apenas a
substituição dos usados que já esgotaram sua vida útil.
Não há crescimento líquido nas vendas.
Já no Brasil, a situação, em termos de mercado;·é oposta. É o próprio Presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos AutomotoresAnfavea, quem admite, em matéria publicada na Gazeta Mercantil do dia 3 de julho: "O mercado de automóveis é o grand_e_patrimônio do _Brasil na afr<!çiio
ué investimentos". Segundo dados da entidade, o
demanda nacional cresceu de 960 mil veículos em
1991 para quase 1.1 milhão em 1992. quase 1.6 milhão em 1994, 1.8 milhão em 1996 e 2 milhões em
1997. Esse cres9_11leQlq_v~rtlgillo_$Q,_çj<LQ@_seJ_00°ó ..
em-apénasCTnco anos, foi impulsionado, entre OIJ-
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pela estabilidade monetária, pelas maio,··: ;.xílidades na obtenção de financiamentos para
· .:éli~iGüo de carros novos e pelo desenvolvimento
c~. ::i1amada linha popular, constituída pelos carros
·~ J rrul c:ilíndradas.
Essas alterações conjunturais vieram permitir o
·-·=se:woivimento do potencial que o mercado brasi•:s,rc F• encerrava, expresso na alta relação habitante
fJvr ve1cuío, atualmente situada em tomo de nove
:·,<.JDIW.ntes por veículo. Essa relação é muito elevada
ni.io 2.penas em comparação com as existentes na
:=urora. nos Estados Unidos e no Japão - onde se
2ncontram taxas que oscilam entre 1,5 e 2 habitant:s por veículo -, mas até mesmo em comparação
com pa1ses de realidade sócio-económica mais pró. •ma é nossa. No México, o índice é de um veículo
~élr<! C'-!aa 7,5 habitantes, e na Argentina, de um
-~·.-a ;P~da 5,5 habitantes. Na avaliação da Anfavea,
L:;r.:::!"?ri1<1ns as "características do mercado brasi:.,,rc. l)ssa relação tende a melhorar muito e rapidarnontc".
Não e à toa que alguns analistas qualificam o
!)otenc•al brasile~ro, em termos de mercado, como
·:antdStlco". chegando a apontar o País como um
aos rna1s promissores, em todo o mundo, para a
•mrtaa de automóveis, tal como ocorre em relação à
t ·Jefor.'a celular e à televisão por assinatura, constit·J>nca. esses três, setores que terão enorme expan~·:c "'JS prox1mos ·anos. A redistribuição de renda
• <'<: '''"·118 do Plano Real, por si só, provocnu·uma
,·P.rdadC'~r:I explosão autómobilística. A frota nacional
>::8 v<:>•culos vem apresentando crescimento de mais
ae 10% ao ano nos últimos três anos. Apenas nos
do1s pnme1ros meses do Plano, em 1994, o tráfego
C'::> c•dade de São Paulo cresceu uma Campinas em
termos de volume de carros. Nada men_os do que
é'OO mil veicules ganharam as ruas.
·:\lém desse cobiçável mercado interno, um outro fator determinante para tornar o Brasil um destino
natural para os novos investimentos da indústria au:omobilistlca é a inserção do País no Mercosul. A
~orna das demandas de Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai e, no futuro próximo, Chile e Bolívia gera a
escala necessária para--viabilizar novas instalações e
ampliações das instalações fabris já existentes.
Portanto, 0 Brasil já era, como afirmamos antertorrnente. dest1no natural e obrigatório dos novos investimentos da indústria automotiva, sendo esse
apenas o primeiro mot1vo a comprovar o equívoco
representado pelas políticas de polpudos investimentos patrocinadas pelos governos estaduais.
Infelizmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. r. esses equívocos inco-rreram numerosas Uni-

AgostoJÇ!9.7.

dades da Federação. A forma encontrada pel.o Govemo de urn Estado da Região Sul para atrair uma
montadora francesa foi a participação societária de
40% no capital e a doação de um terreno no valor de
US$12 milhões. O negócio vem rendendo viva patêmica, com ásperas críticas da Oposição a esse Govemo. Um Estado da Região Sudeste criou um fundo denominado Fundo de Desenvolvimento das lndústrias Estratégicas - Fundiest, com o qual conseguiu levar para seu territóriÔ a nova fábrica da Mercedes-Benz. Uma terceira Unidade da Federação
conseguiu uma fábrica de caminhões e ónibus da
Volkswagen, oferecendo a postergação por cinco
anos no pagámento de 75% do ICMS e a infra-estrutura na porta da fábrica. Outra foi mais longe, criando um programa específico para atrair indústrias automobilísticas, o Proauto. Trata-se de uma linha de
crédito baseada no valor devido do ICMS.
Mas, entre todos os negócios, o mais contestado tem sido aquele envolvendo a General Motors.
Conforme os termos desse acordo, o Governo do
Estado emprestará à empresa todo o dinheiro necessárío à sua instalação física, no total de R$335
milhões, representando mais do que o total dos investimentos realizados por muitos Estados em 1996.
Desse valor, a GM embolsou uma parcela de A$253
milhões antes mesmo do início das obras de terraplenagem do terreno. O empréstimo deverá ser pago
em dez anos, após carência de cinco. Sobre o valor
·tomado, a empresa pagará juros de 6% ao ano, sem
qualquer correção monetária. Para que se faça uma
idéia do que isso representa, basta lembrar que os
empréstimos mais favoráveis do BNDES cobram
correção monetária mais juros, oscilando entre 9,5 a
·. Jl%_a.o_aoo.
Além de garantir empréstimos supersubsidiados, em alguns Estados o Governo pagará todas as
obras de infra-estrutura para a construção das fábricas e mais os acessos rodoviários e portuários. E as
vantagens não param por aí. No caso da GM, anteriormente citado, 0 Estado financiará, durante 15
anos, 0 capital de giro da empresa, no equivalente a
, de seu at uramen o, o que devera· repre se nta r
90/o
1
1
cerca de R$100 milhões por ano, a serem pagos
sem juros nem correção. Os incentivos estender-seão até o ano 2036.
Um dos contratos entre Estado e montadora
redundou n_ão- apenas em contestações políticas,
mas também em ações judiciais. Um partido da oposição buscou -com sucesso -a Justiça para tornar
públicos os termos do negócio, que o Governo do
Estado tentava manter em sigilo. Uma outra agremiação promete procurar o Judiciário norte-america-
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no para denunciar o que considera "chantagem" da
montadora ianque contra a comunidade local.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como já
mencionamos, o móvel principal da ação dos Gover·
nos Estaduais no conceder tantos benefícios às montadoras de automóveis é o desejo de favorecer a gera·
ção de novos empregos. Mas, como também já tivemos oportunidade de referir, parece não ter havido um
mínimo de cuidado com a análise da relação custo-be·
nefício dos favorecimentos oferecidos. Num dos con·
tratos entre Governo Estadual e montadora, conside·
rando-se que a nova fábrica oferecerá 1.300 postos de
trabalho e que o custo dos incentivos garantidos pelo
Governo ascenderá, na mais conservadora das previsões, a R$500 milhões, aí incluídos os empréstimos
com juros negativos, as isenções tributárias e as obras
físicas, chegaremos ao absurdo número de R$385 mil
por cada posto de trabalho.
O Sr. Ramez Tebet - V. Ex• me permite um
aparte?

O SR. JOÃO ROCHA - Concedo um aparte a
V. Ex•, nobre Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet- Nobre Senador João Ro·
cha, mais uma vez V. Ex" vem à tribuna do Senado
para abordar a questão dos Estados brasileiros. V.
Ex" continua coerente na defesa de uma das bandeí·
ras, que é de V. Ex~ no Senado da República, ou
seja, a da eliminação das desigualdades regionais.
Quanto à questão dos incentivos fiscais referente às
montadoras, em função de recente medida provisória que procurou beneficiar os Estados do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste, alguns Estados dessas
Regiões ficaram inteiramente incapacitados de obTer
os benefícios dessa legislação enviada pelo Presi·
dente da República ao Congresso Nacional através
de medida provisória. Por quê? Porque alguns Estados, como, por exemplo, o meu, Mato Grosso do
Sul, endividados, buscando aqui recursos para pagar o funcionalismo público - que agora começa a
se regularizar ·, não poderão competir com outros
Estados que têm condições de oferecer essas van·
tagens e essas empréstimos. Positivamente, no meu
Estado, ficamos em desvantagem porque não tínhamos condições de oferecer incentivos que competis·
sem com as outras Unidades da Federação que,
momentaneamente, estão em posição económico-fi·
nanceira mais privilegiada. Tanto Mato Grosl'o do
Sul quanto outros Estados da Federação estão ato·
lados em dívidas e com dificuldades até mesmo para
pagar a folha do funcionalismo. Lembro a V. Exª que
essa matéria será objeto de uma emenda constitucional, que está tramitando nesta Casa, apresentada
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pelo Senador Waldeck Omelas, da Bahia, que procura transferir toda essa matéria para a competência
do Senado da República. Essa é uma matéria altamente controvertida,_que vai exigirde nós outros um
profundo estudo para que possamos encontrar uma
solução que realmente atEmâa-áos Interesses do
Pais como um todo, a toda a Federação brasileira.
Parece-me que o Seriado da República, como Casa
da· Federação, pode, conforme lembra-me o nobre
Senador Bernardo Cabral, corrigir os rumos dessas
distorções existentes no Brasil. Lanço uma outra
tese: a necessidade de retomarmos ao planejamento, que é de fundamental importância. Outro dia,
quando hornt!nageávat11Gs a figura do ex-Presidente
Ernesto Geisel, dizia que, tanto quanto àquela época, hoje estamos com a moeda estabilizada, o que
torna mais fácii termos um planeiamento nacional. o
Projeto Brasil em Ação está aí. Ainda hoje ocuparei
a tribuna para falar a esse respeito. Mas, em verda__<!E!.__e_§§~ planejª'111~oto nacional precisa ser efetivamente retomado a fim de ordenarmos a Federação
brasileira. No mais, gostaria de cumprimentar V. Ex".
O SR. JOÃO ROCHA - Nobre Senador Ramez
Tebet, os apartes de V. Ex" aos meus pronunciamentos têm sido importantes na medida em que acrescentam informações. Realmente temos que despertar o
nosso País para essas desigualdades gritantes. E V.
Ex" colocou muito bem: quando existem incentivos no caso das montadoras, eu;· pessoalmente, sou totai_ITlE!nte_contra, poi§_existe111 outras prjoridacles para o_
nosso Pais ·, esses incentivos continuam concentrados nas regiões mais ricas, nas Regiões Sul e Sudes~te, exatamente pela incapacidade que temos, devido a
esse desequilíbrio gritante, de participar e concorrer
com qualquer uma dessas Unidades.
O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. JOÃO ROCHA - Pois não. Ouço, com
muito prazer, o aparte de V. Ex", nobre Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres - Nobre Senador João
Rocha, creio que o Senador Ramez Tebet tem razão
ao lamentar a falta de alguma forma de planejamento para o Pais. Refiro-me a um planejamento de cunho orientador de investimentos, de articulações, de
ações de ·governo, para evitar as coisas indesejáveis
que estão acontecendo, que V. Ex• aponta da tribuna. A guerra fiscal, por exemplo, essa guerra quase
suicida entre Estados da Federação, talvez possa
ser corrigida com o projeto do Senador Waldeck Ornelas. No caso da indústria automotiva, Senador
.João Rocha, são altamente preocupantes esses in-
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centiVos e vantagens concedidos pelos Estados do Rio
Grande do Sul e do Paraná a essas montadoras, alguns dos quais nós nem sabemos, Senador Ramez
Tebet, porque até hoje o Governador Jaime Lemer se
nega a revelar ao Senado, em termos do protocolo, o
acordo secreto feito com urna das montadoras que lá
se instala. O que é pior, Senador João Rocha, é que
um recente estudo da respeitabilíssima The Economist, do més passado, revela que a indústria automotiva no mundo caminha para urna superoferta. Dentro
de dois anos, a capacidade instalada dessa montadora
no mundo será muito superior à demanda do mundo e isso fatalmente irá acontecer no Brasil, onde já temos mais de vinte montadoras. Amanhã o Presidente
irá à Bahia para lançar a pedra fundamental de uma
empresa coreana que lá se instalará. No ritmo em que
vai, com esse excesso de incentivos e montadoras
chegando quase todos os meses, daqui a dois anos
vamos ter quebradeiras de montadoras, com todos os
efeitos negativos para a economia do País. De forma
que me congratulo com V. Ex' pelo seu oportuno pro•
nunciamento.
O SR. JOÃO ROCHA - Também congratulome com V. Exe pelo conhecimento que tem sobre a
atividade automotiva no mundo. A capacidade ociosa hoje existente é muito grande, e V. Ex• colocou
bem que temos que eleger prioridades para este
País. Na verdade, já está passando da época, porque o investimento que não é prioritário, que não
tem um resultado económico e social não gera benefícios, gera somente problemas.
O projeto do Senador Waldeck Omelas, realmente, é muito importante, não para as Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas para o País
como um todo, porque se uma região vai muito bem
mas o restante vai mal, isso é ruim para todo o cor·
po, para toda a unidade, para todas aquelas partículas que formam o todo.
Então, o Senado deve assumir essa responsabilidade criteriosa de gerar incentivo onde for necessário. Talvez V. Ex1 não saiba, mas a indústriaautomotiva, esses carros que chamamos de populares,
de mil cilindradas, praticamente não pagam imposto
hoje, como ICM, IPI; no entanto, os preços não foram reduzidos, continuam subindo, como aconteceu
com os tratares. Todos os incentivos dados vão mais
para o bolso das montadoras do que para o benefício do cidadão, que seria o beneficiado lá na ponta.
Esse estudo com o Presidente da Comissão de
Fiscalização e Controle está sendo feito corn muito
critério, exatamente para o aliado mostrar ao Governo as falhas, onde está errado, o que precisa ser
corrigido, porque esse é o verdadeiro aliado. Aquele
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que fica querendo só agradar realmente não acrescenta nada aos interesses maiores do nosso País.
O Sr. Lauro Campos - Permite-me um aparte,
Senador João Rocha?
O SR. JOÃO ROCHA - Concedo, com muita
satisfação, o aparte a V. Ex', nobre Senador Laura
Campos.
O Sr. Lauro Campos - Quero congratular-me
com V. Ex' por tratar desses assuntos tão importantes. Em relação à indústria automotiva, tenho uma
preocupação constante e diversas vezes já me manifestei desta tribuna. A última vez que falei sobre
isso referi-me também a esses dois artigos da The
Economist, que se chamam 'O desastre automobilístico'. Realmente, são cinquenta milhões de unidades produzidas no mundo, sendo que a capacidade
instalada é para 67 milhões de unidades. E a própria
The Economist se refere a um fato que não me
canso de repetir: é que nos anos 50 aconteceu algo
semelhante. Nós não precisávamos dar os incentivos, os estímulos, as doações, as isenções que foram dadas a essas indústrias. E tantas vieram para
o Brasil atraídas por esses estímulos excessivos que
três delas, no início dos anos 60, abandonaram o
Brasil. Não havia mercado para a Hilma, para a DKV
e para uma outra indústria, que saíram do Brasil porque perceberam que não havia condição de sobrevi,
da da empresa.
O SR. JOÃO ROCHA.,., A Chrysler.
O Sr. Lauro Campos - A mesma coisa vai
acontecer hoje. E é tão açodada essa mania de instalar no quintal do Governador uma montadora que a
Kia está falida lá na Coréia do Sul e está recebendo
na Bahia os maiores estímulos. os maiores incentivos. Nós estamos incentivando indústrias falidas. Só
isso me parece que é suficiente para mostrar a ultrapassagem do limite da normalidade, o abuso e a falta de seletividade que nossos Governos permitem, a
ponto de consentirem Ql~e fato dessa. ordem esteja
ocorrendo. Muitoobrigado, Senador.
.. _O SR. JOÃO ROCHA - Agradeço o aparte de
V.Exe.
O Sr José Alves - Permite-me V.Exª um aparte?
O SR JOÃO ROCHA - Concedo o aparte ao
Senador José Alves. Peço à Presidência mais um
pouco de tolerância, pela importância do assunto.
Logo após o aparte do Senador. daremos seqüéncia
ao pronunciamento, que não será tão longo. Como te~ho usado.xão pouco esta tribuna. tenho certeza de
que V. Exª será um pouco mais tolerante. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- V.Exª
terá o tempo necessário para concluir o seu pronunciamento.
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constituiu surpresa - ficou a agricultura. Em segunO SR. JOÃO ROCHA - Muito obrigado, Sr.
do, terceiro e quarto lugares classificaram-se os raPresidente.
- _ mos_d~ coQIE!çção, mobiliário e construção civil.
Ouço o Senador José Alves.
A verdade é que a guerra desenfreada por inO SR. JOSÉ ALVES- Senador João Rocha, o
vestimentos
travadq pelas Unidades da Federação
meu aparte será breve. Quero apenas hipotecar mipossibilita às empresas automobilísticas terem custo
nha solidariedade a esse tema tão relevante que
zero na instalação de suas fábricas em nosso País.
Ex! traz, hoje, para a discussão deste Plenário. En·
tendemos que, neste momento, o planejamento esSr. Presidente, Si"s e Srs. Senadores, o próprio
tratégico do País passa a ter uma fundamental imfato de o Poder Público conceder tanto incentivo a um
portância porque estamos dentro de um plano de essegmento industrial já estabelecido e robustecido no
tabilidade econõmica em que faltam recursos para a
País é a~amente criticável. Esse fato é ainda mais criti·
área social, para a saúde, para a educação e para a
cável quando levamos_ em conta que esse segmento
segurança, e não podemos permitir que se instale
precisaria fazer novos investimentos no País indeuma verdadeira guerra fiscal entre os Estados, com
pendentemente de qualquer incentivo, tendo em vista
verdadeira lesão à economia e ao desenvolvimento
sua situação de mé'cado no resto do mundo: No endo País. Parabenizo V. Ex! e hipoteco minha solidatanto, críticas ainda mais severas devem ser feitas à
riedade ao seu pronunciamento.
ausência de cautelas na concessão desses benefícios.
O SR. JOÃO ROCHA- Muito obrigado, Senador.
Refiro-me ao fato de que, ao negociarem com
Continuando, Sr. Presidente:
as montadoras, os Governos Estaduais não cuidam
Se é que isto serve de algum consolo, podede se precaver contra a possibilidade de encerramos reconhecer que a generosidade de nossos gomento das atividades das empresas, garantindo os
vernos estaduais não é uma exclusividade, em terincentivos sem exigir, em contrapartida, o compromos mundiais. Unidades da federação estadunidenmisso de produção de uma determinada quantidade
se andaram trilhando o mesmo caminho. Nenhuma
de carros por determinado período de tempo. Levandelas, contudo, foi tão longe. O Estado do Alabama
do-se em conta os ·a.ntecederHes das empresas do
pagou US$170 mil por cada emprego gerado pela
setor, essa cautela seria de fundamental importância
Mercedez-Benz. A Carolina do Sul atraiu a BMW,
e totalmente recomendável.
concedendo-lhe US$79 mil por posto de trabalho
A General Motors, por.exemplo, abandonou a
criado. O Tennessee desembolsou US$11 mil por
cidade de Flint, no Michigan, na década passada,
provocando devastadoras conseqüências sociais e
cada empregado que a Nissan viria a contratar. O
económicas. Poder-se-ia até argumentar que a tradiEstado de Ohio deu incentivos à Honda no valor de
cional planta de Flint estava obsoleta, mas a unidade
US$16 milhões, e o Kentucky, à Toyota, no valor de
da Volkswagen na Pensilvânia não estava, e, mesUS$125 milhões. Entretanto, vale ressaltar que, emmo assim, a empresa fechou suas portas, depois de
bora tenham ficado muito aquém do recorde brasileiter recebido milhões de dólares em incentivos. A uniro de R$500 milhões - ou R$385 mil por posto de
dade da GM em Ypsilanti, no Michigan, recebeu betrabalho ·, essas iniciativas dos governos estaduais
nefícios fiscais por mais de dez anos, até que, sem
norte-americanos redundaram em escândalos e no
aviso prévio, resolveu mudar-se para outro local.
encerramento de algumas carreiras políticas.
Como se pode ver, não faltam motivos para que nos
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, se de
preocupemos com a incúria dos Governos Estaduais
em acautelarem seus interesses, em face da possifato a gravíssima questão do desemprego deve esbilidade de as montadoras auferirem todas as vantatar no centro das preocupações dos homens públigens oferecidas e, então, simplesmente encerrarem,
cos, não devemos esquecer que as modernas fábri·
sem nenhum compromisso, suas atividades.
cas de automóveis, com muitos robõs e índices altísLamentável, outrossim, é verificar que o Goversimos de produtividade, oferecem cada vez menos
no Federal, além dé omitir-se na coordenação geral
empregos. Os porta-vozes do segmento costumam
da política industrial para o País, iniciativa que evitaalegar em SP.U favor os empregos indiretos gerados
ria o enfrentamento-fratricida entrE os Estados, ennos setores de autopeças, venda e pós-venda. Mesgrossa, ele próprio, o cabedal de favorecimentos inmo esse argumento, no entanto, é questionável.
justificados à indústria automobilística. A Folha de
Uma pesquisa que mediu a capacidade multiplicadoS.Paulo, em editorial publicado no dia 4 de junho,
ra de mão-de-obra de 41 selares da economia nafaz duro questionamento da criação de nova linha de
cional classificou a indústria automobilística em 1OQ
crédito do para beneficiar o setor automobilístico.
Segundo o prestigioso diário, aprove-se ou não o relugar. Na primeira colocação - o que para nós não
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gime automotivo definido pelo Executivo, "a última
decisão do parece ir além do que é r:..tzoúvd c rnP.srno legitimo em termos de privilégios " sctqr'ls considerados prioritários pelo Governo".
E continua o editorial do periódico:
'Além das vantagens já oferecidas às
montadoras, o banco de fomento estatal coloca agora à disposição das multinacionais
do setor uma generosa linha de crédito, com
taxas de juros menores que as de cutras linhas oferecidas pela instituiçãl'"·
Acerca da justificativa utilizada pela rnstituição
de que, por ser considerado de inserç:iu internacional, o setor automotivo pode pagar financbmentos
segundo a taxa obtida a partir do custo da captação,
pelo , de recuo sos no exterior, a Folha q11estiona
com consistência lógica irrefutável:
'Ora, se as empresas do setor são consideradas de 'inserção internacional", por que
não deixar então que elas e<>..ptem por si mesmas recursos no mercado global?"
E prossegue, com a pergunta mais relevante:
'Se a justificativa para tantas benesses
federais e outras tantas oferecidas ~or Estados é a atraçã" de investimentos, como explicar que o Governo se antecipe e ofereça
justamente os recursos que sua politica industrial seria capaz de, por si rn<~smu. trazer
à economia do País?"
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sen.1c.tç res, com
efeito, esse questionamento é da maior mlevância.
Sob o pretexto de atrair investimentos, o f-'oder Público acaba, ele próprio, investindo para as empresas privadas, quando sua preocupação tleveri<t ser a
definição de uma política industrial coerente, capaz
de, por si mesma, trazer recursos novos f''-Ha dinamizar a economia nacional.
Quanto a esse aspecto da importànd:1 de incluir-se o regime automotivo no bojo de uma política
industrial de cuntio geral, é muito esclarecedor f<!zerse uma comparação entre a conduta do Governo
Federal, quando da primeira grande onda de investimentos das montadoras no Pais, na décDda de-50, e
sua conduta hoje. Essa comparação é o objeto principal do livro De JK a FHC. A #einvenç;io dos Carros, uma coletânea de artigos organizada pelos professores Glauco Arbix e Mauro Zilbovicius, do DepaÍtamento de Engenharia de Produção da Escola
Politécnica da Universidade de Silo PDulo.
Para os professores, essa comparação é da
maior pertinência, no sentido de melhor <1valiar-se o
aluai regime automotivo, implantado a partir do inicio
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da prese11te d0c&Cia. i Ja década de 50, quando da
primaira onda C'} migraçtio de investimentos das indústrias CHJtomotll!ísticas, fomm negociadas entre o
Estado e as rPJ!timciol1<)iS guestões como formaçãp __
de mã.o-de-ob;·é\, c.;ue tipos de veículos seriam produzidos, locais de produção e outras. Para o Professor
Arbix, também docente no Departamento de Ciência
Política da Universidade de Campinas, "houve, nos
anos 50, uma visão sistêmica da indústria automobilística no desenvolvimento do País, ao contrário do
que acontece atualmente".
Um dos ensaios constantes da obra, de autoria
da brasilianista Helen Shapiro, professora da Universidade Santa Cruz, na Califórnia, mostra que:
"a partir das disposições estratégicas do
Estado brasileiro, a implantação da indústria
nos anos 50 foi fruto de uma verdadeira negociação entre as montadoras e o Governo, que
alterou planos de ambos os lados, redefiniu ritmos, prazos e o espectro das empresas que
finalmente aqui se instalaram."
Na segunda grande onda de investimentos, ora
em curso, o que se observa é que o País está perdendo a preciosa oportunidade de negociá-la de forma eficiente. Ao abrir mão de uma política de desenvolvimento, o Governo Federal obtém como resultado a guerra fiscal entre os Estados, o enfraquecimento do setor de autopeças e a falta de compromissos das montadoras na difusão de tecnologias e
na geraçf;o de empregos. Os professores Arbix e Zilbovicius lembram que o Estado não pode abrir mão
de seu papel de i.1dutor do desenvolvimento, e argumentam que as negociações com as montadoras
poderinm ter rno;lhores ·afeitos para o desenvolvimento do País caso fossem coordenadas pelo Governo Federal e demais agentes econômicos.
O SR PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Nobre Senador João Rocha, embora entendendo a importância do pronunciamento de V. Exª, a Mesa adverte que V. Ex' já usou o dobro do seu tempo.
O SR. JOÃO ROCHA - Já estou t~rrninando,
Sr. ·Presidente. Contando os apartes, eu pediria mais
um pouco de tempo, pela importância do pronunciamento.
O SR_ PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Ex' tem o tempo para concluir.
O SR. JOÃO-ROCHA·- Muito obrigado.
Sr. Prcsidc;ntc, r.gn"dcço 2. compreensão de V.
Exª, permitindo que cu ul:mpassasse um pouco o
tempo do mc>u [)ronunciarnonto.

SEGUE, i-IA iNTEGRA, DISCURSO
00 SR. SENADOR JOÃO ROCHA:
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l.:'m

todo o munao. par<~.

a

venda di.'

A analise mats cmenosa do presente e do iuri.ii'o-di niduSirtã: - Juron;o\l."tS. t~u como tKorre t!:ri rt!laçào J tclr:rOn1a celular e :::t televJs<hl
por assmatura. consutumdo. esses três. setores que terão enonne expansão
automoblitsuca no Brastl e no mundo. contudo. levara a recomendar
cautela muno ma•or na concessão desses benetictos Em pnmetro lugar. o

nos prox1mos anos A red1stnbuu;ão de renda decorrente do Plano Real.

7

aue cumpre destacJ.r e a tlagrante desnecesstdade de conceder tanta

por st so. provocou uma verdadeira explosão automobJilsuca. A

proteçào a esse ramo mdusrrml. com o flto de atrat-to para o Brasil Isso.

nacional de veiculos vem apresentando crescimento de mass de ~/o ao

porque o Brastl Jl sena destmo na[ural para essas mdustrtas. no arual

ano Apenas nos·dç1s pnme1ros meses do PIJno. em 1994. o trafego da

momento.

mdepend~ntcmeme

c1d~de de São P::J.ulo 'cresceu uma C ampmas em termos de volume de

de qualquer mcenuvo

cart'os

~Jda

O fato e que os mercados automobd1st1cos dos pa1ses ncos JJ
estão saturados. n;lo havendo mais espaço para a expansão das vendas
Por !!sse moii\'O. buscar os mercados emergentes para :;e mstalar e a un1ca
Jhemaova dJ.s montadoras se pretendem conunuar crescendo T::mto tsso
t:

verdade que os 50 mtlhões d!! automovets produzidos no mundo em 96

representam nJ.o mats qui! 73°0 da capacidade produtiva mstalada da
~a

mdusma automobllt'itJca
s~tor

c- de 21 o.
ij

nJ

Amenca do Nane. a c:apac1dade OCiosa do

Luropa 0c1denta!. de 33°'o. e no Japão, c nega a 50%
~·end!!S

bses mt.:rcados t.!ncomram-se em rctração As
Tl'presenr::.m art.!nas a
uni

ha

~:lo

::~ubsmuH,::lo

~r..:-.,tm(.'nto

hqu1Jo na) \'Cndas

Jn\'esum~ntos

l~resJJJcme Ja :h::;OI.:Iat,.Jo ~acJonal do~ Fabncantc~

c:

no t'uturo pro:umo. Chtle c: Bolivta gt!ra a escala necessana para

Vlablhzar novas Instalações e ampliações das mstalaçóes fabns J<l.
e~tstemes

Ponanto. o Br.1.sii .Ja

'"k VcJc:ulo:;

p::~tnmon1o t..lo Br:.~s1l na

..:nudade. a demanda
~uast:

hsc-

f 1

cJrro~

~)UtroS

o grande
d::~dos

díl

crcs.l.:eú de 960 md \'eJculos em 1991. para

I _I mdhüo em ''2. quase

tmouJ::.mnall\l t'ntrc-

~

atraç.:lo dt• mvesttmemos .. Segundo

n:.~ctnnal

~o:rt:~'tml!nto \(.'n1~;moso.

mamrl·~

men;Jdo ele automove1s

de

:li milhão

~m 1..)4-,

ta)\ ~rnos

Estaduats
Infel!zmcme.

"..:nadm...:s.

úes~nvoh·lml!ntO

..:onstttUiiJu Dl.!'los

drro~

l.le mil cilindradas

r·:der:.tç5~> .-\

"''.OTl'~:.<l

J1l

Prestd~ntc

Senhor

t!lJUl\0(.:0~

m~.:orreram

Senhoras
numerosas

\!

Setlhorcs

t)mdades da

torrna i:!m:omraJa pdo Gm·(!rno tle um Eslado da Reg.1âo Sul

p:.tr.t Jtr.llr uma montador:l·r·rãnt.:esa rÓ1 a p~rtlctpação >OCietana di!' ~oo;,
nu t:Jflltal .:

Ja

.:h;~mada

lmh.l popular

J

doac;:io tk um terreno no vaior di! I~ mllhót!S d(! do lares

1

l

Fundo de Desenvol\'smento de Industrias Estrateg1c:as - F'und1est. com o
LJ:Ual conscgum levar para seu terntono a nova fãbnc:a da Mercedes-Benz.
Uma terce1ra Umdade da Federnção consegu1u uma fabnca de camanhões
t!

J~,.•-;~,"n' (l)\ 1m..:nto

nt!sscs

c:sse GoVeni? Vm Estado dil-Rejpão Sudeste cnoU Um fundo denommado

pl!IO

..llteraçôt."s

a comprovar o i:!qUivoco

reia é'StabllidaJr;;: monetJJIJ. pelas

..:

Lssas

pnm~mo.motl\'0

r<.:pr<!SI.'!1tJ.JO pdas [lOitiiCaS 1.k rolpudos :n~Cnti';OS palrOcmadaS pelo<;

neg:ocio·~em rendendo v1va polêmtca. com aspera~ cnucas da oposição a

t';.u:lltdudes na nhtenç:lo Lk fmancmmemos flara aqwstção de
111.1~0"

..:orno arirmamos antenonnente.

cm acenas cmco anos. fo1

yuas~ JOO~o

IJtCJft.!S

e 1.8 m1lhào em 96

~ra .

J;:suno n<l.tural .: l.lbflg:atono dos 'nmos tnvesumentos da tndustrra

·\U[omotorc'.> - ·\n!Jvea oucm admHc. cm matt:na publicadá na -Gazeia
\krcanul do d1::1 3 1.k Julho

da mdustna automobii!Stlca c: a mserç;lo do Pats no

Mercosul A soma das demandas de BrasiL Argenuna. Uruguai. Paragua1

Jutomoll\il. sendo esse apenas o

J..1 m1 Bri.mi a snuaç:io. em lermos. de mc:n.:ado. c oposta E o

proontl

Alem desse cobtça\·e! merc:J.do mtemo. um outro fator
dcter'mtnante pJra tomar o Brasil um desuno naturJI para os novo)

de carros no\'OS

Jos usados que )a esgotaram sua v1da

menos de JOO m1l ve1cu!os ganhar.Jm as ruas

-.:omunturass.

p<Hl'r.Jcral qut: o· 'mercado

na alta rdac.lo lwhrwme por

l't'ICII!o.

\'teram

pcrmmr

hrasde1ro JJ. cncerrava
Jtualmemc snuada em

<nrml J-.' '-1 huhnamcs 1'1H '..:1-:ulo b-.a rt:I.:J.,;Jo e muno
"1l ~:~mr.H:..u• .itl (Om J~ ~·\~"ilt.'nt~''i nJ l.uwrJ. Oil'i

r:J~,·ada

n.:o apenas

ômbus da Volkswagen. oferecendo a postergação por cmco anos no

pagamento de 75% do lCMS e a mfra-esuutura na porta da fábnca Outra
(01 amda ma,1s

longe~

cnando um programa espec:Ifico para atrasr

mdustnas ;J.UtomoblltstJC3S. o_ Proauto Traia-se de uma linha .de creduo
haseJda no \'alor de\'Jdo do ICMS

f-.sWd11S t 'n1Jns e no
\tas- (.'fllrc toJoS" ás -ni:gõóos. o
J~uck ~n,or,,ndll .1
t

lH.'.ncr:.:d

i\-h1tor~

ma.i~

wnteitado tt!m Sido

Coriformc os wrmos des:;,c a.:ordo o

;o\crno J0 Estado e!rnptcstara a cmorcsa todo o dinbeit"O nc:ccssano a
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sua

m~tala~ilo

tis1ca. no total de 335 m!lhões de reats. representando mais

dolares por cada empregado que ·a Ntssan vma a contratar O Ohto dçu

do que o ICttal dos investimentos realizados por muiws Estados em

mcemtvos a Honda no valor de 16 milhões de dólares. e o Kenruck;o.. :1

1996 Desse valor. a GM embolsou uma parcela de :!53 mllhOes de rea1s

To~ota.

antes mesmo do

O

embora tl:!nham ficado mutto aquem do recorde braslietro de 500 mtlhees

empresumo devera ser pago em dez anos. apos carência de c:mco Sobre o

de rea1s - ou 3-85 m1l reats por posto de trabalho -. essas mtciauvas dos

tnlCIO

das obras de terraplenagem do terreno

no valor de 125 m1lhões de dolares. Entretanto. vale ressaltar qu:::.

valor h)mado. a empresa pagara JUros de 6% ao ano. sem qualquer

Governos Esta.duats none-amencanos redundaram em escândalos e no

correcão monetâria Para que se faça uma 1de1a do que 1sso representa.

encerramento de algumas carre.ra.s poliucas

basta lembrar que os empresumos mats favotãVeis-dõ -aNDES ·co5?cüii

SenhQ.c_P_rç_su;i~me_.__S~nh_o_r_a_s_

e_ S_enho_res S_enadores

correc;:âo monetana ma1s JUros de 9.6% ao ano
Se. de fato. a gravtsstma questão do desemprego deve estar no
Alem de garantir empresnmos super-subsidiados. em alguns

btados o Governo pagara todas as obras

d~

mfra-estrutura para a

(OnStn.Jção das tJ.bncas e ma1s os iJcessos rooov1anos e ponuanos E as
\3ntagens não param por ai No caso da GM. amenonneme Citado. o
Estado linancmra. durante 15 anos. o capital de giro da empresa. no
equivalente a 9% de seu tiuurarnento. o que devera representar cerca de

I 00 mtlhões de rea1s por ano. a serem pagos sem juros nem correção Os
mcenuvos estender-se-ào ate o ano de 2036

centro das preocupações dos homens publ1cos. não devemos esquecer ot't!
as modernas fâbncas di! automove1s. com mu1tos robôs e mdtces
alusstmos de produundade. oferecem cada ve-z menos empregos ()..;
po11a-vozes do segmento costumam alegar.

~m

seu lavor. os empregos

rnd1retos gerados nos setores de autopeças. venda e
esse argumento. no entanto.

~

pos-~o~enda.

Mesmo

_questJonavel Uma pesqutsa que med1u a

capactdade mulupltcadora de mào-de...obra de 41 setores da econom1a
- mlc-Ional- classificou a mdUsrna automobdtstJca em l 0° lugar. Na pnme1ra

Um dos contratos entre Estado e montadora redundou não

colocaçao - o que para nos não consnrut surpresa - ficou a agncultura

apenas t!m contestações poliucas. mas tambem em ações JUdiCiais~ Üm

Em segundo. tercetro e quarto lugares claSSiflcaram-se os ramos d.:

pamdo da oposição buscou -com sucesso - a Jusuça para tornar publicas

confecção. mobthano e construçlo ctv!l

os termos do neg:octo. que o Governo do Estado tenta\·a mc:ultei-éfn s1g1Io
Uma outra agremiaclo promete procurar o Judtciano none-amencano.
para ac-nunc1ar o aue considera ··chantagem" da momadora 1anque contra

A verdade e que

pelas

travada

Unidades

--ª-

da

guerra Jl.!senfreada por mvesumentos
Ft:deraçào

possibilita

as

empresas

automobllisttcas terem custo zero na mstalaçlu de suas fabncas

a comumdade local

Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Senadores'
Senhor Presidente. Senhoras e St!nhores Senadores
Como J:l

mencionamo~

O propno fato de q_Pode_r _PUblico çonçed_er tanto mcem1vo a
o movei pnnc1pal da ação dos

Gn1.emos E:>tadua1s no conceder tantos bcmetic1os as montadoras de
outomo\els e o deseJO de favorecer a geração de empregos
ramb~m IJ
mmJffi(l

~1as.

como

tivemos oportunidade dc:: refcm. parece não ter havJdo um

de cuJdado com a analise J:1 relação cus10-0eneiicJO dos

t<l\orccJmemos or'erectdos Num dos wnmuos c::ntre Governo Est:J.dual t:

um segmento mdustnal Ja ~stabelecJdo e robustecido no Pais e altamente

crmcavd. Esse fato e amda ma1s crJUcave! quando levamos em conta que
esse

segmento

prec1sana

lazer

n_ovos

mvesumentos

Independentemente de quãlqut-r -mcenuvo. tendo em

VISta

no

Pais

sua snuaçã.o d~

mercado no resto do mundo No entanto, criticas amda mais severas
devem ser f~1tas a ausênCia de caLHelas na concessão desses benefic10S

montadora. consrderando-se que a nova fabnca orerecera I 30l! postos de
rrabalho c que o custo dos mcenovos garant1tJOS pelo

Go~·emo

Refiro-me ao tãtO dt! qUe.

ascendera

ilO

negociarem -cOm as momadorãs

na mar:; conservadora das prev1sóes. a 500 m1lhões di! re;::us. ar mdurdos

os Governos EstaduaiS n.:lo cu1dam de se precaver contra a poss!b!IJdadc:

os l!mpresumos

d:.: encerramento das ats\'ldades das empresa;.. g:aranundo os mcenuvos

com !Uros nt:!g:atl\'05. JS rsenções

tnbutan~

.: <l.S obras

lis1cas. chegaremos ao absurdo numero de 385 mil reats por cada pos[o d~

~em exigir. em comrapanr-d.i o compromú;so J~ produção de uma

trabalho

detenmnada quanudade de carros por dctermm.ado penado de temp.-1
levando-se em conta os
Çje e que ISIO serve de algum consolo. podemos reconhecer

qu~

~ena

ante~cdcntes

das c:mprcsas do setor. essa cautela

de todo rccomendavel

a generOSidade de nossos Governos Estaduais não e uma e.xclusJvldade.
L'nrdades da Federação estadumdense andaram

A General Motors por exemplo. abandonou a c.:Jdade de fltn1.

tnlhando o mesmo cammho N~nhuma ddJ.!i. contudo. 101 tão longe ()

no M1ch1gan. na dec<1da passad.a. provocando devastadoras consequencJas

c:-m tennos mund1a1s

Esm.ao do Alabama pagou 170 mil dolares por coda emprego gerado pela

~tlClat~ ~

Merccues Benz A Carohna do_SuJ_atraJU a BM\\' c:onceaendo-lhc 79 mil

U.: f-hnt esta•,J obsokta.

do!:nes por posto de trabalho cnado O Tcnnessee

d~sembolsou

11 md

(.!~t3va

r:

c-conõmJ.:.as

mesmo

Pod~r-st:-1a
ma~

a:iSlm.

ate argumentar que a tradiCIOnal planta

a umdade do. Vnlkswagen na Pt:nsm..i.ma n;lo

a empresa tCchou

SU..IS

portas 1.kpo1s dt:

t(.!r

rc..>ceb1do milhões de dólares er-:1 mcenuvos

s~m

Quanto a esse aspecto da 1mponâncJa dt.!

A umàade da GM em

Yos1ianu. no Mtch1gan. recebeu benefictos ftsca1s por mats de· ctez anos.
ate aue.

.....
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av1so prev1o. resolveu mudar-se para outro local. Como se

ootlc: v.:r. não faltam mouvos para que nos preocupemos com a mcUna

, Agas!a 1997

mclutr-s~:

o reg1me

automouvo no boJO de uma pohuca mdustna( de cunho gera!. e muno
esclarecedor fazer-se uma compar~~~?___en!r~- ~ co~_d~_UJ__ dç__ Ç_oyçroq __
Federal quando da pnme1ra grande onda de mvesumentos das montadoras

dos Governos Estaduais em acautelarem seus mreresses. em face da

no Pais. na decada de 50. e s:ua conduta hoJe Essa comparaç~o e o Objeto

poss1b1hdade de as montadoras aufenrem Iodas as vantagens oferecidas e.

pnnc1pal do livro De JK a FHC. A Remvençào dos Carros. uma coletãnea

r:n[ãO. s1mplesmeme encerrarem suas atJVJdades.

de amgos organozada pelos professores 01auco Arbo.' c Mauro

Lamemavel. ouuoss1m. e venficar que o Governo Federal. ..

atem de omtm-se na coordenação geral da pohuca mdustnal para o Prus.

ZdbovtCIUS. do Depanamento de Engenhana de Produção da Escola
Pohtecmca da Umverstdade de Sao Paulo
Para os professores. essa comparação e da maJor pcrtmênc1a.

tmcJaU\'3 que evttana o enffentamento fratrtc1da enae os Estados.
~ngrossa

e!t: propno. o cabedal de favorecimentos lnJUSUfJcados a

no senudo de melhor aval1ar-se o atual reg_1me automotJ\'O. Implantado a

1ndusrr1a aU[omobthsuca. A Folha de S. Paulo. cm ednonal pubhcado no

pamr do JOJCIO da presen.::_ d-~~ada. _Na

dJ.a 4 dt! runho. fa.z duro quesuonamemo da cnaçào de nova hnha de

onda de m1graç.io de mvesumentos das mdustnas automobJIJsucas. foram

c;reduo do BNDES para beneftc1ar o sctor S.;:gundo o prestJgJoso d1áno.

neg:octa.das entre o Estado e as mulunac1onats questões como formação de

.:LDro\'e-se

ou nã.o o reg1me automouvo defimdo pelo Executtvo. ··.a Ultima

di!CISào do BNDES parece

1r

além do que t! razoavel e mesmo legmmo em

tennos de pnvdeg:1os a se tores considerados pnomanos pelo Governo

d~~da

de 5G:_ quando da pnme1ra

mão-de~obra. qu: u_P'?'~ d~Jculos ~n~JE_pr~uzJdos. locaiS de

prod!Jção

e outras Para o Protessor Arbtx.. rambem docente oo Depanamcnto de
CJêncaa Pohuca da Un1versJdade de Campmas. "houve. nos anos 50. uma

v1sâo SIStêmJca da mdUstna automobthsuca no oesenvolv1mento do Pa1s.

E contmu.a o penod1co

ao comrano do que acontece atualmente "

"Alem das va.nta2:ens 1..1 ofcrectdas as
monL1dora:s. o banco dt! tCm""emo l!statal coloca agora a
d1spos1ção das mulunacJonaJs do sctor uma generosa
Jmha de credito. com taxas de JUros menores que as de
outras hnhas oferec1das pela msmu1ção "

Um dos ensa1os constantes da obra. de autona da bra!ohantsta
Helen Shap1ro. professora da Un1versu:ia.de Santa Cruz. na Cahfórma.
mostra que

Acerca da JUStificam. a uuhza.da pela msutuiç!o de que, por
sl.'r considerado de

ms~:rçôlo

"a panu das dtsposlçOes estrate~.~·J.s do Estado
brasllearo. a Implantação da mdusma ~os anos 50 f01
fruto de uma verdade1ra negoc.J.ção entre as
montadoras e o Governo. que alterou planos d~ ambos
os lados. redefmtu ntmos. prazos t: o espectro das
emoresas que fmaimente aqu1 se mstalaram ··

mtemactonal. o sctor automouvo pode pagar

tinancJamemos segundo a taxa obuda a pamr do custo da. captação, pelo
BNDES. dt! recursos no extenor. a Folha questiona com cons1stênc1a
!og1ca urefuravel

"Ora. se .as empresas do setor stl.o consideradas
de · mserç:ão mtemacwnal'. por que não de1xar então
que elas captem por s1 mesmas recursos no mercado
global'"'"

Na segunda grande onda de mvesumemos. ora em curso. o
que se observa e que o Pais esta perdendo a prec10sa oportuntdade de
n~_goclá-la __

de forma eficac:nte. Ao abnr mão de uma polmca de

desenvolvimento. o Governo Federai obtem como resultado a guerra fiscal

entre os Estados. o enfraquecamento do setor de autopeças e a faJta de

E prossegue. com a pergunta ma1s relevante

compromtssos das montadoras na d1fusão de tecnologias e n.a geração de
"Se a JUSUflcatJva para tantas benesses federais e
outras tantas oferectdas por Estados e a atraçâo de
mvesumentos. como exphcar que o Governo se
amec1pe e ofereça JUStamente os recursos que sua
polmca mdusmal sena capaz de. por s1 mesma. trazer a

econom1a do Pais, ..

empregos. Os professores Arbtx e ZilbovtcJus lembram que o Estado não
pode abnr mão de seu papel de indutor do desenvolv1mento. e

argumentam que as negociações com as montadoras podenam ter
melhores efenos para o dese~_volvtmento do Pais caso fossem coordenadas
pelo Governo Federal e demais agemes econõmtcos

St.!nhor Pres1demc.

s~nhoras

e Senhores Senadores

Com eteno. esse quesnonamento e Ja maJOr re!evá.ncta Sob o
pn:tl!\10 Jc amm mvesumentos. o Poder PUblico

~caba.

de propno.

Marco Aurélii) Bedê. pesqutsador do lnsututo de Pesqu1sas

TecnologJcas. analisando as

dt~~~-tç:õ~_~a ~!~!__ p~i_!_tl~-~ ~~:~tom~t_l~_.

afirma que elas mantém "elevada proreç:lo tanfana par3 as montador.lS _1a
r~duzem

!n\'esrmdo p.ara as c:mpresas rnvad;J.s. quando sua preocupação devem1 ser

mstaladas no Pa1s. elo mais forte da cadeta. t:

a detinJÇ:lo de um3 pol! •. .:J: mdusmal coerente. C3paz de. por SI mesma.

prot~ç:lo

trazer recursos novos para dmam1zar a economia nacional

m-temacJ~nal :. Para o pesqu1sador. J proteçâo as mon1ador.1:s n.1o

v1o!cmamcmc a

da mdustna de autopeças. expondo-a a acurada c0ncorrenc1a
SI.!'
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IUSutka. cmn.~ outr.)s mou·.o~. piJruut.! nd.o s\.· íf:JIJ de um~ mduc:.tn:t de
d!L~r.

alia tc:.:nolugta. 4w.:r

dt.: to..".no!n!:ta

rad~e.:atmL·rnc

tt!nCc J. ~t:r:lr um crcsc;m~.:nto r~..·~.Hl\'i.H'ilt..'nt:.: r~·.Jucno •li.:' ·.:mpn.:~o::. ·

geraçjo

emprego~

tJc

JJ

J~

tiUt.'. JO ~ontr<lrto. ~mrcscntJm m:.HtH 1"1ott'r1Ct;,li j,;

mdusmas de autopcças

-.·ncomram-sc
h~I!::J.

conc:orrcnclu mtcmJctonJI

't::ita a

~·nlt:tl\

d:: !mponac.1c de :1pcnas

2~0

~~~.

•l

mo

Jl.! trnpt:mt:...;J,,
e~.:onmm..::..:.

;-,r:nhor

PrC'sHi~nh: S::nhor.:~.s

c St.:nhorcs St:nadon:s

J

amomnbda~w.:J.

mausl!IJ

a~~ m~..·.,:ntt\o!i t;ovcrnamcntat~

Jtual pni!uca

t..:m

desncccssana. suo~.:rriua D~ns

montad.orJ:i

JS

s-:~

..:nmo rnm.:1r.J caractcnstJca
tJ

unham o 8rastt ~.:orno
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Essa
mcenczn~

numenca c:\'ldcnclll dt: m::metra muno clara as

\Wtdas pdo sctor agncola nactonal ao longo dos ulumos anos

Ub::>l!r\C·!l.C que no ano de 199:! a

produ~.Jo

de maqumas agncolas desceu

a !>CU patamar m;,us b::u:'\o, tendo saado das tllbncas
meno~

2~.1 m1l

umdadcs.

úe um rcrço da melhor marca htstonca. aung:tda em 1986.
~o

mil umdadcs

d~

·t.9

ano de 1993. observa-se moderada recuperação. com à
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rrnpreeado foram produzidos 15.6 \'eiculos. m1is do dobro que 15

anos

antes~

Na mdustrm de! maaumas &lgncolas automotnzes a e\·oluçào

101 muno semelhante Enquanto

~m !983 produzta·sc I. 7 maquma por

cadil -~mprcgado. \!m !1.)9"' ta eram 3.-1 .maqumas por empregado.

co.\atamcomc o dobro' Como se pode \'Cr.

d~pos1tar nesse

ramo mdustnal a

c-sperJnç~ d~ rcduc:lo do d~scmprego não parece muno sensa1o

produção de mats de 32 mtl umdades. tcndênc:ta que se tOrtalecena em V..J.
Tentemos

4uando chegaram a ser produzadas 51.3 mil umdadcs Lamemavelmemc.

porem. a produç:'lo voltou a dedmar em 95 e no ano passado. quanao.

mats uma

\'CZ.

baaxou ao pat&l.mar di! ::!2 mtl unidades. As li mil unadades

produzadas nos cmc-o prameuos mC"ses do corrente ano nilo autonzam

a\·ahar.

a

agora.

da

contnbutção

automobtlisttca braslleua· ~a o esforço de exponação

numeras.

c~

ll}l!h3:re~

_9e ___ d4:!Ia_r~~·--~ngl()obando_ as

mdusma

Vamos aos.

e~portações de

auto\'Ciculos e de maqumas agncolas

prcv1são de melhona do quadro

Passemos agora aos dados referentes ao numero de empregos
~ohrero~

ofcrectdos pela mdusma automoblllsuca nos ulumos 15 anos.

.:xprcssos em mdhan:s de: pessoas
1983- 119.1
198~-130.1

1983- I

~90.~

198~-1751.4

1985- 1.873.1
1986- 1682.T
1987-2.756.4
1988-3191.5
•1989- 3 174.8
-19'10~ ~ ~09.7_

1985- 1<5.8
IYSó-157.7
19X7- 1~1 ~
1988-138.7

T99t~_nz_:9 --

19Q2- 3 375.9

1993 ~ 2.965.1
1994-3.138.8
1995-2 864.1
1996-3 070.5

1989-1~3.6

199/l- 138 4
19t.)l- I:!..J "l
J~N:!- 11~ 3

-1997Tate a·mes. de m<ilol- -~-~n2.1

Jl.)l;)}-\20.6
\

4 ~-1.-

I

1:~

1''95-1::1.5
l~ltlO-

\\4 ti

Esses numeros mostram

[9..:)7 lmr.:dJ:J considerados os

~Jnco

Tt:mos 1.!\'tdenctado.

pnmctros me-ses do ano1- 113.7

di.'

muru~ITa

cnstahna.

nessa sene

numcortt:a. o processo dt: automauzação das lmhas di! montagem da

tndusma automobal!stu.:a

:\tl!nle-sc: que o 'emg:moso aumento na

produ~ão di! aUlO\'I!u.:ulos a panar dt.: 1993 não representou qualquer

mt:rl!mt.·nto Oll numl.!'ro dt.: postos dt.: rrabalho olerecados Ao contrarao.

11 •

autO\etculo~ no pl!nodo de &3 a 88 e o dech01o

no.$ a_nos d~ 9ü e 91 Em

L99_~ _fui_-!..:

quase 3 ...1. milhões de

dolar~s

l m_e:lhQr rn~rca__ hlSIQrtca_. com

_

Nos anos segumtes as

c'

.:"i.ponaçõl!s manuveram·SC sempre pm,tm'-ls ao patamar de 3 milhões dr.:
do lares

o~

numcros relércmt.:s ao ano passado c a este ano sJ.o os ma1s baaxos de toda

7'olo entantO. talar de C'.'\pnrtJt,:ÚCS ISOiadamcntl.! Slgnttica ffillllO

a :,l!rtc. muhslant~.: JS prudw,:ót!s recordes dt.: I 8 mlih.to c 2 milhões d.!

pouco U qur: tmpona dc t:J.IO c :.t\alt<tr

~ ~al.lnc;a

untdJ.i.k·~

nesse parucular. no; dados ri!\'C'_Iam

a

rc.·sp!!cmamcnrt.: [ tntercss:mt~ ohscrYar que a produção d ..·
r.i~

püu<.:u maas

l l malhii.o di.!

m:.lUuma:, agnL"olas. utmm cu
•.um

pa~saJu.

bras1l.:am no penado mats recente.' L1n I ~11.1,.. :J.S nl".oonac~~" de \'etc r· . ·•

superaram as cxponaçó..:s cm g1 S ·

ilno st::ra amda ptor. pots apenas r

l :>~1.· k•nom ..·rw .tpJrc..:c d~· m:mcua amda mats \.ISI~'.!II.[uanoo
~

.~tt•nlc.",.llllll'•

;,.p,,~··"

.1

~.t.l.t

..,n!·r~,.·

u numero

u..·

autO\elt.:u!n'i wodu7.tdos .::n

\.'lnpr1..':;JJo a1ul a ano I m

',liL,lf•.t ..·ram 0/•IJUlh.iu~

;:, ltl ..·r,, 11 \ ..1

J~.:

1

1~"-1.

p.&rJ.

~..:;tl!.i

t.:mpn:?:t..l{r

7 ~ .&UtO\Cit.:ulos por ano [ 111 l'.l~~ ..... ~t·

:> Lrn I 1N3

r.k .:wtomovets tem

'-luase 160 mil pessoas Ja no

a produ!;<io l.k mats Lk' I. K mllhào 1.k umdadl!s empregou

:111ngau

·:

c:omcrçial do sctor. E

Ltnrortac;)\J

.. aJo um; da::. m<:l.lor.:s rcsnons::n c." I~ ndt' . .I~ n Ja balançJ comcrc1al

apenas li-+ mii.Pcssna~

:

lJllt!

J98ó. t:mre :J.uto\'elculos o:

untdad~.:s ~.:m

n 1rahalho dt::

áescJmenlo das

aceniU3êo

.:...-ponaçóes brastletras di!

~.:h..:ga\a ~

13 f: cm

JlJ'-15

para

c.:.:H.Ia

6~:?

·~~

ik'\ tk dolar('<=
1

,1~ :1m :•..:mestre

malhõcs de dolari.!S 1·:11 '1-Jii',-n,

n.·Jbladas no pnml'tro Sc."tnC::.tr,;

r·

·~~ \c.".·~.:ulo.'i.

•I m:·,r.::.r.(Ji1 a~ ..:;\.Jil .,

t'uram ~n~< supcnorcs a:-> ~t·LI:.ts

llll'rCITIL'lltn Jo
,li,:

J,:fl~llll.'ffi p!D['ICH

Jutupc'-:.J:-. n 1kftLH

11111hô.: .. ,J.: Jdl:.u ..·~

pult'll ·l~

no~ S1..'l~

p11t11•

·) ..........uw l! ...

o

. ·-~ ,J,'
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Essa situação<: consequi!ncta J..: o
tncenmo~

aquc:las

tisc;:us. para as montadoras

\.lUt!

mstaladas no Pats. como. por

JJ.

r~game

auiOmoti\'Q garanm

se est.:lo msmlando e para

~xemplo. i.l

reduç:lo de ate

tn\'~Stlm~ntos

aqucctmento da demanda domestiCa

por vetculos.

~0°0

tambem t!Stâo

comnbumdo pura o aumento do detictt as empresas que estão chegando
P3tS.

as quats estão 1mponando

I!

mvesundo nas__ ms_t_al_a_ç_õ~_s_

trarão .a solução aus gra\'es problemas nactona1s como o

tlesemprcgo e a ..:it:s1guak.ladc r~gtonal

das ahquotas de tmportaç:1o para msumos e peças. Dessa tOrma. alem do

ao

Agosto 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

~ui!

:"'Jo

se retere

.1

questüo do emprego. .1a tt\'emos

oponumdadc de venficar. com abundância de dados..

(!U~

as montadoras

produzem cada \'eZ míl.ls ve1culos empregando cada wz menos pessoas

d~-~~!!5:

parqut!s tndustnats
t--io que concerne ao problema da destgualdade reg1onaL as

Por

d..:rrade1ro

\eJamos

os

numeres

relativos

aos

tm-eS[lmcmos realizados pt:!'la tndusmJ automobthstica no Pa_ts, rcfr:mnda:se ao ano dt! 1995. neste caso. os ulumo:. dados prec1sos dtspomvets Os
numeres estão expressos
~ m;~.qumas

~.:m

milhões de do lares e englobam autovetculos

perspecm·as não são ma1s alvtssaretras Ate agora toram habtlitadas ao

reg1me automom·o pília asReg16es Sul e

di!- maqUina~

rodOVIanas c: agncalas Ja o programa voltado para os Estados do

Oeste. Nane

agncolas aulOmomzes

suaeste 141 empresas. mciumdo

fabrlC~iriiCs-ac-,ilúopeÇãs~~riOüSfriãS--

montadoras.

~

Nordest~_

atram

:::!~

Centro~

empresas 1 Do montante de

m\'esttmentos esumado effi-CerC.l·d·e- 20 b1ihões d.e dolares para o conJunto

I 983-406.6
lg84- li IA

do Pats. cabera as Regtões Norte. Nordeste e Ct:ntro...Qeste uma parcela
de..

1~85-517.3

I Q86- 576.3
1987-656.3
1988-637.1
1989-670.2
1990-995.0
1991-937.9
1992-944.7
1993-967.1
1994-1 310.7
1995- 1 799.6

bilhões de reats 1 Para o

:::!.75

meu Estado do Tocantms

·espec1t"tcamente. est5.o prevtstos mvesttmentos da ordem de 31.8 mtlhões

oe·reaK- Pam o
~5.J

COnJunto da-RC!tãONõfte--:-a51ff\.'e!FSOes-âeve-râo-secde--

rrülhões- de reaiS.---cõm: certeza. rtão-se pode dtzer que tenhamos

ticado com a pane do leao

St:nhor Prestdente. Senhoras e So::nhores Senadores

Essa sene nos revela o expresstvo aumento dos mvesumemos
realizados pe!a mdusma automobtltmcn no Pais a pamr do ano de 1990.
quando o mcremento f01 proxtmo a

50~·0

comparnç~o

Voltamos a afinnar que

n~o d~sconhecemos

a contnbutção

qui! a mdusma automOII\'a deu ao desenYolvtmemo nac10nal ao longo dos

com o ano

ulumos 40 anos O que deseJamos ressaltar. apenas. e que o desmedidO

antenor Novos degraus foram ga::;.1dos nos anos de 9-\. e 95. quando. por

mvesumemo de recursos publtcos para mcenuvar o fortalectmemo desse

ma1s duas vezes. os volumes d:: mvesumemos sofreram acresctmos

ramo da mdustna n.lo se JUStifica

em

supenores a 30% Dessa fonna. os Jn\'esumemos reahzados em 1995

foram 2. 7 vezes supenores aos efetuados em 1989
Isso poraue. de um lado. e tlagrante a necesstdade de dotar o

Pats de uma mamz a.: tmnsportes maas equlltbrada. com uma i:nfast:

tnfonnações divulgadas oela 1mprensa dlo con1a de que o
\Ciume de mvesumentos contmua em

ascensão Esttma-se que a medta

anual para. esta segunda metade da decada de 90 devera satuar-se em tomo
d~

3.6 bilhões de dolares por ano. montante trés vezes supenor a media da

pnrnro1ra tne[ade da decacb e sete \'ezes supenor a medta de :nvesnmemo
I ........

~~

'1th

-..~.;.

au

E unponante

aQUI

re5salt..lr. porem. a lmposstblhdade de

dctcrmmar quaJ parcela desses montantes corresponde a tmponaçóes

J~ ~ns

de capnnl e ouuos nens - o que contrtbut para o desequtlibno d..:

muuo ma10r aos tr:msponcs
representara slgmtk:J.tt\a

metro~ferrovmno.

~conomta

marmmo e Iluvial. o que

de recursos e redução do t:lo falado

custo-Brasil. d~ outro lado. sob o ponto de

\'ISta

do desen\'Olv!mento

harmômco da Nação. urge esnmular a auv1dadc económ1ca que e a
verdadeira vocaçilo deste Pats. a atJvJdade económH.:a CUJO robusrectmento
1mphcara a redução das desigualdades rcg1ona1s a mtenonzaçào do
desenvolvtmento

~

o ílhv1o das pressões socJats nas grandes metropoles

do Sul e do Sudeste Refiro-me. e\'ldentemente. a atl\'ldade agncola

'lassa balança comerc1al -. bem como uo n:mgresso de lucros ~
J11

1dendos antcn.v.,

1lc ... meudos ao C\ tenor

JiJ esta nJ hora do Brastl parar de avacar p.:ra St uma rcaildadt!'

Vue o volume de mvesumen. os e c.xpress 1\ o n;J.o
.~·:3L

r-

que cabe quesuonar

e a c:fcw•.-a wntrtbU!ç:lo

St!

i..JUt:

n~o

ea

~ua.

mas

d~

outros patses. e tratar de se concentr:J.r na sua

podt:

4ue

esses

wrdade1ra vocação iJuantos t:mpregos podrmam st:r gerados no campo
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Lom os recursos
oJJS montac..iora;;.

O':> Go\·cmo$ Estaduais l!Stào coiocando a JJspos1çJ.o

1

mt:r~:cer

nossa J.tt:nç:lo
Lrg~

uual!ticat.::i.o
r'1~tra ser o cct1..":ro

b .. tc: /'.!IS :... m HK;.:u,;:io
..tgruru.:~.:u:ma

tulh(k:-.

J~

n:soonucu . ..:m

Uo mundo

c<.~.mpo

ao cstOrco

'-!1!

.\

ror I:::!".., do PIB nacwnal Dos -17 -

jl!l)tl

dolar"s <Ju.: 1.'\oonamu!.

ll

;mo passat.l.o.

m<.~Js

s~.·ra

c:-.port.:lc;Jo

lL:

37'l'l

~ornnbuH,:ão

rt..'suh..tram da \ c:nda de r.rodutos agroo<.!L"Uanos Estl! ano. a

Jo

:umla ma1or hso apcsar das

barrctras mLusutica\t:Ls uue são amposras aos nossos produtos. tal como

Oi.:orre com o açucJ.r

~o

da

constru~3o

dos tfUe mats abson e mão-de-obra.

u~ ~..:nr1cO!i

cm 1dassemos os necessanus

L'

a::~

bovmas

~,;arnc.:;;

~srorços drplomaucos

barrearas. não tenamos ma1s p·rablefnaS

Se

sumas

I!

pilra derrubar essas

de detTC!lriã-baiiliÇa cOníefCial

..:~1sc

por que

Jmob!ltilTIJ.

tr:!cU..:lOnaJm~nt:;

pamcul.::mm:m~.:

J

~uiut,::.o :~.;.:.:

qu.: o Governo F.:dcral encontre uma

pas~a

a rna1or c.:onstrutorJ Jo P:::us

~.·

uma.

dJ~ mJ.IorL'~

r~~:.:ntt!mcrüc

_:,,

dui:rent~.:mt:r:~:.:

mundo. a Enc.:ol Embora atravesse d1tkuldadL'S. a EncoL

JJ.S lllSlJtüJçõt.'S TiPanct:lf:E--que

'.:.:·:

J ...· m::!"!'•f

rccCoeram socorro 1..ll'

Governo. tem património líquido positi\'o o t1U..! pcnmre .:m:ontrar 1.:rrn
solução que não represent..: ânus
~mpresa

qu~.

p~ua

os .:or'rcs puhhcos

frJt;.!-SI.!"

oc

li!:; ..

sozinha. i.!mpreg:a\"il. ate poucos meses :mas. 20 mil

pessoas. correspondt!ndo a quase 20% dos empregos

ni~rt!Citlll..,

pciu

caojunto da indústria automobilística do Pais !:l:: queremo!'! ._·-.omulilr

geraç_áo de empregos. quem mt=rece ma1s mcenmo:. . .l

J.

mdusma

iltJtomobilJsuca ou a de construção Ci\'ll'l
E Jil que estamos falando de agncultura e Ot: dl\. ersJfiL·açào da

matr z de transportes. nóio podemo:; dc1:xar dt: refcm um dos ma1s
Importantes projetos deste Pai!>. a ferrov1a Norte-Sul

qu~::

AtOra a 1mpon:àncla mdi\'Jdual Ja

t:mprc~:a

como granac

não

t:mpregadora. a muaçâo lia Encol ml!rec:c atenção governamental por

pnonzar a contmuJdade dessa obra fundamental. qut!. ao cruzar o

mmos moli\'OS T~ndo cm v1sta sua liderança no SI!! or. sua evenlUal

temtono nac1onal de ponta a ponta. tJvorecer<! o

Por

~secamente

de nossas

L!Uebra tt:rm gra\"ISSimos rctlexos sobre a credJblhdade Jo segmento c:omo
todo Hu.rc.

Encol tem 700 empreendimentos parahsaaos

saifas. com custo reduztdo. ass1m contnbumdo parJ o barateamento dos

llffi

preços mtemos dos alimentos e para a maaor comp(!t!tlvaJade de nossas

-lO mtl mutuanos atlaos

e."<ponações ag:ropecuàr1as.,

J

ma1s d::

poupadores restasse 1rreparavelmente lesado. I! de dU\tdar que alg:uem
ameia se arnscasse a comprar JmoveJs na planta AtinJI.
m~rc~.:t:

No que se retere &.o transporte lhJq::tl.
H1drov1a AraguaJa-TocantJns. l1gando Bt:lem do Para

pnondade a

:J. ..\ruai.~.

em Go~ã-s.

obra que depende da construção das eclusas da Htdrelcrm:a de Tucurui E.
amda

I!

Caso esse enorme grupo de pequr:nos

tendo em v1sta a 1mport.1ncla de lbci!Har o .:scoamemo de nossa

~.!a

empresa IJd.a

do setor não for capaz de hon-rar seus compromissos. o que se

pod~.:ra

esperar das derriá!S''f Uma tal cnse de creCflbthdadc a1'undana de wz o
setor da construção civil. com g:ravtss1mas sequelas sociaiS nas arcas dn
emprego e da habüãÇào

produç<lo agncola e aumentJr sua competlll\"ldJdl! no mercado t!Xterno. e
St."tlbor Pres1dente. Senhoras e Senhores Senadores

Ja maJOr rc!evânc1a a ligação de nossa malha rodO\ 1ana com os portos
chilenos e peruJnos do PacJiico. med1an1.: a L'Onstru~:lo dil -SR

·i ii

1meg:rada a 364

=-

nac1ona1s
Outra obra qUt: não pode

CJar

no t:S-JuecJmento t! a üsma d<

Lageado. cm Palmils. Tocamms- empreendimento md1spcnsavd

~ara

()

adequildo supnmento de energm elt:lrlca aoucla reg:t.:lo do Pats

Progresso. dese"nvOiVimento devem com muar sendo obsessõe:.
Mas não podemos nos fixar nos padrões de auv!dZ..de

econõmtca que convC:m a outras nações. e não a nos. Para o Bras1l. não
basta aumentar a produção. Precisamos. desespcradameme. de JtiVtdades

produtivas que absorvam mão-de..obra Não nos e convememe mcharmos
amda ma1s nossos grandes centros urbanos Precisamos mtenonzar o

St!nhor Pres1dentt:. Senhoras .: Senhort!S

S~nadores

processo de desenvolv1mc:mo. Nilo mtc:ressa nl!m aos Estados ncos nem
aos Estados pobres. o alargamenlo do fosso que os separa Somos uma

Prcctsamos \alonzar as mtgualãveJs e;o,:tensões de terras
agraculta,·etc: de que dtspomos

:\ação. e Interessa a esta Nação reduzu a desigualdade regtonal

Pnonzando projetos agromdustnats.

estaremo.s contnbUJndo para a ger3çâo

d~

munas empregos e para a

Vamos apostar no campo Vamos pnonzar a ilf,mcultura Esse

e mea1a.s ctdades. Isso

e o cammho seguro para o resgate da dtvJda soctaL para a mtegração e a

ftxaçáo da população no -:ampo e nas pequenas

tomJ.ra a \tda melhor la. e tambem nas grandes merropoles

Por outro lado. se estamos de fato preocupados com a queslào
do desemprego. um setor que não pode". de ffianeua alguma. deJxar de

harmoma_do.homem e das reg1ões braslletras
Era o que unhamos a d1Zer
Muno obngado
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Durante o discurso do Sr. João Rocha,
o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Patrocínio, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral, por
permuta com o Senador José Alves.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, a Gazeta Mercantil da última terçafeira, 5 de agosto, estampa em sua página A-8 a seguinte manchete:
"Escassez levará São Paulo a cobrar
pelo u"so da Água"
E como subtítulo:
"Aprovado 'pelo Conselho Regional de
Recursos Hídricos, anteprojeto que fixa regras para cobrança será discutido hoje na
Assembléia.'
Portanto, na Assembléia Legislativa de São
Paulo.
Todos sabem, Sr. Presidente, da grande preocupação que tenho tido em abordar da tribuna deste
Senado. com o apoio de tantos eminentes Senadores. o problema de água.
Desde o ano passado, venho chamando a
atenção para esse tema. Lembro que fui o Relator
na Comassão de Constituição, Justiça e Cidadania,
no ano de 1996, do Projeto de Lei que acabou transformando-se na Lei nQ 9.433, de 8 de janeiro de
1997, e. logo após, dei à publicidade um livro sobre
essa matena.
Portanto, esta matéria, publicada em um jornal
que todos sabemos ser dedicado à área económica,
é da maaor importântia. Ela faz com que nos debrucemos sobre uma realidade, porque tece comentários sobre a questão e registra uma pesquisa realizada pela FIPE - Fundação Instituto de PeSQuisas
l:conómicas, da Universidade de São Paulo-, e também pelo Consórcio Nacional de Engenheiros Construtores - CNEC ~. que é a empresa especializada
em recursos hídricos.
Ora, essa pesquisa foi enéorr.endada pelo Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado
rle São .Paulo, exatamente !)aq> jl.veriguar a recepti. ·icdde dos consumidores e planejar a cobrança.
Verifiquem V. Ex•s. Srs. Senadores, estes dados: oitenta por cento dos consumidores consultados concordaram em pagar a conta, desde que s-e
aplicassem os recursos t-Jm m•~lhoria dos mananciais

~

da qualidade da água a ser fornecida à população.
E sobre isso que gostaria de fazer alguns comentários.
Lembram V. E~s que, ano passado, enderecei
requerimentos de informação ao Ministério das Minas e Energia e da Ciência e Tecnologia. Esses requerimentos tomaram os nºs 213 e 214 e forarn respondidos pelos respectivos Ministérios.
A resposta, Sr. Presidente, traz os dados da
cobrança e aplicação dos recursos da Compensação Financeira pelo Resultado da Exploração de Recursos Hídricos, oriundos da aplicação da Lei nº
7.990/91 e dos royalties de ltaipu.
Chamo a atenção, porque é ciência exata, são
números.
Para 1997 está previsto um valor total, segundo o
Ministério das Minas e Energia, de R$421.261.656, 15.
Essa soma é referente a quê? A dois pontos. Primeiro, à
compensação financeira. Depois a royalties de ltaipu.
Na compensação financeira temos R$238.997.457,45.
Veja, Sr. Presidente, são R$239 milhões colocados
em números redondos.
Quanto aos royalties de Jtaipu, temos
R$182.264.198, 70. É claro que os números são
sempre frios. Numa manifestação, num discurso,
numa palestra, numa exposição, todas as vezes que
se colocam números, fica ~ilícil explicar, para os que
nos ouvem, o que se quer dizer.
Mas vamos decompor isso. Os valores estabelecidos para o Ministério da Ciência e Tecnologia
montam a 2%; para o Ministério das Minas e Energia, a 3,4%; e para o Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e Amazónia Legal, a 4,6%,
num total de 10%, que efetivamente são aplicados
em recursos hídricos.
Pergunta-se: e os restantes 90%? Para onde vão
esses 90%, que dão o valor de R$37B.n5.491,45?
São gastos, pulverizados, por todos os Estados e
Municíp_ios_ben~fi<;iª-dos, § sev_çritério, sem nenhum
compromisso e/ou obrigação de se aplicar em recursos hldricos. E o que é mais grave: ou mesmo em
educação ambiental. Isso, infelizmente, é o que
acontece todos os a_n_os, e a cac1a ano, qesde 1. 991._
Por isso, Sr. Presidente, acho justa, muito jusla, a cobrança que nós, Senadores, que nós, Congres·
sistas, estabelecemos na Lei _n_2__9.4:3~J_9.§ janeiro de
1997.~resUlfado de um longo tra~lho, de discursos. rte.
apartes, -de contiibuiÇoes. Isso é justo porque funciona
inclusive como instrumen!t)Jl§_dag__cigi_c;Q.
Q ~r.._Fiamez_ Tebe_L.,. _V', Exª_ me permite um
aparte?
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O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. E~.
Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Bernardo Cabral, V. Ex" se referiu aos Senadores desta Casa
que alertam para um assunto de tanta importância,
que V. Ex•, mais uma vez, traz à tribuna. Eu queria
dizer que, dentre esses Senadores, naturalmente V.
Ex" é o capitão do time.
O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obrigado.
O Sr. Ramez Tebet- V. Ex•, sem dúvida nenhuma, é aquele, dentre nós, que mais tem se ocupado de tão relevante assunto. O assunto lhe é familiar. V. Ex" é autor de uma obra que está nas universidades, inclusive na Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul. V. Ex• me cedeu alguns
exemplares de uma importante obra, talvez a mais
importante do gênero no Brasil, se não for a única,
que é a Água, Direito Administrativo. Lembro-me
aqui até de uma advertência que V. E~ fazia, em
certa ocasião, dessa tribuna, alertando que, na virada do século, o país rico será aquele que dispuser
de água potável e não de petróleo. Petróleo não se
bebe.
O SR. BERNARDO CABRAL- Muito bem.
O Sr. Ramez Tebet- Água é que é vida. E V.
Ex" falou em educação ambiental, falou e está falando em qualidade de vida. É assunto de tamanha importância e parabenizo V. ~x•.
O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Ramez Tebet, V. Ex", realmente, acompanha de perto
a preocupação que tenho manifestado, porque V.
Ex" se incluí também nela. É claro, nós fazemos parte de uma região que, hoje, é o segundo nome em
marketing no mundo, que se chama Amazê11!a, que
detém um quinto da água doce no mundo. E observe que nós nos descuidamos dos nossos mananciais, enquanto os países da África e os países vizinhos estão brigando não para ocupar território, mas
por um filete de água, que passa por um antes de
chegar a outro; mortes acontecem a toda hora. E V.
Exª faz bem em alertar a Nação que, repetindo aqui·
lo que um dia eu disse, petróleo não se bebe.
A riqueza do século XXI, sem dúvida alguma,
nós podemos afirmar juntos, Senador Ramez Tebet,
será água, água e água. No começo deste século di·
zia-se que o grande negócio mundial era, primeiro, o
petróleo; segundo, o petróleo, e, terceiro, o petróleo.
Nós, então, podemos afirmar. sem medo de errar,
que, no século XXI - observe bem isto, Sr. Presid!lQ;:
te, V. Ex•, que é médico, sabe que a água é funda·
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mental para a vida, e a única coisa que dignifica a
vida é a liberdade-, a água será o tema.
Ouço novamente V. Exª, Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet- Já por gentileza, por extrema gentileza de V. Ex", porque, em verdade, eu
só queria acrescentar que sou parceiro, até certo
ponto, de V. Ex" na defesa intransigente que V. Ex•
faz desse assunto, da necessidade de investir para
proteger esse manancial extraordinário que o nosso
País tem e, mais precisamente, a região de V. Ex'.
Quando relatei o discutido Projeto Sivam, uma das
minhas movitaçÇies ao dar parecer favorável para se
obter financiamento para proteção da Amazônia foi
que, dentre as riquezas dessa região, sem dúvida alguma, talvez essa seja a maior riqueza da Região
Amazõnica, uma das coisas que cumpre ao Brasil
preservar.
O SR. BERNARDO CABRAL - Diz bem V.
Ex'. Acompanho a sua afirmativa, porque quem já
viajou pelo Oriente, sobretudo pelo Oriente Médio,
verifica a fortuna imensa que determinados países
gastam para dessalinízar a água. E quando pretendem retirar o sal da fujua ~<!rª--tomá-la_ potável, milhões e milhões de dólares são despendidos. Enquanto nós, aqui, deveríamos, sobretudo o Governo
Federal, olhar para essa região. E a frase está sempre atualízada: em termos de Amazônia, é melhor integrar, para não ter de entregar, como já alguns arreganhas estrangeiros fazem. Os alíenígenas estão
sempre voltados, ora de uma modalidade, ora de outra - aqui não convém discutir isso, porque queremos nos ater apenas ao problema água.
- -- -- Quero mais uma vez, Sr. Presidente, alertar a
Nação e os usuários dos recursos hídricos sobre a
sustentação, sobre o suporte, sobre a destinação
que cada Estado e cada Município vem dando aos
recursos de compensação financeira e aos royalties
de ltaipu, que, ainda há pouco, eu-assinalava com
profunda preocupação.
Vou concluir, Sr. Presidente, e quero fazê-lo
com um último alerta,_um alerta que espe!ro encontre
eco não só no Senado, na Câmara dos Deputados,
mas Pais afora: faz-se urgente a regulamentação da
Lei nº 9.433 - aquela que citei, de 08 de janeiro de·
1997 ·, para que possamos ter a: instalação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e, com isso, a
criação das agências de água e a confirmação ou
não dos vetos do Presidente da ReÇJública a essa
matéria.
Faço esse alerta, Sr. Presidente, porque nasci
num Estado que a natureza protegeu com um ma·
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nancial de água. Exatamente por ter a.li nascido, por
ver a exuberância de que a minha região dispõe, não
posso fazer vista grossa, descuidar-me da seca que
grassa pelo Nordeste, pelos outros Estados que não
foram aquinhoados por esta fada que é a natureza.
Por isso mesmo, a minha responsabilidade se
amplia, na medida em que, havendo um excesso, de
um lado, possamos contribuir para que a pobreza
não seja tão gritante. E, nesse aspecto, tenho certeza de que V. E~. Presidente dos trabalhos, estará
conosco na mesma luta, na mesma marcha, para
chegarmos a um denominador comum, que é a vitória do nosso povo.
Encaminho os documentos a V. E~. Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABFJAL EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
A Gazeta Mercantil, da última terça feira 5 de
agosto, estampa em sua página A-8 a seguinte manchete:
'Escassez Levará São Paulo a cobrar pelo uso
da água".
Subtítulo:
"Aprovado pelo Conselho Regional de
Recursos Hídricos Anteprojeto que fixa regras para cobrança será discutido hoje na
·
Assembléia".
A matéria tece comentários sobre a questão e registra uma pesquisa realizada pela FIPE e a empresa
CNEC, encomendada pelo Departamento de Águas e
Energia Elétrica de São Pélufo, -parei averiguar a receptividade dos consumidores· e planejar a cobrança.
80% (onenta por cento) dos consumidores consultados concordaram em pagar a conta, desde que se
aplicasse os recursos em melhoria dos mananciais e
da qualidade da água a ser fornecida à população.
É sobre isto que gostaria de fazer algumas
considerações.
Recebi' como resposta aos Requerimentos de
Informações n 2 213 e n° 214, respondidos pelos
Exmos Ministros de Minas._e Energias e da Ciência
e Tecnologia, os- dados da cobrança e da aplicação dos recursos~a ·compensação Financeira
pelo Resultado da Exploração de Recurso~ Hídricos, oriundos da aplicação da Lei nº 7.990, de 2812-91 e dos Royalties de ltaipú.
Estão previstos para 1997 um valor total segundo
o Ministério de Minas e Energia, de R$421.261.655, 15

(quatrocentos e vinte e um milhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e
.quinze centavos), referente a:
1) Compensação Financeira- R$238.997.457,45
- (duzentos e trinta e oito milhões, novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete
reais e quarenta e cinco centavos)
'2) Royalties de ltaipu - R$182.264.198,70(cento e oitenta e doiS milhões, duzentos e sessenta
e·quatro mil, cento e noventa e oito reais e setenta
centavos)
Com exceção dos valores estabelecidos para o
Ministério da Ciência e tecnologia, 2% (dois por cento), Ministério de Minas e Energia, 3,4% (três vírgula
quatro por .cento) e Ministérios do Meio Ambiente,
··dos Recursos Hídricos e Amazônia Legal, 4,6%
{quatro vírgula seis por cento), num total de 10%
(dez por cento), que efetivamente são aplicados, em
recursos hídricos, os restantes 90% (noventa por
cento), num valor de R$378.775.491,45 (trezentos e
setenta e oito milhões, setecentos e setenta e cinco
mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e
cinco centavos) são gastos, pulverizados, por todos
os Estados e Municípios beneficiados, a seu critério,
·sem nenhum compromisso e/ou obrigação de se
___ aplicar em Recursos hídricos. Ou mesmo em Educação Ambiental.
É isto todos os anos e a cada ano, desde 1991!
Justa, muito justa a cobrança prevista na nossa
Lei n° 9.433, de 8-1-97.
Inclusive como instrumento pedagógico!
Mas acho que é preciso alertar a Nação e aos
usuários dos Recursos Hídricos sobre a destinação que
cada Estado e cada Município vem dando aos Recursos
da Compensação Financeira e aos Royalties de ltaipu.
E um úHimo alerta!
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores!
Faz-se urgente a reguii!lrientaÇão da Lei 1129.433, de 8-1-97, com a instalação do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, a criação das Agências de Água e a confirmação ou não dos vetos do
Exm• Sr. Presidente da República.
Muito obrigado!
___Gazeta Mercalt_til_-: terça-feira. 5 de agosto de 1997

ESCASSEZ LEVARÁ SPA COBRAR
PELO USO DA ÁGUA
Regina Scharf
de São Paulo
Aprovado pelo Conselho Regional de Recursos Hídricos, anteprojeto que fixa regras para
cobrança será discutido hoje na Assembléia
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A água pode deixar de ser um bem gratuito no
Estado de São Paulo. Apesar de a cobrança estar prevista no Código de Águas, da década de 30, e reafirmada por diversas leis estaduais e federais, desde então, a questão nunca foi devidamente regulamentada.
Até hoje, o consumidor só pagava pelo tratamento e o
transporte de água, jamais pelo uso do recurso em si.
Isto está começando a mudar. Uma audiência pública
convocada para hoje, às 14 horas, na Assembléia Legislativa de São Paulo, irá discutir um anteprojeto que
estabelece regras para a cobrança.
Trata-se de uma proposta conjunta das secretarias estaduais de Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos, Saneamento e Obras de São Paulo, já
aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH). "A cobrança só não foi implementada antes porque só agora a escassez é um fato", comenta Hugo Marques da Rosa, secretário estadual
de Recursos Hídricos. "Está claro que em breve a
falta dágua limitará o desenvolvimento sustentável
em várias regiões."
Rosa afirma que,' até o ano 2010, a demanda
por água será superior à oferta na Baixada Santista
e nas bacias do Piracicaba e do Alto Tietê, que concentram a maior parte da população do Estado. O
secretário diz que tem conversado com os setores
campeões do consumo de água, como as concessionárias de serviços públicos, responsáveis pelo
sistema de tratamento de água, e as federações de
agricultores e industriais paulistas. "Eles têm de entender que este custo vai existir de qualquer maneira, em algum momento. Se não for agora, com a cobrança, será depois, quando tiverem de buscar uma
água de qualidade inferior, cada vez mais longe".
O secretário calcula que as contas residenciais
terão um acréscimo de até 8%, mas o aumento será
gradual. Quanto às indústrias, a cobrança não deverá exceder 1% do faturamento, ficando, na média,
em 0,36% do seu valor. "Não queremos inviabilizar o
trabalho de nenhuma empresa", conclui.
"A água é um bem público apropriado para uso
particular", raciocina Stela Goldenstein, secretáriaadjunta da SMA e uma das articuladoras da proposta. "Nada mais justo do que pagar uma retribuição
social pelo uso dela". Na sua opinião, não se trata
de um novo imposto, mas de um instrumento de planejamento que impõe a racionalização do consumo
da água. "Ele beneficia quem usa bem e penaliza
quem usa mal".
O que as duas secretarias propõem, em resumo, é que todos os que captam - seja de lençóis
freáticos, seja de curso dágua - paguem. O cálculo

do valor cobrado será feito a partir do volume captado, do efetivamente consumido e daquele que é devolvido ao rio (isso vale para o efluente industrial ou
pára a água do banho, por exemplo). Ele também levará em conta o local e a época onde a água foi captada (se torna estação seca, é mais caro), sua qualidade e o uso que lhe será dado.
O preço da água poderá variar de região para
região. Cada um dos comitês de bacias hidrográficas, compostos por representantes de governos estaduais e municipais e da sociedade civil, definirá as
próprias regras. Eles poderão, inclusive, decidir por
não cobrar nada. Hoje, existem 19 comitês implantados. O vigésimo será instalado na próxima quintafeira, em São José dos Dourados, no Noroeste do
Estado. Eles também serão os responsáveis pela
aplicação dos recursos vindos da cobrança da água.
Esse dinheiro poderá patrocinar novas estações de
tratamento de esgotos, a despoluição dos rios ou o
combate ao desperdício doméstico ou na irrigação,
por exemplo. Parte dos fundos também poderá financiar sistemas de tratamento de efluentes industriais ou a abertura de poços artesianos. A proposta
das duas secretarias prevê que o Conselho Estadual
de Recursos Hídricos dê as regras básicas da cobrança, que servirão de orientação para os comitês.
Há algumas divergências entre os proponentes
da minuta quanto ao destino dos recursos. Enquanto
a SMA e boa parte da SRH propõem que os recursos arrecadados permaneçam na sua bacia de origem, o Departamento de Água e Energia Elétrica
(DAEE), ligado à SRH, sugere que parte do dinheiro
arrecadado forme um fundo estadual que patrocinaria obras nas regiões com mais problemas. Os opositores desta idéia argumentam que o que se aprova
em São Paulo acaba inspirando a legislação federal.
Em resumo: o tiro acabaria saindo pela culatra, e os
recursos arrecadados em São Paulo poderiam desembocar am Alagoas. "Decidimos encaminhar as
duas propostas para discussão, enibora a possibilidade de ver o dinheiro arrecadado em São Paulo
distribuído em outros estados nos preocupe", afirma
Hugo Marques da Rosa.
Dado seu grau de polêmica, o anteprojeto deverá passar por duas dúzias de debates e seminários regionais até o fim de setembro. Depois, as críticas e sugestões recolhidas serão analisadas pelo
CERH, que pret€nde entregar até o fim de outubro
sua versão final ao governador de São Paulo. Mário
Covas, que devera enviar-a-propoSta TAssemtlléiaLegislativa, onde aSt:lE!gociaçõE!s _prometem ser lentas e complexas.
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PAULISTAS TOPAM PAGAR MAIS
Os paulistas aceitam pagar uma conta dec água
mais salgada, desde que este dinheiro seja bem in·
vestido. Esta é uma das conclusões de uma pesquisa inédita feita pela Fundação Instituto de Pesquisas
Económicas (FIPE) da Universidade de São Paulo e o
Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores
(CNEC}, empresa especializada em recursos hídricos.
O estudo foi encomendado pelo Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE}, para averiguar a receptividade dos consumidores e planejar a cobrança.
Os resultados são impressionantes. •cerca de
80% dos consumidores consultados concordaram
em pagar pela água•, diz Luiz Fernando Cameseca,
diretor do DAEE. Os entrevistados da bacia do Alto
T~etê, que abastece a cidade de São Paulo, aceita·
riam pagar até R$4,40 a mais sobre uma !atura men·
sal média de R$15. Na bacia do Piracicaba, eles são
até mais generosos: concordam com um aumento similar, apesar de pagar apenas R$9,1 O por mês.
As pessoas ouvidas na Baixada Santista, por
sua vez, aceitariam um aumento de até R$2,60 para
uma !atura média de R$14,80.
Com base no levantamento do consórcio Fipe
- CNEC e numa meta de investir R$300 milhões
anuais, nos próximos 25 anos, para botar os rios e o
abastecimento do Estado em ordem, os técnicos do
DAEE elaboraram um esboço de modelo de cobrança. Nele, uma cidade com 100 mil habitantess, que
consome 900 mil metros cúbicos de água mensais,
pagaria R$82 mil, se não tivesse nenhum tratamento
de esgotos, e R$20 mi'. se removesse 80% da carga
poluente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Ex' será atendido.
.) SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi·
dente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto
Arruda, como Líder.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB·DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, peço inclusive desculpas
a todos os Srs. Senadores que estão inscritos na
sessão de hoje, e são muitos, por esta intervenção,
mas é para um rápida comunicação que me parece
fundamental. c
O jornal O Globo, em um editorial de primeira
página, intitul~do "Bom Senso e Boa-Fé", dá uma diração, na minha opinião, firme e segura sobre um
debate que é da maior importância e que foi divulga-
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do por iniciativa do Ministro dos Esportes, Edison
Arantes do Nascimento. Ele diz:
'A discussão entre Pelé e Havelange
lembra passes altos sobre a área quando os
zagueiros são altos e os atacantes franzi·
nos: uma hipérbole atrás da outra, mas nada
de prático acontece.
A situação é simples. Pelé apresentou
um projeto cuja índole é a moralização do
futebol, em todos os níveis e todos os aspectos. Se alguns desses itens realmente
criam problemas insolúveis, como os citados
pelo Presidente da Fita, remove-se a causa
dos impasses e toca-se o projeto.
Para isso, o melhor conselheiro, com
sua longa experiência, é o próprio Havelange. É o que se espera dele: contribuição positiva, e não o ataque indiscriminado de
quem não leu e detestou.
Ninguém de bom senso quer ver o Brasil fora da Fila. E ninguém de boa-fé considera intocável a estrutura desmoralizada e
corrompida do futebol.
A linha do bom senso e da boa-fé marcará o terreno nessa discussão. Havelange,
como todos os brasileiros ligados ao esporte, terá de mostrar de que lado do campo
prefere ficar."
Com esta comunicação, quero dizer, Sr. Presidente, S...s e Srs. Senadores, que já escolhi o meu
time. Creio que se deve ser claro: não dá para tapar
o sol com a peneira.
O Brasil é um Paíey que, naturalmente, tem uma
índole esportiva. Os brasileiros, inclusive e principalmente os mais pobres, muitas vezes os mais mal-ali·
mentados, têm uma capacidade natural, que lhes foi
dada por Deus, de jogar bola, de ter uma característica esportiva nata. Ora, isso é um dom, um dom da
nossa raça, formada pela miscigenação dos povos
no processo de colonização. E nós, brasileiros, que
temos esse dom e essa graça da prática do esporte;
nós, brasileirqs, que temos tido resultados fantásti·
cos em nível internacional em todos os esportes que
praticamos, ainda que sem apoio oficial, ainda que
sem uma política de esporte realmente de conteúdo,
não podemos esquecer que, infelizmente, tanto em
relação ao futebol como em outros esportes, o corpo
dirigente tem deixado muito a desejar.
Infelizmente, são conhecidos os casos de corrupção, os casos de malversação dos recursos do
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esporte e o caso em que o cartolismo tradicional
atrapalha o desempenho dos nossos atletas.
O Ministro dos Esportes, Pelé, o cidadão brasileiro mais conhecido no mundo inteiro, que, através
da sua carreira esportiva, elevou o nome do Brasil
no cenário internacional de forma alegre, boa; um
homem que é conhecido onde quer que vá, em todos os continentes, que vende uma imagem positiva
do nosso povo e que, como cidadão, como ser humano, como homem e, agora, como homem público,
também tem tido uma postura absolutamente correta, vem a público dizer que é preciso mudar. Estou
do lado da mudança.
Quero dizer, como Líder do Governo no Congresso Nacional, que tenho certeza de que o Congresso Nacional, os mais variados partidos políticos,
independentemente de serem a favor ou contra o
Governo, não vão se furtar a discutir o projeto. Como
diz o jornal O ·Globo, discutir com bom senso, com
equilíbrio. Não há nenhum tipo de pressão ou ameaça que vá nos intimidar a fazê-lo.
Por outro lado, não há nenhuma precipitação
que vá levar-nos a decisões insensatas. Vamos discutir com tranqúilidade, vamos aprimorar o projeto
oferecido pelo Ministro Pelé naquilo que ele tiver que
ser aprimorado. Vamos discutir, vamos ouvir todas
as partes, vamos ouvir os atletas, as torcidas organizadas, os dirigentes esportivos, a CBF, os clubes, as
empresas, os patrocinadores e os anunciantes. Vamos ouvir, enfim, todos os segmentos da sociedade,
mas vamos discutir o projeto, sim, com ponderação,
com equilíbrio, com sensatez, com base nas possibi·
!idades legais, no plano nacional e na legislação esportiva internacional. Não vamos, é claro - porque
isso não é prática do Congresso Nacional - colocar
o País em uma situação ruim no cenário esportivo
internacional, mas não vamos também tapar o sol
com a peneira e fazer de conta que não existe ne·
nhum problema no cenário esportivo brasileiro. e,
mais especificamente, no futebol, porque há!
Parafraseando a figura de O Globo, penso que o
Pelé pegou uma bola que estava na defesa, saiu driblando os times adversários, atravessou o meio de
campo, foi à linha de fundo e está cruzando a bola
para a área E'a área é o Congresso Nacional, a área
é a nossa Casa, que deve discu~i! o projeto e votá-lo.
Quero avisar que já estou correndo para a
área, pronto para cabeçear essa bola. Penso que
toda o Brasil não pode ficãr de braços cruzados
quando uma situação dessas é levantada. Porém.
ninguém quer ficar em posição de impedimento, nin·
guém quer atravessar as regras do jogo. Penso que
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devemos discutir a matéria com sensatez, com equilíbrio, mas também com coragem e determinação,
porque, não tenho dúvida, Sr. Presidente, no dia em
que conseguirmos, através de uma legislação firme,
segura, sensata, equilibrada, estruturar a legislação
esportiva e melhorar a organização do esporte, ninguém vai segurar o Brasil, porque temos grandes
atletas, temos uma disposição nata para ;. prática do
esporte. E, aí, não tenho dúvida, vai aumentar o nú·
mero de resultados positivos do Brasil nos campeonatos mundiais. Mais do que isso: o esporte vai contribuir mais para a diminuição das desigualdades sociais brasileiras.
Era essa a comunicação que, como Uder do
Governo no Congresso, eu gostaria de fazer desta
tribuna.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
Opinião
BOM SENSO E BOA·FÉ
A discussão entre Pelá e Havelange lembra passes altos
sobre a área quando os zagueiros são altos e os atacantes franzinos: uma hipérbole alrás da outra, mas nada de prático acontece.
A s~uação é simples_ Pelé apresentou um projeto cuja índole é a moralização do futebol, em todos os níveis e todos os aspectos_ Se alguns desses itens realmente criam problemas insolúveis, como os citados pelo presidente da Fila, remove-se a causa dos impasses e toca-se o projeto.
Para isso, o melhor conselheiro, com sua longa experiência, é o próprio Havelange. É o que se espera dele: contribuição
positiva e não o ataque indiscriminado de quem não leu e detes-

tou.
Ninguém de bom senso quer ver o Brasil fora da Fila_ E
ninguém de boa-fé considera 'ntocável a estrutura desmoralizada
e .corrompida do futebol.
A linha do bom senso e da boa·fé marcará o terreno nesta
discussão_ Havelange, como todos os brasileiros ligados ao esporte, terá de mostrar de que lado do campo prefere ficar.
Plllé: projeto vai estar no Congresso em 15 dias
O minislro-chefe da Casa Civtl, Clóvis Carvalho, afinnou
ontem que o projeto de Pelé para moralizar o futebol será enviado
ao-Congresso em pouco tempo e desmentiu que pretenda engavetara proposta. O presidente Fernando Henrique divulgou um
comunicado em que também dá total apoio à iniciativa. Pelá afirmou que em 15 dias a proposta estará no Congresso- O secretá·
rio da Rece1ta Federal. Everardo Macia!, criticou um dos pontos
do projeto e disse ser contrário a qualquer tipo de incentivo fiscal
aos clubes de futebol. Páginas 40 a 42.

O SR. PRESIDENTE (Carlos_Patrocinio)- V_
Ex• será atendido nos termos do regimento.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra a V. Ex', por 5 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Líder.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs.
Senadores, venho à tribuna para externar preocupação com a votação da legislação eleitoral que tramita
hoje na Câmara dos Deputados. Temos acompanhado pela imprensa as démarches no tocante a
essa nova legislação. Será uma legislação extremamente específica, porque tratará, pela primeira vez,
de uma eleição em que os atuais mandatários do
Pode~ Executivo estarão no cargo.
Por ser polémico, esse tema tende a alongarse na Câmara dos Deputados mediante a realização
de muitos debates. Conseqüentemente, mais uma
vez, preocupa-me a situação de que essa matéria
extremamente importante para o País e para o Congresso Nacional chegue a essa Casa na véspera do
vencimento do prazo, dia 2 de outubro, para a sua
aprovação. Mais uma vez, talvez essa .Casa, premida pelo tempo, tenha que fazer um debate que não
seria o esperado pela sociedade e por todos nós.
Regtstro que, em relação a essa legislação
eleitoral, eu, como Senador, não abrirei mão de
emendar e de inserir nela as salvaguardas que considero tmportantes, para que tenhamos uma eleição
justa, sena e em igualdade de condições com os
atuais detentores dos poderes no Executivo. Portanto, é da maior importância que os partidos políticos e
as lideranças desta Casa comecem a discutir uma
fórmula que efetivamente coloque o Senado em uma
condtção de contribuição efetiva para essa legislação elettoral.
Na eletção de 1996, entramos pela madrugada
votando, na véspera, a legislação eleitoral. Vamos
ter novamente. já no mês de agosto, esse P.!OCesso,
que não está avançando da forma como deveria
avançar na Câmara dos Deputados. Mais uma vez,
esse tempo será postergado exatamente em cima
da contribuição que o Senado tem a dar.
Como Vice-Líder do PFL, vou propor, na primeira reunião da Executiva do PFL, que o Partido
participe dessa discussão juntamente com a Câmara
dos Deputados. Sugiro que o Partido apresente,
através de seus Deputados, proposições de seus
Senadores, para que essas propostasja sejam discutidas na Câmara dos Deputados. Dessa forma,
como isso está ocorrendo - há previsão
ocOrrer~.
sem dúvida nenhuma. as nossas proposições sei'âõ
prejudicadas.
Não podemos abrir mão de oferecer nossas
contribuições e ver o Senado discutir, -criar meeanis-
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mos, em detalhes, que façam com que essa legislação eleitoral caminhe na direção que a sociedade
brasileira espera.
·
Quero deixar este alerta ao meu e aos demais
Partidos: é importante que nos mobilizemos para
que tenhamos condição de criar uma discussão conjunta com a Câmara dos Deputados. Dessa forma,
quando chegar aqui, às vésperas da data de aprovação, o projeto terá sido e)\austivamente discutido,
pelo menos de forma informal, pelas duas Casas.
Portanto, quero deixar aqui esse alerta, porque me
preocupa a situação em que a legislação eleitoral
para 1998 vai chegar: às vésperas da sua necessidade de aprovação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PFIESI()E:NTE (Carlos Patrocínio) Concedo
palavra ao eminente Senador José Alves, por permuta com o Senador Bernardo Cabral.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, considerando as estatísticas freqüentemente divulgadas por órgãos das Nações Unidas sobre a miséria
no mundo, não tenho dúvida de que somente o apoio
institucional à agricultura poderá contribuir de forma
efetiva para minorar o espectro da fome, que dizima
anualmente milhões de pessoas, deixando, aos que
sobrevivem a essa dura prova, as seqüelas da desnutrição, como as enfermidades, o rebaixamento do nível
de inteligência, a infelicidade e a violência.
Quem refletir sobre o milagre da revolução verde, ocorrida a partir da década de 60, que salvou vários países de iminente catástrofe social, decorrente
dos efeitos perversos da fome, poderá aquilatar o
potencial de_ SQiuç_(ies d,a o3.gricultura, em termos de
prOdução- de alimentos, gerando empregos, habita- -ção e melhoria de condições de vida.
São argumentos extraordinariamente convincentes para a promoção da importância econômica
da agricultura os exemplos da fndia, da China e,
mais recentemente, Israel, que vem plantando oásis
de produtividade em pleno deserto, e aqui no Brasil
temos o exemplo de Petrolina/Juazeiro, que há muitos anos produz uvas na caatinga, onde eram mais
freqüentes os frutos do cacto e do mandacaru, estigmatizados como símbolo das secas.
__ ~- Acaf.r.o.ota e o _desrespeito à propriedade privada, com a conseqüente escalada da violência provo.c.ada pelas invasões, com o uso da força e em desobediência às leis, est'!Yam_ ii !>!'lira da generalilação
-~iiÇ(;mjlii_os d-e Sérias proporções em vários_ r~C"-rltD_S
-ao País~ revelélflao a·i!us~il<::ia de
-politica agrí-colii compél.Úvel .com -a_s meta_s_govemamentais de

a

uina

-reloiTila agrária-:---

Agosto 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Medidas recentes como o ITR, o rito sumário e
novos critérios para o uso e exploraçéo da terra,
aprovadas pelo Congresso, estabelecem regras
mais claras para que a reforma fundiária ocorra dentro de parâmetros legais, mas não resolvem a situação de instabilidade e insegurança para os investimentos particulares no campo, também indispensáveis à atividade agrícola e ao aumento da produção,
que é justamente a âncora verde, uma das principais
colunas de sustentação do plano de estabilização
econômica do Governo.
Algumas dessas medidas, entretanto, em vez
de tranqüilizar, até assustam, tanto o pequeno quanto o grande proprietário, que já vinham enfrentando
as dificuldades da falta de crédito, juros altos, endividamento do setor e o elevado aumento de custo dos
insumos, em contraste com a queda vertiginosa de
preço da produção no mercado. Resulta daí um arrocho sem precedentes na atividade econômica daqueles que vivem da atividade rural, cujo património
particular também se depreciou no mercado pela
queda no preço das terras.
Recentemente foi divulgado o resultado de
pesquisa realizada pelo Incra, cujos tiados traçam
um perfil dos assentamentos oficiais, quase 1. 700, e
sua população, composta de cerca de 200 mil famílias, das quais 70% são originárias da própria zona
rural, 30% vieram da zona urbana, 43% são constituídas por pessoas analfabetas ou semi-alfabetizadas, 40% não têm nenhum tipo de assistência técnica, e de todo esse pessoal apenas 54% se dedicam
realmente à atividade agrícola, dela tirando o seu
sustento, e com renda familiar variando de R$174,00
no Nordeste a R$457,00 no Sudeste. É preocupante
que 40% das famílias assentadas terminam por
abandonar o campo.
A revisão fundiária em nosso País é um problema secular que estava a exigir uma solução inadiáveL O Brasil, campeão mundial de concentração de
renda, é também um expoente em concentração de
terra, latifúndios imensos absolutamente improdutivos, desabitados, vigiados apenas nos cartórios
como reseNa de valor especulativo, realidade que
se espera mudar com a vigência do novo ITR.
É indispensável, porém, que a política e o programa da reforma agrárià resolvam o problema de
quem precisa de um pedaço de terra para plantar,
abrigar e sustentar sua família, mas sem dE!.:;estabilizar nem desestruturar os que já vivem do trabalho
no campo, especialmente os milhares de pequenos
proprietários rurais, que se dedicam à agricultura familiar e os pequenos empresários rurais que ali vêm
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investindo os seus recursos e o seu património nessa difícil e arriscada ãt1vfdade econômica que põe a
comida na mesa dos brasileiros, principalmente daqueles que moram nas cidades, que não sobrevivem
sem o campo, onde a mão-de-obra está ficando
cada vez mais difícil, desatenta e motivada pela folia
do movimento.
' Os assentamE!.ntos não vão aumentar a produção agrícola do País, que precisa da estabilidade
dos preços e da exportação dos excedentes, pois,
tendo essa pesquisa do Incra revelado a baixa produtividade desses traoalh"actores assentados, não vai
ser ampliando esses-assentamentos que se vai aumentar a produção nacional, só possível através do
apoio à persistência dos que já investem no campo e
· dõ ··aperfeiçoamento . de processos técnicos mais
avançados da agricultura modema, principalmente
mecanizada e irrigada, e que tomam a atividade mais
lucrativa, sendo mais difícil para os assentados assimilarem esses fatores de modernização devido ao baixo
grauae escolaridade e capacidade gerencial.
A agricultura irrigada, que já vinha sendo utilizada pelos chineses há milênios, com artifícios e experimentos de simpliCidade e eficácia, teve um impulso fantástico com a evolução da tecnologia e o
desenvolvimento das pesquisas agrícolas. Aluaimente, em todo o mundo, 15% das áreas cultivadas
já são servidas por sistemas de irrigação. Na América Latina, esse percentual cai para 8% e, no Brasil,
desce para 3,9% das terras cultivadas.
A irrigação é a maneira mais viável de se aumentar a produção agrícola regional, que dispõe de
solo de excéfente qualidade, composição e fertilidade, ao qual só falta a freqüência das chuvas, isto é,
o insumo hídrico, e! iSto sem necessidade de aumento sUbstancial de·grandes ár'éas; qué seriam necessárias pelo processo de cultivo convencional.
Basta dizer que um hectare irrigado de feijão,
por exemplo, com produtividade média de
1.800kg/ha, produz em 90 dias o correspondente a 9
anos de plantio convencional em área correspondente, ou ainda, um hectare irrigado de feijão produz o
equiválenre·a 18 hectares, pelo plantio usual.
Com relação à geração de empregos, um dos
maiores desafios aêste séculO; . basta âizer. que a
cada R$5 mil investidos um novo emprego é criado,
ao contrário da indústria, cujo custo médio de geração de emprego é 20 vezes maior.
Dos perínielí. osír'rigadõs pela-Codevasf, distribuídos em ·7.580 lotes ·que oeneficiariam cerca de
oito mil famílias, apenas 526 são destinados à irrigação empresarial; num totaT de irrisórios 196 hectares,
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sendo o restante ocupado por assentamentos de colonos, em atividades de subsistência, onde a irrigação incipiente convive com a cultura -do seqUeiro, especialmente o arroz, de alto risco e baixa produtividade. Por essa razão, sempre a dependerem do assistencialismo governamental, não se emancipam.
Dos 19 perímetros em operação pela Codevasf, cinco não conseguem se auto-sustentar, a exemplo da
maior parte dos assentamentos já feitos pelo Incra
nos objetivos da reforma agrária.
É de se estranhar, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, que justamente agora que os órgãos do
Governo Federal, relacionados com a agricultura,
em função da experiência já consolidada no Brasil e
no mundo, passaram a admitir a adoção do modelo
misto, de parceria de colonos experientes e iniciativa
privada, o Governo de Sergipe tenha se sensibilizado a assinar protocolo de intenções para assentamento de sem-terra na área do Projeto de Irrigação
Jacaré-Curituba, com quatro mil hectares, destinado
à fruticultura irrigada e com R$12 milhões consignados no Orçamento da União, projeto de tecnologia
avançada, já licitado e com previsão de gerar 12 mil
empregos, além de renda e riqueza, e retomo dos
investimentos já realizados pelo Estado.
É um projeto de extrema importância para a economia sergipana na área de irrigação; se comprometido com fins de reforma agrária, seria um verdadeiro
desperdício, porque não se faz assentamento de semterra, com objetivo assistencial, em perímetros de irrigação, pois é uma agricultura mais especializada e
mais dispendiosa, que requer tecnologia, conhecimento, vocação e investimento pessoal de risco.
Em função das novas medidas adotadas para
a reforma agrária, onde ficou estabelecido que áreas
invadidas, como foi o caso desse projeto, não serão
vistoriadas nem incluídas no programa, a minha esperança é de que o empreendimento seja retomado
no sentido de sua execução originai.
Portanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
entregar esse projeto de irrigação para a reforma agrária seria jogar fora uma grande oportunidade económica para o nosso Estado e para a nossa Região.
Equívocos dessa natureza revelam o lado vulnerável do plano de estabilização económica do Governo, que lamentavelmente não tem contemplado a
área social com a prioridade que ela merece e necessita, resultando nesse quadro dramático de desemprego, abandono do campo, caos na·saúde pública, entre outros graves problemas que estão afligindo o povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ·ao eminente Senador Jefferson
Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte âiscllrsO. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo esta tribuna
para fazer um registro.
Dias atrás, o Presidente da República esteve
em Santa Cruz cjeJa_Sierra para presidir a cerimônia
de inauguração das obras de construção do gasoduto Brasil-Bolívia, uma obra importantíssima, que ligará agllela_~~d-ª bolivian~.-ªtr_a_vé§_cLe ump.longª tubulação, numa extensão de 3.200Km, a Porto Alegre, o que modificará substancialmente a matriz
energética do Sudeste, com o grande aumento da
participação do gás no consumo de combústíveis.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, eu passava em Manaus o recesso branco de final de julho e
começo de agosto, e tive o desprazer de viver dez
dias de racionamento de energia elétrica. A Eletronorte,lá. faz cortes diários, em sistema de rodízio
de duas horas por dia, em pleno período de estiagem, quando Manaus, quase sobre a linha do
Equador, atinge temperaturas de 352 C. A população da capital do meu Estado, portanto, está sendo submetida a esse suplício, que não é apenas
um desconforto físico, mas implica também a perda de bens materiais, com a queima de aparelhos
eletrodomésticos, em virtude de variações da corrente. Sem falar, Sr. Presidente, que Manaus abriga um dos grandes-parques industriais do País, o
maior no setor eletrônico. Pode-se imaginar o prejuízo que estão sofrendo, também, as indústrias lá
instaladas.
O que isso tem a ver, perguntarão os Srs. Senadores, com o gasoduto Brasil-Bolívia?
A relação, Sr. Presidente, decorre do fato de
que, desde o início dos anos 80, a Petrobrás descobriu expressivos jazimentos de petróleo e gás no
meu Estado. O petróleo vem sendo explorado e refinado na refinaria de Manaus; entretanto, o gás continua quase sem aproveitamento, em sua maior parte
reinjetado nos poços.
São decorridos 11 anos desde 1986, quando
foi descoberto o campo de Urucu . Uma reserva estimada em 50 bilhões de m de gás, a segunda maior
do País, que poderia ser aproveitada - e vai ser
aproveitada, cértámerite. daqulã aoís oú três anos,
-não sei ~-na produção ae energia eléfrica:Mais -âa
metade do parque gerador de Manaus é constituído
-de usinas térmicas, que consomem diesel e fuel oil
em grande parte importados.

~~~~-
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Veja, portanto, Sr. Presidente, a incoerência
Recordo-me, Sr. Presidente, que o conjunto hídos nossos governos, decorrente, talvez, da falta de
drelétrico de Urubupungá, formado pelas Usinas de
planejamento da qual falávamos há pouco, eu e o
Jupíá e Ilha Solteira, que hoje fornece 3,6 milhões de
Senador João Rocha. O Brasil vai investir cerca de
quilowatts de energia_elétrica paratodo este País, já
US$2 bilhões na construção do gasoduto Brasii-Bolíera obra prevista e sonhada por Euclides da Cunha,
via, importando gás estrangeiro, despendendo divímas teve seu início de construção só em 1960.
sas, com o agravamento, portanto, do déficit da baDigo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadolança comercial. Enquanto isso, o parque gerador de
res, como intróito a um assunto de transcedental imManaus queima derivados de petróleo importados,
portãncia, que trago hoje, mais uma vez, aos Anais
que também despendem divisas, e um recurso natudo Senado da República.
ral extraordinário, como é o gás, contínua no subsolo
A Nação brasileira ainda não se apercebeu da
sem aproveitamento, porque a Eletronorte e a Petroimportância da construção de ferrovias neste País,
brás, por falta de recursos financeiros, ou por não
da necessidade que temos de, realmente, incremenconsiderarem prioritário o abastecimento de Mataro transporte ferroviário no Brasil, que está releganaus, até hoje não montaram a usina térmica com
do,abandonado.
A Rede Ferroviária Federal, por exemplo, está
utilização do gás natural. Existem estudos das duas
empresas, Sr. Presidente. Não se trata de especulasendo privatizada em situação precária, pois está
praticamente sucateada.
ção. Os estudos estão lá. O projeto é viável. O gás
terá de ser criogenizado,.liquefeito portanto, transPois bem, dentro desse quadro, não poderia
portado até Manaus, lá vaporizado e queimado nas
deixar de trazer à consideração desta Casa, de moscaldeiras da usina térmica prevista para Manaus. Tratrar ao Senado da República e de deixar registrado
ta-se de um investimento da ordem de US$800 milhõ.nos Aoais que a Ferronorte, essa ferrovia que teve a
es. As duas empresas estatais simplesmente - repito visão de eminentes empresários deste País, essa
, ou por não considerarem prioritárias, ou por não dísferrovia que, quando eu era Titular da Superintenporem de recursos, vêm adiando esses projetas. Isso
dência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a Sué absolutamente inadmissível, Sr. Presidente.
deco, já fazíamos estudo sobre a importância da liPretendo, para não ficar apenas no protesto
gação da Amazônia e da Re11íão Centro-Oeste ao
Sul do País, mostrando o quanto isso representava
verbal e ínconseqüente, convocar, à Comissão de
Infra-Estrutura, o Ministro das Minas e Energia para,
para a agricultura e para a economia brasileira.
juntamente com os Presidentes da Petrobrás e da ______Essa ferrovia, iniciada em 1992 pelo arrojo de
Eletrobrás, comparecerem a essa Comissão para
empresários do Grupo ltamarati. estava com suas
darem explicações sobre essa lamentável falta de
obras paralisadas, mas agora se reiniciarão.
planejamento, pois, como V. Ex'!s sabem, quando se
Sr. Presidente, recebi honroso convite para
trata de energia elétrica, a oferta tem que correr na
__a_c_gmp-ªn_h_ar. ª_cgn:litiva.do_e.residente da República,
frente da demanda, uma vez que exige ínvestimef1:
amanhã, com destino a Aparecida do Tabuado, cidade do meu Estado, Mato Grosso do Sul, depois a
tos de longa maturação - entre o início das oOfas
até a inauguração decorrem quatro a cinco anos - e
Santa Fé do Sul e a Rubinéía, na outra margem do
a Eletronorte há dez anos não faz investimentos em
Rio Paraná. A visita é para que possamos presenminha terra. De forma que essas autoridades terão
ciar o reinício das obras da ligação ferroviária de
que vir aqui para explicar as razões da crise a~ual, e
Santa Fé do Sul a Cuiabá. É claro que ela contará
o que pretendem fazer no futuro para evitar que
com a presença do Excelentíssimo Presidente da
essa situação se repita com graves danos para a
República, pela grandeza da obra e pela importância
economia do meu Estado.
do seu reinício, aliás, tão esperado, principalmente
pela Região Centro-Oeste. Estarão presentes os
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
Governadores de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet.
e de São Paulo, além de divérsos Parlame-ntares.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte di::.curso. Sem revisão do orador.) --Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as grandes obras
são construídas através dos tempos e quase sempre
refletem os sonhos de homens que enxergaram o tuturo, que tiveram visão.

Por falar nisso. e para não 1:91'Tlete_r injustiça,
Sr. Presidente, tivemos um-Í::omparheiro de Cuiabá
que, com toda ce-rteza-;- ainda traz no peito a emoção
de ter capitaneado aqui no Congresso Nacional uma
luta para a construção dessa ferrovia, que sairá de
Cuiabá até o Porto dé Paranaguá é no dé Sepetiba.
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Isso trará uma economia extraordinária, barateando
o frete e o transporte de produtos agrícolas, portanto, garantindo maior competitividade aos produtos
nacionais. Refiro-me, naturalmente, ao Sr. Vicente
Emílio Vuolo, ex-Senador, para lhe fazer justiça. Espero abraçá-lo, amanhã, quando, sem dúvida nenhuma, estaremos nos rejubilando por aquele importante acontecimento.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, destaco,
aqui, a importância dessa obra, pois, logo que assumi o mandato de Senador da República, parece-me
que em junho de 1995, eu já ocupava a tribuna desta Casa para fazer um alerta a respeito da importância da construção da Ferronorte. Dizia que esta
Casa, naturalmente, poderia se surpreender com as
dimensões e com a abrangência da malha viária a
ser implantada pela Ferronorte. Dizia que ela, naquela ocasião, estava em plena construção e as
obras, depois, tiveram que ser paralisadas. E, a
completar-se, dizia que, com a construção de troncos e ramais que ligarão o porto de Santos ao Centro-Oeste e à Amazônia, impondo no mapa brasileiro
novas hnhas nas legendas de infra-estrutura econômJCa, conectando Porto Velho e Rondônia a Santarém. no Pará, e interligando, na mesma trama ferrovrána. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
Trata-se de uma extensão que alcança cinco
mil quílõmetros de trilhos com um traçado de fixação
elástoca, curvas com raios mínimos de 6.5, bitola de
1.6 metro, bitola larga, dormentes ·de concreto e
rampa máxima de 0,50% no sentido da exportação.

É bem verdade, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, que essa Ferronorte é uma empresa controlada pela iniciativa particular e permito-me até dizer que é uma feliz conjugação de esforços entre a
iniciativa pnvada e o Poder Público, uma parceria
indispensável. O grupo privado é o detentor da concessão para construção e exploração comercial
dessa ferrovia que vai atravessar o Centro-Oeste e
a Amazônia Legal, que foi iniciada, volto a repetir,
em agosto de 1992, e com um trecho agora em
construção de cerca de 500 quilômetros, ligando
Mato Grosso Sul entre Aparecida do Taboado, divisa com o Estado de São Paulo e Alto Taquari, já no
··
Estado de Mato Grosso.

É importante deixar ressaltado isso aqui,- Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, porque trata-se
da construção de uma ferrovia. Estamos· partindo
para a era de investimentos.
Ainda ontem, ouvi aqui o discurso do Senador
Carlos Bezerra, um dos representantes do Estado
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de Mato Grosso, também eufórico, louvando o reinício dessas obras que estav?.m paralisadas. Chegamos a temer pelo abandonv dessa obra.
Não foi à-toa e ni?,o ~"rr. propósito que, desde
que assumimos, em l gg5, ust::>mos defendendo a
construção dessa ferrc•:ia e de: uma ponte rodoferroviária, de quase três r!'lil :.retros de extensão sobre o
rio Paraná.
Quero dizer que há pouco menos de um mês isso sozinho-, estive naquele local e fiquei deslumbrado com a construção dessa ponte rodoferroviária,
que vai unir o Estado de São Paulo ao Estado de
Mato Grosso do Sul. Ela está praticamente .::om 85%
das suas obras em construção. Lutamos, desde
1995, para que o Orçamento da União contemplasse
recursos, como vem contemplando, para a conclusão dessa ponte rodoferroviária.
Assim, deixo isso aqui registrado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, cumprimentando e dizendo que
o Presidente da República verá amanhã talvez a
maior obra de engenharia que está sendo construída
neste País, que é a ponte rodoferroviária que acabo
de me referir. Tenho certeza de que o Presidente da
República vai ficar surpreso. Sua Excelência não conhece - acho que ainda não viu com os seus próprios olhos -, vai ver amanhã pela vez primeira e vai,
sem dúvida nenhuma, continuar ajudando a construção dessa importante obra a que nos referimos.
Aliás, Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores,
temos, sim, que ocupar esta tribuna, registrar nos
Anais desta Casa os investimentos que acontecem
neste País, principalmente nas regiões mais necessitadas, principalmente aqueles que objetivam a Região Centro-Oeste do Brasil. Agora mesmo, por
exemplo, ouvimos o ilustre representante do Estado
da Amazônia, o Senador Jefferson Péres, clamando
aqui por mais energia no seu Estado, o Estado do
Amazonas. E aí recordo-me que, no dia 25 último,
esteve na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul,
o P.residente da República, que ao atravessar a fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia assinou,
com o Presidente da Bolívia, um contrato para a
·construção das obras do gasoduto BolíviaJBrasil,
que tem urna extE[r:fs~o'Jle-::uso quilômetros, dos
_quais quase 2.600 quilômetros em território brasileiro. Os tubos vão percorrer cerca de seis Estados
_brasileiros, passando por 112 Municípios. E lá no
meu Estado de Mato Grosso do Sul essas obras são
importantes para o nosso desenvolvrmento, tanto a
Ferrqnorte como o _gasoduto E)rasii/Bolivia. Por quê?
Porque precisamos de obras no nosso Estado, pre-
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cisamos industrializar este País, mais especificamente o Estado que represento e ao qual quero me
referir, que tem deficiência também de energia.
Esse gasoduto, positivamente, vai resolver
em definitivo, esperamos, a carência de energia
que existe no nosso Estado. A energia farta, a malha viária, os trilhos, ferrovias, a Bacia Paraná/Tietê, no vizinho Estado de São Paulo, a Bacia Paraná/Paraguai, a· ser construída com os Portos de Corumbá e Porto Murtinho, sem dúvida nenhuma, isso
tudo constitui a motivação, o eixo que dá esperança
para que Mato Grosso do Sul e o Centro-Oeste possam, realmente, se desenvolver tal qual os seus filhos esperam.
Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
laço este registro a cerca desses acontecimentos,
dizendo que esse gasoduto BrasiVBolívia, que vai
passar por lá, trará grande desenvolvimento.
Hoje, falou-se, nesta Casa, em incentivos. Pois
bem, está aí uma grande oportunidade. O que é que
Mato Grosso do Sul quer? Quer ser apenas o corredor de transporte desse gás? Não! Nós precisamos,
Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, da construção de termoelétricas. Em Corumbá, a construção
de uma termoelétrica já foi iniciada, mas precisamos de preço diferenciado para Corumbá poder
competir, para as indústrias poderem se instalar
em Corumbá, no Estado de Mato Grosso do Sul,
se instalarem no interior do Brasil, diminuindo, assim, os desequilíbrios regionais que existem no
Território brasileiro. Tudo isso nos enche de júbilo
e de contentamento.
Tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vale a pena ser regi~Jrado, como vale a pena
ser registrado, lembro-me agora, outro inveâlimento
que está previsto para o Pantanal e para o qual torço
para que seja implementado o mais rapidamente
possível, porque o Pantanal, patrimônio da humanidade, não pode esperar mais.
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que lutar para que esse desenvolvimento seja um
desenvolvimento com respeito ao meio ambiente.
Porque, se me referi aqui, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, à Bacia Paraná/Paraguai, que tem adversários sob alegação de que isso pode prejudicar
o meio ambiente, quero dizer que nos perfilhamos
na corrente daqueles que querem a embarcação
adaptada ao rio, e não fazer com que o rio se adapte
às embarcações. Por conseguinte, queremos e defendemos essa hidrovia. E defendemos essa hidravia, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, porque
temos a plena convicção de que aquilo que vai ser
feito no rio Paraguai haverá de ser leito apenas para
pequenas correções. Devemos fazer nas embarcações, adaptando-as ao leito do rio, adaptando-as à
natureza, para que os nossos produtos possam chegar a outros Continentes.
O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. RAMEZ TEBET - Concedo aparte ao
meu ilustre amigo e Senador pelo Distrito Federal,
Laura Campos.
O Sr. Lauro Campos - Quero congratularme com V. Ex1 , nobre Senador 'Ramez Tebet,
por mais essa demonstração de entusiasmo. O
seu discurso talvez pudesse ser intitulado de
'oração à esperança•. Real111ente, o que me chama a atenção em seu pronunciamento e este entusiasmo juvenil com que aguarda o lançamento
de mais um plano do Governo, que, como os demais que têm sido anunciados, consiste essencialmente ou em reinício de obras ou em lançamento de pedras fundamentais. E só tenho a lamentar que uma indústria de pedras fundamentais não tenha sido ainda criada pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso, a fim de que Sua
Excelência continue a sua campanha pré-eleitoral, colocando pedras fundamentais, lançando
esperanças, e esquecido de que agora ele não
está tomando posse, ele já está no derradeiro
ano do seu Governo. De modo que só tenho a
lamentar que essas manifestações do Governo
sempre foram no sentido de retardar todo o processo de investimento, com pavor do aumento
·da demanda e com a elevação da inflação, e que
agora o Governo tome coragem para lançar pedras fundamentais. Então, parabenizo V. Ext
pela esperança, pelo entusiasmo com que colabora nesse processo. Muito obrigado. .

O Presidente da República, junto com o Ministro do Meio Ambiente, assinou, lá em Corumbá, em
visita a que acabo de me referir, a federalização do
Pantanal, obedecendo ao projeto que foi elaborado,
respectivamente, em conjunto pelos Estado de Mato
Grosso e de Mato Grosso do Sul, com investimentos da ordem de US$ 400 milhões. Isso abre perspectivas e horizontes, sem dúvida nenhuma, para o progresso, para o desenvolvimento, para a geração de
emprego, para a melhoria da qualidade de vida e por
esses investimentos e por esses projetas temos que
O SR. RAMEZ TEBET - Senador Lauro Camlutar. E temos que lutar de forma adequada, temos __ ___pos, V. EX" é coerente com o posicionamento que
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mantém nessa Casa e ferrenho adversário do
Governo. V. Ex- mantém-se coerente, no entanto, reconhece que é justo que no meu peito pulse esperança.
Digo a V. Ex1 que as obras que menciono
aqui não se tratam de pedras fundamentais. O gasoduto Brasil/Bolívia, meu caro Senador, é sonho
secular desse País. Estive lá com o Presidente Sarney, quando eu era Superintendente da Sudeco.
Estive lá nas tratativas que se faziam e que agora
foram concretizadas no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Não pode ser pedra fundamental a assinatura de um contrato firmado entre
os Presidentes de dois países, entre os Presidentes
do Brasil e da Bolívia. Acredito na seriedade, e nisso ninguém põe dúvida, nem mesmo V. ex-. Torço
para qu'e os tubos do gasoduto sejam imediatamente construídos. Os contratos corh as firmas construtoras, meu caro Senador Laura Campos, foram firmados naquela oportunidade, no dia 25 de julho último, na cidade de Corumbá. Portanto, isso é real.
Temos que acreditar nisso, temos que acreditar no
empreendimento, temos que acreditar no desenvolvimento deste Pafs.
Nessa obra a que me refiro, há trilhos que já
estão nos chãos do meu Estado, nos chãos de Aparecida do Tabuado. Esses trilhos já estão estendidos, estavam apenas paralisados por falta de recursos do próprio grupo encarregado da concessão,
por falta, também, de recursos da parte que o Governo Federal tinha que cumprir, precisamente o
Estado de São Paulo também na construção desta
ponte a que me refiro.
Disse no meu pronunciamento e volto a repetir, Sr. Presidente, Sr's e Srs Senadores, que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso vai ver
amanhã a maior obra de engenharia que está sendo construída neste País; obra imprescindível. É
justo que se tenha esperança, e eu tenho. E é com
essa esperança que tenho que lutar por esses investimentos, tenho que incentivá-los, que pedir ao
Governo Federal que realmente olhe para o Centro-Oeste, q11e olhe e volte a sua atenção, como
está voltando, por exemplo, para que essa ferrovia
termine o mais rapidamente possível, para que ela
possa realmente ir. se desenvolvendo e nós brasileiros, e os nossos filhos, possamos contemplar o
transporte da produção agrícola, dos nossos produtos, das nossas mercadorias em direção aos portos
do Brasil, alimentando os brasileiros com alimentos
mais baratos. Haverá redução no custo de frete por
tonelada, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, da
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ordem de R$23. Isso é de suma importância para a
competitividade, isso é de grande relevância para o
barateamento dos alimentos no Brasil.

É por essa razão que ocupo esta tnbuna, na
mais absoluta certeza de que para essas obras até o
meu querido amigo, Senador Laura Campos, oferece o ~eu aplauso, como patriota que é.
Vou, amanhã, çom o Presidente da República, Sr. Presidente e Sr's e Srs. Senadores, e vou
assim, com esta alma juvenil, com que a generosidade do Senador Laura Campos me distinguiu,
cheio de esperança, sim, torcendo para que essas
obras se concretizem o mais rápido possfvel, porque isso é de interess~ não de Mato Grosso do
Sul, nem dê Mato Grosso, nem do Centro-Oeste,
.rnas de todo o Brasil.· ·
Encerro essa parte, Sr. Presidente, mas não
quero deixar esta tribuna sem antes me referir ao
tema abordado pelo Senador Romero Jucá, que
falou em nome da Liderança. S. Ex1 lembrou a importância de uma Legislação Eleitoral que está tramitando na Câmara Federal e falou do seu receio,
com justa razão, de que o Senado da República
não encontre tempo suficiente para discutir um assunto desta importância, para apresentar as emendas que esta Casa, na qualidade de Casa Revisora, tem necessidade, às vezes, de oferecer ao projeto.
Quero dizer ao Senador Romero Jucá que
quando me referi ao tema abordado por V. Ex',
apoiando-o, foi porque mais do que ninguém nesta
Casa senti o peso ao ser Relator da Legislação que
regulamentou as eleições municipais. lembro que o
projeto havia chegado aqui tão em cima da hora que
chegamos a pensar que deveríamos deixar que o
Poder Judiciário regulamentasse as eleições. E
aqiJElla relataria foi um desalio para mim; foram noites e noites, Senador Romero Jucá, de estudo, com
centenas e centenas de emendas. Mas felizmente
conseguimos desempenhar a nossa tarefa a contento e as eleições municipais foram realizadas por
quem deve fazer as leis: o Poder Legislativo; só excepcionalmente é que essa tarefa fica a cargo do
Poder Judiciário.
De sorte, Senador Romero Jucá, que quando
V. Ex" levantou o assunto o fez muito bem. Fui cumprimentá-lo e disse que, antes do meu pronuncía·mento, eu talvez Tizesse referência a sua fala. Na
verdade, eu queria só prestar esse depoimento e reforçar as palavras de V. E.x", que, com muita prudência, com muita cautela, e entendendo. como enten-
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de, as elevadas funções do Senado como Casa Revisora, houve por bem nos alertar.
O Sr. Romero Jucá - Concede-me V. Ex• um
aparte?
O SR. RAMEZ TEBET - Concedo o aparte a
V. Ex!', pedindo permissão à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Espero que seja breve.
O Sr. Romero Jucá - Asseguro à Presidência que serei breve no meu aparte. Quero apenas
registrar, mais uma vez, a importância de o Senador Ramez Tebet ter levantado este tema. S. Ex•
tem autoridade para tratar desta questão, uma vez
que foi o Relator da Legislação Eleitoral de 1996.
E quero aqui testemunhar o excelente trabalho
que S. Exl fez, em nível emergencial, devido à
premência do tempo que esta Casa teve para discutir. A legislação para as eleições de 1998 terá
que possuir muito mais sistemáticas de controle,
porque o Executivo vai písputar a eleição no cargo
e, portanto, com todos os pré-requisitos de abuso
do poder económico e de utilização de máquina
pública. Conseqüentemente, haverá uma dificuldade operacional muito maior, quer por parte da Justiça Eleitoral, para fiscalizar o pleito, quer por parte
do Ministério Público Eleitoral, para ser o juiz do
pleito, quer por parte dos Partidos políticos dos
candidatos, para também acompanhar esse pleito
de forma muito forte. Portanto, quero novamente,
aqui, registrar a premência deste tema. Temos
acompanhado o debate na Câmara, temos visto
que é amplo - inclusive dentro da própria base do
Governo, há facções que defendem posições completamente distintas, quer no número que o Presidente vai utilizar na campanha, quer no horário,
quer no processo de inauguração, enfim, há uma
gama de assuntos polêmicos que serão debatidos
na Câmara e que demandarão muito tempo para,
então, vir ao Senado. Então, particularmente, vou
sugerir ao Presidente do PFL, ao Líder do PFL no
Senado, que reúnam os Senadores do PFL, que
reúnam os Deputados da Comissão Eleitoral da
Câmara dos Deputados, para que possamos começar a contribuir de forma mais rápida para essa
legislação, e, talvez, numa discussão conjunta Senado e Câmara -, esse processo possa tramitar
com maior celeridade na Câmara dos Deputados.
Volto a dizer: não podemos abrir mão de dar nossa contribuição, até porque representamos os Estados, temos uma responsabilidade grande nessa
Legislação Eleitoral como Senadores da Repúbli-

ca. E eu, da minha parte, não vou me furtar a apresentar emendas que entendo deva apresentar, para
buscar uma legislação séria que respalde a vontade
popular no dia 3 de outubro de 1998. Portanto,
quero parabenizar o Senador Ramez Tebet, que,
com muita propriedade, com muita autoridade e
com muita competência, voltou a levantar este
tema nesta manhã.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, antes
de encerrar o meu pronunciamento, quero lazer publicamente um convite ao Senador Romero Jucá, em
nome do Senado da República.
Realmente, esse é o dilema do Senado como
Casa Revisora. Via de regra, as leis, principalmente
aquelas originárias do Poder Executivo, são encaminhadas à apreciação da Câmara dos Deputados, e o
Senado fica nesse dilema, com o qual parece que
vamos nos defrontar outra vez.
Qual a solução para essa questão? Alguns dizem que a iniciativa deve ser alternada. Penso que
essa não é uma solução. Se a alternarmos, o problema passa a ser da Câmara dos Deputados. Penso
que o problema é referente ao tempo. Talvez, seja o
caso de providenciar uma legislação que limite no
tempo o trabalho do Congresso Nacional. A legislação deve dizer que uma matéria cuja apreciação
deve ser feita num certo prazo - como esta referente
à Legislação Eleitoral -, tem que chegar ao Senado
até determinado dia. Dessa foima, haverá tempo de
darmos a parcela de contribuição que nos cumpre,
principalmente porque, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, somos Casa Revisora.
Agradeço ao Sr. Presidente pela gentileza de
ter-me concedido mais alguns minutos além do tempo regimental.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
Concedo a ~alavra à eminente Senadora Benedita
da Silva. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Gilvam Borges. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Laura
Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr"s_e Srs. Senadores, gostaria de
iniciar este momento,
que o difícil acesso a esta
tribuna finalmente é obtido por um modesto Senador

em
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que não ocupa os horários destinados aos lideres,
destinados aos Senadores de primeira categoria, de
primeira classe, com uma leitura que, há muitos
dias, gostaria de ter feito.
Trata-se de uma transcrição da revista The
Economist, que foi divulgada também por grande
parte da imprensa do mundo inteiro, de mais um
pedido de desculpa, semelhante àquele que, há
não muito tempo, fez o Imperador do Japão em relação aos crimes praticados pelo exército japonês
contra os povos derrotados na Segunda Guerra
Mundial.
As desculpas da Grã-Bretanha, por intermédio
da voz de seu jovem Primeiro-Ministro Blair, recémeleito pela consciência que se rebelou contra o neoliberalismo inglês, mostram que este novo Governo
da Inglaterra pelo menos tem consciência da necessidade de retificar os erros acumulados pelo Império
Britânico ao longo de seus séculos de liberalismo
destruidor, conquistador e desrespeitador da humanidade.
Depois do liberalismo inglês, veio o pior: a
fase do capitalismo keynesiano, bélico, destruidor.
E, finalmente, para coroar o neoliberalismo da Sr"
Thatcher, o neoliberalismo que avassala o mundo,
que desrespeita os empregados, que desrespeita
os direitos adquiridos e que realmente traz uma
globalização funesta para a humanidade.
Disse o Primeiro-Ministro Tony Blair, da Inglaterra:
"Eu, Primeiro-Ministro da Grã-Bretanha, pelo presente, desculpo-me pelo que
meu país, ou os responsáveis por ele, ou
por partes dele, fizeram em Ulster em 1972;
no Egito, em 1956- esqueceu-se de desculpar-se também pelo que fizeram no Egito
em 1873 -;na Índia, em 1947; em Dresden,
em 1945; em Munique, em 1938; na Irlanda,
nos anos 20; na África do Sul, na primeira
década do século 20; e em grande parte do
resto da África, antes e depois; na China, na
década de 1840 - ele se refere às duas
guerras do ópio, com as quais a Inglaterra
destruiu a cultura chinesa -; na Escócia, em
1746; na França, em 1356; em Northumberland, em 1808; e em Gales, na "década de
620. Gostaria de me desculpar pela nossaparticipação no comércio de ópio, de escravos, no aquecimento do globo, na disputa
pela África e no buraco negro de Calcutá,
nas guerras da Nova Zelândia e na lamentável sorte de Joana DAre.
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Gostaria que outras inúmeras ofensas
como estas fossem consideradas e gostaria
de ouvir algumas palavras de contrição do
Presidente Jacques Chirac sobre William, o
Conquistador; de Romano Prodi sobre a invasão romana; dos primeiros-ministros da
Noruega e da Dinamarca sobre aqueles infames Vikings.'
Se o ilustre Presidente dos Estados Unidos imitasse esse ato de contrição, esse ato de reconhecimento dos crimes hediondos praticados contra a humanidade pelos países dominantes, imperialistas, se
os Estados Unidos fizessem isto, os 20 minutos que
me são dedicados seriam muito curtos para que eles
pedissem desculpa por todos os crimes que praticam, praticaram e vêm praticando contra os seus vizinhos e contra o resto do mundo.
Felizmente, o Sr. Bill Clinton ainda continua
com a sua fantástica Lei Helms-Burton, continua
com o mandonismo globalizante do FMI e do Banco Mundial, continua realizando aquilo que o Presidente Fernando Henrique Cardoso já havia prognosticado, já havia previsto: que, com a entrada do
capital estrangeiro no Brasil, principalmente nos
anos 50, estava se constituindo aqJi uma aliança
entre os capitalistas estrangeiros. principalmente
norte-americanos, e os empresários brasileiros, que
ficavam subordinados, como fabricantes de peças,
partes e componentes, às grandes indústrias transplantadas para o Brasil, e a cuja reedição tenebrosa
assistimos hoje.
Dizia Sua Excelência, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que, através da aliança desse
poãerio econômfcõ-.:::. comefi:ii:li1tes: industriais, banqueiros, políticos e as Forças Armadas -, organizava-se no Brasil um antiestado nacional, um antiestado nacional que tem mais interesse em proteger o
capital estrangeiro do que em proteger os interesses pátrios.
Portanto, não há surpresa alguma que o
Eximbank tenha emprestado ao Projeto Sivam, ao
qual se fez referência aqui e no qual estão acentuadas as marcas do processo de dominação em
relação aos quais não houve ainda pedido de desculpa, R$1 ,340 bilhão para que o Brasil implantasse a tLscalização e o controle aéreo e de informações na Amazônia. Este empréstimo, por incrível
que pareça,_ só s~ria feito na medida em que o
Brasil comprasse de um fornecedor norte-americano, a Raytheon. Imaginem, Srs. Senadores, irmos
à Caixa Econômica pedir dinheiro para construir a
nossa casa e o seu Presidente, a sua direção afir-

marem que nos emprestam o dinheiro desde de
deveria ser feita a leitura de um livro de Jacoby, A
construamos a casa com a construtora "x": que o
Amnésia Social. É deste livro que esse Governo
empréstimo só será dado se usarmos os serviços da
precisa para parar de esquecer e parar de projetar
construtora "x"! A construtura "x", obviamente, tem lias suas culpas sobre o Congresso Nacional e o
gações íntimas, como a Raytheon tem, com o GoJudiciário.
verno Norte-Americano, fornecedora que é de arDiz Sua Excelência e repete ad nauseam que
mas, de equipamentos bélicos para o Governo dos
nós aqui somos preguiçosos e que as medidas neEstados Unidos.
cessárias para que ó real se iinponna, contudo, pela
Portanto, fomos obrigados a aceitar o assalto
sua grandeza e eficiência, demoram demais a ser
prévio aos nossos recursos, manietarem a nossa
aprovadas, perturbando o Plano Real. Se o Plano
capacidade de decisão. E afirmam que isso é liberaReal exige, para a sua ação, para a sua implantalismo, que estamos aí submetidos ao sistema-da lição, para o seu bom sucesso, que essas medidas
vre escolha, da livre iniciativa, quando não podemos
reformistas sejam aprovadas, como é que eles disequer escolher de quem comprar. Que liberdade é
zem que o Plano Real está dando certo, se essas
esta?
- -medidas, segu-ndo eles, não foram aprovadas? Ou
o Plano Real não está dando certo, ou essas mePortanto, se fôssemos, desde a Lei Helmsdidas não são necessárias para que o Plano Real
Burton até o big stick, até as políticas de dominadê certo.
ção pratica.das .pelos Estados Unidos sob as mais
variadas formas, ler a relação das desculpas que
De modo que existe uma contradition interni,
nos devem, realmente o nosso tempo se extinguiria
uma contradition in adjecto; existe uma parte do
antes que o rol completo dos crimes pudesse ser
raciocínio que briga e refuta a outra parte.
enumerado.
O que vimos ontem foi um espetáculo de reO Primeiro-Ministro da Inglaterra reconhece
cordação do passado. Pretendíamos assistir não
que muitas desculpas não foram pedidas, inclusive
àquilo que o Sr. Gustavo Franco mostrou, a partir
pela atuação da Inglaterra que nos fez entrar na
do momento em que sua sabedoria veio colaborar
Guerra do Paraguai, cujo parque industrial foi arracom o Ministro Fernando Henrique Cardoso, com
sado, juntamente com a população com idade suoutros Ministros e com outras direções do Banco
perior a dez anos.
Central. Gostaríamos de ter não uma visão para
trás, mas uma visão perspectiva, para frente, a fim
Pois bem, aqui no Senado, Casa Revisora,
de que pudéssemos nos tranqüilizar a respeito dos
pequena é a nossa competência e mínima é tamdesastres e das nuvens negras que o Banco Cenbém a nossa capacidade decisória. O Senador Jotral faz co_m_que SE!_cristali_z_em perigosamente no
saphat Marinho, na campanha para o Senado, tal
chamado outrora "céu de brigadeiro".
como eu, propôs· aquilo que eu havia proposto na
minha campanha: a extinção do Senado Federal,
Realmente, uma das perguntas que fiz a S.
uma Casa meramente carimbatória, que realmente
Ex• foi a respeito de sua luta para implantar uma
não vale o que custa à Nação.
tax'a de câmbio no Brasil que fizesse com que
R$0,50 valesse US$1. Quando todo mundo se proPor aqui passa tudo. E ontem passou por
nuncia, dizendo que- é preciso uma desvalorização
aqui também, como não poderia deixar de ser, o
Sr. Gustavo Franco. Passou como tudo o mais
do Real, em cerca de 20% ou 30%, S. Ex•. o teimoso Presidente do Banco Central, há cerca de
passa. Tivemos cinco minutos para argüir o esperto Presidente do Banco Central, com a sua capaciseis meses, em São Paulo, afirmou e reafirmou
seü· ponto de vista, de que deveríamos, com R$1,
dade de tergiversar, que utilizou o recurso de dizer: "não me lembro disso'; "não lembro se fiz
comprar US$2.
isso'. Ele foi assaltado pela mesma amnésia que
Imaginem os brasileiros importando tudo o
atingiu o Senhor President!'l. da República, que
que o mundo lhes oferece e podendo comprar
uma vez pediu que esquecêssémos tudo o que esUS$2 por R$1! Nenhum brasileiro sairia mais da
creveu.
_Ois.n<!yWorld! As via~~abitadas pelo mundo, pelos
Eu aconselharia esse- Sovemo a convocar
_g_símngeiro_s__ compradores de bugigangas, estauma reunião ministerial e incluir nela, obviamente,
riam ainda mais abarrotadas de brasileiros do que
uma das suas figuras principais, o Sr. Gus'ª\1_0~
_!;~_11fO_n_lr-ªill.-l;i_Qje -em Nova Iorque~ os brasileiFranco, que não tem estatura para
P7-esidente)á superaram os japoneses em sua capacidade
do Banco Central. Não tem estatura! Na reunião
de compra.

ser

ros

312

ii.- g

_ _; ;:; .. #IW_ · #

&gp~to 1997

..

-

Então, diante dessa situação, S. Ex1 se esqueceu de tudo o mais; esqueceu-se de que essa
taxa de câmbio comprometeu as exportações brasileiras; tornou impossível que as exportações brasileiras realmente pudessem se equiparar à avalanche de mercadorias que entraram no Brasil,
aproveitando essa taxa de câmbio sobrevalorizada,
que foi mantida a duras penas pela teimosia de Sua
excelência.
Foi essa taxa de câmbio que permitiu a um grande número de indústrias nacionais - não apenas naCionais, mas também de indústrias estrangeiras - vir para
cá antes dessa segunda onda de globalização. Na primeira, vieram para cá e foram recebidas de braços
abertos as grandes indústrias estrangeiras de carros,
de geladeiras, de televisores e tudo o mais.
Dessa forma, a partir daquele momento, não
se poderia falar mais que o Brasil era xenófobo; pelo
contrário, foi um dos países que mais estimulou, que
mais deu incentivo, doações, juros favorecidos e taxas de câmbio, garantindo o retomo dos lucros ao
capital estrangeiro, que, de acordo com o The Economist, já estava preparado e pronto para vir para o
Brasil sem qualquer estimulo.
Pois bem, foi esta a geração que se aliou a alguns fornecedores brasileiros de partes, peças e
componentes, e que agora está sendo destruída.
Não há proteção nem para estrangeiros anteriormente nacionalizados, internados, hospedados na
economia brasileira, nem' para brasileiros que tentaram se industrializar para fornecer partes, peças,
componentes ou para fazer calçados, para fazer porcelanas. Tudo foi destruído por essa taxa cambial insana, imposta pelo Presidente do Banco Central.
Imagine se ele tivesse conseguido uma taxa de câm:bio de R$0,50 por dólar!
··
Referiu-se S. Ex", em outra passagem de sua
fala, ao Big Mac, aquele sanduíche que parece ser o
prato mais imaginativo que a culinária norte-americana
conseguiu inventar, conseguiu descobrir. Pois bem, ele
se lembrou, naquele momento - a sua memória o socorreu -, de que antes do Plano Real, o Big Mac, esse
produto globalizado que existe na China, _no_ Japão, na
Rússia e em todos os países do mundo, custava, no
Brasil, mais barato do que nos Estados Unidos. Hoje,
no Brasil, o Big Mac custa RS$3,30 - esse número ele
não forneceu, mas é isso - e aproximadariler1te~O"$Q,50.
nos Estados Unidos.
Os americanos ganham, em média. US$24 mil,
ou seja, seis vezes mais do que o brasileiro. No·e·n:
tanto. no Brasil, o sanduiche em questão custa seis

vezes mais do que nos Estados Unidos, ou seja, o
acesso do brasileiro a um Big Mac é 36 vezes maior
americano àquele sanduíche.
que o de
Porém, o Big Mac é só um produto emblemático,
porque tudo o mais é assim! Quando esse Plano foi
baixado na Argentina, Buenos Aires se transformou na
capital de custo mais elevado do mundo depois de Tóquio. Hoje, no Brasil, São Paulo e outras Capitais também estão disputando com Tóquio o custo de vida
mais elevado do mundo. Só que em Tóquio a renda
- ·per caplta é de US$33 mil por ano. Trinta e três mil
dólares por ano. Aqui, a renda - depois de quantas maquiagens? - deve ter-se aproximado dos US$4 mil por
ano. Portanto, temos que pagar preços de Primeiro
Mundo, inacessíveis. mas temos que ter renda, salário
de Terceiro Mundo. Com salário de Terceiro Mundo
não podemos comprar as mercadorias que têm preço
de Terceiro Mundo.
Portanto, se não há demanda suficiente, se a
demanda não tem força. é óbvio que a inflação não
sobe. A âncora principal da inflação é a fome e a miséria do povo brasileiro, tal como aconteceu na Argentina de Menen, tal como ia acontecer no Equador
de Bucaram, El Louco, que, ao ameaçar um Plano
como esse, foi colocado para fora da Presidência da
República, expulso do seu País; e no Peru, El Chino,
que agora se descobriu que é japonês de origem, e
que também impôs um sacrifício semelhante a seu
Pais. Há uma perversidade específica da ãrea de
câmbio deste país, não apenas as dificuldades de
exportarmos, mas a facilidade, a abertura para importarmos de tudo. E agora, em época de reeleição,
essa fábrica funcionando, de pedras fundamentais.
Queira Deus que essas pedras fundamentais não
estejam iniciando obras que vão somar-se às duas
mil e duzentas obras inacabadas que o Tribunal de
Contas já detectou no Brasil, e que uma comissão
do Senado também apurou. Duas mil e duzentas
obras inacabadas, e vem aí uma fábrica de pedras
fundamentais para fundamentar a reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso, para construir
- sobre essas pedras fundamentais de fancaria as
bases de sua reeleição, de sua recandidatura à
reeleição. Portanto, o que estamos assistindo de
específico nessa perversidade cambial é ao seguinte: para que o Brasil pudesse concorrer com a
C_bioa na globalização do mundo, dada a fluidez e
-a-transparência do mercado mundial, o b~siJejro
só poaeri9_ginhi!r___aquiLo_gui.:Qá!lt:la_um-chnêc. Do
-~Q.6!iª-rlQ._1rªi:J.ªlbando~m_umme.s.mo equipamento, no mesmo nível tecnológico. não poderíamos
concorrer com a China. a não ser que o custo pri-
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mário, o custo da mão-de-obra no Brasil fosse igual
ao da China. Lá, paga-se, no máximo, US$1 por dia
ao trabalhador. Assim, devemos pagar menos de
R$1 para atrair esse capital para o Brasil. Menos de
R$1, e dizem que existem o custo Brasil. Custo Brasil coisa nenhuma! Existe miséria brasileira, pobreza brasileira, redução do custo primário brasileiro. É
isso que existe.
Não se tem coragem para mexer no câmbio, e
não podem mesmo fazê-lo, porque, se desvalorizarem em 30% o câmbio, a nossa dívida externa sobe
30% em termos de custos, de Real. Se desvalorizarmos, portanto, em 30% nosso câmbio, os preços, todos dolarizados, sobem no dia seguinte 30%, e ninguém sabe se no dia depois, no day after, haverá a
possibilidade de segurar o processo inflacionário que
decorrerá dessa desvalorização. Fala-se que deverá
ser mais de 30%.
Portanto, não podemos fazer isso. Para conseguirmos reduzir os preços das mercadorias brasileiras exportadas, inventamos um tal de custo
Brasil e arrochamos mais o arrocho salarial. Temos ainda que reduzir cada vez mais os salários
pagos, desarticulando sindicatos, atrasando o pagamento de funcionários, desvalorizando os ganhos de trabalhadores em 41% da inflação, sem
qualquer reposição salarial. Esse é o custo Brasil.
Dizem que existe. E é preciso reduzir os salários,
porque a taxa de câmbio é intocável. Se a taxa de
câmbio fosse desvalorizada, não seria preciso reduzir o custo. As mercadorias brasileiras poderiam
ser exportadas a preço mais baixo. No entanto,
não podem e não querem mexer nas taxas de
câmbio. Reduzem, então, o preço das mercadorias
brasileiras, através da Lei Kandir, uma lei burra,
uma lei burrissima.
Publiquei um artigo na Folha de S.Paulo, mediante o qual eu disse que a Lei Kandir é como muitas pessoas afirmam ser o casamento: uma instituição em que todos perdem e ninguém nada ganha. O
marido perde, a mulher perde e ninguém nada ganha. Essa é a Lei Kandir. Os Estados perdem, a
União perde, todos perdem. Obviamente, as mercadorias, ao .serem exportadas, continuam com os preços anteriores, porque as isenções tributárias foram
embolsadas nas diversas.fases do processo produtivo até as exportações.
A Lei Kandir também não funcionando, a úni·
ca solução que a ele_s_ restaram_ é a d_e _ar(Qch.a!
mais os salários. os mais baixos relativamente. dç
mundo, no País campeão da má distribuição de
renda. Temos que reduzir o cu_sto de _nossas_me.r:
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caddrias exportáveis, através do arrocho salarial.
Solução covarde!
O Sr. Gustavo Franco, que não tem estatura
para ser Presidente do Banco Central, não respondeu a essa minha colocação, e não responderá. Em
São Paulo, quando ele repetiu o absurdo da possibilidade dé se colocar uma taxa de câmbio com
R$0;50 equivalente a um dólar, os empresários que
estavam lá reunidos:ficaram estarrecidos. A imprensa toda noticiou; ele repetiu isso pelo menos dez vezes. No entanto, ontem, disse que não se lembrava
daquilo. É de estarrecer.
Portanto, estamos colocando, sim, um mentiroso na Presidência do Banco Central. A palavra é
mentiroso!.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Se. nador Lauro Campos, gostaria de alertar V. Ex" de
que temos vários oradores inscritos e de que o seu
Jempo já está ultrapassado.
O SR. LAURO CAMPOS - Parece-me que
essa palavra forte é adequada para pôr um ponto final no meu pronunciamento. Agradeço a generosidade de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) --Tivemos a mesma tolerância, também, com outros Senadores. Apenas gostaria de alertar para que V. Ex•
concluísse o seu pronunciamento, muito brilhante
..
por sinal.
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra a V. Ex* por 20 minutos.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFUí:G.
Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidr~n
te, SrS. Senadores, não qUero qUê se encerre e,cm
-:;emana sem que eu faça uma pequena observação,
que se resumirá num testemunho sobre o desempenho, a hístória;a. viera- da Polícia Militar de Minas Gerais e também, por extensão, da Polícia Civil do Tlt'<lU
Estàdo.
Não me manifestei sobre o assunto no rno·
mento da crise para evitar que as minhas palavrns
pudessem ser interpretadas num sentido que nfw
fosse rigorosamente construtivo. Não posso del·
__xar. porém, que se passe o tempo sem que transmita, desta tribuna, o meu testemunho sobre "
cárater, a hTSfórTa-dã Po[ícia"Miiífar-dP.-~Ilili>V;
por mais
200 anos.
-~~ .~e_m guaJque.r çl)Jyiqª,_l!f.l@ _)nstttu1çüo ·r .
. pregnada do sentimento de Minas e tem dos rr.i," :

rai"s
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permanente manifestação de compreensão
de ;:,poio às suas decisões, que se identificam,
•Jc:ase sempre, com os interesses de Minas e com o
.·.so;lisr.oo do nosso Estado.
• : L';;,;:;.

-~

.\ frente do Governo de Minas - antes e depoi~
:.rnohm -, mantive contato permanente com os com
,;ommtas da Polícia Militar do meu Estado, do ma i!
~:mp1::s ao mais graduado, sempre compreendendc
:;ue o seu contingente, até então de 26 mil homens
>empre se conduzira com muito cuidado, sem se
o;iastar, em praticamente todas as suas manifestaçõ·
es, do pensamento, das aspirações e da própria his>~ria d0 nosso Estado.
Sempre tivemos, por parte-âa Polícia Militar e
i'"mbém da Polícia Civil, um comportamento merecedor <la nossa compreensão e do nosso estímulo.
?.ic:s mesmas, Polícia Militar e Polícia Civil, quando
':Jmetiam atos que não se ajustavam ao sentimento
elo Minas, linham a iniciativa de registrar o seu desconforto.
i'Jo meu Governo, foi uma instituição, e o exerci
já num regime de liberdade e de completa restituição
constitucional. Sempre recebeu de nossa parte convivência e estímulo; sempre houve um respeito mútuo r;, por isso mesmo, não tive, em momento algum,
preocuoação com o seu comportamento e com o
seu destino.
Os tempos são outros.
A Polícia Militar de Minas Gerais, por mais de
200 :mos, jamais registrou um fato de natureza mais
ampla e de repercussão naCional quer1áo- partisse
exatamente da sua formação,. da sua credibilidade;
no pressuposto do respeito que sempre mereceu de
todos os mineiros.
· ···· Ainda hoje, onde quer que me encontre com
qualquer policial de Minas Gerais, nas 853 cidades que
compõem o vasto território mineiro, recebo sempre um
abraço, um cumprimento, uma manifestação de- éãrinho. Há um convívio confortador e um gesto de compreensão, de estima e de respeito entreo-GovemaClor
de então, o ex-Governador de hoje e todo o contiuge_nte da Polícia Militar de Minas Gerais.
Naquele tempo, é verdade, Sr. Presidente, éramos felizes e não sabíamos. Hoje, isso é dito por to·
dos os mineiros, mas os tempos se modificaram
história da Polícia Militar de Minas Gerais não podena f1c;:,r indiferente ou neutra diante das transformações políticas, económicas, sociais e culturais por
que passa o Brasil e, particularmente, o meu Estado
de Minas Gerais.

e! a

Na nossa convivência na terra mineira, o amor

à liberdade é fundamental, o respeito à formação é
indispensável à dimensão do desempenho da polícia mineira e, por isso mesmo, sempre procuramos, no f>alácio_cl_a Liberdad~_, _nãQ apenas home- nagear os que prestaram serviços à história de Minas Gerais,enquanto participavam dos quadros da
Polícia Militar, mas também manifestar a nossa
conv1cção de que, em verdade, constituíamos, no
nosso Estado,- o contingente policial militar mais
instruído, competente e preparado para o exercício
da segurança pública no permanente convívio com o
povo mineiro.
Nesta hora, portanto, quero transmitir a todo o
povo de Minas Gerais a minha manifestação de apoio
ao idealismo da Põlícia Militar de Minas Gerais, a convicção de que ela jamais maculou a história do Estado.
-E sel.ls-momentos-âe iebeldia ou de inConformidade
devem ser compreendidos como decorrentes de uma
situação económica ou, mais precisamente, salarial,
que não se ajusta, definitivamente, ao padrão mínimo
de dignidade da família mineira.
Manifestei ao Governador Eduardo Azeredo a
minha compreensão diante do seu comportamento,
sempre caracterizado pela paciência na busca de
uma solução que evitasse um trauma maior na rela-- ção entre Governo e Polícia Militar de Minas Gerais.
Entretanto, também não deixei de comparecer ao
sepultamento do policial militar que faleceu durante
__ os acontecimentos 9e Belo Horizonte. Ali, pelo silêncio da minha presençª'-fiCÇ>_u caracterizada_a_rninha
mélllif~s@.@o de compreensão diante dos aconteci- mentes e de resjleito a todo_Q Ql!ªd.ro da Polícia Militar
Minas-Gerais.- ·

de

Nas organizações" existentes em Minas Gerais,
as de caráter particular, em clubes ou outras instituições Prilf11d~h<!.lierTi1Jr~ a~pres~ma_ de_urru:Jolicial em
civis, prestando serviço ~e Se~!!-!!:ª'r:!~ e_!(_ata~IJ=
-te pãra compleimentaros seus salários. Muitos são ta- xisfãs, quase. f6a0s nao dispõem.
residência ()ró-_
- pna. Seria preciso -como é- que o Govem2_ªd9_!asse
. u~Tíllcfdecºnstnição-decasa popular, adequada
-à família de cada policial de Minas Gerais.

trajes

de

-e

Ora, Sr. Presidente, o efetivo da Polícia Militar
de Minas Gerais é, hoje, de 42 mil homens, assim diviãiãõs:25rri11 cãbos e soldados; 6 mil sargentos; t 1
mil oficiais dentre os oficiais, 2i são coronéis, in·
cluindo o da ,uma da Saúde.

e

Forma de SeleÇão: para ser soldado tem que
ter cursado o 19 graJJ. Para tornar-se sargento, a exigência principal é o curso completo do 29 grau.
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Do ponto de vista quantitativo, como disse, o eletivo é de 42 mil homens, considerando-se o policiamento ostensivo :la capital e no interior do Estado.
A maior dificuldade diz respeito à falta de equipamentos, como viaturas, comunicações, informati- •
zação e armamento.
Enquanto os infratores da lei utilizam um modemo fuzil AR-15, o soldado que vai enfrentá-los
carrega um revólver 38.
Os vigilantes das empresas que prestam serviço de segurança são bem mais equipados do que os
policiais militares. Eles têm minúsculos rádios de comunicação, que cabem na palma da mão, enquanto
os rádios da polícia pesam dois quilos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quanto

à hierarquia salarial, não há uma grande relação entre a base e o topo da pirâmide. Um coronel, com 30
anos de serviço, ganha um salário bruto de
R$3.600,00, enquanto um soldado percebe um soldo
de R$650,00, valor adotado a partir deste mês, a nível bruto, depois do movimento grevista de Belo Horizonte.
A principal reivindicação dos policiais militares
mineiros é a valorização profissional do policial, através da adoção de uma política salarial condigna e de
meios adequados para que eles possam exercer
suas atividades de policiamento ostensivo na capital
e no interior.
Concluindo, Sr. Presidente, manifesto a V.
Ex• que estou acompanhando atentamente todos
os debates, encontros e reuniões que se realizam
em Brasília no estudo da situação provocada pelas
manifestações e movimentos dos policiais em todo
o Brasil.
Deixo aqui a relação para ser transcrita nos
Anais do Senado, reservando-me, para o momento
próprio, a manifestação do meu ponto de vista sobre
as eventuais modificações ou alterações que venham a ocorrer na organização policial do País com
relação à segurança, especialmente no Estado de
Minas Gerais.
Desde logo, quero dizer que os-Militares de Minas Gerais estão inconformados diante dos salários
que recebem. f::les têm razão e tém o apoio do Senado da República.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. FRANCELINO PEREIRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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REESTRUTURAÇÃO DAS POLÍCIAS MILITARES
PROPOSTA EM DISCUSSÃO
1) - De Iniciativa do Poder Executivo, uma Proposta de
Emenda à Constituição, com os seguintes Itens:
1.1 - Exclusãodo_art. 144 9a C9nst~uição que define as
atribuições das policias Federal. Rodoviária. Ferroviária. a Policia
Müitar e a policia civil dos Estados. Haveria. assim. uma desconslitucionalização. para pennitir. maior flexibilidade nas mudanças
que se fizerem necessárias.
1.2 - Modificação do ar!. 125 que outorga aos Estados
oom mais de 20 mil policiais militares o direito de constituir a Justiça Militar estadual. A intenção é acabar com esse foro privilegia·
do, para que os policiais milüares sejam tratados como os funcionários civis.
1.3- Alteração no art. 37 para proibir que os servidores da
área de seguranÇa se organizem em sindicatos e façam greves.
1.4 - Transferãncia dos corpos de bombeiros para os Municípios, retirando-os do controle do Estado, através da respectiva
Polícia Militar.
1.5 - Concessão, nos Estados, do direito de delegar aos
Municípios, através de convãnios. a competéncia de exercerem o
policiamento ostensivo.
Neste caso, a Polícia Militar poderia ser substituída por
Guardas Municipais.
1.6 - No ãmbito do Ministério da Justiça seria criada a Secretaria Nacionai de Segurança Pública, para aoompenhar e controlar as policias 'militares. A aluai Secretaria de Planejamento de
Ações Nacionais de Segurança Púbh<.a seria extinta.
1.7 - Remoção dos obstáculos par a o acesso de praças à
carreira de oficial da Policia militar.
1.8 - Transferãncia das corregedorias e das ouvidorias de
policia para as Secretarias de Justiça.
2) -O. Iniciativa do Congrusso:
Foi criada e instalada na Câmara dos Deputados a Comissão de Segurança, oomposta de 31 pa~amentares. Essa Comis·
são deverá cen1ralizar. na Câmara, todas as iniciativas geradas
no C9ngresso ou fora dele, relativas à questão da segu<ança,
com enfoque na crise das policias mHitares.
3) - De Iniciativa dos Governadores:
3.1 -: O Govema9Qr de Slio Paulo, _Mário~ C9vas, tem a
proposta mais radicai: ele propõe, pura e simplesmente. a desmilitarização da Polícia Militar, e que o policiamento ostensivo fique

também a cargo da policia civil.
3.2 - O Governador do Ceará, Tasso Jereissati, propõe t;:n
comando único para a Policia Militar e a Polícia Civil, através da
criação de uma espécie de Supersecretaria f'e Segurança. O Governador do Ceará sugere tambám que a União crie um fundo
para modernizar o setor de segurança dos Estados, financiado
paio Bndes e destinado, prioritariamente, à modemização do
equipamento das polícias militares.
3.3 - O Governador de Minas. Eduardo Azarado, concorda
oom um maior entrosamento entre as duas polícias, mas discorda
do comando único. Azarado propõe também uma redução nos
espaços da hierarquia salarial nas policias militares.
3.4 -O Governador de Pernambuco, Mi~uel Arrais, rejeita
todas as propostas em discussão, originárias do Poder Elcecutivo
e defende seja mantida a autonomia dos Estados para a definição, em seus territórios, da politica de segurança pública.
3.5 - O Governador do Rio de Janeiro. Marcello Alencar é
contra a desmilitanzação e considera essencial que os Estados

tenham plena autonomia para organizar a segurança pública.
Marcello também é contra a transferência da Justiça Militar para a
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comum, dos julgamentos de crimes comuns praticados por policiais militares.

e colocada no caminhão, chegando à indústria de
pneumáticos com facilidade, nos seringais nativos a
pessoa terá a borracha transportada do mais longínO SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio).- V.
quo rio até chegar nas empresas de pneumáticos.
Exª será atendido na forma do Regimento.
Tudo isso faz com que o nosso custo de produção
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina
seja superior aos seringais de cultivo. Só que_h.á_um
Silva, para uma comunicação inadiável, pelo prazo
de cinco minutos, nos termos do art. 14, indso \til, ·- aspecfo: ··se .do· ponto de vistàecÓnõmiÇo o nosso
processo produtivo não tem como ter a mesma efido Regimento Interno.
ciência dos seringais de cultivo, do ponto de vista
A SR! MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Para coambiental é exatamente a borracha da Amazônia
municação ina.diável. Sem revisão da oradora.) - Sr.
que tem um apelo forte. Enquanto aqueles que são
Presidente, S~s e Srs. Senadores, procurarei ser riprodutores de borracha, por iniciativa própria, por
gorosa no tempo, até porque há oradores inscrito.S:-- vontade própria, decidiram ter uma atividade empreSó lancei mão desse mecanismo porque tenho que
sarial, na Amazônia essa atividade foi imposta por
viajar daqui a pouco.
questões históricas, por questões econômicas e por
Mas, em função dos acontecimentos que temos
questões mesmo naturais, porque era o único produligados ao processo de votação, na Câmara e no Seto rentável à época da sua ocupação.
nado, da lei que institui um subsídio para a borracha
Em não sendo substituído o processo produtivo
natural do Brasil, faço questão de fazer esse registro,
por um outro que fosse capaz de incorporar os amporque tiVemos o processo de aprovação no Congresplos contingentes de população, que viviam da ativiso Nacional, em que, dentro do Senado República aldade da exploração da borracha e da castanha, o
gumas emendas apresentadas pelos Senadores JefferGoverno tem que dar a resposta, porq!Je senão vason Peres, José Serra, Gerson Camata, Sérgio Mamos ter as populações tradicionais, que sempre fochado e Jonas Pinheiro, que considero tenham sido
ram aliadas à preservação da Amazônia, tendo que
murto rnportantes, ao lado de uma emenda por mim
atuar em outras áreas danosas ao meio ambiente.
apresentada, foram aprovadas por unanimidade. EnA minha justificativa, Sr. Presidente, é de que
tretanto, lamentavelmente, todas essas emendas não
nesse
momento, o Governo Federal, o Presidente da
foram consideradas no processo de votação na CâmaRepública, que assumiu o compromisso com os sera dos Deputados. Mas, mesmo assim, registro que a
ringueiros de buscar uma resposta para os seringais
inictaliVa do Governo Federal, atendendo ao pedido
nativos, que Sua Excelência converse, discuta com
dos senngueiros da Amazônia em apresentar ao Conos seringueiros, com seus técnicos, juntamente com
gresso uma proposta de subsídio para a borracha nasua comissão - os representantes do Governo - a
cional, é altamente positiva. Positiva no sentido de que
respeito do processo de regulamentação da lei apropoderemos ter, a partir dessa iniciativa, uma ação que
vada no Congresso Nacional, quais as medidas de
possibilite aos seringueiros da Amazônia uma renda
compénsaÇão'para
seringais
de, pelo menos, um salário mínimo, coisa que..
Amazônia.
ocorre hoje. Para que isso aconteça, para que se efetiNa terça-feira será sancionada essa lei aprovave, lá nos altos nos, nas colocações, nos seringais da
da pelo Congresso Nacional, e é de fundamental imAmazônia, é fundamental que o Governo do Presidenportância que, no momento da sanção presidencial,
te Fernando Henrique Cardoso tome algumas medidas
já se crie a comissão de regulélmentação que trabaque ainda não estão presentes no projeto. Aproveito a
lhará no sen!íàó(je queesses~oitoanos de apoio do
oportunidade para pontuar essas medidas. Uma
Governo, com o subsídio de A$90, sejam acompaseria a criação de uma estrutura que possibilite à bornhados também de ações que nos levem a um proracha da Amazônia um custo de produção que seja
cesso
de diversificação da nossa produção, de uma
rentável para ós seringueiros. E quando digo rentável,
utilização dos vários recursos que temos na Amazôrefiro-me a pelo menos um salário mínimo, porque ennia; para que possamos sair da dependência da borquanto que em um seringal de 'cultivo é possível proracha-castanha, castanha-borracha.
duzir, em condições técnicas mais adequadas, um voEsse é um produto importante para nossa ecolume de produção maior: na medida em que um seringueiro pode cortar até mil árvores;emt.Jm seringaf'naii. orl?mJ~,_rn~,!I'ªQ at!illJd!?,_SQQ_Q ponto de vista das
nossas necessidades, a todas as demandas que
vo só se conseg!Je. no _mai()rt:!sfoJ1lo,_c;ortar
hoje temos em relação aos problemas sociais que a
150 árvores, isso se ·for-um bom seringueiro; enquanto
Amazônia está enfrentando.
que se tem uma borracha produzida e automaticamente

não-
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Gostaria de enfatizar que falei com o Ministro
da Casa Civil, Dr. Clóvis Carvalho, coloquei a S. Ex•
a sugestão de que deveria compor essa comissão.
Espero que haja sensibilidade, por parte do Governo; refiro-me àqueles que estão negociando a política de preço para a borracha, no sentido de que o Ministério do Meio Ambiente, a Casa Civil e a área
económica do Governo se sentem com as pessoas
que representam os produtores de borracha nativa
para que sejam criadas medidas de compensação,
que foram acertadas no processo de negociação lá
na Câmara dos Deputados.
Na Câmara dos Deputados, as pessoas que diziam representar o Governo assumiram o compromisso de que, se os seringueiros não estavam sendo atendidos em suas reivindicações dentro do projeto, como era a nossa expectativa, esse atendimento seria feito depois, através de uma comissão de regulamentação e de encaminhamento das ações que
deveriam ser levadas a cabo pelo Governo, no sentido da diversificação e do escoamento de nossa produção e da incorporação dos seringueiros a uma nova
fase de produção de borracha, onde buscaríamos sair
da dependência de apenas dois produtos em termos
de sobrevivência das populações que ainda vivem nos
seringais da Amazônia. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio} - Concedo a palavra ao eminente Senador Freitas Neto.
O SR. FREITAS ~ETO (PFL-PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, desde 1995, quando
aqui chegamos, já abordamos muitas vezes, neste
Plenário, e também na Comissão de Infra-estrutura,
o assunto que, mais uma vez, trazemos a esta Casa
como representante do povo do Estado do Piauí, por
se tratar de um problema que vem afetariao a economia de todas as regiões e Municípios do meu Estado, do extremo norte ao extremo sul, mas, também, a sua população. Refiro-me à condição da malha rodoviária federal no Estado do Piauí - e tenho
ouvido, aqui, de diversos Srs. Senadores de outros
Estados reclamação no mesmo sentido. Nós temos
conhecimento de que a situação da malha rodoviária
federal em todo o Brasil é, realmente, deficiente. Nós
debatemos com o então Ministro dos Transportes,
Sr. Odacir Klein, na Comissão de Infra-estrutura, sobre esta situação, quando S. Exª mostrou que o que
recebia de recursos para a conservação de e-stradas
representava, segundo S. Exª, apenas cerca de 10%
das necessidades pata que se pi.Tdesse- nianier-a
malha rodoviária em condições adequadas.- Mas.o
particularmente, no Piauí, a situação é de extrema
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gravidade. Por isso mesmo, já fui obrigado a trazer
este assunto aqui muitas vezes, por iniciativa própria
ou a pedido de deputados estaduais, prefeitos municipais, vereadores, associações comunitárias, entidades de classe e da Bancada Federal, enfim, todos
reclamam - nós queaqui estamos representando o
Piauí, espécialmente nesta Casa, que representa os
Estados brasileiros - dessa total desatenção para
com o nosso Piauí.
Essas reclamações redundaram em que a
própria Assembléia Legislativa do Estado, há pouco tempo, formalizasse um comissão - composta
de deputados estaduais de todos os partidos,
como o PFL. PMDB, PPB e PT-. que veio a Brasília. Essa comissão se juntou à Bancada Federal
do meu Estado, com representantes da Associação Piauiense de Municípios, e fomos ao Presidente da República mostrar a Sua Excelência a
gravidade da situação.
Na oportunidade, também entreguei ao Senhor
Presidente da República - como já havia mostrado
aqui neste plenário - um levantamento da Confederação Nacional dos Transportes sobre a situação
das rodovias brasileiras, onde foram selecionados os
dez piores trechos de rodovias federais no Brasil,
dos quais quatro cortam o Estado do Piauí. Só isso
mostra a gravidade da situação.
Sua Excelência disse-nos já ter conhecimento
do problema. Encaminhou-nos ao Secretário Executivo do Ministério dos Transportes. Sr. José Luiz Portella, pelo fato de estar, à época, havendo mudança
do titular daquele Ministério.
Pôsteriormente,-jt.ml<imente com o Senador
Hugo Napoleão, após a posse do Ministro Eliseu Padilha, fomos ao Ministro mostrar a situação. S. Ex•
disse-nos, inclusive, que tinha consciência e já estava sabendo que a pior situação de malha rodoviária
federal no Brasil era a do Piauí, seguida do Estado
de Alagoas. Por isso, o Senhor Presidente da República havia pedido que S. Ex" fosse ao Piauí, na sua
primeira viagem, para dar início a operação tapa-buracos,lariçada pelo Preslderlie para todo o Brasil.
Naturalmente que essa operação vai servir em
poucos trechos que ainda restam de estradas federais, que cabe esse tipo de operação, sendo um tipo
· de restauração bem mais simples onde as estradas
estão apenas com umacapá asfáftica, aqui eali, dànlltcaaas; mas não se aplica realmente àquilo que
precisa ser feito no Estado do Piauí.
o Ministro lói ão"Estado, anteriormente destinou apenas f:l$t.9 lnTI!lões para iaToperação tapaburacos; depois, passou. para. R$5,_6 milhões, com

a
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mais R$2 milhões, aproximadamente, para sinalizaco. É isso, a meu ver, o que deve ser feito. Mas isso
ção. Enfim, recursos na faixa de R$ 9 milhões, altajá não se aplica mais no caso do Piauí, onde praticamente insuficientes para resolver ou amenizar a simente mais da metade de suas rodovias federais estuação das estradas federais no Estado do Piauí.
tão acabadas; nem mesmo com a operação tapa-buQuero, portanto, nesta manhã de hoje, aqui no
raco vai melhorar a situação.
Senado Federal, fazer, mais uma vez, um apelo draEstou aqui falando, mais uma vez, porque isso
mático ao Presidente da República, não apenas a
vem criando problema de todo tipo, isolando a CapiSua Excelência, mas também ao Ministro dos Transtal djl_çi!:{a_des importantes, como a segunda cidade
portes, para que revejam e, realmente, possifrri-de-- ----do Estado, Pamaíba. Teresina, Capital do Piauí, é a
terminar aquilo que fomos pedir, que é uma situação
única Capital do Nordeste que não fica no litoral, fica
emergencial para o Piauí.
no interior. A cidade mais importante que fica no litoSr. Presidente, vou pedir inclusive que faça
ral é a segunda cidade do Estado, a Cidade de Parconstar do meu pronunciamento um oficio do Direnaiba, onde também o trecho precisa de recuperater do 182 Distrito Rodoviário Federal do ONER dição. A sajda para o Ceará, precisa de recuperação.
A ligação para Floriano, importante Cidade do Médio
rígido à Assembléia Legislativa, exatamente para
instruir esta comissão de Deputados que veio a
Pamaíba, também precisa de recuperação. A saída
Brasília, onde mostra os principais trechos que
para Picos, que é uma das rodovias mais importanprecisam de imediata recuperação. Isso repretes, que depois vai nos ligar a Pernambuco - imporsenta, para que V. Ex- tenha uma idéia 1.198Km
· tante do ponto de vista de relacionamento comercial
que precisam de imediata restauração nas estrado Estado do Piauf com outros Estados- precisa de
total e completa recuperação, sem falar na BA-135,
das do Piauí, para uma malha ferroviária total de
2.200 km, ou seja, mais de 50% estão necessitanque liga o Piauí a Brasília, ao sul do País, através de
do imediata restauração. E numa avaliação do próBarreiras, na Bahia, que se encontra em grande parprio DNER são necessários cerca de R$98,5 mite danificada.
lhões para este programa e o Ministro chegou lá
De modo, sr. Presidente, que eu pediria a V.
com cerca de R$7 milhões.
ex- que fizesse esses dois documentos constarem
Recebi também do Ministro Eliseu Padilha um
do meu pronunciamento.
offcio onde relaciona os lotes a serem recuperados
E faço um apelo veemente. mais uma vez, para
através do programa de restauração a ser financiado
que 0 Piauí conserve pelo menos aquilo que já tinha,
pelo Banco Mundial e pelo Banco lnteramericano de
aquilo que obteve com muito sacrifício no passado.
Desenvolvimento. Nós sabemos que o Governo FedePorque verifiquei aqui 0 Senador Ramez Tebet falando
ral já negociou um empréstimo para restauração de
de obras que estão sendo anunciadas, merecidas no
estradas federais com essas duas entidades internaseu Estado, obras que vão beneficiar outros Estados
cionais de crédito, mas sabemos também que esses
do Brasil. Sem dúvida alguma, quero aplaudir o Presidente por isso, mas 0 nosso Estado está com a sua
recursos vão ser aplicados em dois anos e meio ou
três anos. O Piauí será contemplado com cerca de
economia emperrada, porque as estradas federais não
R$53 milhões, portanto, seriam também insuficientes
Citculam. São empresas de ônibus já ameaçando tirar
para atender a recuperação imediata daquilo que o
os seus ônibus das linhas regulares de transporte de
próprio DNER considera como de alta relevância.
passageiros, 0 frete de empresas transportadoras já
É um património, Sr. Presidente e Srs. Senadoaumenta, quando se trata de levar cargas para o Piauí,
res, de mais de meio bilhão de reais, que o Governo
enfim, a situação é dramática e requer um tratamento
especial. Porque lá o Governo Federal, repito, está
Federal também perde; é um património que está
sendo deteriorado por falta de conservação. Se esperdendo um grande património, exatamente por não
sas estradas tivessem tido a conservação necessáter tido o cuidado de conservá-lo. Essa situação está
ria ao longo do tempo, f:loje, talvez, não estivésseatrasando o crescimento e o progresso de um Estado
que é·credor, é credor, sim, de um melhor tratamento
mos aqui fazendo este pronunciamento; não tivéssemos ido ao Presidente da República, nem o Governo
por parte do Poder Público Federal.
Federal estaria tendo que alocar esse volume de re_Muito obrigado, sr. Presidente.
cursos para refazer essas estradas.-Roaovias asfaf. DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
tadas, quando têm realmente uma conservação adequada, têm uma vida útil muito mais longa e, naturalSR. FREITAS NETO EM SEU PRONUNmente, fazendo uma economia para o Poder PúbliCIAMENTO.
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AVISO-CIRCULAR N° 001/GM/MT
Brasília, 02 de julho de 1997.

Senhor Senador,
Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar a relação em anexo, contendo
trechos danificados de rodovias federais, que cruzam o seu Estado de origem, os quais
estão incluldos no programa de restauração de rodovias, resultado da Avaliação
Econômica feita, pelo Ministério dos Transportes, por intermédio do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.
A avaliação citada foi elaborada com a utilização de modelo matemático, de
projeto e manutenção de rodovias, que priorizou, inclusive entre eles, os trechos
rodoviários federais a serem restaurados.
No quadro em mãos de Vossa Excelência, referente ao seu Estado, são
indicados o km inicié:l e o km fin~! de ::ad3 trecho, cc custos individuais da !ntervenç§c em

cada segmento homogêneo componente do trecho e a extensão a ser restaurada.
Informo, com satisfação, que os recursos para todo o programa de

rest~uração estao assegurados pelo Banco Mundial e pelo Banco lnteramericano de
Desenvolvimento - BID, e as licitações já estão em andamento.
encíosamente,

--c~e..'"--'A~~,;>-/

ISEU PADILHA
'Miiffllrtféo de Estado dos Transportes

A Sua Excelência o Senhor
Senador FREITAS NETO
Senado Federal
Brasília - DF
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LOTES A SEREM RECUPERADOS
-PIAUÍ.
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230
230
230
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0,0
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7.956.850,00
4.833.950,001
.
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5.217,30o,ooj
5.722.080,00j
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2.074.820,00
130.900,00
130.900,00
748.000,00
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1.111-.sooool.
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182,8
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53.102.690,00
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Ofício N• 071197/CD/18° DRF/DNER
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Terestna,05 de junho de 1.997.

Do: Eng• Wilton Luís Neiva de Moura Santos- Chefe do 18° DRF/DNER
Endereço: Av. João XXlll, 1316 - Bairro dos Noivos - Teresina - PI
Ao: Deputado Estadual Moisés Rets
Assunto: Faz informações

Senhor Deputado,
Em atenção ao Oficio datado de 05 de junho de 1997, estamos informando abaixo os
trechos das Rodovias Federats no Estado do Piauí que necessitam de Restauração com máxima
urgência.

• BR- 222/PI- Km 51 ;00- Km 75,3, extensão- 24,3 Km, valor: R$ 2.000.000,00
• BR- 343/PI- Piripíri- Altos, extensão- 127,0 Km, v&lor R$ 10.000.000,00
• BR- 343/PI- Estaca Zero- Floriano, extensão 162,0 Km, valor R$ 13.'000.000,00
• BR- 316/PI- Teresina- lnhuma, extensão 244,0 Km, valor R$ 19.000.000,00
~

• BR- 230/PI- Divisa Pl'CE- Entr. BR 316 (A), extensão 53,2 Km, valor R$ 4.500.000,00
• BR- 230/PI- Gatunano- Floriano, extensão- 161,7 Km, valor R$ 12.000.000,00
• BR- 407/PI- Ptcos- D1v. PIIPE, extensão- 193,6 Km, valor R$ 19.000.000,00
• BR- 135/PI -Redenção do Gurguéia- Div. PUBA, extensão 235,0 Km, valor R$19.000.000,00

Atenciosamente,

Eng•. Wi!ton Luis Neiva de--Moura Santos
Chefe do I 8" DRF
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Apelo aqui ao Presidente da Assembléia LegisExª, eminente Senador Freitas Neto, será atendido
lativa de Roraima, ao Presidente da Comissão de
nos termos do Regimento.
É!ica Parlamentar da Assembléia Legislativa de AoConcedo a palavra ao nobre Senador Romero
raima para queo in~stiguefT1 essa situaçªQ. sem cuiJucá.
pabillzar deantiúnãó ·ooeputaao:-mas~ sem dúvida
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
nenhuma, que investiguem essa situação para que
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
não pairem dúvidas sobre a atuação de membros do
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna
Poder Legislativo estadual nessa situação. Em qualno dever de Senador do Estado de Roraima para,
quer fato, não podemos apoiar, abaixar a cabeça
em primeiro lugar, registrar o excelente trabalho reapara qualquer ato de violência cometido quer por
lizado pela Polícia Federal e pela Receita Federal,
pistoleiros quer por membros do Poder Legislativo.
que -::ulminou com o desvendar do assassinato do
Fica, portanto, o meu apelo à Assembléia LaSuperintendente em exercício da Receita Federal no
gislativa de Roraima e a minha colocação à Polícia e
meu Estado, o auditor fiscal Nestor Mendonça Leal,
à Justiça Federal para que elucidem esse caso, porque, em fevereiro, na sua casa, foi assassinado com
que temos que ir às últimas conseqüências para puquatro tiros, de forma brutal e irresponsável.
nir todos os responsáveis pela violência que enlutou
Durante o período das investigações viemos
a Receita Federal, a família do Nestor Leal e Iamaqui ao plenário dizer que era extremamente imporbém o Estado de Roraima.
tante que esse crime fosse apurado, porque temos
Como disse, registro também o trabalho sério
que combater a violência e, principalmente, combado Diretor Geral da Receita Federal, Everardo Mater a impunidade: e que a impunidade poderia gerar,
ciel, também da Polícia Federal, do Dr. Chelotti, que
assim como esse, outros fatos lamentáveis.
destacou um delegado especial da Polícia Federal
Os mandantes foram presos, os pistoleiros
para este caso, porque este crime não poderia ficar
também estão à disposição da Polícia Federal, mas
enlutando o Estado de Roraima e no rol de outro crio mais grave é que um dos responsáveis pelo asme insolúvel da forma como já existem vários no
sassinato do auditor Nestor Leal é um assessor do
meu Estado.
Deputado Estadual, conhecido, no Estado de RoraiPortanto, fica aqui a nossa preocupação, mas
ma, como Chico Doido, do PPB de Roraima, aliado
fica também o alento de que· crimes como esse, em
do Governador do Estado.
Roraima e em outros Estados da Federação, sejam
E mais grave ainda é que 0 fato só foi desce:· c _c--coibidos, sejam punidos, seja~ seriamente investiberto, o crime só foi levado a público quando 0 próprio
gados, par~ que, cada vez ~a1s, tenhamos pun1dos
Deputado Estadual denunciou 0 seu assessor por conos responsav~~s por fatos VIolentos c~mo esse, que
ta de uma briga existente, segundo os jornais de Aoe~l~tam ~ poh_t1c~ e que enlutam a sociedade e a adraima, entre o assessor e o pistoleiro do crime. E essa
mlmstra~ao pu~hca.
.
briga- pasmem v. Exªs- foi porque 0 pistoleiro tinha
Mwto obngado, Sr. Pres1dente.
emprestado dinheiro ao Deputado. e o Qeputado não
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - De
queria pagar a dívida. o pistoleiro então ameaçou de
acordo com o art. 17, § 1°, concedo a palavra ao
morte o Deputado Estadual; e el~. com' medo, entreeminente Senador Eduardo Suplicy.
gou à Justiça esse pistoleiro como autor da morte do
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP.
Superintendente da Receita Federal.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oraSr. Presidente, ficam algumas questões no ar.
dor.) - Sr. Presidente, Senador Carlos Patrocín~o,
A primeira delas é sobre a situação desse Deputado
Sr4s e Srs. Sen.~dores, o~tem: em seu pronunciaEstadual quanto a esse crime. Em segundo lugar, já-mente, por ~s1ao da cenmõma ~e lançame_nto do
que o Deputado Estadual somente agora, depois de
Pronaf, rotat1vo d~ ~a~~o do Bra_sd e de ass1natura
cinco meses, denunciou 0 pistoleiro pelo assassinado _protocolo do M101steno d~ Agncultur~ e do Ab~~to, será que ele não havia tomado conhecimento do
tec1mento para_ o ~ese,nvoiVII~ento do s1stem~ umflautor do crime anteriormente? Será que tõmóu có~
cado de atençao a saude_ammal e vegetal, d1sse o
nhec1mento do autor desse crime logo depois do
Presidente Fernando Hennque Cardoso que:
ocorndo e se calou? São perguntas importantes que
"E nós não temos mais, moralmente, a
devem ser respondidas pela Polícia Federal, pela
condição de_mant!')r um país que tem tanta
desigualdade. Nós não temos mais por que
Justiça Federal e também pela Assembléia Legislati·
va do meu Estado.
aceitar q-ue-fiaja-mísérla nol3rasil. Nós já so-
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mos um país suficientemente rico para que
tomemos as medidas necessárias para que
haja uma maior igualdade. Igualdade não se
faz com discurso. Faz-se tomando decisões
concretas que levem à transformação da sociedade.
Quero registrar que estou de pleno acordo com
a afirmação do Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando diz que o Brasil é uma Nação suficientemente desenvolvida para que não haja mais miséria. É um País que não pode suportar mais tanta desigualdade, mas é preciso ir além de discursos. Ir
além disso significa fazer mais, com respeito a esse
objetivo, do que o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso tem realizado.
É fato concreto que houve avanços em algumas áreas, mas não suficientes. Sim, combater a inflação e estabilizar a moedq é muito importante, e
estamos de acordo que se deva realizar o esforço
necessário para a contenção dos preços para que
não se volte a ter inflação no Brasil. É preciso, inclusive, continuar o esforço a fim de que a inflação fique próxima a zero.
É importante, também, que haja iniciativas
como a do crédito popular, a do crédito rotativo, a do
Pronaf, a concessão de crédito em pequena monta
para á agricultura familiar, para que pequenos agricultores que tenham uma ou duas pessoas trabalhando junto com a família possam obter créditos a
taxas de juros relativamente baixas como nesse programa rotativo, uma das proposições que o Grito da
Terra, que o MST têm propognado, e é importante
que isso seja realizado em larga escala. Mas isso
não é suficiente. É preciso também que se realize a
reforma agrária em velocidade maior do que a que
vem sendo imprimida pelo Governo.
Ontem, conversei com o Presidente do Incra,
Milton Seligman, ex-Ministro da Justiça, e comentei
com ele que vinha registrando da tribuna do Senado
os passos realizados em direção à reforma agrária.
E disse .que, segundo o levantamento realizado no
assentamentos pela Universidade de Brasília junto
ao próprio Incra, constatou-se que das 80 mil famílias a serem assentadas, conforme previsão do Governo pàra 1997, de 1° de janeiro a 30 de junho, somente 12.503 até agora o foram. Então, concluímos
que o Governo está andando com lentidão para realizar os assentamentos, inclusive fazendo referência
á sua meta, modesta, de 80 mil famílias 3ssentadas
neste ano. O próprio Presidente do Incra disse que
vai haver uma aceleração neste segundo semestre,
mas que aquele mímero é verdadeiro: durante o pri-
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·meiro semestre, foram assentadas Jomente 12.503
famílias.
Que medidas, além de discur ~os, seriam possíveis de serem tomadas para conseguir a erradicação
da miséria, para, efetivamente, diminuir a desigualdade, como proposto pelo próprio Presidente ontem? A instituição de um programa de garantia de
renda mínima. A aprovação pelo Congresso daquilo
que o Senado já aprovou, inclusive o Presidente Fernando Henrique, em 16 de dezembro de 91. E Sua
· Excelência sabe perfeitamente que isso é factível,
mesmo que iniciando gradualmente. E sei que também tem consciência - e, se lá, do Palácio do Planalto, esteja a nos ouvir aqui - de que falta agili;.ação de sua vontade política para ir além dos seus
discurso:;, de suas palavras, que, neste caso, fazem
sentido mas não correspondem à sua ação efetiva.
Então, alerto· mais uma vez: para que tenhamos um Brasil sem miséria e sem tanta desigualdade, um Brasil que saia da condição de campeão ou
vice-campeão mundial da desigualdade, faz-se necessário aprovar e implementar o Programa de Garantia de Renda Mínima.
Sr. Presidente, gostaria, também, de registrar a
importância da iniciativa do Ministro Edson Arantes
do Nascimento, Pelé, com respeito à proposição de
procurar organizar melhor o futebol brasileiro.
Os maiores conhecedores de legislação do
desporto brasileiro, do futebol brasileiro e, inclusive,
da regulamentação da Fila, como os cronistas esportivos Armando Nogueira, da Rede Bandeirantes,
e Roberto Benevides, de O Estado de S.Paulo, informam que a proposição de Pelé, em verdade, não
vai de encontro a qualquer regulamento da Fita. Estranhamos a atitude de João Havelange.
Gostaria, Sr. Presidente, de pedir que seja
transcrito nos Anais do Senado o artigo 'Fora da lei",
de autoria do jornalista Roberto Benevides e que foi
publicado hoje no jornal O Estado de S.Paulo. Nesse artigo, o jornalista diz:
"É descabido o tom enfático com que o
presidente da Fila, João Havelange, tem repetidamente anunciado a desfiliação da CBF
se o Congresso Nacional aprovar o anteprojeto preparado pelo Ministério dos Esportes
de uma nova lei de regulamentação das atividades futebolísticas no Brasil. Havelange
não leu o anteprojeto, que está sendo cuidadosamente analisado pelos juristas da Casa
Civil da Presidência da República, e não tem
poderes para tirar o Brasil do mapa mundi
do futebol. Como bem perceberam alguns
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parlamentares, Havelange está apenas
chantageando deputados e senadores com
uma vã ameaça."

Sr. Presidente, nesse artigo de Roberto Benevides, está explicitado o conteúdo comparativo da
proposição de Pelé com o regulamento da Fila.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SEREFERE O SENADOR EDUARDO SUPLICY
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
GOLDELETRA

FORA DA LEI
O Estado de S. Paulo

Roberto Benevides

É descabido o 1om enfático com que o presidente da Fita,
João Havelange. tem respectivamente anunciado a desfiliação .ela
CBF se o Congresso Nacional aprovar o anteprojeto preparado
pelo Ministério dos Esportes de uma nova lei de regulamentação
das atividades futebolísticas no Brasil. Havelange não leu o ante·
projeto, que está sendo cuidadosamente analisado pelos juristas
da Casa CiVIl da Presid~ncia da República, e não tem poderes
para tirar o Brasil do mapa mundi do futebol. Como bem percebe·
ram alguns panamentares, Havalange está apt1nas chantageando
deputados e senadores com uma vã ameaça.
Como não conhece o anteprojeto, o presidente da Fifa de·
clarou guerra a assombrações. Não haverá, ao contrário do que
muita gente tem dito, intromissão da lei na escolha e escalação
dos árbitros de futebol, que continuarão sendo da competência da
CBF e das federações. A Lei Pelá autoriza apenas que árbitros e

auxiliares se organizem em associações para prestar serviços às
federações e à CBF, desonerando tais entidades de encargos tra·
bath'1stas - como querem dirigentes preocupados com o alto custo que adviria da inevitável profissionalização da arbitragem.
Outro fantasma que vem sendo guerreado por Havelange
é o da mudança da estrutura dos tribunais de justiça esportiva. A
única coisa que o antaprojeto do ministro Pelê muda na Lei Zico,
em vigor deste 1993, é o número do artigo. O artigo 34 do anteprojeto tem a mesmíssima redação do artigo 38 da Lei Zico. determinando que os tribunais sejam compostos por, no mínimo.
sete membros e, no máximo, onze - com um representante da
CBF, um dos clubes. um dos jogadores, um dos árbitros e três
advogados indicados pela OAB. E verdade que a Lei Zico não
vem sendo respeitada, mas não tem cabimento que a Fila reClame agora de uma determinação legal que vigora há quatro anos.
A permissão da organização dos clubes em ligas_ ti outro preoeito da Lei Zico que só agora provocou a reação furiosa de Havelange. Estranha fúria, pois os estatutos da Fda reconhecem expiei·
tamente as ligas como entidades legitimas do futebol. Por que os
clubes brasileiros não teriam entào o direrto de se organizar em ligas para promover seus próprios campeonatos como .fazerT\..c;Q(ll

sucesso, os europeus; os americanos do Norte -e do Sul?
Está igualmente claro nos estatutos da Fifa que o Presidente, por mais imperial que seJa o seu estilo, não ter11 pq5','J~re~
para desfiliar nenhuma associação naciorl8t" Ba-sta
Avel'!ng_e
releia o artigo 59 dos estatutos da entidade que preside para
constatar: ·a exclusão de uma associação nacional só poderá ser
decidida pelo Congresso". E mais "Para que tal decisão seja vali-

q-ue

da o Congress J deverá reunir a maioria absoluta das associações
nacionais filiadas à Fita•. E mais ainda: •A decisão deve ser aprovada por três qt•artos dos votantes". Para desfiliar a CBF, Havelange precisará. pois, do apoio da maioria das Federações Nacionais. Se tivesse tal apoio ele seria candidato a mais uma reeleição.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Ex9 será atendido nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os
Srs. Senadores Romeu Tuma, Francelina Pereira,
Valmir Campelo, Lúcio Alcântara, Joel de Hollanda e
Benedita da Silva 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 (PFL-SP) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, recebi do governador
do meu Estado._M<Mio_CQl!as. convite para a III Bie-nal Internacional de Arquitetura, que entre os dias 9
e 30 de novembro estará acontecendo no pavilhão
da Fundação Bienal de São Paulo, no Parque do lbirapuera, em São Paulo. Trata-se de um evento da
maior importância, reunindo arquitetos e urbanistas
do Brasil e do mundo, em função do grande destaque que a arquitetura e o urbanismo vêm merecendo
neste século.
Num breve histórico, a criação da Fundação
Bienal de São Paulo originou-se da necessidade de
organizar bienais de arte em um só órgão. Idealizada nos moldes da famosa Bienal de Veneza, a I Bienal Internacional de São Paulo, ainda vinculada ao
Museu de Arte de São Paulo, foi implementada pelo
industrial Francisco Matarazzo Sobrinho em 1951, e
vinculada ao Museu de Arte de São Paulo.
Dado ao enorme sucesso que essas mostras
obtiveram, de um projeto de Oscar Niemeyer em
concreto e vidro nasceu o Pavilhão Ciccilo Matarazzo, imenso prédio com mais de 33 mil metros quadrados, localizado no Parque. do lbirapuera que abriga desde então as exposições. Em 1962, já Ulll_ su-cesso cofi56liaa:aa·nallrasile-11o extenor. Bienal
deslígO[J·Se p_o_ MAA-1_ ur.aosto.rmou-se em Fundação,· com a missão de promover as artes plásticas
no Brasil através de exposições e estreitar laços entre as instituições culturais do exterior e a produção
artística nacional.
Desde 26 de fevereiro deste ano a Diretoria
Executiva da Fundação é composta por: Júlio Land. mann, presidel'!te; Jens Olesen, v1ce-presidente; Gilberto Chateaubiiand. diret6r; René Parrini, diretor;
Paulo Fernando_Q.ê..}lraújo, di.retor superintendente;
Altino -B-arros, diretor de marketing; Marcos Weins-
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tock, diretor adjunto; Zazi Aranha da Costa, diretora
adjunta; Paulo Herkenhoff. curador geral.
A principal meta desse importante evento é
destacar a importância da arquitetura como expressão de cultura e como instrumento para a resolução
de problemas coletivos, buscando melhorar a qualidade de vida da população de grandes cidades neste final de século.
Paralelamente, inúmeras exposições e programas com temas correlatas completam a programação
das atividades da Bienal, que traz ainda painéis específicos para estudantes de nível secundário e palestras
de interesse geral. Várias empresas estarão presentes, como a Rede Globo mostrando maquetes de cenários e estúdios; a Editora Abril, trazendo uma exposição sobre a moradia brasileira; a Rede Manchete, com
projeto sobre o Distrito Federal.
Tendo como objetivo estreitar os laços entre sociedade e arquitetos, a Bienal permitirá posicionar a
produção brasileira no âmbito da arquitetura intemacional como evento de ampla penetração no meio técnico, propiciando forte impacto no público em geral.
Os temas expostos e a relevância das exposições organizadas para esta Bienal trarão a público
tópicos como projetas de vanguarda, discussão dos
problemas urbanos e ambientais, inovações tecnológicas para o ambiente construído, além de reafirmar
a importância da Arquitetura como fato cultural fundamental para a vida contemporânea e a relevância
do Urbanismo como chave para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já está em
pleno vigor a nova legislação que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento.
A Lei n2 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, teve
sua vigência efetivamente iniciada 45 dias após a
sua publicação, ou seja, a 16 de março do corrente
ano.
Sua regulamentação foi aprovada pelo Decreto
n2 2.267, de 30 de junho de 1997, q.tjas disposições
tiveram vigência imediata com a sua publicação.
Vale dizer, o novo sistema já está valendo em
todo o País.
A regulamentação, Sr. Presidente, define um
conjunto de normas administrativas e de controle,
com o propósito de garantir plena organização e eficácia à nova legislação que incorpora, como sabemos, a modema tese da doação presumida.
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Ou seja, se o individuo não manifestar a sua
condição de não-doador, explicitamente em sua
identidade, será, para todos os efeitos legais, consi- ·
derado doador.
Caberá ao Sistema Nacional de TransplantesSNT - instituído pelo decreto, desenvolver o processo de captação e distribuição de tecidos, órgãos 13
partes retirados do corpo humano para fins de transplante.
Compõem o SNT, além do Ministério da Saúde
e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, os estabelecimentos hospitalares autorizados e a rede de serviços auxiliares
necessários à realização dos transplantes.
O Ministério da Saúde será o gestor da lista
única nacional de receptores, com as indicações necessárias à busca, em todo o território nacional, de
tecidos, órgãos e partes compatíveis com as condições orgânicas.
Também o ministério terá a incumbência de
autorizar estabelecimentos de saúde e equipes especializadas a promover retiradas, transplantes ou
enxertos de tecidos, órgãos e partes.
Para viabilizar o novo srstema, foram criadas
as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição
de Órgãos- CNCDO.
Dentre outras atn: •i-::ões. ':lias coordenarão as
atividades de transplantes 1
• nbito estadual e promoverão a inscrição de pote r..ais receptores, comunicando ao órgão central do SNT as inscrições que
' lista nacional.
efetuar para fins de orgar
'ssas centrais é proOutra importante fur. .
. . .J~ ~'r:::dos, ao estavidenciar o transporte de
belecimento de saúde autorizado c1m yué' se; encontrar o receptor ideal, justamente
-;arantir que o
órgão doado será oferta< - h pessoa , . o is necessitada e em melhores condiçõ:;s de recet.§; _.
Além disso, Sr. Presidente, c. ,.,; . da da tacidos, órgãos e partes e o Sfoli :rar•sr;'~ ,·
u enxerto
só poderão ser realizados ç 01 . • ;. · • •
das e em estabelecimentos c; ,,~.;. · .
privados, prévia e expressar,;Hnte '· :t.
Ministério da Saúde.
Essa autorizaçãü. l '\:1nudo 1 é tc..mçc:
vendo ser renovada a c.ada dois ano:;, '''"s::\•. · c1t..·
instituição demonstre que e5tá roõalrr,,nr .., o-.
para a realização da attvidade .
Somente serão ::~utorizaa•,_; ,,·; :: .• ; ..
tos que contarem com serviços u ilõ}r;..t:;·
quados à execução da retirada. ,:sses ••:::
mentes terão de dispor de pessoa: :;<.:a;;f•:-..'iC: :.
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dições necessárias de ambientação e de infra-estrutura operacional.
O decreto detalha a regulamentação da disposição de órgãos, tecidos e partes após a morte e do
corpo vivo.
O art. 14 dispõe que "a retirada de tecidos, órgãos e partes, após a morte, poderá ser efetuada,
independentemente de consentimento expresso da
família, se, em vida, o falecido a isso não tiver manifestado sua objeção'.
Quanto à disposição do corpo· vivo, diz o decreto que "qualquer pessoa capaz, nos termos da lei civil, pode dispor de tecidos, órgãos e partes de seu
corpo para serem retirados, em vida, para fins de
transplantes ou terapêuticos'.
Há, contudo, certas condições, e uma delas
restringe a doação a órgãos duplos ou partes de órgãos, tecidos ou partes, cuja retirada não cause ao
doador comprometimento de suas funções vitais e
aptidões físicas ou mentais e nem lhe provoque deformação.
Tal doação poderá ser revogada pelo doador a
qualquer momento, antes de iniciado o procedimento
de rebrada do tecido, órgão ou parte por ele especificado.
Há, igualmente, detalhada regulamentação envolvendo a retirada de tecidos, órgãos e partes no
corpo de pessoas com morte encefálica, cujo diagnóstiCO obrigatoriamente será feito por dois médicos,
no mímmo, um dos quais especialista em neurologia.
No ato de comprovação da morte encefálica
será admitida a presença de médico de confiança da
família do falecido.
Dispõe ainda o d.:;creto que, enquanto não for
estabelecida a estrutura regimental do Ministério da
Saúde, a sua Secretaria de Assistência à Saúde
exercerá as funções de órgão central do Sistema
Nacional de Transplantes.
Desde o dia 30 de junho passado, tecidos, órgãos ou partes não poderão ser transplantados em
receptor não indicado pelas Centrais de Notificação,
Captação e Distribuição de Órgãos.
Porém, até que elas sejam criadas, as Secreta;i::! . '•' Saúde dos Estado!' e do Distrito Federal as·s~i .. irão a competência e as f!:tribuições das Centrais
até o dia 30 de junho de 1998. · ·
Sr. Presidente,
. Não poderia ser me'!hot -a receptividade da opi"':i.o pública i, .. O'. à h•gislação sobre transplantes de
é.rgãos.
Em Belo Horizonte, Capital do meu Estado, Mir.as Gerais, uma pesquisa do jornal O Tempo reve-
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lou que 58,4% da população da Capital mineira é
doadora automática de órgãos, e apenas 16,8% das
pessoas ouvidas manifestaram sua condição de não
doadores.
·
Pelo menos 70% dos entrevistados disseram
que doariam seus órgãos a qualquer pessoa necessitada, e apenas 14,5% disseram que só fariam a
doação a parentes. E 89% consideraram importante
a doação de órgãos.
E o mais significativo: foi na faixa etária dos 16
aos 24 anos que os pesquisadores captaram o maior
índice de adesão à fórmula da doação presumida,
revelando o elevado instinto de solidariedade da juventude mineira.
São poucos os que expressam dúvidas ou desconhecimento da nova legislação, o que não diminui
a importância da campanha nacional de esclarecimento que o Ministério da Saúde está promovendo
através dos meios de comunicação, com a participação de conhecidas estrelas da televisão.
A maturidade demonstrada pelos mineiros certamente é a mesma dos brasileiros dos demais recantos deste imenso País.
Ela é segura indicação de que prevalecerá o
sentimento de solidariedade, o que, por si só, é garantia do êxito desse importante empreendimento
humanitário.
Muito obrigado.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr.
Presidente, Sr4s e Srs.Senadores, a recente onda de
descontentamento que atingiu as Polícias Civil e Militar de diversos Estados da Federação mostrou claramente a necessidade de uma ampla reforma do
aparelho policial brasileiro.
As reivindicações dos policiais, de um modo geràl, dizem respeito ao estabelecimento de um piso salarial digno e à melhoria das condições de trabalho.
A situação, como é de conhecimento público, é
grave e explosiva, bastando recordar os recentes
distúrbios de Belo Horizonte, Maceió e Fortaleza,
quando foi preciso recorrer ao Exército para manter
a ordem.
Para começar a discussão em tomo das rebeliões das Polícias Civil e Militar, bem como de uma
possível reforma do aparelho policial brasileiro, é
preciso ter em mente que as questões de segurança
em nosso Pais encontram-se em banho-maria há
mais de 13 anos, mais precisamente desde o fim do
assim chamado regime de exceção.
N~ess~" longo,~eríqdo, ~ravaram:.se os antigos
e crónicos problemas das corporações policiais, ai
incluídos
baixa ·YemuneraÇão, a ausência de um
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programa realmente sério e eficaz de formação e
aperfeiçoamento do pessoal e a sempre crescente e
pouco divulgada violência policial.
As discussões dos problemas de segurança
pública entre nós, notadamente a partir de 1985,
sempre esbarraram no trauma da repressão política,
com o regime civil receando que as propostas de reforma pudessem ser confundidas com revanchismo.
A indisfarçada indecisão dos governos que se
sucederam de lá para cá acabou por gerar o aluai
estado de coisas, onde o Estado tem mantido uma
corporação que efetivamente não controla e que, no
caso das recentes rebeliões, tem se colocado acima
da própria Constituição.
Herdeiro desse estado de coisas, o Governo
Fernando Henrique Cardoso demonstrou coragem e
equilíbrio no enfrentamento da crise policial. Não hesitou em chamar o Exército, quando a ordem pública
esteve ameaçada em diversos pontos do País,
apoiando os governadores e resguardando a integridade das instituições.
Agindo com segurança e energia, o Governo
tem conseguido contornar a contento a explosiva onda de rebeliões que assustou o País nas ultimas
semanas, chamando para si, ao mesmo tempo, a
responsabilidade de reformular o aparelho policial
como um todo.
Nesse sentido, por determinação do Presidente
da República, estão serJdo gestadas no seio do próprio Executivo algumas propostas destinadas a mudar o atual perfil das Polícias Civil e Militar, adequando-as para os reais objetivos que originalmente presidiram a sua criação, isto é, garantir a segurança e
a tranqüilidade dos cidadãos que custeiam a sua folha de pagamento.
.,
O Ministro da Justiça entrega hoje ao Presidente da República anteprojeto com propostas destinadas a melhorar a atuação das polícias em todo o
País. Dentre essas proposições, sobressaem-se as
seguintes:
- criação de uma Secretaria de Modernização,
subordinada ao Ministério da Justiça, cuja missão
seria controlar a segurança privada; administrar a
concessão de porte de armas; implantar um sistema
nacional de informações sobre crimes; propor a
modernização das polícias estaduais e dirigir a Polícia Federal. A Secretaria de Modernização contará.
também, com um Comitê de Acompanhamento, que
realizará periodicamente a avaliação de desempenho dos policiais;
- criação de Ouvidorias e Corregedorias em todos os estados, totalmente desvinculadas das Poli-

cias Civil e Militar, além de Conselhos estaduais 9
municipais de segurança, integrados por r~o;e
!!entantes da sociedade civil e do Poder Público;
- redução das distorções salariais, com o obj-3tivo de diminuir o fosso existente hoje entre o piso e
o teta salarial, notadamente na Polícia Militar.
--Essas propostas, Sr. Presidente, juntamente
com outras que se enconuam detalhadas ;~o ~r-•e
projeto, deverão ser encaminhadas ao Cone .._.,;:~
Nacional sob a forma de projetas de lei e emendas
constitucionais
De qualquer sorte, não restam dúvidas que todas essas proposições serão objeto de longas e
acaloradas discussões, já que envolvem interesses
de todos os Estados da Federação.
A par dessas análises, vou deter-me em algumas considerações acerca da situação da Polícia
Federal, cujo quadro de dificuldades requer urgente
atenção das autoridades.
Para começar, Sr. Presidente, é necessário reconhecer que a Polícia Federal está literalmente sucateada : as viaturas, já muito antigas, estão caindo
aos pedaços e sem condições de uso. Faltam equipamentos para perícias, os laboratórios fotográficos
e de testes diversos estão parados por falta de maquinário, materíar pessoal especializado. Os armamentos são ultrapassados e funcionam mal, faltando, inclusive, munição.
O mais grave, no entanto, é que o efetivo da
Policia Federal, incluindo agentes, pessoal das
áreas técnica, adminisirativ_?_ e de_le_g_qdos, está completamente.defasadó,·a ponto de comprometer óeterminaêas atividades por absoluta falta de pessoal.
A Polícia Federal, como Vossas Excelências
bem o sabem, desenvolve atividades realmente indispensáveis para o bom funcionamento do País.
Entre suas inúmeras obrigações, destacam-se, pela
suá ímpoitârii:ía'; policiamento das fronteiras e dos
aeroportos, a expedição de passaportes, o combate
ao narcotráfico, a investigação dos chamados crimes
do colarinho branco e um sem número de atividades
típicas.
Não é concebível, portanto, que nossos agentes feder<lis !®1:1am. que combater traficantes arma- dos com metralhadoras israelenses último tipo, portando prosaicos e ultrapassados revólveres de 6 balas, cuja munição é rac_Lon<-~da.
Da mesma forma, é impossível manter um bom
pg[iciªme_nto. cie_Jronteiras e aeroportos sem radios_JraDsmisso.r.es,_sem binóculos, sem micro-computadores, sem detectores de metais, sem telefones.
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sem mesas de escritório e, até mesmo, sem acomodação adequada.
Considero gravíssimo, Senhoras e Senhores
Senadores, o estado de sucateamento a que chegou
a Polícia Federal.
Isto sem falar, naturalmente, do descontentamento do pessoal, cujos salários, considerando o risco das atividades desenvolvidas, estão muito aquém
do que seria razoável.
A situação da Polícia Federal é grave e ameaça ganhar proporções ainda maiores, com greves e
paralisação de serviços essenciais para a manutenção da ordem pública e a segurança da população.
O País corre um risco desnecessário !
Aliás, tornou-se recorrente, dentro do próprio
Governo e na mídia em geral, atribuir à Polícia Federal a responsabilidade por tudo ,que de mal acontece
no País. Se cai um avião, a Polícia Federal é culpada pela falta de fiscalização nos aeroportos. Se aumenta o tráfico de drogas, a Polícia Federal é culpada porque não consegue prender as quadrilhas de
traficantes. Se há crime do colarinho branco, a Polícia Federal é culpada pela impunidade dos corruptos
porque não consegue juntar provas suficientes. Enfim, a Polícia Federal é o bode expiatório de todos
os problemas que nos afetam diariamente.
Mas como, Sr. Presidente, exigir da Polícia Federal serviços eficientes e de qualidade se não lhe
damos os equipamentos, o pessoal especializado e
os salários dignos, para que nossos agentes e delegados possam ter tranqüilidade para cumprir sua
missões perigosas e extremamente aesgasiarites-?
Precisamos reequipar, renovar e restabelecer
os padrões de excelência da Polícia Federal !
Nesse sentido, dirija-me, com muita esperança,
ao Ministro da Justiça, Senador Íris Rezende, pedindolhe ações concretas com vistas ao restabelecimento
daquele nível de excelência que , não faz tanta tempo
assim, fez da nossa Polícia Federal um dos melhores
aparelhas de segurança da América Latina.
Vamos evitar, através da açãa preventiva, que
episódios lamentáveis como os que envolveram as
Polícias Cillil e Militar atinjam também a nossa Policia FederaL
Era o que tinha a diz~r. Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presrdcnte, Sr"s e Srs. Senadores~ com-esperança.
· ··~·hmos, ou devenamos, Cómemorar hoje oDiã !'Ia" Akl· da Sduue. c;c;cretado que to i pelo Presidente
·ia Repúblic;:; c .... 1c .;;·: : ·~97 como "O Ano da Saúde
no Brasil". Recursos :;L.,cionaJs foram alocados para
o setor com o recolhimento da CPMF, visando a dar
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um alívio aos problemas básicos de saúde que enfrenta o povo brasileiro. Mas, apesar da arrecadação
da CPMF, o Governo nunca investiu tão pouco na
saúde. Neste ano, o Governo investirá menos recursos per capita na saúde do que em 1995. E fala-se,
agora, em prorrogar a CPMF, diluindo a sua destinação. Podemos imaginar a angústia do Ministro Adib
Jatene, que passou a sua gestão trabalhando junto
ao Presidente da República e aos parlamentares, no
sentido de encontrar uma solução para os graves
problemas de recursos que enfrentava o setor da
saúde no País.
O lançamento de um programa, no início do
ano, traduziu, em linhas gerais, as diretrizes políticas
. a serem a!!lotadas pelo Ministério da Saúde para a
'concretização do Plano do Governo. O programa ti.nha como meta a implementação de medidas vitais
para a consolidação do SUS e para o desenvolvimento social. A revitalização do SUS é imprescindível para garantira universalidade, a integralidade, a
.. eqüídadeâescent'réillzaÇão na assiStência médica, a fim cje que todos os brasileiros sejam atendidos
com segurança e tranqüilidade.
A princípio, o Ministério da Saúde se propôs a
ser o gestor nacional do Sistema, comprometendose a transferir, aos poucos, para os Estados e Municípios a responsabilidade pela saúde da população
brasileira. O novo sistema gerencial teria como base
o financiamento estável, a descentralização dos serviços, a reestruturação interna e a fiscalização permanente da aplicação de recursos.
Estabeleceu o Ministério ações e metas prioritárias a serem cu-mpridas nos anos de 1997/1998,
divididas em três grandes frentes: prevenção com
ênfase no atendimento básico; melhoria da qualidade dos serviços de saúde; e _llltJti!:.?.q spçial pela saúde. Já estamos nõ-ségundo semestre do ano e esperamos, sinceramente, que o Ministério esteja executando o plano_ que soube tão bem ~ai:Jqrar.
Temos assistido, Sr. Presidente, a um agravamento geral da crise da saúde pública no País, com
o sucateameoto e a superlotação de hospitais públicos, incapazes de atender à demanda. Uma crise
estrutural e profunda que atinge, sempre, os mais
humildes, os que não podem pagar um plano de
saúde. Lamentável, por exemplo, o fechªmento .do
-Rospital das<Ciiríléãs em ·selo HorlzÔntê. modelo de
·Hospital Universitário, que atendia gratuitamente a
grande partedap_opylação da cae.ital e detodo cEslado âe Minas Gerais.·
··
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pelas peculiaridades de cada região. Com o êxodo
rural, as caracterfsticas das doenças mudaram. Diminuíram as doenças infecciosas e parasitárias e
aumentaram as crõnico-degenerativas, especialmente as relacionadas com o coração.
Sabemos que o SUS não conta com os recursos de que deveria dispor de acordo com as normas
constitucionais. Seus recursos advêm do que dispõe
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ano a ano. Em
saúde gasta-se pouco e mal. Não há fiscalização.
A globalização, Sr. Presidente, vem atingindo
os serviços de saúde, em que a cobertura estatal diminui, dando lugar ao selar privado. Em 1995, os
países industrializados destinaram, em média,
10,4% do PIB aos cuidados da saúde, enquanto no
Brasil o Governo considera excessivo os menos de
3% a eles destinados. Em diversos países, assistimos a uma disputa por pacientes estrangeiros.
Cuba, por exemplo, une turismo e saúde, por meio
dos serviços de sua empresa Servimed, atraindo,
por preços módicos, pacientes de todo o mundo, especialmente para tratamento de diversas doenças
dermatológicas.
O mesmo acontece nos Estados Unidos, em
Dallas, Houston e Boston, com suas indústrias de
saúde. Assis Moreira, na Gazeta Mercantil de 17 de
junho passado, cita o Embaixador Rubens Ricúpero,
que, na reunião da Unctad, agência da ONU que se
ocupa do desenvolvimento por meio do comércio e do
investimento, disse: 'Essa reunião aborda um tema
pioneiro, porque saúde é um negócio de trilhões de dólares, o que demonstra que saúde não se limita apenas a uma questão política ou social, mas que é também uma questão econõmica e comercial, com um
dos crescimentos mais rápidos da economia".
A Unctad acha que a globalização vai derrubar
restrições em muitos países e abrir o mercado para
empresas estrangeiras, provavelmente mediante
apólices de seguros, públicas ou privadas.
Sobre o mesmo tema falou o Dr. José Aristodemo Pinotti, em artigo publicado em O Globo de 14
de julho, quando enumerou, referindo-se ao que está
para se concretizar a um só tempo: 'a privatização
do sistema público de saúde, um substancial aumento do mercado e do lucro dos planos e seguradoras
de saúde que se internacionalizarão e a desincumbência governamental de um setor que sempre incomodou o Governo e para o qual ele foi sempre incompetente, que é a saúde'.
É verdade que temos alcançado alguns progressos no selar. A Unicef Reconhece que o Brasil
vem combatendo a desnutrição com programas di-
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versos, mas não podemos negar que ela persiste
como causa grave de incapacitação para milhares
de brasileiros carentes de proteínas e calorias. O
Brasil tem procurado suprir a deficiência de vitamina
A em menores de dois anos, o que pode evitar a
morte de milhares de crianças, a deficiência alimentar e até mesmo a fome, mas não é suficiente para a
resolução total do problema.
Em 1994, por exemplo, 59% das crianças brasileiras em áreas de risco receberam suplementação, o que salvou 9 mil e 700 crianças. Mas, se o
programa tivesse atingido uma superfície maior, outras 6 mil e 800 vidas poderiam ter sido salvas.
Outro setor em que o Brasil se vinha destacando era a erradicação de doenças por meio da vacinação em massa de sua população infantil. A poliomielite é um exemplo. Outras doenças, como o sarampo, que pode trazer seqüelas graves; a pneumonia, que constitui a principal causa isolada de morte
de crianças em todo o mundo; a coqueluche, o tétano, a difteria, a tuberculose precisam ser amplamente cobertas pelos programas de imunização. Embora
o Governo tenha prometido ampliar a cobertura dos
aluais 70% para 95% das crianças menores de um
ano, o que vemos nos postos de saúde, inclusive no
Distrito Federal, é a falta de vacinas. Crianças sem
vacinação, expostas a todos os riscos de contraírem
doenças infecto-contagiosas. por descaso total do
poder público.
A região metropolitana de São Paulo, por
exemplo, acusa a pior epidemia de sarampo dos últimos anos, conseqüência da escassez de vacinas na
década de 80. Foram confirmados, no início de julho,
1.193 casos da doença. Cinco crianças morreram. É
a rotina da ausência de vacinas no País.
O mero acesso à água limpa e a noção de princípios de educação sanitária, como uso de latrinas,
lavagem das mãos antes da manipulação de alimentos, condições higiénicas para o preparo e a estocagem de produtos alimentícios, são itens que podem
diminuir doenças entre a população. O Brasil, por
exemplo, tem 70% de suas cidades com água potável e 30% com esgotos.
O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre amarela vem sendo combatido, sem
sucesso, pelas autoridades sanitárias. Embora tenham declinado os números de pessoas infectadas
- pela cólera (cerca de 5 mil casos confirmados e 96
óbitos em 1995) e pela malária, essas doenças ainda constituem preocupação para as autoridades sanitárias. Só no ano passado, registramos 170 mil novos CQSOS de dengue, o maior índice do continente
americano. E os de casos de leishmaniose, de leptos-
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pirose? Todos em crescimento no Pais. São andemias e, até mesmo, epidemias, que voltam a assustar os brasileiros. E os casos de hepame? Mais de
70% da população do Rio Branco, no Acre, está infectada com o vírus da hepatite. Fa~a vacina contra
a hepatite B e fa:tam remédios indispensáveis ao tratamento das hepames B e C. Casos de hepatite D
(de Delta) com sintomas parecidos com o do vírus
Ebola, já foram confirmados em vi/arejes do Vale do
Baco.
Em 1995, foram notificados cerca de 90 mil casos de tuberculose, o que só nos pode causar preo~
cupação, uma vez que já estivemos berri perto-docontrole total dessa doença. O Governo promete
executar ações estratégicas em 230 Municípios,
onde se concentram 75% dos casos. A tuberculose,
Sr. Presidente, é prova de miséria, de falta de higiene, o que nos compromete seriamente.
Em 1993, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, mais de 4 mulheres brasileiras
morreram, diariamente, em função de complicações
de graVIdez. parto e puerpério, o que nos deixa em
situação deprimente em lace de países civilizados.
Constrangedor também é saber que o parto é maior
causa de Internação de meninas de 1O a 14 anos.
A prevenção de doenças no Brasil vem sendo
feita especialmente mediante o Programa de Agentes Comumtários da Saúde PACS e o Programa
Saúde da Família PSF, que utilizam pessoas da comuntdade e equipes de médicos e paramédicos que
se deslocam até as casas dos doentes e procuram
tratá-los em suas residências, o encaminhamento
para hosprta1s só sendo feito em casos que de fato
requerem a Internação. Em alguns Estados, como
Ceará. Maranhão e Pernambuco, esses programas
vêm obtendo êxito acima do esperado.
O Brasil, Sr. Presidente, precisa se conscientizar de que só estará colocado entre os países real- mente civilizados, quando conseguir descentralizar,
com seriedade, os serviços de saúde e der ate-nção
especial à prevenção de doenças.
Com dificuldade conseguimos aprovar o SUS,
pelo qual precisamos lutar, para a manutenção de
um mínimo de seriedade nos programas de saúde
pública brasileira. É preciso, porém, estabelecer mecanismos novos de financiamento da saúde. Recursos de Seguridade Social e percentagem lixa dos orçamentos fiscais da União, dos Estadàs e dos Municípios precisam, com urgência, ser alocados definitivamente para a saúde. Só assim começaremos a ter
condições de dar a todos os brasileiros um serviÇo
de saúde digno, a que todos têm direito.
Era o que tinha a dizer.

àgosto 1997

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFLPE) - Sr.
Presidente, S~s e Srs. Senaoores, tem sido comum
verem-se nos meios de comunicação, principalmente na imprensa, críticas a um alegado desapreço do
Governo pela área social. De fato, a prioridade conferida à estabilização da moeda política que tem se
mostrado acertada não apenas para o simples controle da inflação, mas também para uma significativa
-redistribuição da renda nacional tem implicado o
corte ou o adiamento da-liberação de verbas para ai-'
_g_u_n§_prQgrªrn_a§..que prEl<;isav_am mesmo ser reavaliados. Isso não significa, porém, e de modo algum,
que o Governo Federal tenha abandonado toda política social, fato que pode ser demonstrado pela enumeração de algumas das mais recentes realizações
do Ministério da Saúde.
A primeira realização que eu gostaria de destacar neste pronunciamento é a Campanha Nacional
de Multivacinação, programada :"Jara se realizar no
dia 16 do cNrente mês de agosto. Nessa data, serão oferecidas, de maneira seletiva, a vacina contra
o sarampo, a DPT contra difteria, tétano e coqueluche , a vacina contra a poliomielite e a tríplice virai
contra rubéola, sarampo e caxumba. Os pais e responsáveis por crianças estão convocados a comparecer aos postos de saúde, pc.rtando as carteiras de
vacinação de seus filhos, para que os vacinadores
possam verificar que doses é necessário aplicar a
cada menino e meoina.
Para a execução desse programa, de importância inavaliável para a saúde pública no presente e
no futuro, a Fundação Nacional de Saúde já distribuiu, para todo o País, 30 milhões de doses de vacina contra a pólio, 6,3 milhões de doses de tríplice virai, 4,1 milhões de doses de DPT e 7,3 milhões de
.. gos13s_ c:l_e va_ç_ina c_o_r-itra o sarampo. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, face ao anúncio çla ocorrência de
casos defªbre amar.ela na Bolívia, todas as crianças
maiores de seis meses serão vacinadas contra a
doença, para o que foram enviadas aos Estados
fronteiriços Acre, Mato Grosso, Mat0 Grosso do Sul
e Rondônia 5,4 milhões de doses.
Em toda a· campanha, mais de quinhentas mil
pessoas e~télrio trabalhando nos mais de 130 mil
postos de vacinação espalhados pelo País. A operação envolverá, ainda, 2.524 barcos, 35.894 automóveis ~ "ª!!llnll.õe~?. esete aeronaves. São números ex-pressivos, compatíveis com a grandeza de nosso terri_tórigj!__cgro~ o~_yl®,dó. gu"wossas_ç_rianças merecem.
Uma outra realização que merece destaque é a
implantação do Plano de Ação Emergencial para o
Controle da Tuberculose, desenvolvido pela Fundação

Nacional de Saúde. Esse plano visa a superar o problema mais sério enfrentado pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose, que é a elevada
taxa de abandono do tratamento, o que provoca a
recidiva e o agravamento da saúde do paciente, que.
passa a precisar de medicamentos mais caros e em
maior quantidade, onerando desnecessariamente o
sistema público de saúde. De fato, as estatísticas
nacionais mostram que cerca de 14 por cento dos
doentes não completam o tratamento, que tem seis
meses de duração, retomando depois com o quadro
agravado.
O Plano Emergencíal propõe que se cadastrem
os pacientes por unidade de saúde, que passam a
ser responsáveis pelo acompanhamento de seus
doentes e pelo seu esclarecimento quanto à importância de se tomar a medicação durante os seis meses do trátamento recomendado. Além disso, o Plano Emergencial focaliza suas ações no Município,
prevendo integrar as atividades de diagnóstico e tratamento nos centros municipais de saúde, e implantando, por outro lado, um sistema de informações
que possibilite tanto o acompanhamento local quanto o repasse dos dados às secretarias estaduais de
saúde e à FNS.
O Estado de São Paulo foi escolhido para ser o
piloto da implantação desse projeto por ser a_ Unidade da Federação que detém o maior número absoluto de casos de tuberculose reportados cerca de 18
mil e por ter uma boa rede assistencial nos seus
doze primeiros municípios enfocados pelo Plano. Até
o final do ano, mais 33 municípios paulistas serão
atingidos pelo programa. A previsão até dezembro é
de que serão aplicados 17 milhões de reais na compra de medicamentos, no treinamento de pessoal e
no apoio a laboratórios de diagnóstico. Mais tarde, o
Plano será estendido para todo o País, atingindo os
230 municípios que concentram 75 por cento dos 90
mil casos da doença registrados.
Um outro ponto sobre o qual eu gostaria de
chamar a atenção dos Srs. Senadores é o da liberação, em 16 de julho, de recursos do SUS para pagamento, junto à ~ede credenciada, do reajuste de 25
por cento sobre o valor das internações hospitalares
de maio passado, cuja quitação havia sido feita no
dia 2 de julho. O total liberado quitação mais reajuste atingiu quase 260 milhões de reais.
Os valores de junho, qÜe ultrapassaram os 275
milhões de reais, referentes a mais de um milhão de
Autorizações de Internação Hospitalar, deverão ser liberados este mês. São 11,4 milhões de reais para os
Estados da região Norte, referentes a 68 mil AIH, 67,1

milhões para a região Nordes•e, referentes a 313 mil
AIH, 127 milhões para a região Sudeste, referentes
a 429 mil AIH, 51,3 milhões para a região Sul, referentes a 173 mil AIHs e 128,7 milhões para a região
Centro-Oeste, referentes a 71,5 mil AIHs.
Somente em Pernambuco, o mês de junho viu
serem expedidas 50.759 AIH 18.146 das quais no Recife , para o que deverão ser liberados 12,5 milhões de
reais 6,4 milhões para os hospitais credenciados da
capital.
Essas ações e esses dados mostram que o
Governo, longe de estar desatento às necessidades
da ação social em nosso País, está, de fato, realizando muito e inovando em programas de saúde pública. Até por uma questão de justiça, não podemos
deixar esses fatos passarem sem registro.
Muito obrigado.

A SR• BENEDITA DA SILVA (BLOCO-PT-RJ)
- Sr. Presidente, s,.as e Srs. Senadores, quero manifestar minha profunda satisfação com relação à eleição do economista Celso Furtado, para ocupar a cadeira de número 11, na Academia Brasileira de Letras.
Celso Furtado, professor, intelectual, escritor,
homem público, que mesmo exilado por tantos anos
- num pais estrangeiro soube conquistar o espaço reservado aos que não se deixam abater pelos grandes desafios impostos, aos que entendem a batalha
pelos ideais como o próprio combustível que move o
mundo, aos que respondem com otimismo e força
frente às dificuldades advindas.
Celso Furtado possui uma história impecável
de uma vida e uma obra dedicadas inteiramente à
luta pela democracia, peta liberdade, pela soberania
brasileira, pela cultura e pela justiça social.
Quero cumprimentar aos membros da Academia pgr_e§sa_e9CQ(ha que não poderia ter sido mais
-~~~liz: o nome de Celso Furtado para integrar a ACB.
Quero parabenizar e enviar meu fraternal abraço a
essa grande figura pública e humana, a esse grande
cidadão brasileiro que, a partir de agora, merecidamente, passa a fazer parte do seleto grupo de imortais do nosso País.
Era o que tinha a dizer!
__ Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 12h42min.)

332

ANAIS DO SENADO FEDWJ. _ ,

*

_WAQJ

, , "'• .,_ . ~gostQ 1227

_

.4(a .Ja ~9i Sessão não Deliberativa
em 11 de agosto de 1997
3ª Ses5ão Legislativa Extraordinária da 50!! Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Carlos Patrocínio
da Sra. Emília Fernandes e do Sr. Valmir Campelo
(Inicia-se a sessão às 14h30)

A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Vai·
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

N" 110/97, de 8 do corrente, comunicando para
os devidos fins que o Projeto de lei do Senado n•
192, de 1995 (n• 1.293/95, naquela Casa), de auto·
ria do Senador Lauro Campos, que determina seja
dada maior publicidade aos editais, avisos, anúncios
e quadro geral de credo;es na falência, na concorda·
ta e na insolvência civil, foi sancionado e convertido
na lei n2 9.462, de 19 de junho de 1997.
A SR1 PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O
expediente lido vai à publicação.
A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) Passa-se à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir
Campelo pelo prazo d_e 20 minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sr-se Srs.
Senadores, faleceu na noite de sábado, aos 61 anos
de idade, o extraordinário sociólogo brasileiro Herbert de Souza.
Betinho, como ficou conhecido nacional e internacionalmente, morreu em decorrência de complic.a·
ções advindas da AIOS, doença que contraiu em
transfusão de sangue em 1986.
fdo!o de toda uma geração, Betinho foi perseguido pelo regime de exceção e viveu exilado por
muitos anos, tornando-se, por isso mesmo, um dos
símbolos dos movimentos libertários dos anos 60/70.
Militante dos movimentos de esquerda, Betinho
chegou a integrar a Aliança Popular sem, contudo,
aderir à luta armada. Humanista intransigente, acre-

-ditava que o Pafs poderia ser mudado sem mortes e
sem violência, com ações no campo da política e
das idéias.
Exilado inicialmente no Chile, Betinho mudou-se
.. em seguida para o México, onde residiu até a anistia,
em 1979. Mesmo no exmo, manteve contatos com o
PTB, mais precisamente com a facção que daria origem ao PDT do ex-governador Leonel Brizola.
Imortalizado na magistral canção de João Bosco e Aldir Blanc O Bêbado e o Equilibrista, o 'ir·
mão do Henfil' tomou-se conhecido em todo o Brasil
no final dos anos 70, na voz da não menos lendária
Elis Regina.
De volta ao Brasil, participou de todas as grandes
causas que movimentaram o País nos últimos anos,
incluindo o movimento por eleições diretas, em 1984.
Seria no campo humanitário, entretanto, que Betinho daria sua contribuição definitiva ao País, iderando uma cruzada nacional contra as injustiças sociais.
Convidado pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, criou o programa 'Ação do. Cidadania contra a Miséria e pela Vida', que viria a ser mundialmente conhecido como a 'Campanha do Betinho'.
Sonhador idealista, Betinho tinha a esperança
de tirar 32 milhões de brasileiros da miséria e lutou
incessantemente por isso, mesmo contra as incompreensões e a doença que o consumia diariamente.
Instalou mais de 3.500 'Comitês de Solidariedade' Brasil afora e foi a mola propulsora de um programa que chamou a atenção do mundo inteiro.
Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, ao ho·
menagear o sociólogo Herbert José de Souza, não
poderia deixar de r~ssªlt~1r·_ a_ $Ua enorme contribuição no campo social, bem como a sua intransigente
luta em favor dos ideais de democracia e liberdade.
·Não poderia deixar de destacar também sua extraordinária força de vontade e seu exemplo de vida.
_
·Alquebradopela doenÇa~Betiilho ja;;,ai~ esmoreceu, jamais se entregou e lutou até as últimas conseqüências por aquilo em que acreditava: a possibili·
dade de um Brasil livre, sem injustiça social e sem
fome.
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Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que a
Academia de Estocolmo perde, mais uma vez, a
oportunidade de corrigir o seu injustificado ranço em
relação ao Brasil, concedendo em Vida o Prêmio Nobel da Paz ao nosso Betinho, que, sem dúvida nenhuma, se nivela a humanistas do porte de Madre
Tereza de Calcutá e Desmond Tutu.
Presto a esse brasileiro sem igual o meu tributo
de homenagem, ressaltando sobretudo seu exemplo
de coragem e de trabalho. Em nome do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, deixo registrado nos Anais
desta Casa do Congresso Nacional nosso reconhecimento a esse herói, que permanecerá para sempre
·
na memória do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, s..- Presidente.
A SR1 PRESIDENTE (Emília Fernandes)
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge por 20 minutos.
0 SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pronuncía o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- s..- Presidente, s..-s e Srs. Senadores, lembro que,
no dia 26, 27 e 28 de julho, se realizou em São Paulo, no Memorial da América Latina, o Encontro lnternacional do Parlamento Latino-Americano, do qwil
participaram vários países.
Tive mais uma vez a oportunidade de, como
Presidente da única comissão presidida pelo Brasil,
participar da Reunião que envolvia as Comissões
Permanentes do "Partatino" (ou do Parlamento Latino-Americano). Ressalto apenas que cada comissão
é presidida por um país.
Hoje, ocupa a Presidência o Deputado Juan
AdoHo Singer, do Uruguai, e a Vice-Presidência, o
Deputado Franco Montoro, do Brasil.
Lembro também que o Parlamento é decorrência da própria globalização, da mundialização hoje
existente, que exige, entre outras coisas, a criação
de organismos regionais que visem à integração
económica, social, política e cuHuraJ.
Mais do que nunca, precisamos de organismos
parlamentares que tenham essa finalidade de integração. É por isso que existe o Parlamento LatinoAmericano.
0 Parlamento Europeu tem uma grande experiência, urna vivência muito maior que o nosso Partatino. Mas, a respeito do Parlamento Latino-Amaricano, tecerei algumas considerações antes de adentrarmos na infonnação quanto à última reunião realizada em São Paulo.
0 Parlamento Latino-Americano é um organis·
mo regional, permanente e unicameral, formado por
todos os Parlamentos da América Latina e do Caribe
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com o objetivo de trabalhar em favor da comunidade
latino-americana das nações, voHado, portanto, ao
ideal de integração económica, social, política e cultural dos povos ou das nações da América Latina.
Esse é o grande objetivo desse Parlamento, criado
em 1964, em Lima, Peru, que teve seus estatutos
formalizados um ano depois.
A formalização do Parlamento Latino-Americano só ocorreu a partir de 16 de novembro de 1987,
com a assinatura por todos os representantes dos
países da América Latina de um tratado intemacion::.:, adquirindo, assim, personalidade jurídica. Nomeio os seus propósitos mais importantes: fomentar
o desenvolvimento económico-social integral da comunidade latino-americana e a plena integração
económica. política e cultural de seus povos; velar
pelo respeito aos direitos humanos e ao exercício da
democracia representativa; garantir a plena soberania dos povos da América Latina; lutar pelo fortalecimanto dós parlamentos da América Latina, a fim de
garantir a vida constitucional e democrática dos Eslados; apoiar a constituição e o fortalecimento dos
parlamentos sub-regionais da América Latina e maoter relações com os parlamentos de todas as regiões
geográfiCaS do mundo, assim como_ organismos internacionais e c:Ontríbuir para afirmação da paz. da
segurança e do desarme mundial.
·
Quero lembrar que o Parlamento Latino-Americano, para seu efetivo funcionamento, tem uma astrutura institucional básica, aluando por intennédio
de órgãos como a Assembléia Geral, a Junta Diretiva, a sua Secretaria-Geral, as Comissões Permanentes e o seu Conselho Consultivo. E é em relação
ao funcionamento, à operacionalidade do Partamento Latino-Americano e a suas reuniões que gostaria
de tecer algumas breves considerações.
O Parlamento Latino-Americano, em sua última
mudança estatutária, definiu que teria 19 Comissões
Permanentes voltadas a temas específicos, sintetizando os interesses de todos os países da América
Latina e do Caribe.
·
Participamos como Presidente, pelo Brasil, da
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e nos dias 26, 27 e 28 últimos, tivemos um grande encontro em São Paulo, com as Comissões de
Saúde, de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
Assuntos Políticos e Minas e Energia, destinado a
discussões de ternas específicos.
Ressalto que as Comissões Técnicas Permanentes se reúnem bianualmente no Brasil ou em
qualquer país da América Latina se assim for decidido em reunião das próprias comissões.
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Na última reumao realizada em São Paulo,
nós, da Comissão de Assuntos S::ducacionais, Culturais, Ciência e Tecnologia: tivemos como ternário básico três itens fundamentais. O primeiro foi a apresentação, pela Unesco, do informe da Comissão
Mundial sobre Educação para
século XXI. O segundo tema discutido foi o Plano de Educação para
o Desenvolvimento e Integração da América Latina.
E o terceiro, a Dimensão Cultural no Desenvoivimento e Integração da América Latina.
O primeiro tema foi apresentado pelo Dr. David ·
Silva Giménez, da Unesco na América Latina, cuja
sede é em Santiago do Chile, que fez uma síntese
desse informe tão importante.
A Organização das Nações Unidas, por intermédio da Unesco, que trata de temas relativos à
educação, ciência e cultura, decidiu, após vinte anos
do último informe, realizar dois informes fundamentais: um relativo à educação, outro reiativo à cultura
para o século XXr. No tocante à educação, foi criada
uma comissão de especialistas em nível mundial,
tendo como Presidente Jacques Delors, que foi, durante 1O anos, Presidente da Comunidade Européia,
com alta experiência, portanto, em assuntos interna- •
cionais. A Comissão de Cultura e Desenvõlvimento

o

adaptação à nova ordem mundial e para evitar o fracasso escolar em muitos países, sobretudo nos do
Terceiro Mundo;
Também na conferência deste tema tão impcrtante, mostrou-se que o conceito de educação não
deve ser por um período, mas para toda a vida. Portanto, todo momento é momento de aprendizagem e
de estudo.
Além disso, é fundamental relembrar os quatro
pilares básicos da etapa educativa apresentados no
documento da Unesco, que, em síntese, significam
aprender a viver juntos, aprender a conhecer, aprender
a fazer e aprender a ser. Este documento, na verdade,
reflete u~ série de inquietações que o setor educacional representa para a Unesco e que significa dizer
que precisamos montar uma nova estratégia voltada
ao desenvolvimento educacional no mundo.
Voltaremos a discutir de forma mais detalhada...
A s..- Emília Fernandes - V. ~ me concede
um aparte, Senador Coutinho Jorge?
o SR- COUTINHO JORGE- OuÇo V. Ex* com
prazer.
A s..- Emília Fernandes _ Neste breve aparte,

Senador Coutinho Jorge, gostaria de cumprimentar
V. Ex" pelo registro que faz como Presidente da Ccvoltada para o século XXI teve como Presidente o
missão de Educação e Cultura do Parlamento LatiSr. Javier Pérez de Cuellar, ex-Secretário Geral das
no-Americano. E~e Parlamento representa um asNações Unidas.
paço muito importante, na minha avaliação, na busNa próxima reunião do. Parlamento Latinoca da necessária integração e alavancagem das
Amencano, ef!l novembro, o D1:etor-~eral da Unesações dos países sul-americanos. Nós também inte~'!· Dr. Fedenco Mayor, ~ JavJEH" ~erez_d~Ç~eUa_r ___ gramos a direção do Parlatino e temos buscado,
1rao, em nome da Unesco, trazer a d1scussao esse
constantemente valorizar estimular e dar a visibilitema polêmico da área de cultura.
dade necessári~ para a i~portãncia da ação conjunQuanto ao tema discutido no último encontro
ta dos parlamentares da América Latina. Acredito
em São Paulo 'A Educação Para o século XXI", o
até, ilustre Senador, que ainda não é dado o valor
Dr. David Giménez lembrou que o documento "Eduque poderia, que deveria ser dado por parte, princicação Encerra um Tesouro Para o século XXI" parte
palmente, de nós brasileiros a essas reuniões. Partide um marco prospectivo com incerteza para o tutucipei de algumas reuniões do Parlatino, em São
ro e mostra as grandes mudanças tecnológicas ocorPaulo, e vi o entusiasmo e o engajamento com que
ridas no mundo e algumas conseqüências ou contramuitos Parlamentares abraçam a questão do trabadições que essa tecnologia trouxe, por exemplo, em
lho conjunto. É importante lembrar-lhes que partici·relação ao desemprego e aos problemas ambientais.
pei da Comissão que trata especificamente dos direiNo documento analisado, que será tema de um
tos da mulher, uma inovação criada nos últimos temdiscurso que faremos mais detalhadamente, ele
pos no Parlatino. Ouço a narrativa feita por V. Ex•
mostra que é condição indispensável para o desensobre a reunião da Comissão de Educação, da qual,
volvimento humano que a educação não seja vista
inclusive, estava disposta a participar, mas, por prode forma isolada, mas integrada a uma série de políblemas de última hora em minha agenda, não conticas importantes.
segui me fazer presente. Estava muito disposta a ir,
No entender da Unesco, a educação deve ser
justamente pelo tema que V. Ex" expõe agora resuposta a serviço do total desenvolvimento econõmico
midamente: a magnitude do desafio para o novo sée social do homem e que, portanto, deve haver uma
culo que, sem dúvida, passa pela questão da educaflexibilização nesse sentido, para que hajá uma
· çãt:> i:oino ponto fundamental de qualificação, enten-
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dimento, melhoria de vida, melhoria da saúde; enfim,
acima de tudo, passa pela preparação dos trabalhadores e dos empresários para essa nova visão que
certamen)e o século XXI trará para o mundo todo,
em especial para o Brasil, um Pais em desenvolvimento, e para a América Latina, com suas diferenças, seus problemas e desigualdades profundamente acentuadas. Gostaria de somar-me àqueles que
entendem, como V. ExW, que o Parlatino é um espaço importante que deve ser valorizado e ocupado
por todos nós, porque ali recebemos as experiências, expectativas, dificuldades e sugestões que outros Parlamentares de vários países, que sempre estão presentes, possam dar para nos abastecermos
de idéias e alternativas. Creio que ao trazer esse
tema, registrando essa reunião e, acima de tudo, colocando como grande desafio, como lá foi posto, a
questão da educação, V. ExW presta grande serviço
a esta Casa, a este País e, principalmente, desperta
em nós Parlamentares a visão de um espaço a mais
que podemos e devemos ocupar para tratar as
questões não apenas do ponto de vista do Brasil,
mas também da América Latina. Os meus cumprimentos pelo registro que faz.
O SR. COUTINHO JORGE - Agradeço a V.
ExW o aparte, Senadora Emília Fernandes, como
grande educadora que é, conhecedora da problemática educacional do Pais. Lamento que V. ExW não
tenha participado desse encontro, mas já está convidada para a próxima reunião, em novembro, quando
o Secretário-Geral da Unesco, Federico Mayor Zaragoza estará participando pessoalmente dos trabalhos sobre um tema importante: educação e cultura
para o século XXI.
Vou também encaminhar a V. ExW o documento
coordenado por Jacques Delors em nome de todos
os países que participaram da sua elaboração e que
reflete exatamente o que a Unesco - órgão das Nações Unidas voltado para educação, ciência e cultura - pensa e pretende em relação à educação para o
século XXI. Farei a entrega desse documento posteriormente a V. ExW por saber do seu conhecimento e
interesse sobre esse tema tão fantástico.
O segundo grande item discutido em nosso encontro em São Paulo diz respeito ao plano de educação para o desenvolvimento e integração da América Latina. Quero lembrar que esse plano é preparado por uma equipe interinstitucional do próprio Partatino e da Unesco, que assinou convênio com o Parlatino e participa intensamente dos encor~tros e dos
debates. Na verdade, esse plano consiste em uma
proposta de modificação e ajuste dos conteúdos e
procedimentos vigentes nos sistemas educativos
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dos países da Ãilíénca Lât1~a. a
aitÓs s1s~
temas se convertam em agentes transmissores de
valores e pauta de comportamentos que façam com
que os latino-americanos, indivíduos conscientes,
positivos, dinâmicos e construtivos dos processos de
desenvolvimento e integração, participem desse processo tanto no continente, quanto em cada Pais.
Não significa dizer que esse plano pretenda alterar
realmente os projetas educacionais de cada Pais.
Não. Pretende fazer um ajuste para que esses planos participem dessa visão de desenvolvimento e integração latino-americana.
Quero informar aos Srs. e S~ Senadoras que
esse documento já está pronto e foi encaminhado para
o grande encontro oconido no ano passado, na cidade
de Kingston, na Jamaica, com a presença de todos os
Ministros de Educação da América Latina e Caribe;
esse encontro foi coordenado pela Unesco e teve
aprovação unânime dos ministros. Estamos em fase
de operacionalização do referido plano, que será muito
importante para a integração da América Latina.
Lembro também que, durante nossa reunião,
houve a assinatura de um acordo de cooperação
com um convênio muito importante chamado Convênio Andres Bello, do qual fazem parte vários palses
da América Latina e a Espanha, e cuja finalidade básica, sendo um organismo intergovemamental e internacional, é exatamente integrar, em termos de
educação, ciência e cultura, os países da América
Latina, Europa, enfim, aqueles que queiram participar desse convênio cuja experiência é importante.
Como nossa comissão trata desses assuntos
relevantes à competência de Andres Bello, teremos
mais um organismo participando da definição das linhas básicas desse plano de integração e desenvolvimento da América Latina. Portanto, foi uma grande
decisão que o Parlamento Latino-americano tomou
na última reunião em São Paulo.
Por último, para enfatizar os aspectos mais relevantes da.nossa Comissão, aprovamos duas resoluções: a primeira voltada à área do plano de educação para o desenvolvimento e integração da América Latina, que visa exatamente iniciar sua execução
por meio da programação de atividades junto com a
Unesco. A decisão da Comissão foi a de que se devem apoiar as atividades de gestão do próprio Partatino no sentido de conseguir negociações com a
União Européia e com o BID com a finalidade de
conseguir recursos financeiros que já estão sendo
negociados para viabilizar esses projetas em toda a
América Latina.
Também ficou definido que será feito um documento síntese, técnico e político, que deverá ser dis-
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tribuído por todos os Parlamentos da América Latina, para serem discutidos entre nós, serem aprimorados e, com isso, poderem, realmente, cumprir sua
grande finalidade.
Além disso, foi feito um apelo para que os Parlamentes nacionais realizem urna série de atividades,
promoções e gestões em relação ao plano, em cada
Parlamento. Isso vai ocorrer com essa documentação
que deverá estar pronta dentro 'de dois meses.
Sobre a outra resolução, relacionada à área de
cultura, como já disse, ficou definido que a Unesco
vai apoiar o projeto de elaboração desse documento
importante e que, do dia 24 a 29 de novembro de
1997, teremos, na sede permanente do Parlamento
Latino-americano, um grande encontro em que será
discutido e apresentado o documento final da Comissão Mundial da Unesco sobre Cultura e Desenvolvimento, que será realizado por uma missão de
alto nível, presidida pelo Diretor-Geral da Unesco,
Sr. Federico Mayor Zaragoza, e será apresentado
pelo próprio coordenador desse documento, o Sr.
Javier Pérez de Cuellar, ex-Secretário-Geral das Nações Unidas.
Para concluir, quero informar que nossa comissão permanente atingiu os objetivos que estavam
programados. Esperamos que o cumprimento das
resoluções referidas, a agilização da implementação
do plano de educação, no que diz respeito à integração da América Latina, dentro em breve possa ser
viabilizada e, com isso, tenhamos, realmente, alguma alteração significativa no que respeita aos aspectos educacionais em favor da integração do nosso
continente.
Em face da globalização, que exige a atuação regionalizada, como é o caso das Comunidades Européias e Latino-Americanas e da futura ALCA, nas
Américas, há necessidade de um trabalho junto com
os Parlamentos de forma integrada, para que sejam
estimuladores do processo efetivo de integração das
regiões.
0 Parlatino tem um papel importante na integração da América Latina, não só integração meramente económica, mas social, cultural e política.
Eram essas as consir:lerações, Sr. Presidente,
Seis e Srs. Senadores que queria trazer a respeito da
última reunião do Pariatino, realizada em São Paulo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Coutinho
Jorge, a Sra. Emília Fernandes, 1• Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.

A SR• EMIUA FERNANDES - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Emma Fernandes
para uma comunicação inadiável, nos termos do art.
14, VIl, do Regimento Interno.
S. Ex' dispõe de cinco minutos.
A SR• EM(UA FERNANDES - (PTB-RS. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Seis e Srs. Senadores, também
queremos somar-nos às manifestações de reconhecimento, que ressoaram de norte a sul do Brasil e
fora dele, endereçadas a Balinha.
Herbert de Souza, sociólogo, democrata, cidadão exemplar, homem conhecedor dos problemas
de seu tempo e comprometido com a busca de saiução para os mesmos, olhava o mundo e o Brasil com
olhos de um verdadeiro sociólogo, de um cidadão
engajado, com profunda sensibilidade e espírito critico. Demonstrou, sem dúvida, sensibilidade ilimitada
para os clamores de justiça, bandeira de sua luta e
de sua vida. A proximidade da morte redobrou-lhe as
forças e aguçou-lhe espírito do coletivo e da solidariedade. Batalhadqr autêntico e comprometido,
Betinho era possuidor de idéias nobres, unidas aos
sentimentos de cidadania e ao desafio de ver o Brasil diferente. Desde jovem, nas lutas estudantis ou
no combate à ditadura militar, ele sempre se distinguiu como cidadão autêntico, defensor da liberdade,
da democracia, da justiça e da dignidade.
- Betlnho é sfmbolode esperanÇa e da solida~
riedade de amor ao Brasil e a sua gente.
A saudade, neste momento, certamente toma
conta de muitos corações. Vimos, pelos meios de
comunicação, as mais diferentes formas de expressão de reconhecimento e de adeus. Porém, q seu
falecimento não significa o seu desaparecimento;
muito pelo contrário, Betinho deve representar para
o povo brasileiro - crianças, adultos, jovens, estudantes e em especial para políticos para os governantes - a esperança, o exemplo, a organização, o
entusiasmo, a solidariedade, a fé, a vontade de servir, a ação, o compromisso de luta e de trabalho, a
denúncia e a indignação, a participação comprometida, os valores, a ética e a moralidade.
Morre o homem; fica a sua história e as suas
idéi~s. e_qljeirõl [)eu~que frutifiquem seus ideais.
Por isso queremos, neste momento, associarnos à emoção, às lágrimas, à música que foi cantada para ele, às palmas que lhe foram dedicadas, à
saudade e ao reconhecimento que invadiram o coração do Brasil e de seu povo neste final de semana.

o
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Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, povo
brasileiro, estudantes - hoje é o dia nacional do estudante -, que assumem as suas lutas de integração
de participação de combate ao armamento, à violência, vamos fazer da morte de Betinho, mas acima de
tudo de sua vida, um momento de reflexão, de engajamento e, acima de tudo, de entusiasmo pela sua
causa.
Eis o grande desafio dos nossos dias: recuperar o valor da solidariedade humana e a dignidade
radical de todo$ os seres humanos.
Gostaria de registrar aqui um trecho extraído
da Carta de Ação de Cidadania, de Herbert de Souza, sempre atual:
ALERTA AOS CIDADÃOS
'Não se pode viver em paz em situação de guerra. Não se pode comer tranqüilo
em meio à fome generalizada. Não se pode
ser feliz num pafs em que milhões se batem
no desespero do desemprego, da falta de
condições mais elementares de saúde, educação, habitação e saneamento (e eu acrescentaria de segurança). Não se pode fechar a
porta da consciência nem tapar os ouvidos ao
dormir (ao clamor????) que se levanta de todos os lados. A insanidade de um pafs que
marginaliza a maioria deve terminar agora. •
Concluo, Sr. Presidente, conclamando todos
para que tomemos realidade o sonho de Betinho,
9xpresso muitas vezes quando afirmava:
'Só falta produzir o Brasil decente. •
'Vamos colocar alma eo fazer as coisas. •
'Se cada um tomar a decisão de fazer,
vamos conquistar o Brasil que queremos. •
Portanto, vamos fazer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, das suas cinzas gotas de orvalho, sementes férteis, grãos de areia, vento que balança, força
que estimula, esperança que nasce.
São essas as nossas homenagens a Betinho.
Enviamos o nosso abraço aos familiares e amigos de Betinho, na certeza de que o coração dele,
que era do tamanho do Brasil, continuará pulsando
forte na consciência e na ação de todos nós, que
queremos um Brasil diferente.
Já existe um requerimento de autoria do Senador Lúcio Alcântara, subscrito por vários Srs. Senadores, para realização de sessão em homenagem a
Betinho, quando certamente muitos outros Parlamentares usarão da palavra em sinal de agradecimento a esse grande brasileiro.
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Esse era 'o registro inicial que gostEula!'TlDS de
fazer, associando-nos à lutr. de Betinho pela dignidade, pela solidariedade e r::~la justiça.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE · {Valmir Campelo) - Sebre a mesa, requerimentos. que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO NR 544, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 218, alfnea •g•, combinado com o artigo 221, alfnea •a• do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que sejam prestadas
homenagens e voto de profundo pesar pelo iafecimento do sociólogo Herbert de Souza (Betinho), com
apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997.-

Lúcio Alcântara - José Eduardo Outra - Emília
Fernandes - Romero Jucá - Valmir Campelo -

Carlos Patrocínio.
REQUERIMENTO N2 545, OE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do
Sr. Herbert de Souza, 'Betinho'.
a) inserção em ata de Üm voto de profundo pesar;
· b) apresentação de condolências à família e ao
Estado do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997. -

Benedita da Silva - Roberto Freire - Nabor 'Júnior - Valmir Campelo - Laura Campos - João
qoc;ha.
REQUERIMENTO N2 546, DE 1997
Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal e de acordo com
as tradições desta Casa, vimos requerer a Vossa Excelência a inserção em Ata de um voto de profundo
pesar e a apresentação de condolências à família do
sociólogo Sr. Herbert de Souza, o Oetinho, bem como
a realização de urna Sessão Especial do Senado em
sua homenagem, em razão do seu falecimento, no dia
9 de agosto corrente, no Rio de Janeiro.

Justificação
Herbert de Souza, o Betinho, au10r da Campanha da Cidadania Contra a Fome e a Miséria, projetou-se como uma das rnaioms personalidades deste

338

.• __ ··-~~·

ANAIS DO SENAD9 FEDERM

País no combate à miséria, à fome, à corrupção, ao
analfabetismo e à falta de moradia.
Superando todas as crises provocadas pela
hemofilia que, dentre outros dramas, o levou a contrair a Aids, Betinho se dedicou de corpo e alma aos
menos favorecidos. Como tal, trata-se de um exempio a ser seguido por todos aqueles que, como nós,
as políticos, nos propusemos a prestar serviços à
sociedade, em especial àquela menos favorecida
na distribuição dos recursos criados pelo trabalho
de todos.
Como cidadão comum, Betinho cumpriu como
poucos o mandamento de amar ao próximo como a
si mesmo. Seguir o seu exemplo é uma forma.segura de executarmos aquilo a que nos propusemos.
Para tanto, é importante que façamos um balanço de
sua açáo e a prossigamos, a fim de não frustrar as
camadas menos privilegiadas da sociedade que nele
depositavam suas esperanças.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997. Pedro Simon - Coutinho Jorge - José Eduardo
Outra - Romero Jucá - Ernandes Amorim - Vaimir Campelo.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) _ v.
Ex" tem a palavra.
o SR. CARLOS PATROCrNIO (PFL-TO. Pela
ordem. sem revisão do orador.) _Sr. Presidente, eu
também gostaria de subscrever os requerimentos.
o SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) _ Eu
pediria a v. Ex" que se dirigisse à Mesa, para que
possa subscritar os requerimentos.
o SR. CARLOS PATRocrNIO _ Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Esses requerimentos dependem de votação, para cujo
encaminhamento poderão fazer uso da palavra os
Srs. Senadores que 0 desejarem. (Pausa.)
Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao nobre Senador e autor de um dos requerimentos,
Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s,-s e Srs. Senadores, tive a satisfação de encabeçar o requerimento que V. E:x4 acaba de ler, para
que o Plenário do Senado Federal aprove o voto de
pesar e condolências pelo falecimento do sociólogo
Herbert de Souza, o Betinho, dando ciência à sua família da homenagem que esta Casa presta à memória daquele ilustre homem público. Homem público
no sentido mais amplo que a palavra possa ter, não
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apenas de alguém que é assim chamado por ser de.tentor de mandato eletivo, mas homem público no
sentido literal da palavra, daquele que se interessa
Pelo que é público, pela res publica, pela coisa pública, por aquilo que é do interesse de todos, na busca do bem comum. Alguém que viveu com tantas limitaçóes de ordem tisica, alguém que padeceu tantos males físicos, teve a capacidade, o privilégio, a
formação espiritual que lhe pennitiu doar-se integralmente a serviço da comunidade.
A Senadora Emília Fernandes há pouco, numa
breve comunicação, traçou em largas pinceladas o
que foi a vida do Betinho, das iniciativas a seu cargo,
...o alcance e da repercussão social que elas tiveram
ao nos dar aquela sensação de que nem tudo está
perdido e de que há realmente pessoas motivadas
por esse espírito de solidariedade, de fraternidade,
para fazer algo pelos excluídos, pelos miseráveis,
por aqueles que estão à margem do progresso, do
desenvolvimento; por aqueles que, muitas vezes,
não são vistos adequadamente pelos governos e
que só: são socorridos por iniciativas dessas que bratam da própria comunidade, sob lideranças vigorosas como a do Betinho.
Cteio que este requerimento, Senadora Emilia
Fernandes, que ora preside os trabalhos do Senado,
não tem o aval apenas dos Senadores que tiveram a
felicidade de subscrevê-lo, por estarem aqui neste
momento, mas é o sentimento de todos os Senadores da República, que reconhecem, no trabalho que
Betinho realizou, o exemplo vivo de dedicação à ccmunidade, de solidariedade, de prestação de serviço, movido por uma espécie de força interior que lhe
deu a energia para, superando suas restrições físicas, empreender campanhas de·grande alcance, de
grande sucesso e de grande repercussão.
Por isso, tive a iniCiativa de apresentar este requerimento para que 0 Senado, em nome do Pais e
da República, preste esta homenagem de todo justa
ao grande sociólogo desaparecido depois de muitos
padecimentos físicos, que nunca chegaram, entretanto, a quebrar sua força moral, sua altivez e seu
espírito de solidariedade.
Muito obrigado.
Durante o discUiso do Sr. Lúcio Alcántara, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sra.
Emília Fernandes, 1• Suplente de Secretária.

A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) Tem a palavra o Senador José Eduardo Outra, para
encaminhar.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE.
Para encaminhar. Sem tevisão do orador.) - Sr4 Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, infelizmente, mais uma
vez neste ano de 1997, defrontamo-nos com a morte
de um grande brasileiro. Muito já foi dito sobre Betinho,
e, nestas horas, é diffcil não cair no lugar comum. Eu
queria me somar às intervenções já feitas, na tarde de
hoje, pelos Senadores Valmir Campelo, EmHia Femandes e Lúcio Alcântara e encaminhar favoravelmente a
_
este requerimento de pesar.
Betinho foi um homem de esquerda que demonstrou, para todos nós, que é possível mudar
sem mudar de lado. Foi um homem que incorporou,
em sua frágil figura, as esperanças de milhões de
brasileiros na construção de um Brasil diferente.
Lembro-me de que ele, quando lançou sua campanha contra a fome e pela cidadania, foi encarado
com certa desconfiança inclusive pelos militantes de
esquerda, que· sempre viram em ações desse tipo
um assistencialisrno que não fica bem ser proposto
por pes~as ~e esq_uerda, mas ele most~ou q~e
~ssa a~ao, muito ma1s que mer:a~ente ass1st7n~1alista, foi. capaz de congreg~r mllhoes _de b~sllelros
no se~~~~o de tenta~ g_aran!lr a sobreviVência de outras mi ~es de brasileiros.
.
.
. Betmho, durante c~rt~ tempo, fol_conhecldo no
Brasll ap~nas ~mo o 1rmao ~o Henf1l, cantado na
voz ~e ~bs _Reg1na, ~Is depois passou a ser o verdade1ro_1rmao do Bras1:
Nao podemos de1xar de lamentar que sua morte também é decorrente da falta de estrutura do Eslado brasileiro, particularmente do setor de saúde. A
desorganização dos nossos bancos de sangue e
hospitais fez com que lhe fosse inoculado 0 vírus da
Aids Ele assim como seu outro irmão famoso HenIii, e ·outr~ irmão não tão famoso, mas igualme~te talentoso, 0 violonista e compositor Francisco Mário,
foram vítimas dessa falta de estrutura dos nossos
serviços de saúde.
Neste momento em que ele nos deixa, somamos
o nosso sentimento ao sentimento que está hoje nos
corações e mentes de todo 0 povo brasileiro e esperamos poder colaborar para construir 0 Brasil para 0 qual
Betinho lutou e tentou construir em vida.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Outra, a Sra. Emília Fernandes, 1ª Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.

O Sr. Romero Jucá • Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.

0 ,_ ,_ "
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O SR. PRESIDENTE (fwonio Carlos Magalhães)
-V. Ex« tem a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ {PFL-RR. Para ancaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, gostaria de encaminhar, pela Liderança do PFL, favoravelmente ao requerimento, tendo em vista o que Betinho executou
e o que representava para o País.
Após a votação, em nome do PFL, pedirei a
palavra, corno Líder, para expor a posição do Partido
sobre essa grande. perda para o Pafs.
Neste momento, encaminho favoravelmente à
aprovação do requerimento, registrando a importância deste ato de reconhecimento que o Senado Federal prestará, aprovando as homenagens ao grande brasileiro que foi Betinho.
Muito obrigado.
o Sr. José Roberto Arruda • Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
o SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
Ex« tem a palavra.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
_ Sr. Presidente, gostaria de me posicionar, da mesma forma que os ilustres companheiros fizeram, favorável ao requerimento subscrito pelo Senador Lúcio Alcântara e·vários outros Senadores, pela importãncia de Betinho corno símbc!o de uma luta por
uma sociedade mais 1·usta.

_v.

Falo em nome da Barn::ada do PSDB no Senado e també~ e~ m;me da Liderança do Governo no
Congres~o aCiona · . _
Bet~nho e s~us 1rmaos representam, para nossa geraçao, um smlbolo de luta sempre bem humora~ •. descontraída, info~al, mas semp~e uma luta.
Nao Importa se na~ ca_ncaturas ?e Henf1l ou na fala
sempre doce e sobdána do Be!lnho, essa luta pela
construção d~ uma s~ieda~e mais just~.
•
. U~a co1sa ~uito bonita que .Betmho t_ambém
nos ens1nou em v1da é de que o ~nconform1smo, a
v~ntade de mudar, a. vontade de aJudar as pessoas
nao te~ que. ser ra1vosa nem mal-humorada. ~o
contráno, Bet1nho era doce, falava sempre ba1xo
mas com profundidade. A importância de Betinho na
fonmação do sentimento contemporâneo, em tomo
de ações que permitam diminuir as desigualdades
entre os que têm muitos recursos e os que nada
têm, não se traduz em palavras. É claro que um cartunista do porte e do ialento de Henfil traduziria todos esses nossos milhares de palavras dilas aqui
hoje de forma muito mais genial, muito mais simples,
representando a luta de Betinho.
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Gatinho, fisicamente, não está ma1s entre nós,
;:: força da sua luta está viva e estará presente
·"''. ::r':l como símbolo desta causa, que acho ser o
<:~G.i1ti..,·desafio dessa nossa geração, que já recon.,~ ..;,ou a democracia, que já conquistou a liberdade,
·.' ,;,~tc;:)Hkiade económica, mas tem o grande desafio
~.c. :.·'cJ rle tudo isso o meio de uma transformação
,,,•lito m;lis profunda, que é a transformação do perfil
/;c;o-Bconômico injusto da nossa sociedade.
Co!nco-me, também, junto com o Senador Lúc·o .\lcâ:1tara e com os outros Senadores que subs::n:r;e;~m este requerimento a favor de que a famflia
,:;;:;ct;:.. <:<s condolências oficiais desta Casa e de que
·,:;; '2C~Iizo sessão específica para homenagear 0 soció<oco Herbert de Souza, 0 Betinho.
cr: o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
) GR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- :: .,., votnção os requerimentos.
Oz Srs. Senadores que os aprovam queiram
perrr:: n~cer sentados. (Pausa.)
.provados.
;, l•lesa se associa plenamente às manifesta<•• c"·, c ;c pesar do Senado e, em particular, do Brasil,
~,e:c ulccimento do popular Betinho, o sociólogo
!-iertlcrt de Souza. Evidentemente, se há um caso de
t''-'< ,.-,._: unanimidade nacional, é este em relação à fi:;:.:: , ..,uc tanto lutou em favor das causas mais not:r~" . o País e que demonstrou sempre que, lutando
pele· • ..!a, lutava mais pelos seus semelhantes do
q.;.-! por sua própria vida.
,aí porque hoje e ontem, desde a sua morte, a
':r.0•.:. :c:>Jistra com muita grandeza a figura de Betinho. E r;aliento inclusive um artigo publicado hoje
pelo ::;enador José Serra no jornal Folha de S.Pauio. t.:-m como pelo jornalista Elio Gaspari, que considero L'ma perfeição em relação a este grande brasileiro que desaparece, causando saudades não apenas a sua família e a seus partidários, mas sobretudo à :1ação brasileira.
,'!o Mesa se associa e envia as condolências
aprc-•adas pelo Plenário a sua família e a todo o
·
povo brasileiro.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr.1 ° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
'"~~

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 547, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 160, combina:!o com o art. 199 do Regimento Interno do Senado
Fed2ral, que o tempo destinado aos oradores da

Hora do Expediente, da :;;essao ae 21 de agosto
corrente seja dedicado a homenagear o Sociólogo
Herbert de Souza (Betinho).
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997. Senador Lúcio Alcântara - José Eduardo Outra EmOia Fernandes - Jefferson Péres - Romero
Jucá - Emandes Amorim - Valmir Campelo Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O requerimento lido será votado oportunamente.
Com a palavra 0 Senador Romero Jucá, para
uma comunicação inadiável.
0 SR. ROMERO JUCÁ (PFL·RR. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) ·Sr. Presidente, pedi a palavra pela Liderança do PFL
porque gostaria, em nome do partido, de registrar a
homenagem do Partido da Frente Liberal ao sociólo·
go Herbert de Souza, Betinho, pela sua história, pel::t
sua luta e sobretudo pelo exemplo de cidadania,
pelo exemplo que deu ao País na sua luta pela vida,
ele que padecia de tantos problemas de saúde.
Talvez um pouco do resumo da história e da
luta do Betinho esteja em artigo. que v. Ex-, como
Presidente, nomeou há pouco tempo, 0 artigo do jornalista Elio Gaspari no jornal o Globo de hoje, que
tem 0 titulo "A banalidade do bem", do qual peço sua
transcrição:

•o que fez do Betinho o Betinho? Sua
capacidade de reduzir a vida pública a um
serviço em benefício dos exclufdos. Nada
mais. Isso pode soar banal, ou mesmo laudação de necrológio. Desde que foi descoberta a banalidade do mal, deixou-se de
prestar atenção na banalidade do bem.
Suas causas pareciam banais. Queria arrumar comida para quem tinha fome, casa
par_a quem não tinha morada e trabalho para
o desempregado. São coisas que, pela ordem moral das coisas, todo mundo deveria
ter. Se não tem, isso faz parte da ordem natural das coisas, e portanto não há jeito.
O que fez de Betinho o Betinho foi ter
mostrado que esse fatalismo da desordem
social nada tem de natural.
Com a leitura da abertura desse artigo, Sr. Presidente, quero homenagear a vida, a história e, principalmente, os exemplos deixados por um brasileiro
. que lutou, que foi de esquerda, que enfrentou a ditadura, que teve percalços e sofrimentos na sua vida,
mas como foi dito aqui, nunca perdeu a doçura, a
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esperança e, sobretudo, nunca perdeu a sensibilidade de buscar ajudar o próximo.
Portanto, em nome do PFL, ao pedir a transcrição desse artigo do Elio Gaspari, quero deixar aqui
nossa homenagem e a certeza de que são exemplos
como o Betinho que vão ajudar a construir este País,
a transformar a realidade do Brasil e a transformar·
brasileiros em participantes, em cidadãos, em pessoas que se preocupem com o próximo e os ajudem
a construir um Muro melhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
11 de agosto de 1997

O Globo

BEllNHO -1935- 1997
A BANALIDADE DO BEM

Éllo Gaparlnl
fez do Betinho o Betinho? Sua capacidade de reduzir a vida pública a um serviço em beneficio dOs excluldOs. Nade
mais. Isso pode soar banal, ou mesmo laudação de necrológico.
Desde que foi descoberta a banalidade dO mal, deixou-se de
pnestar atenção na banaHdade do bem. Suas causas pareciam
banais. Queria anumar comida pem quem tinha fome, casa pem
que não tinha morada e trabalho pem o desempregadO. São coises que, pela ordem moral das coisas, todO mundo deveria ter.
Se não tem, isso faz parte da ordem natural das cisas, e portanto
O que

não há jeito.
O que fez da Betinho o Betinho foi ter mostmdo que esse
fatalismo de

desordem social

nade tem

da natural. Conseguiu

isso arrastando o apoio das mesmas pessoas que são capazes
de formular toarias em tomo de inevitabilidade da miséria e da

natureza purificadora dO desemprego numa época de transiÇão
pem o que se supõe ser novas formas de tmbalho. Não havia hipótese dele pronunciar a pafavm 'globalização'. Juntou a favela
ao concfomfnio porque estava convencidO de que isso não só era
poss(vel, com am fácil.
Nlio tinha partido politico, emprago público ou aposentadoria espec:ial. Aidético, nem de Muro dispunha. Não tinha coisa
nenhuma, e Isso fazia com que tivesse só a banalidade de sua
disposição. Organizou coisas que nenhum govenno foi capaz de
organizar sendo um desorganizadO. Movimentou centenas de milhões de reais sem conhecer dOnos de cofre. Fez isso muito mais
pela vontade do que pela idéia. Sará que alguém acha mesmo
que o problema dos meninos de rua é insolúvel? Sará que uma
pessoa, depois de rafletir por cinco minutos, é capaz de sustentar
que nas grandes cidades brasileims vivem milhões de pessoas
que davam sa conformar com a natureza estrutural do desemprego crónico?

Carregava velhas bandeims porque problemas como a
fome e a falta de momdia só parecem antigos porque não fomm
resolvidos. Hoje a p!utocmcia brasileira está de tal forma protegida dO povo que 11 am cada dez milionários só conseguem andar
dois quarteirões de mãos dadas com os filhos em Nova Iorque.
Sua campanha contra a fome mostrou aos bmsileiros a sobretudo
ao andar de cima, que a segregação social é produto do comportamento, não da alma nacional.

,;;o

,

,

K

..341.

Betinho entrou numa brecha da alma de lodos os brasileiporque lhes mostrou o tamanho da sua vontade. Mobilizou-os
somando os pedacinhos que existiam na cabeça de cada um. Há
um· pequeno Betinho em cada pessoa que vê uma criança na rua
ou tem medo de ser assaltadO num cruzamento. é um Balinha
miúdo, lrretevsnte. Essa vontade estava associada a uma criatividada excepcional. o mesmo Betinho que vivia falando em acabar
com a fome (coisa velha) transformou 0 !base no primeiro provedor de serviços de Internet no Brasil (coisa nova). Em um mastre
qUIIIldo Rdava com a Imprensa. Verdadeiro artista driblando polfticos. Sabia cortar como navalha. Talvez tenha sido o único brasi·
lelro a conquistar a confiança dO andar de baixo sem tentar marlipulá-lo e, acima de tudo, sem se deiJCar manipular. Estabeleceu
uma relação com o povo que só tem paralelo no episódio da Carta Testamento de Getúlio Vargas. O que Getúlio conseguiu maros

tando-se, ele fez vivendO.

Betinho foi-se embom deixandO pam trás uma dOce lembrança de sua vida. A sensação de que passou por aqui ensinandO a banalidade do bem.
'&linho entrou numa bnJcha da alma da todos
os brasileiros porque lhes mostrou o tamanho de sua
1100tads. Há um pequeno &linho em cada pessoa que
11>1 uma criança na rua ou tem medo de ser assaltada

num CIIJZBIIJ&nto. •
SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Pela ordem,
Sr. Presidente.
Apenas para que ficasse registrado que o encaminhamento que fiz quanto à votação do requerimento de pesar fosse registrado como encaminhamento pela liderança do Bloco de Oposição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Concordo inclusive que a palavra do Senador Romero Jucá caberia mais num encaminhamento da
votação do que evidentemente nesse momento em
que se fez esse encaminhamento.
Com a palavra o Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco-PT- DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, o Brasft perdeu há poucos meses uma das mais juvenis, eróticas e inquietas das vidas que por aqui foram vividas.
Darcy Ribeiro, mineiro como Herbert de Souza, faz,
na unidade da luta dos dois, um contrapólo, no sentido de mostrar essa identidade de compromissos
com a vida, com a sociedade, numa diversidade de
temperamentos, de formas de expressão, de gestos.
Herbert de Souza era a firmeza, a tranqúilidade, a
certeza de que só se pode realizar uma vida individual quando esta se entrega ao seu conteúdo social,
à sua realização como parte da sociedade. Herbert
.de .Souza _nasceu em Bocaiúva, interior de Minas
Gerais, numa numerosa família em que a penúria, a
pobreza mesmo, sempre foi companheira. Aos dez
anos, Thánatos, a morte, se manifestava, o que seria uma constante na vida de Betinho. Em virtude da
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Tuberculose foi àta";tadÕdõ seio de sua !ãmlila. Seu
pai construiu nos fundos de sua modesta casa um
cômodo no qual Betinho passou 3 anos fora do convívio de seus innãos. Seu pai protegeu os demais filhos afastando Betinho, até que o remédio para a
Tuberculose pôde garantir a sobrevida desse menino de Minas Gerais. Por isto talvez Betinho tenha
sido tão feliz em todas as suas manifestações a respeito da morte.
Numa sociedade erótica, individualista, egofsta, excludente, numa sociedade que não nos ensina
a viver e nem nos ensina a morrer, Betinho soube viver e soube encontrar na vida, desde os dez anos
de idade, o seu conteúdo tanático. a fatalidade da
proximidade, da frieza, da distãncia. da mágica, da
incompreensão da morte.
Betinho sabia por experiência própria e soube
manifestar como poucas pessoas que o mergulho no
rio da morte é tão natural mesmo para ele que não
havia negociado com o outro lado, não havia negociado com Deus ou com os deuses a sua sobrevida,
mas ele era perfeitamente tranqüilo diante desta latalidade que para ele nada tinha de fatalidade. A
morte era algo tão natural quanto beber a água que
conia das montanhas de Minas na cuia da mão. Portanto, a morte sempre o acompanhou, jamais o aterrorizou.
Os sonhos da juventude eram mais fortes. A ansiedade era maior quando Betinho, em Belo Horizonte,
filiou-se como militante dos movimentos estudantis de
esquerda. A vida e a inteligência ensinaram Betinho
também a esperar e a transformar em realidade 0 sonho que a nossa sociedade fez cada vez menor. Ao invés das transformações, que 0 socialismo acendia
como esperança da juventude, Betinho se transformou
num lutador das transformações possíveis. Isso marca
toda essa fase final de sua existência.
O mesmo aconteceu com seus dois irmãos,
Francisco Mário, o mais velho, e Henfil. Foi o nosso
sistema de saúde que matou os três, de início, contaminando-os com a AIOS, em virtude das transfusões
de sangue a que eles tinham de recorrer por causa da
hemofilia de que eram vítimas. Todos os três demonstraram o absurdo, o desumanismo, o descaso de nossa sociedade para com a vida e a saúde humana.
Como se não bastasse, o mesmo aconteceu com
Florestan Fernandes, quando o sistema de saúde o atacou uma vez, contaminando seu fígado com hepatite incurável, e a segunda vez, quando Floreslan Fernandes
fez uma operação que lhe extirpou o fígado, fazendo
com que ele se submetesse a um transplante daquele
órgão. Já praticamente salvo, foi um tratamento equivo-
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sociólogo brasileiro: Florestan Fernandes.
Agora, de poucos anos para cá, ao lado da
· AIOS, o sistema de saúde contaminou Betinho Iambém com hepatite.
Portanto, o que vemos é que o sofrimento que
ele enfrentava com tanta superioridade, a morte com
a qual aprendeu a conviver, como só pessoas muito
bem aquinhoadas conseguem ultrapassar os condicionamentos da nossa cultura erótica, individualista,
egoísta, para entender, para compreender a presença constante de Thánatos ao lado de Eros. Ele já estava mais do que preparado. Para ele, esse transe
não foi nada. A perda de Betinho é uma perda para
nós que ficamos. A perda de Betinho é uma perda
para as crianças brasileiras, que não encontrarão
mais aquela mão magra e fria. alimentada por um
coração quente, que lhes estendia o alimento e o remédio. A morte de Betinho é um sofrimento para todos os marginalizados brasileiros com que a sensibilidade social do grande Herbert de Souza soube irmanar-se durante toda a sua vida.
Portanto, como teremos toda uma sessão para
relembrar e homenagear este grande vulto, apenas
registro o sentimento que me produz o afastamento
de Betinho. Tantas afinidades a minha triste, pobre e
desguarnecida figura guardava com ele, tantas afinidades com seus escritos, principalmente seus escritos sobre a morte. Eu também aprendi a conviver
com ela e a entender o seu significado maior.
Betinho, talvez, como disse Leonardo Boff,
"transformou-se numa explosão cósmica"- uma !rase semelhante àquela que Darcy Ribeiro proferia
quando se referia à pós-vida e ou a possibilidade de
vida após a morte. Portanto, o que se foi de Betinho
fisicamente era algo muito pequeno que agora se
transformou já em cinzas. Mas o que Betinho representou para este trecho de nossa história é realmente uma lição de vida, uma lição de coragem, uma lição de humildade e segurança, humildade, modéstia
e força. persistência, radicalismo na intransigência
de sua bondade, na intransigência de sua confiança
em que o futuro resgatará os males do presente.
Sr. Presidente, Sa45 e Srs. Senadores, não
posso duvidar que Betinho se preocupou a vida toda
com alguns problemas. Sobre um deles pretenderei
falar ligeiramente nesta sessão.
O Ministro Pedro Malan, indiscutivelmente uma
figura respeitável deste Governo, "admite que a queda do nível de emprego nos grandes centros pode
ter efeito negativo nas eleições·. Em entrevista concedida a Eliane Cantanhéde*, da Folha de S.Paulo,
o Ministro Malan reconhece que o combate à inflõii-
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ção, a estabilização do Real, apresenta profundo
custo social.
Eu me refiro a esse custo social como custo
FHC. O que eu digo não resulta da perspectiva de
um político ou de um Senador que deseja se opor ao
Governo e encontrar argumentos para alimentar as
suas críticas. Não!
Em 1958, defendi uma tese em Roma; em
1963, defendi uma tese, para catedrático, chamada
Inflação, Ideologia e Realidade. Desde 1958, tenhome preocupado, diutumamente, com esses temas,
esses temas que dizem respeito profundamente à
vida humana, ao processo de dominação, de espoliação e de - para repetir Erich Fromm - "evisceração de uma parte da sociedade para a outra•. Diz
esse autor, discípulo de Freud e adepto de Marx,
que não é só entre as pessoas que as relações sadomasoquistas se apresentam. Também na sociedade, diz Erich Fromm, uma classe social passa a ter
prazer em eviscerar, em retirar a essência da outra
classe social e, assim, enriquecer à custa da pobreza; passa a gostar de ver o próximo sofrendo. E, por
mecanismos fantásticos que habitam o ser humano,
a classe sofredora, masoquistamente, passa a gostar de sofrer.
Pois bem, eu, sempre, desde que comecei a
estudar economia, percebi, felizmente, que a inflação é um dos instrumentos principais que produzem
esse processo de esvaziamento, de exploração, de
evisceração dos trabalhadores. Retira a sua essência lavorativa, a capacidade e a força de trabalho
que definem o homem como homo faber e passam
essa essência alienada para os exploradores.
Portanto, desde 1958, tudo que escrevi orientase justamente nesse sentido, tangencia esse assunto ou tenta decifrar esses hieróglifos da sociedade
modema, da sociedade capitalista.
Para que se possa instrumentalizar essa luta e
esse processo de aumento daquilo que o Presidente
FHC chamava de mais-valia absoluta e de mais-valia relativa - sendo essa mais-valia a exploração do
trabalho humano feito pela máquina, pela técnica,
pela tecnologia- o que acontece é que aqueles... (O
Sr. Presidente faz soar a campanhía.)
Eu iria fazer um breve resumo do século XV
até os nossos dias das diversas formas pelas quais
a cabeça dominante, a cabeça dos exploradores justifica a necessidade do arrocho salarial. E, se não
existe inflação para arrochar, então outros instrumentos - isso escrevi neste livro publicado em 1980:
•A crise da Ideologia Keynesiana" - outros instrumentos, como por exemplo os 51% de inflação sem
reajuste salarial.

Não me refiro ao fechamento dos sindicatos
para permitir o processo de exploração que a inflação faz no momento. Quando a inflação é retirada, é
poSta de quarentena, outros instrumentos de espoliação são colocados em ação. O Plano Real, para
mim, colocou todos esses instrumentos, faltando
apenas a reforma tributária para completar esses
instrumentos a que me referi em muitos de meus
modestos trabalhos.
Portanto, o que vemos agora é que a inflação
brasileira, para realizar esse trabalho ladravaz, tinha
que ser de 84% ou mais, atrapalhando, portanto, o cálculo económico e o funcionamento da própria economi". Então, a inflação foi abolida, e foram colocados
outros instrumentos de espoliação, que podem funcionar com a inflação zero ou próxima de zero.
Isso eu não inventei agora, não tirei da algibeira, não tirei do bolso ou da cartola de argumentos
oposicionistas; há muitos e muitos anos, felizmente,
tive a sorte, a felicidade de ter essa compreensão e
de, portanto, não me surpreender com a presença
desses instrumentos que substituem a inflação.
Para terminar, Sr. Presidente, Keynes, o maior
economista deste século, ortodoxo, capitalista, afirma que existe uma tendência para a alta dos salá·
rios, que levaria a sociedade à crise e à destruição,
e que, para se contrapor a essa tendência de alta
dos salários, que se verificaria - diz ele - in<;lependentemente das melhorias tecnológicas, deve
ser contraposta pela inflação. Para Keynes, inflação
é uma forma de defesa da classe dominante, da burguesia, contra uma tendência - segundo ele, podemos recuar até Sólon - de elevação de salários. Portanto, assim se justifica o uso do instrumento inflacionário até o seu esgotamento.
Após o esgotamento da inflação como instrumento de dinamização e de expropriação, de acumulação de capital, agora, então, instrumentos não
monetários e não inflacionários são postos em ação
para manter as relações e proporções desumanas e
os processos de transferência de riqueza, de vida,
de trabalho e de resultados de uma classe social
que produz para aquela que finge produzir.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
··O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, estou apresentando na tarde de hoje um
projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de
seguro-garantia do executante em operações do sistema imobiliário.
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Atualmente, a sociedade brasileira tem acompanhado a situação dramática em que se encontram
os compradores de imóveis junto à Construtora Encol. Mais de quarenta e duas mil pessoas, que aplicaram suas poupanças, tendo como objetivo adquirir
seu imóvel, encontram-se agora na iminência de vir
a perder os recursos aplicados, frente à possível situação de insolvência absoluta daquela Empresa.
É papel fundamental desta Casa garantir que a
sociedade possua instrumentos adequados para
preservar a integridade de seus direitos. O exemplo
da Encol serve de alerta para a importância de se
criarem instrumentos que protejam as pessos.s, evidenciando o vácuo legal que disciplina essa matéria.
É importante também destacar que a inexistência
de mecanismos que preservem os recursos aplicados
na compra de imóveis quando da insolvência do construtor original cria um perigoso risco sistémico sobre
todo o conjunto de instituições que operam no setor
ii'Tl<lbiliário. Existe, então, a possibilidade efetiva de que
haja uma retração das atividades do selar, na medida
em que as pessoas passam a perceber que não têm
nenhuma garantia de que, no caso de insolvência da
empresa responsável pela construção, terãu sua obra
concluída ou seus recursos ressarcidos.
Ora, esse fenômeno, além de comprometer as
empresas que continuam operando no mercado imobiliáno. prejudicará a retomada de investimentos
nesse setor. É sabido que o setor imobiliário possui
um forte poder multiplicador sobre as atividades da
economta, com ampla capacidade de geração de
empregos diretos. Assim, o comprometimento estruturai de tão vital setor da economia nacional pode vir
a ter um impacto extremamente negativo sobre a
renda nacional. Não podemos esquecer que o atual
contexto nacional não pode prescindir da geração de
empregos e, conseqüentemente, da renda.
Além do mais, é importante ressaltar que o
Brasil possui, na atualidade, uma enorme carência
de moradias em todas as faixas de renda da população. Suprir tal carência teria o condão, inclusive, de
gerar os empregos tão reclamados por nossa conjuntura. Ainda sob o prisma social, faz-se necessário, por outro lado, criar mecanismos que garantam a
segurança dos compradores de imóveis.
A forma mais efetiva de garantir a proteção ao
comprador é estabelecer a obrigatoriedade de seguro,
a ser feito pela empresa responsável pela comercialização, garantindo o direito do contratante no caso de
inadimplência do contratado. Deve-se enfatizar que o
seguro ainda não é universalizado em nosso País, o
que causa prejuízos no funcionamento de todo o sjst~;-
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ma econômico. Em outros. palses mal's deserÍvotvl- •
dos, a instituição de seguros é elemento basilar em
todas as etapas do sistema produtivo.
Desse modo, é com o intuito de aperteiçoar o
funcionamento de nossas instituições sociais que
submeto a esta Casa este projeto de lei, acreditando, com isto, viabilizar a estabilidade do setor imobiliário, a garantia dos direitos individuais e a retomada dos investimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIQENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL Pronuncia o 'seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, poucos brasileiros, neste nosso difícil final de século, encarnaram, com tanta fidelidade
e harmonia, os ideais universais de igualdade, liberdade e fraternidade quanto o sociólogo Herbert José
de Souza.
Betinho acaba de nos deixar, .depois de uma
sofrida e prolongada doença que jamais lhe deu motivo de desespero e alienação, pois ele soube usá-la
como uma tribuna de conscientização de seus compatriotas, mobilizando-os para compreender e enfrentar os grandes desafios da saúde, da educação,
do combate à fome e do emprego.
Desde cedo, Betinho .)Ier-se-ia atraído para a
vida pública em virtude de uma enorme paixão pelo
Brasil. Uma paixão que assumiu várias formas ao
longo de sua evolução como intelectual e como homem de ação.
Betinho e seus companheiros de geração safreram no corpo e na alma o abrupto corte de todas
essas esperanças. Num dado momento, em meio às
trevas, sem visualizar maiores aHemativas para o
prosseguimento de sua luta, optaram por passar das
armas da crítica à crítica das armas, com as canseqüências que hoje conhecemos.
Na prisão e, mais tarde, no exílio europeu e canaderise, Betinho empreendeu uma profunda e corajosa autocrítica dessa opção, dela emergindo com
uma renovada profissão de fé na democracia. Democracia não mais como uma palavra de ordem, instr:umento tático na luta pela derrubada do regime,
mas como um valor permanente a nortear a caminhada do povo brasileiro rumo ao progresso político,
econômico e social.
De volta ao Brasil, no final dos anos 70, deu
forma, consistência e vibração a essas idéias, criando o IBASE - lnstituto-Brasifeiro.de Análises SóCioEconômicas, entidade líder de uma rede de organizações. rlã.o-govE)mament~s váitadas à compreen-
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são engajada do fenômeno da pobreza em todas as
suas dimensões, bem como à democratização das
tecnologias de organização social para que os setares marginalizados pudessem tomar nas próprias
mãos a transformação de seu destino.
Acometido do mesmo mal que prematuramente
ceifou seu irmão, o saudoso caricaturista Henfil, hemofílico como ele, Betinho transformou-se numa voz
forte e respeitada na cobrança de políticas públicas
humanas e eficazes, não apenas contra a AIOS,
mas contra todas as doenças que indicam o nosso
precário estágio de desenvolvimento social.
Organizador e mobilizador de grande talento
que jamais perdeu a característica pessoal da afabilidade e do desprendimento, lutou para dar canseqüência social à enorme carga de energias nacionais, canalizando-as para os objetivos mais permanentes do combate à fome e ao desemprego, os
grandes inimigos da plena afirmação da cidadania
de dezenas de milhões de irmãos brasileiros.
É como apóstolo da democracia e da cidadania, no sentido mais verdadeiro e integral dessas palavras, que Betinho deixará sua marca em nossa história e um exemplo marcante e saudoso em nossa
memória.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)Com a palavra o Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATP.OCÍNIO (PFL-TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, está previsto para amanhã o início da discussão da Proposta
de Emenda à Constituição no 33, que trata da reformutação tão necessária da Previdência Social.
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Ela enumera a liberação de recursos para diversos municípios e Estados, e diz que isso ocorreu
no final do Governo Itamar Franco e tem acontecido
ao longo do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Segundo a eminente jornalista Marta Salomon, que
apresenta números extraídos do Siafi: "Algumas
prioridades de FHC, inclusive projetas do 'Brasil em
Ação", carro-chefe da campanha à reeleição, receberam dinheiro a conta-gotas _na primeira metade
desse ano.·
O programa .de reforma a~rária, por exemplo,
recebeu apenas 6,28% da verba prevista para o
ano; a conta dos gastos do Ministério de Política
Fundiária não chegou a 15% do Orçamento; o combate à mortalidade infantil passa pelo mesmo aperto,
apenas 12,59% do dinheiro prometido saíram dos
cofres da União; o programa de geração de emprego
e renda recebeu apenas 2,17% daquilo que estava
preconizado, enquanto a modernização do Porto de
Santos e a ponte da Ferronorte, ambos projetas ligados ao programa de privatização, receberam, no período, 70,87% e 36,90%, respectivamente. E assim
·
por diante, Sr. Presidente.
Há também um brilhante estudo, que dura já
seis meses, do eminente parlamentar do PSB do Rio
de Janeiro, Deputado Federal Alexandre Cardoso. S.
Ex- está querendo apresentar emendas ou uma proposição para que os municípios sejam diminuídos
em nosso País e elenca o número de municípios
brasileiros que não têm capacidade de se auto-sustentarem. Estudos revelam que 54% das prefeituras
do País não arrecadam o suficiente para pagar suas
despesas administrativas e das Câmaras Municipais.
Nem para pagar somente essas despesas de cusleio, Sr. Presidente.
Portanto, irei apresentar amanhã emenda de
plenário, com o seguinte teor:

Naquele oportunidade, haveremos de apresentar algumas emendas de plenario, pois queremos
"§ 2° A_ UniãQ_destinará à Previdência
participar, de maneira efetiva, nesse processo de
Social, mensalmente, o valor relativo ao crédiscussão, uma vez que, de acordo com o Regimendito do Instituto Nacional de Seguro Social to Interno da Casa, os que não são membros titulafNSS, ref~ren1e ao débito de cada Municíres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadapio, o qual não poderá ultrapassar nove por
nia não podem apresentar emendas por ocasião de
cento da correspondente parcela municipal
discussão naquela comissão.
do Fundo de Participação dos Municípios Sr. Presidente, veio a calhar a leitura que fiz de
FPM, prevista no art. 159, I, b.
diversos veículos informativos mais importantes de
nosso País neste final de semana. Por exemplo, a
Sr. Presidente, já existe uma medida provisória
nobre jornalista do jornal Folha de S.Paulo, Marta
editada que_ permite o parcelamento da dívida dos
Salomon, diz em seu artigo: "Das duas uma: ou o
Estarjos e_Municípios em até 240 meses a partir da
sistema oficial de contabilidade do Governo enio• 1- _-~_renegociação, periodoem que o Governo irá transfequeceu ou ainda não começou a nova fase do-Go·
rir diretamente para os cofres do Instituto Nacional
vemo- de fazer e acontecer- que o Presidente Fer·
de Seguro Social umfl_ímportância de até 9% em renando Henrique Cardoso ostenta."
lação ao débito do município para com o INSS.
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Sr. Presidente, em corroboração à medida provisoria do Governo Federal, estamos apresentando
dois artigos:
"Art. As dívidas dos Municípios com o
l_nstituto Nacional de Seguro Social -INSS,
vencidas até fevereiro de 1997, poderão ser
convertidas total ou parcialmente em obras
de interesse social local, sob fiscalização da·
quele Instituto."
Isso, Sr. Presidente, é para evitar que os municípios incapazes de pagar aquilo que foi renegociado, reescalonado com 240 meses, com 360 meses,
não tenham que mandar dinheiro para o Governo
Fede. 11, para os cofres do INSS e depois virem aqui
buscar novamente dinheiro para que possam fazer
alguma obra física no seu município. V. Ex"as bem
sabem que o dinheiro quanto mais anda, mais pulverizado fica, mais diminui.
Então, penso que não justifica o município tirar
dos seus cofres públicos recursos destinado ao
INSS oriundo de débitos constituídos em gestões
anteriores, para depois vir aqui buscar dinheiro a
fundo perdido, fazer financiamento, operações de
ARO, que estão inviabilizando todos os municípios
brasileiros. Estima-se em 54% o número de municípios
sem condições de saldar os seus compromissos.
O§ 12 da minha Emenda estabelece:
"§ 12 Se a conversão em obras for inferior ao montante da dívida a ser paga durante o quadriénio 1997-2000, a Prefeitura deverá complementar o pagamento ao INSS."
E acrescentamos um § 2º estabelecendo que:
"§ 2º A União ressarcirá os cofres da
Previdência da importância relativa aos valores das obras executadas, conforme o disposto no caput desse artigo.
Evidentemente que as prefeituras não poderão
converter seu débito para com o INSS em obras se
alguém não for arcar com esse compromisso, já que
o dinheiro do INSS é dinheiro do contribuinte, mas a
União, que já fez isso para o Proer, poderá fazê-ia,
também, por ocasião do Proar, o Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dosMunicjpiQs._
Só para o Proer foram mais de 20 bilhões. Isso significará uma gota d'água na imensidão que foi destinada ao Proer. As obras não concluídas até o final do
quadriénio constituirão prioridade para a administração municipal seguinte. Eis a justificação.
Gostaria, portanto, por ocasião âa discussão
da matéria, quando voltaremos a abordar o tema, de
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pedir aos nobres colegas Senadores que reflitam sobre o projeto, a el'l'lend_a que estamos apresentando
à PEC n2 33, no sentido de que os Municípios que
estão endividados, sem a menor capacidade de saldar seus compromissos, tenham esses recursos revertidos em obras locais. Se não ajudarmos os municípios, Sr. Presidente, não sei quem o tará. Aqui
está o artigo da eminente jornalista Salomon.
O Sr. Edison Lobão- V. Ex• me concede um
aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Concedo o
aparte ao eminente Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão - Faço este aparte para
apresentar a V. Ex' minha solidariedade no que diz
respeito a esse projeto, de grande repercussão junto
aos municípios. Na verdade, nossos municípios estão
vivendo hoje uma sttuação de descalabro financeiro,
muitos por culpa de alguns administradores, mas a
maioria em razão de dificuldades de recetta; além disso, as despesas com o INSS são, de fato, mutto elevadas. Portanto, o socorro que V. Ex' propõe aos municípios é oportuno e de inteira justiça a essas comunidades. Tem V. Ex" a minha solidariedade.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Agradeço o
aparte do eminente Senador Edison Lobão, que muito bem representa o Maranhão, um dos estados que
também passam pelas mesmas dificuldades como a
maioria dos estados pobres, sobretudo do Norte e
Nordeste do nosso País. Mas esse fenômeno não
está adstrito. restrito tão-somente aos estados das
regiões mencionadas. nobre Senador Edison Lobão.
O Deputado que fez esse estudo comprovou isto
também ncs Estados do Sul e Sudeste: que os governos aluais estão em total incapacidade para pagar os compromissos feitos por administrações anteriores e que esses compromissos com INSS, FGTS.
via de regra, atingem de 20% a 30% de toda a arrecadação municipal.
Sr. Presidente, eu já havia elaborado essa emenda que pretendo fazer à PEC nº 33 já há algum tempo.
E, recentemente, quando estávamos próximos de produzir o programa do Partido da frente Liberal, telefonei
aos mais de 30 prefl!itos dos municípios tocantinenses
solicitando que fizessem uma produção cinematográfica ou um vídeo sobre uma_obra qu_e_eY.entualmente tenham construido. A resposta foi uma só: "Estamos tãosomente rolando pagamentos. pagando aqueles compromissos assumidos pelos prefeitos anteriores e até o
momento não tivemos oportunidade de sequer fazer
· uma obra em_ nosso mur~~cipio". _
Por isso, Sr. Presidente, por ocasião da discussão da tão esperada Proposta de Emenda nº 33 da
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Previdência Social, eu gostaria de contar com o
apoio dos nossos ilustres pares nesta Casa a fim de
que possamos socorrer os Municípios por meio do
Proar- Programa de Apoio à Reestruturação e J\jiJS·__
te Fiscal dos nossos Municípios.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNANOES AMORIM (PPB-RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto é simples. Apresentei um requerimento à Comissão de
Assuntos Sociais, mas pensei que esse requerimento devesse ser apresentado ao Plenário ou a outras
comissões. Assim, farei sua leitura na totalidade
para que esta Casa tome conhecimento.
REQUERIMENTO
"Requeiro, na forma regimental, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais, que seja convidado o
Excelentíssimo Sr. Orfeir Cameli, Governador
do Estado do Acre, com a finalidade de dár
conhecimento, aos Membros da Comissão, do
programa que o Governo daquele Estado vem
executando na área da saúde, particularmente
na de suprimento .de medicamentos, destinados à população carente. •

Justificação
"Com freqüência, o Sr. Governador do
Estado do Acre vem sendo submetido a severas críticas, muitas das quais sabidamente infundadas e com evidente motivação política.
Contudo, sabe-se que o Governador
daquele Estado vem executando um eficiente programa de saúde pública de largo alcance para a população menos favorecida,
notadamente na área de suprimento de medicamentos essenciais.
Particularmente, deve interessar à Comissão de Assuntos Sociais conhecer as razões que levaram o Govemador do Estado do
Acre a importar medicamentos,. em vez dE!_ªclquiri-los no meri::ado interno; para avaliar éll:
conseqüências do procedimento, quer
lação à economia nacional, quer no que se refere ás finanças públicas do-estado."

em re·

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o Governador Orleir Cameli, ao comprar medicamentos
da Holanda, teve a oportunidade de gastar apenas

_,
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R$3 milhões; se os comprasse aqui no Brasil gastaria R$23 milhões.
. Isso implica que, se o Sistema de Saúde do
País levasse em consideração esse exemplo e buscasse comprar medicamento na Europa, evidentemente, teríamos medicamento de melhor qualidade
a custo baixíssimo e, conseqüentemente, poderiamos atender a todo esse povo carente que está hoje
enfermo, no País, sem assistência médica.
É sabido que ésta Casa, apoiando o Governo
Federal, aprovou a cobrança do GPMF no ano passado e, com essa cobrança, aumentou a arrecadação em mais de R$6-biltiões e, no-entanto, a saúde
do País está na UTI.
E aparece, agora, o Governador do Acre com
essa fórmula mágica, que é comprar lá fora, na Holanda, por R$3 milhões, um medicamento que aqui,
no Brasil, custa R$23 milhões. E ainda mais: o medicamento, ao sair da indústria para o Brasil, já sai etiquetado. Em cada caixa do medicamento consta o
nome do Município onde ele vai ser distribuído, oferecendo uma margem de segurança muito grande.
Eu, que tenho acompanhado todas as criticas
que são tecidas contra o Govemador Orleir nesta Casa
e em todo o Brasil, penso que, quando se tem um ato
de proveito, bem-sucedido, de S. Ex", temos que
anunciar aqui. Se a imprensa divulgasse que o Governador Orfeir tem dado fardamento a todo estudante daquele Estado, que tem comprado bicicleta para doar a
alunos que estudam distante de suas casas, que tem
ajudado muito as áreas da educação e da saúde e ainda tem feito um trabalho, um programa sério nessa
área de compra de medicamentos, evidentemente o
Governador do Acre mereceria ser convidado para vir
ao Senado para esclarecer como está comprando esses medicamentos, para que outros Estados, outros
Municípios sigam esse exemplo e dêem condições de
um atendimento melhor na área da saúde. O próprio
Governador já se prontificou, a partir do dia 16 deste
mês, a ser ouvido na Comissão de Assuntos Sociais
do Senado da República.
Era o que gostaria de dizer.

Durante o discurso do Sr. Emandes
Amorim, o Sr. Antonio Carlos Magai/Nes,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
queeocui;aaà-pelo-sr-:-ciiria5F>ãrrõCínió~2º

·Secretanó.
A SR• MÃAINA SI~\I!<_- _Sr. Presidente, peço
a palavra para!Jrnõ~_S:omunicaç-ªQj_n-ªc!@veL ____ _
O SR. PRESI[)ENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra à nobre Senadora Marina, por
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cinco minutos, nos tennos do art. 14, inciso VIl, do
Regimento Interno.
A seguir, concederei a palavra ao eminente Senador Mauro Miranda.
A SR• MARINA SILVA (Bioco!PT-AC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, é com
pesar que também somo a minha voz aos dos colegas que me antecederam, registrando o falecimento
do sociólogo Herbert de Souza, nosso Betinho.
Tive a oportunidade de conhecê-lo e de encontrar-me com ele várias vezes. Participei de um programa de entrevistas no qual ele era o entrevistador.
Betinho fez-me uma pergunta muito interessante, a
qual guardo em minha memória. Também, fez-me
perguntas de cunho mais teórico com relação ao desenvolvimento da Amazônia; perguntou-me o que eu
achava do desenvolvimento sustentável; qual era a
salda para as populações tradicionais e, finalmente,
o que significava a terra para mim. Como fui apanhada de surpresa, respondi-lhe que a terra, para mim,
era uma grande barriga que nutria todos os viventes
que ela comportava.
Betinho disse que a resposta tinha tocado o
seu coração porque era assim que ele também via a
terra: como uma grande mãe para todos aqueles
que ela comporta.
Mas também tive a felicidade de receber por
parte de Betínho a proposta para elaboração de uma
cartilha em conjunto, para popularizar a lei de acesso aos recursos da biodiversidade, cujo Relator é o
Senador Osmar Dias, quando fosse aprovada pelo
Senado da República. Ele disse que gostaria muito
que, uma vez aprovada essa lei, houvesse um mecanismo para que todas as pessoas, as comunidades, os caiçaras, os caboclos, os ribeirinhos, os seringueiros, os índios, os babaçueiros, enfim todos
aqueles que lidam diretamente com os recursos da
nossa biodiversidade pudessem entender do que a
lei tratava. Ele queria fazer a cartilha de forma simples, mas sem simplificar a questão, que é polêmica,
complexa. Entendia ele que era possível mostrar
isso de modo que as pessoas pudessem ter a lei
como um instrumento para evitar a exploração indevida de nossos recursos genéticos e biológicos.
Acredito que as pessoas que darão continuidade ao trabalho de Betinho continuarão com esse propósito. Eu continuarei com o propósito de fazer valer
essa sugestão maravilhosa de Betinho.
Em algumas oportunidades, tenho repetido a
frase do poeta Leo Buscaglia:

~· . . . .
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"Somos ·todos anjos com uina só asa e
só voamos quando estamos abraçados·.
Espero que Chico Mendes, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Paulo Freire estendam suas
asas para abraçar Betinho num grande vôo e nos
permitam seguir o exemplo de vida dessas pessoas,
para contínuannos sua obra aqui na terra para o
povo brasileiro, como bem dizia Darcy Ribeiro. Precisamos desses exemplos de pessoas com defeitos,
paixões, medos e muitos problemas para enfrentar,
mas que têm coragem para dedicar sua vida ao inte·gsse do Brasil e a uma causa nobre. Isso nos dá
um grande incentivo para praticar em nossas vidas o
que eles foram capazes de fazer. Se pessoas de
carne e osso fizeram isso, nós, seus iguais, poderemos dar continuidade a seus trabalhos.
Este é um momento de tristeza para mim e
para milhares de brasileiros. Acredito que as pessoas
passam por esta vida e, depois, de alguma forma, continuam·em algum plano que Deus lhes concede.
Sabemos todos que estamos sem uma referência do trabalho de solidariedade que vinha sendo feito e que nos fazia partir de exemplos concretos, não
apenas para apresentar um diagnóstico ou denúncia
dos problemas existentes, mas para buscar solução
para eles. A vida dessas pessoas nos encanto~:~. porque foram capazes de identificar e de denunciar os
problemas e, sobretudo, de apresentar soluções
para eles.
Paulo Freire criou um método para a educação
dos excluídos.
Darcy Ribeiro criou um sistema para valorizar a
cultura do povo brasileiro, as suas entranhas, mostrando como fazer a junção da casa grande com a
senzala, a junção da trâdição com a modernidade. É
por isto que a sua obra é grandiosa: a sua obra é a
sua vida.
Chico Mendes, mesmo sendo uma pessoa simples, foi capaz de mostrar para o mundo todo o desafio de desenvolver e de promover justiça social
preservando e respeitando a natureza, respeitando o
meio ambiente.
O Professor Florestan Fernandes foi, acima de
tudo, um teórico, um filósofo que soube mostrar para
o mundo o pensar e o agir nas páginas do mesmo livro, unindo prática e teoria, unindo o desejo de liberdade com o ato de exercitar a liberdade no seu próprio ato de viver. E assim por diante.
Betinho foi o exemplo que uniu os problemas e
o sofrimento deste País com o remédio para suas
chagas, que se chama solidariedade.

Com essas palavras," eu me somo a todos
aqueles que hoje lamerttam a morte de Herbert de
Souza, nosso querido Betinho, que nos deixou,
como os outros que acabei de mencionar, a sua
maior obra: o seu exemplo de vida.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao eminente Senador Mauro Miranda.
·
O SR. MAURO MIRANDA- (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Senadores, em meu nome e em nome do
povo goiano que represento nesta Casa, eu não
poderia deixar de associar-me à dor que enluta
toda a família brasileira, com o desaparecimento
do sociólogo Herbert de Souza, o querido Betinho.
Esse grande cruzado do. bem, das causas populares e da cidadania, desaparece do nosso convívio
deixando um exemplo inesquecível de força, de
superação, de renúncia e de grandeza, que vai
perdurar pelo tempo. Ele estabelece nova dimensão para a capacidade do homem de. servir, sem
servir-se, de lutar pelos semelhantes, mais do lutar
para si.
Na galeria dos benfeitores mais reconhecidos
deste século, Betinho terá um lugar especial. A
doença insidiosa não quebrou suas energias para
amparar os mais fracos, e foi graças a essa determinação que ele criou neste país a mística da solidariedade humana, inspiradora de muitas decisões que
foram tomadas pelos poderes públicos. Em Goiás,
nós temos o exemplo vivo da Secretaria de Solidariedade Humana, que foi criada pelo Governador
Maguito Vilela, tendo Betinho como patrono da iniciativa.
Nos tempos difíceis desse final de século
para os excluídos, a imagem de Betinho acabou
por confundir-se com a figura de um apóstolo moderno, com sua crítica social cortante e sincera,
com a determinação que imprimiu às suas iniciativas, com a sua coragem para afastar seguidores
de ocasião que tentaram partidarizar a sua luta.
Além de tudo isso, ele deixou ensinamentos edificantes para as vítimas da AIOS, o grande mal desse final de século, mostrando· que cada dia é mais
um dia de renovação da vida, e que o enfraqueci·
mente do corpo não deve consumir a alma, se ela
for inspirada pela luta em torno das grandes causas humanitárias.

Ninguém neste País conscientizou tanto para a
dor da fome. E muito poucos conseguiram ser tão
fiéis ao discurso social. Ele materializou as suas teses sem ter um único cargo político, sem ter tribuna,
sem ter fortuna, crescendo perante a Nação como
andarilho da palavra, da ação e do convencimento,
sem colher benefícios pessoais, senão no reconhecimento histórico, que é a missão que a nós, que estamos ficando, cabe perpetuar. Vítima da intolerância
política, Betinho não permitiu que sua luta fosse alimentada pelo ressentimento. Pelo contrário, o amor
que distribuiu entrê os semelhantes não sofreu as
recaídas do ressentimento, e também não deixou
que outros fizessem isso por ele.
Para mim, Betinho está deixando lições cristãs e de vida tão fortes que nem a capacidade de
esquecimento dos homens vai apagar da nossa
memória. Como farol que iluminou muitas esperanças, e como homem que superou seus próprios limites físicos na promoção do bem. ele é a versão
modema do Quixote que foi muito além dos sonhos, pelo que fez de real e por sua enorme capacidade para reinventar o possível. Eu gostaria de
estar vivendo num país em que muitos outros Betinhos ajudassem a fazer uma sociedade mais justa, mais sensível, mais solidária e menos egoísta.
Penso que cada ·um de nós é hoje um eleitor incondicional dessa alma singular e superior que haverá de inspirar as nossas solidariedades cristãs
daqui para o futuro, para sermos mais dignos de
nós mesmos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIA ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte- discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em
nome do Partido Socialista Brasileiro, manifesto o
nosso sentimento e dor pela morte do sociólogo
Herbert de Souza, o Betinho. Ele vai nos fazer
muita falta. O Brasil e o mundo seriam outros se
todas as pessoas tivessem a compreensão éomo teve o Betinho - do que é importante viver
na vida.
Corno uma pessoa cheia de sentimentos, que
soube valorizar sua existência como ser humano,
uma pessoa desprendida dos bens materiais. que só
pensou no seu semelhante, no seu próximo, uma
pessoa que viu a todos como irmãos, uma pessoa
que teve o sentimento dos socialistas, Betinho pôde
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morrer tranqüilo, como um homem realizado. É evidente que o mundo não está como ele queria, mas
ele conseguiu aquilo que poucas pessoas na vida
consegu'em ao longo da sua efémera existência. Todos nós, evidentemente, temos de morrer um dia.
Ele também teve o seu dia. Porém, foi ele um homem de tanto valor que hoje é lembrado e admirado
por todas as pessoas, de todos os matizes ideológicos. É extremamente respeitado e vai ficar para a
história. É lembrado no Brasil e no mundo inteiro
pelo seu trabalho.
Acredito que seja isso que muitas pessoas lutam para conquistar na vida: valorizar sua existência, pensando no próximo, em fazer o bem e, ao ir
deste mundo, deixar essa lembrança. Esse deve
ser o objetivo de quem está aqui, como nós estamos: trabalhar para, no dia em que formos embora, sermos valorizados e queridos. Isso é o que a
vida nos detxa.
Aegrstro, assim, com muito sentimento, a morte de Betrnho, esperando que seu trabalho seja compreendido e que pessoas sejam inspiradas na sua
atitude de mudar a sorte do povo brasileiro.
Sr. Presidente, quero de uma outra questão e
fazer uma crítica contundente ao Presidente Fernando Hennque Cardoso, porque, mais uma vez, o Governo comete um engano. Esse cidadão insensfvel e
sem nenhuma compreensão do que o povo brasileiro está de fato precisando tornou a decisão de, por
medrda provisória, estabelecer que o comércio pode
ser aberto aos domingos, no Brasil inteiro.
Essa questão vem sendo discutida há anos no
Congresso Nacional. Existem inúmeros projetas de
lei sobre essa matéria, que nunca conseguiram prosperar e ter a aprovação do Congresso Nacional.
As entidades ligadas aos trabalhadores da
área têm-se manifestado contrariamente. Houve recentemente o protesto da Federação do Comércio_
do Estado do Pará, mas sei que isso ocorrerá em
todo o Brasil.
O Presidente da República, desrespeitando,
mais uma vez, o Congresso Nacional e a sociedade
brasileira, decide, como se fosse um deus, um verdadeiro imperador, que esta é a forma de gerar
mais empregos no Brasil: deixar que o comércio
abra aos domingos e feriados, obrigando os trabalhadores a terem de se sacrificar mais para ganhar a
sua vida.
Não é abrindo o comércio aos domingos que
se conseguirá atingir talobjelivo~aléporquenormas
que regem a matéria já estabelecem onde o comér-
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cio pode ser aberto: nos aeroportos, nas áreas de
alimentação e em muitas outras. Isso está bem ragulamentado; não havia nenhuma razão para que o
Presidente tomasse essa decisão. E o pior é que
Sua Excelência remendou uma de suas medidas
provisórias que vêm tramitando há tempo neste Congresso Nacional e transformou-a em lei, sem que
essa discussão passasse pelo Congresso ou pelos
interessados na matéria, que são os trabalhadores
dessa área em todo o País.
O Presidente da· República sabe que o Congresso _Nacional não vota as medidas provisórias;
elas são editadas, reeditadas e reeditadas. A medida
provisória que criou o Plano Real até hoje não foi votada pelo Congresso Nacional; todos os meses é
r~itada. O Senado aprovou uma emenda constitucional estabelecendo critérios para a edição de medidas provisórias, mas parece que essa questão
está dormitando na Câmara dos Deputados, não
anda, não vai para a frente.
E o Presidente, desrespeitando a Nação brasileira, desrespeitando o Congresso Nacional, decide
uma questão de tamanha importância por medida
provisória. Muito melhor faria o Presidente Fernando
Henrique Cardoso se estabelecesse uma nova política industrial no Brasil, se não permitisse que exportações de produtos semi-_elaborados fossem feitas,
se não tivesse feito uma lei criminosa, como é a Lei
Kandir, que isenta do pagamento de ICMS as empresas que exportam produtos semi-elaborados e
que está prejudicando não apenas os Estados exportadores qe matéria-prima, mas a definição de
uma política indUstrial que estimulasse o surgimento de mais indústrias, gerando mais emprego;
uma política de financiamento, por exemplo, para
verticalizar a produção das matérias-primas que o
Brasil manda para o exterior - madeira, minérios
etc. A produção agrícola de nosso País segue
pará ·a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos sem nenhum beneficiamento, gerando mãode-obra lá fora.
Mas, não, o Presidente da República decide
que ó comércio tem-de abrir aos domingos- e que é
éssa a forma de gerar mais empregos.
A medida provisória, que passa a valer como
lei, é muito ruim, e o nosso "Imperador" - Fernando
Henrique Cardoso - decide, a cada instante e a
cada dia, o que o resto do Brasil inteiro deve fazer. A
Medida Provisória diz que agQ@_Q_Irabalbador é_Qb_-_
rigado a ter folga em pelo menos um domingo. Que
coisa ridícula! Enquanto vários países do mundo in-
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teiro estão usando como forma de criar emprego a
redução da jornada de trabalho, em função da automação, em função da informática, que causa uma
redução natural da mão-de-obra - a Alemanha baixou a jo~ada de trabalho para 35 horas semanais e
já existem países na Europa com 32 horas semanais
- aqui o Presidente da República decide que os trabalhadores têm que trabalhar agora aos domingos
no comércio.
·
Todos sabem que esses trabalhadores serão
sacrificados nessa tarefa. O trabalhador brasileiro
ganha tão pouco que, em função da sua necessidade, se for obrigado a trabalhar em qualquer hora extra, P"1 qualquer domingo, ele vai trabalhar, vai sacrificar-se, vai dar tudo de si para dar uma melhor
condição à sua família. A relação com a família, o lazer, a sua relação com seus filhos, sem sombra de
dúvida estará altamente prejudicada.
Por isso quero aqui condenar, da maneira mais
veemente possível, a atitude do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Que ele tivesse
tido a idéia e mandasse para cá um Projeto de Lei,
para ser discutido pelo Congresso Nacional, para ter
a participação, a anuência da representação dos
trabalhadores de todo o País, dos segmentos empresariais; que tal discussão fosse travada de maneira franca, onde prevalecesse o bom senso e a
vontade da maioria do povo brasileiro; aceitaríamos que tivesse mandado o projeto. Mas fazer
isso por medida provisória é um ato de covardia
que o Partido Socialista Brasileiro não aceita e não
entende. Vamos protestar contra isso, vamos fazer
um apelo ao Presidente do Congresso Nacional,
Senador Antonio Carlos Magalhães, a fim de que
as medidas provisórias, que rolam por meses e
meses, criando fatos consumados, sejam votadas
pelo Congresso Nacional.
Pedimos inclusive ao Presidente desta Casa
que interfira junto à Câmara dos Deputados, a fim de
que a decisão que tomamos no Senado Federal de
regulamentar a tramitação de medidas provisórias
em nosso País passe a ser trabalhada naquela Casa
para evitar tamanha ousadia, tamanha inconveniência de um presidente que se julga dono da verdade e
senhor absoluto desta terra.
Portanto, registro aqui meu protesto, em nome
de meu Partido, contra a decisão do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra, para uma comunicação inadiá-
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vel, pelo prazo dt:J cinc:;o minutos, ao eminente Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, nobres Colegas, trago nesta tarde, para reflexão nossa, em breves minutos, algumas considerações no sentido da questão que
está aí colocada em relação às reformas.
Há um movimento forte no Brasil, Sr. Presidente, principalmente no seio do Governo, no sentido de
que as reformas precisam acontecer. E há quem
diga, até do Governo, que se elas não se concretizarem agora não teremos solução. O plano inclusive
estará à deriva, vamos sofrer problemas de continuidade do plano que está ai colocado. Há selares do
Governo que dizem que, se não fizerem as reformas, não vai ter mais solução. Estamos a viver ai o
caos, praticamente.
Sr. Presidente, eu gostaria de deixar claro aqui
que elas precisam acontecer. Também comungo da
idéia de que as reformas precisam ser colocadas em
prática. Convenhamos que perdemos tempo, que o
Governo, que o Congresso Nacional, que a Nação
perdeu com isso, todos nós perdemos. Não canso
de dizer que, em 1994, no meio na campanha, o que
se anunciavam eram reformas nos campos tributário, da previdência, da refo;ma administrativa, que
seriam fundamentais para que o plano tivesse continuidade. Com a posse do Presidente, com a posse
do Congresso Nacional, era voz corrente de que precisávamos logo colocar em prática isso. E, salvo engano, todos os recessos foram convocados para
que, de plantão, o Congresso avançasse nesse sentido. Estamos aí agora já terminando a convocação,
entrando em agosto, no outro período, e o que se
fala também é em relação às reformas. As reformas
são necessárias, senão o Brasil vai parar.
Não sei, Sr. Presidente e nobres colegas, mas
penso que a tropa de choque - como se diz -, os
que têm força, no momento oportuno não têm agido
como deveriam. Creio que o esforço, a concentração, o dar-se as mãos, não ocorreu na hora certa.
Dois anos e meio se passaram e não avançamos o
suficiente em relação a isso. Tínhamos que ter andado mais depressa. Eu mesmo, Sr. Presidente, tenho
dito ao Presidente da República sobre uma questão
que nã()_foi_ªrn.ais-ªçertaªª---"'llrdemos terreoo em
relação às reformas estruturais deste País no momento em que colocamos a reeleição na frente. Deuse a entender que o projeto era mais direcionado a
continuar o mesmo grupo no poder. E aí, é claro, ai-
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guns partidos políticos recusaram as reformas, afastaram-se e não tem se avançado como seria. aconselhável.
Em razão disso, começamos a ser mais morosos, mais devagar, no que se refere à reforma tributária, previdenciária e da própria reforma administrativa.
Vamos conseguir sim, Sr. Presidente, nobres
Colegas, fazer uma reforma, mas acredito que, agora, é uma reforma apenas possível, não a desejada.
A desejada, aquela que nós pregamos também na
campanha de 1994, aquela que o Presidente, enfim,
todos nós estávamos imbuídos das melhores intenções, aquela que todos nós desejávamos oferecer
ao Brasil e que a maré era favorável naquele momento, agora é possível. A onda também vinha ao
encontro disso, e tudo o que acontecia no Brasil era
a favor daquilo, para desembocar numa reforma profunda, para se evitar o que está acontecendo hoje revolta da PM, insegurança em vários lugares, a falta de acerto nas decisões. Penso que já deveríamos
ter vencido tudo isso, e aí sim, falar em reeleição seria um capítulo à parte. Vamos sentar para conversar sobre reeleição. Penso que seria muito melhor
para conduzir o processo. Quando colocamos a reeleição antes de terminarmos o trabalho de reformas,
quer queiramos ou não, começamos a sentir alguns
percalços pela freAte. Essa é uma grande verdade.
Assim, quero deixar· registrado que é preciso
fazer as reformas. Vamos conseguir, pelo que ouço,
pelo que sinto, por aquilo que a minha percepção ao
longo desses mandatos que já desempenhei na vida
pública ou andando por aí, uma reforma possível.
Mas não a desejada, não aquilo que nós pregamos,
não aquilo que o Governo também tem aventado ao
Brasil inteiro. Por isso, o esforço, o trabalho de convencimento agora terá que ser muito mais redobrado. Para dizer: Não há interesse pessoal, não há interesse de continuar, não é por estar pensando em
outro mandato que estou querendo que se pregue
essa reforma. O interesse é do Brasil, não é interesse nosso. Esse convencimento de 315 é mais difícil,
quer queiram, quer não.
Mesmo não querendo, esse fato está em dis-

cussão: será que não se está preparando um terreno para daqui há quatro anos? Quer dizer, tal fato
entra em pauta. Se tivéssemos pregado o que é a
reforma, que se trata de preparar o Brasil para o futuro e que é disso que precisamos, tenho certeza de
que, hoje, estaríamos sentados para conversar sobre a reeleição, a reforma eleitoral, com uma facilidade muito maior.

Finalizo, Sr. Presidente, dizendo que para implantarmos as reformas estruturais que o País
aguarda - sem elas não há condições de tocar o
Plano, segundo o próprio Governo - é mais difícil,
mas vamos conseguir. O esforço terá que ser redobrado, durante o dia, à noite, a toda hora, a todo momento, para conseguirmos algo que não seja o possível, mas o desejável.
Eram, Sr. Presidente, nobres colegas, estas as
considerações que eu não poderia deixar transcorrer
sem registro nesta Casa. O momento, mesmo estando todos mergulhados, participando em parceria, é
muito mais difícil. O trabalho de convencimento será
redobrado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Mauro Miranda.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 548, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência submeter à deliberação do Plenário para a inclusão em Ordem do Dia o PLS n• 229, de 1995, que
"dispõe sobre a Política de lrregação e Drenagem e
dá outras providências•, por não ter sido proferido o
seu parecer no prazo regimental, pela Comissão de
Assuntos Económicos.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997. Senador Waldeck Omellas.
REQUERIMENTO N° 549, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência submeter à deliberação do Plenário para a inclusão em Ordem do Dia o PLS n• 148, de 1996 que
"dispõe sobre incentivos fiscais diferenciados para a
capacitação tecnológica no Norte e no Nordeste, altera as Leis n• 8.248, de 1991, e n• 8.661, de 1993,
e dá outras providências", por não ter sido proferido
o seu parecer no prazo regimental pela Comissão de
Assuntos Económicos.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997. Senador Waldeck Omelas.
A SR• PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Os
requerimentos lidos serão incluídos em Ordem do
Dia oportunamente, após a manifestação do Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, em
obediência ao disposto no parágrafo único do art.
255 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. Secretário
em exercício, Senador Mauro Miranda.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 155, DE 1997

Estabelece a obrigatoriedade de segur~

do executante em operações
do Sistema Imobiliário Nacional e dá outras providências.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 12 Fica estabelecida a obrigat9riedade da
realização de seguro-garantia do executante quando
da venda de imóveis que não estejam em condições
de ocupação imediata pelo comprador.
Parágrafo único - A realização efetiva do seguro é responsabilidade da empresa que realiza a venda do imóvel (contratado-tomador), sem prejuízo da
solidariedade civil e penal de outros entes, que participam da transação imobiliária.
Art. 2 2 o custo do seguro-garantia deverá ser
demonstrado separadamente na planilha de custos
do imóvel.
Parágrafo Único - Do valor total do custo do
seguro, a empresa tomadora do seguro responsabilizar-se-á por 70% (setenta por cento), cabendo
os restantes 30% (trinta por cento) ao mutuário.
Art. 3 2 São condições necessárias para a realização do seguro-garantia:
I - existência de um contrato principal, firmado
entre o tomador e o mutuário;
11 - a apólice será um espelho fiel do contrato
principal, no que se referir a prazo e valores garantidos;
III - indispensável o prévio cadastramento do
tomador junto ao Instituto de Resseguros do Brasil
(IRS);
IV - a taxa e as condições estabelecidas pelo
IRB não poderão sofrer qualquer alteração à revelia
do referido órgão.
Art. 42 A apólice do Seguro-Garantia somente
expira ao término do prazo estipulado do contrato
principal.
Art. 52 O Banco Central do Brasil - BACEN
será responsável por acompanhar o efetivo cumprimento do disposto nesta lei.
Parágrafo único. caberá ao Bacen remeter trimestralmente para as Comissões de Fiscalização e
Controle do Poder Legislativo a demonstração do
cumprimento desta lei.
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Art
A não observância do disposto nesta lei
será considerada crime de cstelionato, sujeitando os
responsáveis às sanções penais e cíveis cabíveis.
Art. 7'1 O Poder Executivo regulamentará esta
lei ao prazo de noventa dias, contados do início de
sua vigência.
Art 8 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 9'1 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Atualmente, a sociedade brasileira tem
acompanha.do a situação dramática em que se
encontram os compradores de imóveis junto à
Eili::ol. Mais de 42.000 pessoas que aplicaram
suas poupanças. tendo como objetivo adquirir o
seu imóvel, encontram-se, agora, na iminência
de vir a perder os recursos que foram aplicados,
frente a possível situação de insolvência absoluta daquela empresa.
É papel fundamental desta Casa garantir que a
sociedade possua instrumentos adequados para
preservar a integridade de seus direitos. O exemplo
da Encol serve de alerta sobre a importância de se
criarem instrumentos -que protejam as pessoas. evidenciando o vácuo legal que existe disciplinando a
matéria.
·
É importante, também, destacar que a inexistência de mecanismos que preservem os recursos
aplicados na compra de imóveis, quando da insolvência do construtor original, cria um perigoso risco
sistêmico sobre todo o conjunto de ·,nstituições que
operam no setor imobiliário. Isto é, existe a possibilidade efetiva de que haja uma retração das atividades no setor, na medida em que as pessoas passam
a perceber que não têm nenhuma garantia de que,
no caso de insolvência da empresa responsável pela
construção, tenham sua obra concluída ou seus recursos ressarcidos.
Ora, esse fenômeno, além de comprometer
as empresas que continuam operando no mercado
imobiliário, prejudicará a retomada de investimento
neste setor. É sabido que o setor imobiliário possui
um forte poder multiplicador sobre as atividades
da economia, com ampla capacidade de geração
de empregos diretos. Assim, o comprometimento
_ e!ltrutu raLJ1e tão_vital setor da economia nacional
pode vir a ter um impacto extremamente negativo
sobre a renda nacio_na!. _Não podemos esquecer
que o aluai contexto nacional não pode prescindir
da geração de empregos e, conseqüentemente, da
renda.

354

Além do mais, é importante ressaHar que o
Brasil possui, na atualidade, uma enorme carência
de moradias em todas as faixas de renda da população. Suprir tal carência teria .,o condão inclusive de
gerar os empregos tão reclamados por nossa conjuntura. Ainda sob o prisma social, faz-se necessário, por outro lado, criar mecanismos que garantam a
segurança dos compradores de imóveis.
A forma mais efetiva de garantir a proteção
ao comprador é estabelecer a obrigatoriedade de
seguro, a ser feita pela empresa responsável pela
comercialização, garantindo o direito do contratante, no caso de inadimplência do contratado. Devese enfatizar que o seguro ainda não é universalizado em nosso País, o que causa prejuízos no funcionamento de todo o sistema económico. Em outros
países mais desenvolvidos a instituição de seguros
é elemento basilar em todas as etapas do sistema
produtivo.
Desse modo, é com o intuito de aperfeiçoar o
funcionamento de nossas instituições sociais que
submeto a esta Casa este projeto de lei, acreditando. com isto, viabilizar a estabilidade do setor imobiliário, a garantia dos direitos individuais e a retomada dos investimentos.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997.Senador Edison Lobão.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e, nos termos do art. 49, a, do
Regimento Interno, à Comissão de Assuntos
Económicos.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
projeto lido será publicado e encaminhado às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -A
Presidência recebeu do Banco Central do Brasil, o
Ofício n• S/62, de 1997 (n° 2.387/97, na origem),
encaminhando, nos termos da Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, manifestação daquele
Órgão relativa à solicitação do Governo do Estado
de Mato Grosso para que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso FLTEMT, cujos recursos serão destinados ao giro
da dívida mobiliária vencível no segundo semestre
de 1997.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão
deliberativa ordinária de amanhã será dedicado a
comemorar o Dia das Artes, de acordo com o reque-

rimento n° 370, de 1997, de autoria da Senadora Senedita da Silva e outros senhores Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as
inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência comunica que estão abertas as inscrições para as seguintes homenagens no tempo destinado à Hora do Expediente:
-4 de setembro de 1997, homenagem à Rede
Amazónica de Rádio e Televisão pelo seu jubileu de
prata;
~
- 30 de setembro de 1997, comemoração aos
170 ano!i do Jornal do Commercio; e
- 1o de outubro de 1997, homenagem ao Dia
Nacional do Vereador.
SR.PRESIDENTE ( Carlos Patrocínio) - Os
Srs. Senadores Gilvam Borges e Júlio Campos enviaram discursos à Mesa para serem publicados, de
acordo com o art. 203 do Regimento Interno.
Ex-s serão atendidos.

o

s.

0 SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) - Sr.
Presidente, Sr85 e Srs. Senadores, desde sábado, o
Brasil está de luto pelo desaparecimento de um de
seus maiores estadistas: Betinho.
Personagem imortalizado na música 'O Bêbado e o equilibrista', feito hino do movimento pela
anistia, como ó irmão majs velho do famoso cartunista Henfil, tomou-se, depois, com seu próprio
nome e por seu próprio mérito, o mais influente político sem mandato da história recente do país.
Antena sensível da sociedade para a questão
social e contraponto ao discurso hegemónico da eficiência eçon_ômica a qualquer preço, Betinho representou a antítese do Brasil oficial, muitas vezes insensível à dor surda dos excluídos, ou como quer
nosso Presidente, 'à vo7. rouca das ruas'.
Betinho encarnou o sofrimento popular e deu
voz às milhões de bocas famintas e silenciosas de
nosso povo.
O grande mérito de sua pregação humanista
foi o de politizar o problema da fome, colocando
sua solução como obrigação social comum a todos
os_brasileiros, detentores ou não de cargos públiéos, e não tema de interesse apenas de técnicos
especializados em nutrição, demografia e economia.
A fome foi promovida por Betinho à verdadeira
vergonha nacional que. é, de fato.
Betinho viu o que, segundo Nelson Rodrigues
ninguém vê, o óbvio, isto é, a contradição lógica, éti·
ca e política existente entre fome e cidadania, como
noções radicalmente excludentes.
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Num país de mendigos, de sem-terra, de
sem-teto, de sem-escola, não há lugar para a liberdade e a igualdade, premissas das revoluções democráticas modernas, pressupostos do Estado de
Direito, fundamentos de qualquer organização social justa.
Nada mais oposto à idéia de dignidade contida
no conceito de cidadania que a fome, a carência de
um mínimo necessário à sobrevivência física.
O faminto é, sobretudo, um humilhado, um excluído absoluto, um ser definido pela suprema negação, que é a negação da própria vida.
Não há paz para quem tem fome: a vida é uma
guerra constante e solitária contra a ameaça iminente de extinção.
Aqui está a grande clarividência de Betinho,
cujo movimento jamais se limitou ao simples combate à fome, em sua literalidade.
Ao invés, reeditando o exemplo de Gandhi, Betinho deu dramaticidade ao tema, ao balizar sua iniciativa de
'Ação da cidadania contra a fome e pela
vida', mostrando que não basta erradicar a fome,
é preciso fazer disso uma luta conjunta da cidadania, uma luta cívica de integração social dos deserdados, um exercício do dever político da solidariedade, que não se esgota na mera doação de alimentos.
A figura de Betinho só pode ser corretamente
apreciada, se compreendida não como a imagem farisaica e distorcida da generosidade cristã, que só
serve para reforçar a diferença social, para aprofundar a oposição entre quem tem a ponto de dar suas
sobras e quem não tem a ponto de recorrer à caridade pública.
Não, para Betinho, lutar contra a fome só faz
sentido como parte integrante da luta pela cidadania,
entendida como luta de todos e não só dos famintos.
Garantir o pão nada significa, senão o primeiro
passo no longo caminho da conquista de uma pauta
básica de direitos civis, sociais e políticos, capazes
de fazer da sociedade brasileira uma sociedade de
iguais.
Este o maior sinal da largueza de espírito de
Betinho: seu objetivo nunca foi o de aplacar estômagos, mas sim o de falar à consciência dos que
não tem comida, através da consciência dos que
têm.
A fome que preocupava Betinho é a fome de
igualdade, de justiça, fome bíblica, fome de gran-
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des transformações, que faz bem-aventurados os
que a experimentam, seja em si próprios, seja em
seus semelhantes, como está no Evangelho de São
Mateus.
Esta fome, que nos irmana a todos na mesma
luta e cuja dor é mais intensa na consciência que
nos estômagos, esta é a fome contra a qual Betinho
nos ensina que vale a pena lutar.
Neste combate patriótico, Betinho deu literalmente seu sangue •. contaminado pelas transfusões
de que dependia para viver, pelos vírus da Aids e da
hepatite.
Assim, até o fim, sofreu na carne as mazelas
de um sistema social absurdo e injusto que sempre
denunciou e contra o qual se insurgiu: pagou com a
vida o tributo cobrado por uma rede de saúde cínica
e tolerante com o comércio de sangue infectado.
Nunca em nossa história a expressão 'grande
homem• teve melhor cabimento que ao caso desse
frágil sociólogo, alma ardente, enfermo de indignação contra o apartheid social brasileiro..
Toda homenagem lhe é devida.
Nenhuma, porém, lhe faria tanta justiça como a
de seguir-lhe o exemplo, dando continuidade às
suas batalhas, que são as de todos nós por um país
melhor de se viver.
Quem combate contra a fome, combate a favor
da vida, combate, depois dele tornado, sobretudo,
num dever cívico.
Betinho deu foros de realidade à frase poética de
Di'ummond para quem • há momentos em que a vida é
uma ordem: a vida, apenas, sem mistiftcaÇÕeS".
Soldado da vida, este civil até as últimas conseqüências, viveu e sofreu o Brasil com a fidelidade
apaixonada dos visionários.
Darcy Ribeiro e Betinho, companheiros de viagem e de entusiasmo pela vida, estão mortos.
Que a morte dos sonhadores, no entanto, não
signifique a morte dos sonhos.
Este sonho, o de um Brasil sem fome, ainda
não acabou.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, não constitui novi___dade para ninguém o caráter violento do trânsito
em nosso País. As estatísticas nos mostram, a
tc:>do __ir:u>tante, quão perigoso é trafegar pelas estradas brasileiras. São múltiplas as razões desse
quadro dramático que,_ a _cada_ano, ceifa_milhares
de vidas e mutila outro taQto, trazendo dor e de-
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sespero para as famílias, além dos elevados prejuízos de ordem material.
Rodovias projetadas com evidentes falhas,
péssimo estado de conservação das pistas, ausência de acostamento, além do tráfego intenso e pesado em muitas rotas, são peças de um cenário que,
ao se juntarem à irresponsabilidade e à imperícia
dos motoristas, explicam nossa incômoda e inaceitável posição de campeões mundiais em acidentes
dessa natureza.
Nos últimos tempos, o quadro que já era preocupante tem-se agravado, passando a envolver,
com números crescentemente assustadores, o trânsi• •. urbano. O rápido e desordenado crescimento
das cidades brasileiras tem acarretado problemas da
mais variada ordem, entre os quais, com certeza, se
destaca a questão do trânsito.
Assistimos, Sr. Presidente, a uma vertiginosa
ampliação do número de veículos em circulação,
sem que, na maioria absoluta dos casos, esse
crescimento se faça acompanhar do necessário
planejamento. Assim, ruas, praças e avenidas projetadas para uma dada realidade não conseguem
dar vazão ao enorme fluxo de veículos que, a cada
dia, são postos a trafegar. O resultado, facilmente
perceptível, vai da degradação da qualidade do ar
aos atropelamentos que se multiplicam em escala
geométrica, sem falar da carga de nervosismo e
desgaste emocional que os engarrafamentos colossais acarretam.
Até mesmo nossa Brasília, bela cidade projetada para o futuro, que encanta o mundo pelas
suas formas arrojadas e pelos largos e generosos
espaços que oferece aos seus habitantes, não ficou imune à essa grave doença da civilização contemporânea: o caos no trânsito. Se é verdade que
os problemas advindos da grande circulação de
veículos não adquirem, na Capital, a mesma -dimensão apresentada por outras metrópoles, isso
não é suficiente para mitigar uma realidade que assusta: em Brasília, o excesso de velocidade, o
despreparo da população para conviver com o
trânsito, o desrespeito às normas vigentes e a imperícia, quando não absoluta imprudência, !azem
do trânsito local um dos mais senão o mais violentos do País.
A situação chegou a um ponto tão perigoso
que a própria sociedade chamou a si a tarefa de fazer alguma coisa para dar um basta às trágicas es_tatísticas de mortos e feridos em acident~scO GQ\le_(-_
no do Distrito Federal teve a sensibilidade de captar
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o sentimento majoritário da população de alterar radicalmente as relações homens/veículos, humanizando-as.
A primeira atitude foi a de tomar obrigatório,
nas vias urbanas, o uso do cinto de segurança. Hoje,
passados cerca de dois anos de sua implantação, a
experiência mostra-se vitoriosa, quer pela diminuição do número de vítimas fatais nos acidentes, quer
pelo hábito incorporado pela grande maioria de motoristas.
Nada, no entanto, teve mais impacto do que a
campanha Paz no Trânsito, nascida e implementada
pela própria sociedade especialmente pela imprensa , autêntico movimento da mais legítima cidadania,
na defesa da vida. Seu resultado mais visível foi a
gradativa moderação da velocidade dos veículos e,
por parte do Poder Público, a decisão de instalar radares e barreiras eletrônicas em pontos considerados críticos. Para completar, o Distrito Federal está
fazendo cumprir uma antiga, mas nem por isso respeitada, determinação legal no que concerne à primazia do pedestre em atravessar a via pública, na
faixa delimitada.
O que gostaria de ponderar, Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, é que as boas intenções podem ser prejudicadas, quando não inviabilizadas, se
não forem acompanhadas, em sua execução, do
bom senso e do apuro técnico. Infelizmente, o que
estamos vendo no Distrito Federal é a intervenção
governamental na área do trânsito de um modo, no
mínimo, questionável.
Refiro-me, por exemplo, à instalação das chamadas barreiras eletrônicas, em vias de grande circulação de veículos. Na prática, o que se observa é
a profusão, nessas áreas, de limite:- variáveis de velocidade, sem uma elementar racionalidade. Assim,
o motorista que venha trafegando por uma pista em
que a:-velocfdade permitida é de 60 km/h vê-se,
abruptamente, diante de placas sinalizando outros limites: aqui 40 km/h, ali 50 km/h. Ora, além da absoluta falta de sustentação técnica para tal disparate,
sua existência facilita a ocorrência de choque entre
os veículos, desempenhando um papel inverso ao
pretendido.
Ademais, ó notória a ausência de informações
para os que se dirigem a Brasília, vindos de outras
localidades. Que o GDF faça sua parte, multiplicando o número de placas esclarecedoras nas rodovias
_qu_edão acesSQ_a !3_ra~flia; qye QS postosdaP_olícia _
_RodovLá_r@~e iil~gre!ll a esse trabalhQ cje _eªçlarecimento; que as empresas locadoras de automóveis
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se preocupem em informar aos seus usuários as
normas vigentes no Distrito Federal.
Ao finalizar, Sr. Presidente, reitero meu apoio ao
espírito que norteou a Campanha Paz no Trânsito, às
preocupações do Governo local de colocar em prática
medidas voltadas para a melhoria das condições do
trânsito em Brasma, mas, ao mesmo tempo, reafirmo a
imperiosa necessidade de se proceder à adequação
dessas medidas aos ditames da lógica, da racionalidade e do bom senso. Mais: que uma verdadeira educação para o trânsito seja executada, regularmente,
nas salas de aula, nas igrejas, nos locais de trabalho,
pela imprensa, como forma de conscientizar, informar
e esclarecer toda a população.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando a realização de sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14h30, anunciada anteriormente, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 54, DE 1995

Terceiro e último dia de discussão, em segun·
do turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2
54, de 1995, tendo como primeiro signatário o Senador Ronaldo Cunha Lima, que dá nova redação ao §
2° do art. 102 da Constituição Federal (efeito vincu·
!ante), tendo
Parecer sob n• 385, de 1997, Relator: Senador
Jefferson Peres, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação para o segun·
do turno.

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
19, DE 1996
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n2 19, de
1996, tendo como primeiro signatário o Senador
Waldeck Omelas, que dispõe sobre os benefícios
fiscais referentes ao ICMS, tendo
Parecer sob n° 274, de 1997, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, favorável, com a Emenda
n• 1-CCJ, que apresenta.

-3PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
.
N° 33, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição nº 14, de 1996)
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n2 33, de
1996 (n• 33/95, na Câmara dos Deputados), de ini·
ciativa do Presidente da República, que modifica o
sistema de previdência social, estabelece normas de
transição e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 390, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Beni Veras, favorável, nos termos da Emenda n• 1·
CCJ (substitutivo) que oferece, com voto em separa·
do do Senador Antonio Carlos Valadares.

-4PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°14, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta de Emen·
da à Constituição n• 33, de 1996)
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 14, de
1996, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Freire e outros senhores Senadores, que modifica o sistema de previdência social instituindo o regime básico unificado, dispõe sobre regime complementar público e privado, estabelece normas de
transição no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências.

-5PARECER N2 394, DE 1997
(Escolha de Autoridade)
(Incluído emQrdem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Parecer n• 394,
de 1997 da Comissão de Assuntos Económicos. so·
bre a M~nsagem n2 136, de 1997 (n• 866/97, na ori·
gem), de 5 de agosto do corrente ano, pela ~ual o
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Gustavo Henrique de Barroso Franco para exercer o cargo de
Presidente do Banco Central do Brastl.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão ás 16h55min.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR JOÃO ROCHA
NA SESSÃO DE 08/08/97 E QUE SE REPUBUCA POR SOUCITAÇÃO DO
PARLAMENTAR.
.
Senhor Presidente.

S~nhor.:tS

e Senhores Senadores

~ta ~nonne
hai:ntilnt~s

No Br.1sll. tilhez

pai:l\ r::

m;~.:s

··progresso··

estJ

out~o

do que em quaJqur:r

desc:nvOI\Im~mo

munco. a noçi:lo de

pa1s do

adqumu o naw:t d!! tdeologia. A

mscrna

pavllh~o

no

\l~sr:n\"oi\'Imentlsmo". pantcutJrmem~

nõlCIOnal

O

a p.1rnr dos anos 50. 1omou·s<:

Julr:nttc:J peorJ de roqu~ do debate poimco

A
p:t~00\:0

~o

entre o

potenctal do

temos demonstr.ldo par:l

rc::lllz.'l·lo

P~rs

c:

ro::s1de. pro\'J.\'I!imenre. no

s~U!:lr

subdeso::nvol\·rmc:nto de: umOJ

uot:Wos

p:1r.1

obsc:ss;io

(.jUt:.

um::~

nugraç:~o

em massa pô!Ii! os grandes

bem conhecidos de rodos nos Sem que se tenha

conscguodo dot.lr as codades de toda a onfra-esu-urura neccssana ao
acolhomento desses conungcntes populacionaiS. a delcnoraç.to _da

tem~

desemprego, a violtncoa e as c:a:CJc1as de toda ordem gnssando
como Brasilia e Sao Paulo. por exercerem ma1or arnçio sobre os

c: de um pn,·o

C'l

mtg:rmues. apresentam os maas altos ind1ces d; desemprega.

OOQ\'t!lment~

Hojé, as demandas soe•••• nas arcas de educaçilo. sa!Kk.
seg1112nça púbbu e moradia eso.lo muno ac1ma da capac1dadc de

naturc1..il dotou

atendimento dos governos loc:us. e nossas !fODdcs cJdodes tomaram-se

~c:nnmr J

!i..!U

po'o \'Jrl!r n;,. tmur:r. e nil

pmacame:nte 1nabni.vetÍ. Os recentes movlmCDtos ~ dos
profisSionaiS da sel1nJlço publica em vanos Estados. deLundo stw

tudo _1:1 l(u dno ~ rep~udo 1nume:r.1S \'~Z~. nâo sendCI

nl!'c.:C:Ss.lno rc:p!Sólr.

s~o

dcsc:onualados. Justamente aquelas crdades com maaor renda per capua.

o progresso

13rJ.Sd. no sc=nudo dt..'

J{'IUlltJj,n~o:t:l.

Os resultados desn
centros urbanos

allõl.S. de\'e ser

A~erc:r. d::.s ~xtr:~.orom<l.nas ccmc.iu;óa de:: !.fUI.! .J
~~

dos

que :ue hOI<

~ mc:apilCidJd~

saudonc:f Absuroo sC"n:J que: nos contonn:assc:mos com

conSider.~da

70~.

qua!idade de vida ·em nossas metrópoles atrngJU nrvers alarmantes, com o

~U:lSt:o()bsess.:io p~nna

d.:ssil

znvul~ar

celencb.dl!. Em 19.50. a zona rur.li .lbnga\·a qu.:&Sc:

do P.1rs. e hou: tl!m oouco mous de .20,.-.

\I!Z m:.us.

~ss01~ \l!tcbd~s

tào conhccJCi:as e tâu

Ca~nws

e outr:lS imporwues cidades entregues a saJtha doi cnmanosos.

evtdentes. O que deseJllltlOS aponw e o amadurccJmento de uma

dão bem Ullll medida da gravodade das consequénc1as que podem adv!r da

compreensão ma1s aprofundada da questão do desenvolvJmento

falt!ncoa do Poder Público no atond1mento de suas obngaçOes maiS

HoJe. embora m:lnttda a preocupaçao com o crescnncnto
~onônuco.

Jem..se a clara pcrcepçjo de que. além da vontade de

trabalhar. de fazer uso das potcnc1ahdades n<IIIJr.IIS do Pais pora superv o
subdesenvolvimento.

e da

ma1or 1mponánc:l.l defi mr rumos. esuatepU.

planejar crnenosamente o desen\·olvamento nac1onal Releva. a partir de

umo vosilo onoegral da realidade brasileiro. pensar as necessidades do Pais
a medoo e longo prazo. Urge - para que o desern-olvomento nacJonal seja
consistente. pleno e harmómco - le\'ar em conta as verdadc:tras vocaçóes

do Brasol.

elemc:nwes.

Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Senadores:
A cxpcnà>coa i: uma professoro com metades de ens1~0 as
vezes auelS. porem prauamenre rnfali\:e1s. Aprern:ier com os erros Ido e

pr.1Zernso. porem eficoz. Os .:quJirocos do passodo deram-nos claras hçil<s
ac:trcil da rmponàncta de: plantJar cntenosamente o aesc:tmcnto
tconómrco. tendo cm menze

a5

\'erdade:tra.s vocaçcks do Pais. seus

objetJYOS de IOD&O pnzo e a ompenosa na:essodadc de ontenonzar o

processo de desCIIvolvimcnto
N1o c: suficzente. de fonnil alguma. pretender esuinular a

aundade econômtca. de fonna

ger.~J

No que liDgc ao setor secundaria da cconomoa. em pamc:ular.

e tndJscnmJnada., PliiU1CJ:lr: pnonzar.

o Governo Fedem !IIIÇOu o Projeto Brasil em Aç!o. lei!Wlclo definir uma
selc:c1onar. onenw Jn\'esnmentos c: ~ Pala\'r:l de ordem O tn\·esumento
politica toclu:stnal para o Pais. Com efeito. e imprescmdlvel que possamos
sem cmmo pode tr:.1ZeJ' pouco ou nenhum bcneficto socraJ O crcscamento
_ diopor de uma politica industrial que valonze os segmentos matS

c;~ouco

I!

desordc:nado pooe ser to!o deleteno pouo1 a quaHcbde

qtmnlo a pobreza. ou

at~ m:u~

planel:lda pode tr.lZI!r novos e

processo de urbamz.;u;âo

A modcmrZJ.çâo desenfreaci.S e não

gr::~.vcs

Um e."C.emplo rnuato
\1\ 1do

... esse processo- comum a todas

de vufa

problem.lS económacos e soctars

!!ioquent~

pdo P:u:s

do que estamos .:uirmando e o
J pmlt

J5 socrt.:dad~

dos ilnos 50

mOCiemas -

~o

BrasJL

car~ctenzou·sc

produtivos. nuns compeiJUvos e com possibilidade de uscguru mator

ofena de emprego. Esse esfor;o do Governo

cemra~ po<em.

preasa

tnduzu-se em aç1o c:onc:ma e ma1s agd. a fim de evow que Estados e

Munoc1p1os. na al15énca de uma defunção maos clara das prJOnda.des para

o setot tndusmaJ. aumn·se nunu comda de$enfreada e uncJon.aJ parn
atratr tnvesmnentos.
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Isso e o que \·em ocorrendo, S!!nhor Presidente. Senhoras e

.

Senhores Senadores. em relação a mdUsma automouva. com Estados

lmcuisJon:Iao. t:nm: outros fatores. pei01 estõ1b1hdaae monctatiJ.. pela.s
m•uor~s rJcil1daq:s na ootens~o de tin~nc1~memos p::u~ aqUISIÇi!o de

como Rio de Jane1ro. R1o Grande do Sul. Mmas Gc:rats. Parana' c__ i!te

~~rr__E~~-~~·os __e_ _p_~~ _ d~s~nvoi~~_!!!_CE_~o

Gotas a-avando uma luta sem treguas para levar pilr3 seus temtor•os novas

...:onstnUIOJ. p~los :lrr~s

fiibncas de automovets.

Essas

Acossados pela 3g:ravamento do desequliibno fiscal - e.11
conseqUC:nc1a da estab1hzaçào monctana- e peta pressão SOC1aJ·por Tnats

empregos. os govema.dorc:s orC::recem fmanctamenlos maas do que:
vantajosos e mrenmnave1s subs1dtos na tenuuva de aua1r mon~doras
ameia não c:stabefccuias no

P<JIS

ou novas pianras mdustrlats da.s

montadoras que aqut Ja operam. Sem proceder a uma avaliação realisu. da
relação custo-beneficto dos favorecJmento.s que colocam a dJsposl.Çâo

desses emoreenci.lmentos. os. Governadores

parc~c:em

matS preocupados em

fazer seu marUung polmco. uuhzando a tnstalaçào das novas fábncas
como mstrumento para
favor da

g~ração

~r

prova a opmtão pubhc:t de seu empenho em

~\pressa

torno
.•.'m

n:l alt3 relação

d~ ":)

cautela muno m;:uor na conccss3o desses benctictos Em pnmetro lugar. p
que cumcrc desucar e a flagrante des.necesstdade de concedei" tarua
proteç;lo a ~sse ramo tndustrtal. com o fito de atr.lt·lo p<lta o Brasil. isso.
porque o Brasll Ja sena desuno narural para essas mdUstnas. no aruat
momento. mdepenaememc:nte de qualquer mcenll\'O

"omumur:lts

v1er:un

penmur

o

lrabuam~

por \'etculo. atualmente snuada em

habnantes por \e"H:ulo Essa rel3cào e muno ele\'ada n5.o apenas

f.:Omt~ar::tcào

com

~s

i!Xlstentes na Europa. nos Estados Umdos e no

JJcj\] - vnae se encomr::am t;xas aue oscu::am entre !. 5 e
~IC:UHl -

m::ts

iltl!

mesmo cm

:.:onomu:J m.J.IS oroxtma

J

comoar;~Cj,o

nossa

~o

~

habitantes por

com patses de realidade socm-

:\1c::ot&co. o md1ce e de um vetcuto

p.J.ra cad:1 7.5 habuantes. r! na Argcnuna. de um para cada 5.5 habnarnes
'a a\·ahacilo da Anfa ..·eJ. constderadas

ilS

··c:lractensncas do mercado

br:lSIÍr:tro. r!ssa re!aç:io tenae a melhorar muno~ rnc1ciamente··
~âo

A anahse m:us cntenosa ·do presente e do iururo da mdusma

J!teracócs

dc:sen\Oh 1mc:nto do potel_lctal que o inacado brasileiro ;a encerra.\'a.

de empregos

automobthstn:a no Brasil e no mundo. contudo. levara a recomendar

da chamada linha poe_ul:u

de mtl <.:thndrada.s

c: a toa

t...lUC:

alguns anahstas quahficilm a potencial

oras1ic:tro. cm termos de mercado. como "tanwuco ·. chegando a apontilr
,, Pats ~amo um dos ma1s promJ~sores. !!Ir. todo o mUncio. para a venda d~

lUto~on!IS. t:ll ~.:amo ocorre eni: r~laç;lo a te!t:r'Onla celular e

J

telev1s~o

por assmatura.. consnnundo. esses três. setores que ter:\o enorme expansão

nos prox1mos anos. A rcdlstttbutç;lo de renda decorrente do Plano Real.
fro~~

por s1 sa. provocou uma verd.adetra explosâ.o automobdisuca. A
nac:tonal de veiculas vem apresentando creSC:tmcnto de ma.15 de

./

.f:!1o ao

ano. Apenas nos·dq1s pnmetros meses do Plano. em 1994, o trafego da

O falo e que os mercõldos automob.litStlcos dos pa1ses ncos Ja
!S.t.io SOlturaaos. não havenao m;:us espaço pa.ra a. expansão dolS vendas

cldáde de São Paulo 'cresceu u~a Campmas em u:nnos de volume de
carros Nada menos de 300 md vetculos g3Ilharam as ruas.

Par esse mou\'o. busCJ.r os mercados emergentes para se mst.alar e a un1cJ

Alem desse cobtçnel mcrcodo m1emo. um outro fator

altemaU\'a das montador::as se pretendem conunuar crescendo. Tanto 1sso

deteimm::ante para tomar o Brasll um des1mo natural para os

c verd:Ide que os 50 mllhóes de automove1s produztdos no mundo em 96

mvesumentos da mdustn3 automobllisttcól c: a tnserç:!o do Pais no

rc:presenum n3o ma1s que

73~-.

da capactdJde proctuuva mstalada da

mdustna automob1hsuca :-.ia Amenca do Nane.
s~tor ~ d~

Esses

3

cacac1d.ade octosa do

:t%.. na Europõl Octdentõll. de: .33%. e no Jap:\o. chega aSO%

rnerc:~.dos

encomram·se rm remu;:ào As vendas de carros

"l!~o_s~

~ercosul.

A soma das demill1das de Brastl. Argcnuna. Uruguai. Paragua1

.:. no fur_ur_'!_ p~ox_tfl!_o~ f_h!l~~-~ -~~~~:'_1~ gera ~-~cala necessa.na pma

v1abthzar novas tnstalaçóes e amphações da$ tnstalações fabns Ja
__ ex~~~_f_!_tc~.

tepresent:J.m apenas a subsutu1ç;:lo dos usados que Ja esgotaram sua v1da
mi Sâo na crt:SCimento hquado nas vendas

Ponanto. o Br:l.SII Ja era. como 01tirmamos antcnormeme.
dcstmo nõltural

Ja no Brasil. a snuaç;io. em tennos. de merc:u:io. e oposta. E o

novo~

~

obng.atono dos no,•os anvesumcntos da tndusuaa

ilutomou,·a.. sendo rsse ap:cn;:u o pnmcno monvo a comprovar o c:qutvoco

propno Pres1aeme da Assoc1ac;.1o NaCJonal dos F3bncantes de Veiculas

repr,esent.ldo pelas

Autom01on:s - .1.nlil\"ea ouem admue. em mau:na pubhc:1da na Gazeta

Gl>,·emos Estadual:

pol~t!C:LS

_de polpudos mcenuvos patrocmadas pelos

\1t:rconul ·:'.o d1o 3 de .Julho "O merc:tdo de automovets e o granae
p;anmomo do BrJStl na atr.u;ão de mvesumentos
cnud:td!!.

J. ct:m:lna~

Infelizmente.

Segundo dados dil

nJCIOnJI cresceú de 960 mil \'etculos em 1991. para

4uase 1 l mtlhão .:m 9~. ~ua.se 1 6 mtiM.o cm '1-'. ~ 1.8 mlihilo em ')6
Esse crc:S<.:!mcnlo vcmgmoso. de qu0:1se 100% c:m :!penas cmco anos. fot

Senadores.

Senhor

Pn~sJdcntt:.

nesses eqUI\OCOS _mcorrcr:Jm

F::deraç;1o A tormõl
par:t JtrJar uma

~ncontrõlda

Senhor.IS
numerosas

c

S..:llhot:..J

Umdadcs

.1:.<

pelo Go,·c:rno a~ um Estado da Rcgaàa

montador.~ t~~ncesa

fot a pamc1pac;ão socJeta.na de

~IJ!

40~0
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no ctlprr:J.l ~ a doacão de urn terreno no valor d~ I:: mdhóes de dolares. O

mrnuna de andado com a analise dOI re!tÇ!o cuslO-be:neticro doS

n.cgoc1o ~em rendendo vtva poiCmtca. com aspe~ cnuca.s da opostçáo a

lll\-om:.,.,.IOS o1Cno:1dos. Num dos ecntr.IIOS enne Governo Estadual e

esse Govem~. Um .Estado da Reg1ão Sudeste cnou um fundo denominado

I"IIOI!Wior.L canstclmrtdo-se que a nova

Fundo de Desenvolvimento de !ndU:Stnas Esuate2teas - Fundiest. com o

lrll>aiho • que o CUSUI doo IIICGII,_ prarrudos· ,.lo Go......, asande:a.

qual conseguiU levar para seu temtono a nova fâbnca da Mercedes-Benz.

no rmrs <CifiSCn"ld<n dou prcm6es. a .500 m1lhócs de rars. 11 rnduidc>S

-

'

Bbnc& otereccrl J.JOO poslOS de

Uma tcrcetra Umdade da Federação consegutu uma fábrica de cannnhões

os ""'""'""mos c-. ....,. nqmws. as rsençOes mbUranU e as obnlS

e ôntbus da Volkswagen. oferecendo a postergaçáo por cinco anos no

llsicas. chepromos aa olmllda .......... de lU 1111!raJS par ada postO de

pagamento de 75% do !CMS e a tnfra-esuurura na potu da fabnca. Ouua
fot amda.
~ndusmas

~Is

longe. cnando um programa especafico para atrair

automobllisucas. o Proauto. Trata·se de uma liilha de credito

baseada no valor dev1do do ICMS.

nbalho.

O Sr. Ramez Tebet - V. Ex' ma permite um
aparte/~

O.SR....IOÃO..BOCHA - Concedo um aparte a
, V. Ex', nobre Senador Ramez Tebet

Mas entre todos os negoC:tos. o mats contestado tenÍ stdo

aquele envolvendo a Gc=neraJ Motors. Confonne os termos desse acordo.

o

Governo do Estado emprestara a empn:sl. todo o diobeiro nccessano a

sua mstal:aÇ:âO finca.. no tcr.a.l de JJS mllhOes de rea1s. n:pn::sentando m~~is
do que o total dos ia ..stimealOS rallzados por moltH Ülldos em

1996 Desse valor. a GM embobllu uma part%1a de 25J mrlh6es de

~

.mes mesmo do 1n1c1o das ob<u de taA~~Ienacem do t<m110 O
emptesuma denta ser paao cm dez anos. apos cutncl&....de cmca. Sobre o
vaiar rumada.

1 en'IQn:Sa

papza JUIOI de 6% 10 ano. MM q••lqHf"

conulo m•••"riA. Pu. que se f.oc:a uma Ideia do que ISSO rqnscma.
but:l lembm que os empresumos mars favonveiS do BNDES cobnm
<tlf1<Çto

monewra matJ JW1>S de 9.6% ID ano
Alem de p111111r empresllmos super-subsrdrados. em a!IIJIIS

Esudos o Governo p:rpra rodas as obru de rnfra.auurura pua a
consuuc~o das

fibr&QS e nws os acessos rodovtanos e ponu111os. E IS

varua!ens n1a ponm por li. No r::aso da GM. 111tmormaue cnaóo. o
Esmdo finarw:wa. clurame 15

anos. o capual de

Jl!rD da em~>RU- no

oqwvalent< a 9% de seu fannma!UI. o que devera ,.pn:senw ana de
I00 milhões de ..,. por ano. a semn paiOS ..,.
tneelliiVOS atmder•oe-la 01< O 1110 de

J•,_ •- cernçt•. Os

20J6.

Um dos contratDS entro Estado e IIIOIIlldcra redundou nlo
apenas em coruaaçOes politicas. III&! wnbem em oçOes Judícim. Um

buscou-'""'

parudo dlai'OSIÇJD
sucesso- a Jusuça pua 11:m1t publicos
os ...,.,. do nqocro. que o Governo da Est:ldo ......"'! nwuer .... srcrlo
Uma outra açem,.ç.2o pr""'""' prOCUIV o Judícürio ......._...._....
pua dcnuncaar o que considera -c:/wllql:m- da IIIOIIlldcra WIQUO..,.,.
a camwudade local.

Coma J'

mentiOIIIIIIOl.

Go\ emos Esta.du.u.s no conader
outDmo,~s

o move!

JXU!Cipal

tantoS benef~etos ~

e o de:se:Jo de favorear a

~

da IW> dos
monl.ldotas de

de emprqos. Mas. ccmo

wnbem JO tMmos oponunrdade de retmr. paroce n1o ter havidO um

O Sr. Ramez Tebet- Nobre Senador João Ro-

cha. mais uma vez V. Ex' vem à tribuna do Senado
para abordar a questão dos Estados brasileiros. V.
Ex' continua coerente na defesa da uma das bandeiras, que é de V. Ex' no Senado da República, ou
seja, a da eliminação das desigualdades regionais.
Quarllo à questão dos incantlvos fiSCilia refentnte às
montadoras, em função da recente medida provisória que procurou beneficiar os Estados do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste, alguns Estados dessas
Regiões fiCillliiTI inteiramente incapacitados de obter
os benefícios dessa legislação enviada pelo Presidente da República ao Collgresso Nacional através
de medida provisória. Por quê? Porque alguns Estados, como, por exemplo, o meu, Mato Grosso do
Sul. endividados, buscando aqui recursos para pagar o funcionalismo público - que agora começa a
se regularizar ·, não poderio competir com outros
Estados que têm condições da oferecer essas vantagens e esses empréstimos. Positivamente, no meu
Estado. ficamOs em desvantagem porque não tinha·
mos condições de oferecer incentivos que competis·
sem com as out~ Unidades da Federação que,
momentaneamente, estão em posição econõmico·fi.
nanceira mais privilegiada. Tanto Mato Grosso do
Sul quanto óutros Estados da Federação estão atolados em dividas e com dificuldades até mesmo para
pagar a folha do funcionalismo. Lembro a V. i:xl que
essa matéria será objeto de uma emenda consütu·
cional, que está tramitando nesta Casa, apresentada
pelo Senador Waldeck Omelas, da Bahia, que procura transferir toda essa matéria para a competência
do Senado da República. Essa é uma matéria altamente controvertida, que vai eJ!igir de nós outros um
profuOdo estudo para que possamos encontrar um."l
soluçio que realmente atenda aos interesses do
Pais eomo um todo, a toda a Federação brasileira.
Parece-me que o Senado da República, como Casa

Agosto 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

da· Federação, poae. con!orme temera-me o nobre
Senador Bemarao Cabral, corrigir os rumos dessas
distorções eXIStentes no BrasiL l.an;xJ uma outra
tese: a necessidade de retomarmos ao planejamento, que é de fur.damental imoortáncia. Outro dia.
quando homenageávamos a figura do e)(·Presidente
Ernesto Geisel. dizia que, tanto quanto àquela época, hoje estamos com a moeda estabilizada. o que
toma mais fácil termo~ um planejamento nacional. O
Projeto Brasil em Ação está ai. Ainda hoje ocuparei
a tribuna para falar a esse respaito. Mas, em verdade, esse planejamento nacional precisa ser eletiva·
mente retomaoo a iim de ordenarmos a Federação
brasileira. No mais. gostaria oe cumprimentar V. Ex'.
.O..SR...JOÃO..RDCHA - Nobre Senador Ramez
r. ·:~e~. os apartes de V. 8c" aos meus pronunciamentos têm sido irr4Xlrtantes na medida em que acrescenIam informações. Realment9 temos que despertar 0
nosso Pais para essas desigualdades gritantes. E
exa colocou muito bem: quando existem incentivos no caso das montadoras. eu. pessoalmente, sou totalmente contra. pois existem outras prioridades para o
nosso Pais ·, esses incenlilros continuam concentrados nas regiões mais ricas. nas Regiões Sul e Sudeste, exatamente peta incapacidade qU9 temos, devido a
esse desequillbrio gritante. de participar e concorrer
com qualqo.wr uma dessas Unidades.
O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR • .JOÃO ROCHA - Pois não. Ouço, com
muito prazer, o aparte de V. Ex", nobre Senador Jeffer·
son Péres.
O Sr. Jefferson Pén1s - Nobre Senador João
Rocha, c;eio que o Senador Ramez Tebet tem razão
ao lamentar a falta de alguma forma de planejamento para o Pais. Refiro-me a um planejamento de cunho orientador de investimentos, de articulações, de
ações de-governo, para evitar as coisas indesejáveis
que estão acontecendo. que V. Ex" aponta da tribu·
na. A guerra fiscal, por exemplo, essa guerra quase
suicida entre Estados da Federação, talvez passa
ser corrigida com o projeto do Senador Waldeck Or·
netas. No caso da indústria autornotiva, Senador
João Rocha. são altamente preocupantes esses ln·
centrvos e vantagens concedidos pelos Estados do Rio
Grande do Sul e do Paraná a essas montadoras, alguns dos quais nós flem sabemos. Senador Rainez
Tebet. porque até ho1e c Governador Jaime Lemer se
nega a revelar ao Senaaa, em termos dó protocolo, óacordo secreto lerto com uma das montadoras que lá
se instala. O que e p1or, Senaaor João Rocha. é que
um recente estudo da respeilamlíssima The Eeono.;

v.

3!i.!

miat, do mês passado, revela que a indústria automotiva no mundo caminha para uma superoferta. Dentre
de dois anos, a capacidade instalada dessa montadora
no mundo será muito superior à demanda do mundo e isso fatalmente irá acontecer no Brasil, onde já temos mais de vinte montadoras. Amanhã o Presidente
irá à Bahia para lançar a pedra fundamental de uma
empresa coreana que lá se instalará No ritmo em que
vai, com esse excesso de incentivos e montadoras
chegando quase todos os meses, daqui a dois anos
vamos ter quebradeiras de montadoras, com todos os
'efeitos negativos para a economia do País. De forma
que me congratulo com V. Ex' pelo seu oportuno pronunciamento.
'
..0-SR.::úOÃQ..BOCHA- Também congratulome com V. EX" pelo conhecimento que tem sobre a
atividade automotiva no mundo. A capacidade ocio·
sa hoje existente é muito grande, e V. ~ colocou
bem que temos que eleger prioridades para este
País. Na verdade, já está passando da época. porque o investimento que não é prioritário, que não
lem um resuHado econômico e social não gera benelrcios, gera somente problemas.
O projeto do ·senador Waldeck Ometas, real·
mente, é muito importante, não para as Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oesté; mas para o País
como um todo, porque se uma região vai muito bem
mas o restante vai mal, isso é ruim para todo o. corpo, para toda a unidade, para todas aqu<:ias partfculas que formam o todo.
Então, o Senado deve assumir essa responsabilidade criteriosa de gerar incentivo onde for necassário. Talvez V. ~ não saiba, mas a indústria automotiva, esses carros que chamamos de populares,
de mil cilindradas, praticamente não pagam imPOsto
hoje, como ICM, IPI; no entanto, os preços não lo·
ram reduzidos, continuam subindo, como aconteceu
com os tratares. Todos os incentivos dados vão mais
para o bolso das montadoras do que para o beneficio do cidadão, que seria o beneficiado lá na ponta.
Esse estudo com o Presidente da Comissão de
Fiscalização e Controle está sendo feito com muito
critério, exatamente para o aliado mostrar ao Governo as falhas, onde está errado, o que precisa ser
corrigido, porque esse e o -veri:ladeii'o-aliado. Aquele
_CIUtUf_ca_ g_(!eren9os6_ªgradar realmente não acrescenta nada aos interesses maiores do nosso País.
O Sr. Lauro Campos - Permite-me um aparte.
-senador João-Rocna?--u

.O SR• .JOÃO ROCHA- Concedo, com muita
satisfação, o aparte a V. Exi', nobre Senador Lauro
Campos.
O Sr. Lauro Campos - Quero congratular-me
com V. Ex- por tratar desses assuntos tão importantes. Em relação à indústria automotiva, tenho uma
preocupação constante e diversas vezes já me manifestei desta tribuna. A última vez que falei sobre
isso referi-me também a esses dois artigos da The
Economist, que se chamam •o desastre automobi·
lístico•. Realmente, são cinquenta milhões de unidades produzidas no mundo, sendo que a capacidade
instalada é para 67 milhões de unidades. E a própria
The Economist se refere a um fato que não me
canso de repetir: é que nos anos 50 aconteceu algo
semelhante. Nós não precisávamos dar os incentivos, os estímulos, as doações, as isenções que foram dadas a essas indústrias. E tantas vieram para
o Brasil atraídas por esses estímulos excessivos que
três delas, no início dos anos 60, abandonaram o
Brasil. Não havia mercado para a Hilma, para a DKV
e para uma outra indústria, que saíram do Brasil por·
que perceberam que não havia condição de sobrevi-.
da da empresa.
~ÃOROCHA- A Chrysler.
O Sr. Lauro Campos - A mesma coisa vai
acontecer hoje. E é tão açodada essa mania de instalar no quintal do Governador uma montadora que a
Kia está falida fá na Coréia do Sul e está recebendo
na Bahia os maiores estímulos, os maiores incentivos. Nós estamos inc-.entivando :ndústrias falidas. Só
isso me parece que é suficiente para mostrar a ultrapassagem do limite da normalidade, o abuso e a falta de seletividade que nossos Governos permitem, a
ponto de consentirem que fato dessa ordem esteja
ocorrendo. Muito obrigado, Senador.
1'),:69 'OÃO.$IOCHA- Agradeço o aparte de

V.Ex'.
O Sr José Alves - Permite-me V.E:Ji.! um aparte?
Orr8RrdOÃO-.ROCHA ..- Concedo o aparte ao
Senador José Alves. Peço à Presidência mais um
pouco de tolerância, pela importância do assunto.
Logo após o aparte do Senador, daremos seqüência
ao pronunciamento, que não será tão longo. Como tenho usado Tão pouco esta tribuna, tenho certeza de
que V. Ex- será um pouco mais tolerante. Obrigado. .
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- V.EX"
terá o tempo necessário para concluir o seu pronunciamento.
,
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Muito obrigado, Sr.
O SR. JOÃO ROCHA
Presidente.
Ouço o Senador José Alves.
O SR. JOSÉ ALVES- Senador João Rocha, o
meu aparte será breve. Quero apenas hipotecar minha solidariedade a esse tema tão relevante que
Ex- traz, hoje, para a discussão deste Plenário. Entendemos que. neste momento, o planejamento estratégico do País passa a ter uma fundamental importância porque estamos dentro de um plano de estabilidade econômica em que faltam recursos para a
área social, para a saúde, para a educação e para a
segurança. e não podemos permitir que se instale
uma verdadeira guerra fiscal entre os Estados, com
verdadeira lesão à economia e ao desenvolvimento
do País. Parabenizo V. Ex' e hipoteco minha solidariedade ao seu pronunciamento.
0 SR. JOÃO ROCHA'- Muito obrigado, Senador.
Continuando, Sr. Presidente:

v:

Se e que

IStO

serve de algum consolo. podemos reconhecer que

a generoszdade de nossos Governos Estaduais não e uma exdustvtda.de.

em

~ermos

mundoaos Unidades da f ode ração eso:adun1<lense andaram

tnlhando o mesmo camonho. Nenhuma delas. contudo. (ao tao longe. O

Estado do Alabama pagou 170 moi"dólarcs por cada emprego gerado pela

Mercedes Benz. A Carolina do Sul amou a BMW concedendo-lhe 79 moi
do!3.res por posto de Uilbaiho criado. O Tennessee desembolsou 11 m1l

dólares por cada empregado que a Nrssan vzna :s conttatar. O Ohio deu
mcenuvos a Honda no valor de 16 rmihões de dólares. e o Kcnrucky. a
Toyota. no valor de l25 milhões de dólares. Entretanto. vale ressalw que.

embora tenham ficado muuo aquem do recorde brasdeoro de 500 mdhOes
de reats -ou 385 m1i reats por Posto de uabalho -. essas 1mctauvas dos
Governos Estadua1s none-amcncanos redundaram em escândalos e no
encerramento de algumas carre1ras pohtlcas
Sc=:nhor Pres1denle. Senhoras e Senhores Senadores
Se. de fato. a grav1sstma questão do desemprego deve estar no

cc:nuo das prcocupaçaes dos homens publicas. não devemos esquecer qt•e
as modernas fãbncas de: automovc:ts. com munas robós e tndtces
altzssJmos de produttv1dade. oferecem cada vez menos empregos. Os
porta·vozes do segmento costumam alegar. em seu lavor. os empregos

mdtreros gerados nos sc:tores de autopeças. venda e pos-venda. Mesmo
!!Sse argumento_ no_ enr.ant~~}~

quesuonay~C

Uma pesqutsa que med1u a

capacidade muiuphcadora. de mAo-de-obra de 41 setores da et:onomta
nac1onaJ classificou a mdústraa automob1hsuca em Io• lugar Na pnmc:1ra
colocaçoio - o que para nos- nõ!o constitui surpresa - ticou a agncuitllr.l
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E canunua o penodtc.o

Em segundo. tercetro e quano lugares classttica.ram-se os ramos de
confecção. moblilano e consC1.1ç~o ctvtl. ·

.. Alem c.a.s vantagens ;a oferecidas as.
monuaor.u. o banco de: tOmemo c:-sLltJ.J coloca agora a
disposição das multJnaclonals do setor uma generosa
hnha de creáuo. com tax.a.s de JUros menores que as de
outras linhas oferecidas pela :nsutu1câo...

A verd:!de e que a guerra desenfreada por mvesumentos
travada

pelas

Unidades

da

poss1btina

Federação

as

empresas

automobJhsttcas terem custo zero na msutaçiio de suas fabncas

Acerca da

Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Senadores·

Jusuficauva Utilizada pela Insntutçao de que. por

ser cons1der.ldO de 1nscrção lnletnacional. o sctor automotlvo pode pagar
O propno fato de o Poder Pú.bhco conceder tamo mcennvo a

tinanc1amencos segundo a tax.a obtida a pamr do custo da captação. pelo

um segmento mdwtnal1a estabelectda e robustectdo no Pais e altamente

BNDES. de recul'3os no e:uenor.

cnucavel. Esse fato e ameia ma1s crmcãvel quando levamos em conta que

log1ca Irrcfutavel

esse

segmento

prectsana

fazer

novos

mvesumentos

no

il

Folha quesuona com canststêncla

Pats

mdependentemente de qualquer zncenuvo. tendo em vista sua sttuaçâo de

..Ora. se as emores.as do setor s.1o consJderad.as
de ·msercãa mternactona1'. por que njo de1xar entao

mercado no resto do mundo No entanto. cnt1cas ameia mats severas

que elas captem por s1 mesmas recursos no mercaao
global?"

devem ser fcttas a ausCnc1a de c:luteias na concessão desses bc:neJictos.

Refiro--me ao

liato de que.

ao negoc1arem com as montadoras.

E prossegue. com a pergunta mats relevante.

os Governos EsL1dua1s não cutdam de se precaver contra a possibilidade

..Se a JUStltic.auva para untas benesses feder.us e
ouua.s tantas oferec:d.ls por Estados r;: a. arra.ca.o de
m\'esumentos. con
exphc.ar que o Governo se
anr.ec1pe e ofcrcç:s ;uscuneme os recursos que sua
pohuca mdustnal sena. c01pa.z. de. por s1 mesma. uazer a
economta do Pats"'"

de encerramento das aU\"Idades das empresas. g:aranunao os mcenuvos

sem ex1g1r, em <:ontrnp3ruda. o compromisso de produção de uma

detenmnada qua.nudade de carros par determmado penodo de tempo
Levando-se em conta as antecedentes das empresas do setr.lr. essa cautela
sena de tOáo recomendaveL

Senhor Pressdente. S!!nhoras ~Senhores Senadores·

A General Motors por exemplo. abandonou a Cidade de Flint.
Com efeao. esse quesuonamenlo

no MiChigan. na decada passada. provocanao devastadoras consequências
sociaiS e económacas Poder-se-1a ate argumentar que a trad1c1onal planta
de Fhm esra\"a obsoleta. mas a unadade da Volks\l.agen na Pensziváma náo
estava. e. mesmo assJm. a empresa fechou suas porus. depois de ter
receOiáo muhões d~ dotares et:'! mcenuvos A un1dade da GM em

Yps1lantJ. no M1ch1gan. receoeu

~neric1os

e· da maJor relevã.ncla. Sob o

prete .... to de a.tra1r m\"esumentos . .o Poder PUbhco

~caca.

c:Je propno.

1nvesunoo para as empresas pnndas. quando sua praocupaç:ao devena ser
a detimçâo de uma poli.#.:a mduSC'lal coerente. c:spaz de. por St mesma..
rr.:u:er recw-sos novos para dmamtzar a economta nac1onaJ..

fisca1s per maJs de dez anos.

ate que. s.em av1so previa. resolveu mudar-se p:tra outro local Como se

Quanto a esse aspecto da Jmport.incta de mclu1r-se o n:gtme

pooe ver. n.!o ràltam mottvos para que nos preocupemos com a mcuna

auwmouvo no bojo de uma pol111ca mdusmal de cunho geral e muuo

dos Governos Esta.dua1s c:m acautelarem seus mteresses. em face da

esclarecedor fazer·se uma comparação entre

possmJJJdade ae as montadoras ilur"enrem todas il.S vantagens orerec1das e.

Federal quando da pnmetra gr.mde onda de mvesumentos cJS montadoras

~ntáo.

SimPlesmente encerrarem suas aU\'Jdades
Lamentavel. ouuoss1m. e venricar que a Governo Fc:deral. ·

atem ae ommr-se na coordenação gerai da pohuca mdustr1ai para o Pats.
miCl:lll\ a que ev1tar1a o enfrentamento fr:au!cld.l entre os Estados.
~ngross:J..

e!~

propno. o cabedal de rJvorectmentos InJUStificados a

maustrtil auromobihsuca. A Folha

d~

J

conduta do Governo

na .Pats. na dec:J.da de 50. e sua conduta ho.re Es.sa compar.J.çáo e o objeto
pnnc1paJ. do hvro De JK a FHC A Remvençdo dos Carrol. uma caletãne:s
de artigos orgamz.ada pelos professores Gl.1uca Arb1X e Mauro

Zalbov1ctus. do Departamento de Engenh:sna de Produç:ilo da Escoia
Pohtecnu;;s_ da Umvers1daàe de Sao Paulo

S. Paulo, cm eduonal publicado no

Para os professores. essa comparação e da ma1or pertmtncta.

dra -+ lle 1unno. fJ.Z curo quesuonamemo da cnacio de nova hnha de

na senudo de melhor avaliar-se o atuai regrme automoU\'0. tmplanr.ado a

.::--!!ano ao BNDES para oeneric1ar o setor Sc:gunao o prestigioso d1ano.
Jorove-se ou não o reg:tme automou\'o aerimdo pelo Execuuvo. "J.- Uitimõi
.. lli!'Cisjo

oo BNDES p.lrCc:c: tr- alem do que e rnzoave-1 e-mesmo legmmo em

termos ae pnv1legtos a setores cons1deraaos pnontanos pelo Governo ·

;:Jlillr

do 1n1C1a da presecte dêc.:tdJ Na deaaa de 50. quando da pnmetra

-,mã_a_ãc! riligtãC:iO-àe--Jrl\·esu-meritOS O:iS úidU5iil_;l.S_3Uú)ffi-oÕifJ-Suc:i.S.- !Õ;:~
ne~oc1ad.ts

entre o Esuao r: :u multlnJ.CJOn.J.tS aucstOes c: omo rOrmac;jo de

màõ--de-Oófa.. que tipo-s ai! vetCUiO-s -ser1am prodUiJaos. locats de produçâo
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e outraS Para o Professor A.rbtx. tamberÍl docentl! na Oepanamemo de

Jbsurd::a desses tncenu\·os tm munas casos e a rãha di! caut~ta oue cercou

C1éncta Politica da Umvers1d:1de de CamomilS. "houve. nos anos 50. uma

sua. concessdo Anahs3mos. ;unda o equrvoco que representa

vts!o ststC:mtca da tndusma automob1hsuca no desenvolvimento do Pais.

tnsercão do reg1me automou,·o em uma pohuca andustnal

ao contrano do que acontece atualmente ··

desen\:olnmenio de c.sr:uer..gJobal. com a consequemc coordcnaciio pdu

Um dos ensa1os consta.ntes da obr3.. de 3.ul0na d.1 brasliJan!St:l
Helen Sha.ptro. professora da Umverstdade SJ.nta Cruz. na Cahfôm1a.

mostra que

dC"

o.!

Governo Federal dilS neg:ocaações vtsando a msr::l!aç<io das novas rZlbnc:.l!.
No .rot:lnlo. outros mouvos. de c:uater mats geraL mdJc:am tambem. e com

aguai \·eemenc1a. ~ ltr.lcJonahd:J.de dessa pohllc:l de Jncenm•os
E IMilcrcdlt.l\el.

..3 partir das diSposições estr.lteg. ..:;u do Estado
brasllearo. a tmplantaç.to da tndustt'la :-os anos 50 fot
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mtroduçâo de regimes de rodtzto pam sua Clrculaçilo
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ar~menum
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o::s.s

rt:'!kxo dos acoraos .:eJI!orndos n:1s câmaras

91:. fl!\er~mo de ~3

~-------

prc\·zs;lo ~e methorl3 do auJaro

nas mostr:J.m

.J.tr.: o .1nu tl!! I 1)'-~::.

J'

our: sr: rortatecena cm -1-t

.ser oroau:wJJ:L SI .! mu umcJaes. L:memavelmemc!.

bJ.txou .10 CJ.Wrr...:r

mats umJ \L'7..

~m:tos

m1lhàc:~

J

porem :o ~roauc!o ·.-oiiOU

14~- i 581.-J
!99:'- I 6::9 O
14%- I 30~.3
!~u7,.lt~ ,, mCs J.: 1unnn,- I

d~

:nocer::taJ recuper.Jç:j.o. com

•H!::.Cf\:).·'iO:

~

c

me1o

~M~

':!! m.iiS-Je:3:-;:n·:-I~Uilz-..::zdcs. ;L.:ndi!;1CJa

4U3!100 Cí-.t.:gJr::tm

J<lR'i- I 013.3
!';)~fi_ '-1!4 5
1001- 'it;O
109:- 1 o73.Q
14~;-1 ;91-1

<-'~t::t!;n.l.JO!lo

199'

meno5 de um tere-o l.la me!r.cr 171Jr:J n:stom::.. .:mng1aa cm 1986. d;: b9

i9S3- 896 5
7
1'185- 'Ítjó 7

198~- ~ó~

~.:amo

~gosto
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Jo~or.

..:u ,) lr:lb.llho

9S6.

J~ .JU~C:

~ ~~q~QJ_~gü_g~-!_~QJ_u_Çhl::r.i:_· :ii~!S ..t..:~_r ~

::.:

t

~mre

~u_ç:_.W d~

JUlO\'el<:uios

I!'

I 60 m1i pessoas. h no

rriiJhjQ d;: umdades emore2ou

~~ot:nas-IT.J _nW_~'j_sn_J.s_

11.)1-l~-;:.:
jo,ll.lJ-5[~~

t~•~l:'-

:s:;

I LI•IA- : : . :
"_lJ~

11 11..)7 I ,l(L' l) fn~'> LIL" m..11111 -

Essa s.ene numenco1 c:v1denc1J. de m:meJra muna clara

J

.l

proauçào d~ m.:!aUir.3s agncol:lS desau

si:'u patJ.mar mJtS DJt\O. t~noo saldo das

lJ.bncas

,._.rr.: u

'.üffil'r'J

......

J-...:.IU\ t!'ICU!OS

pfodUZIOOS

,':TI

:15

mceneus '-1\.H.ias C!.!' lO s:::tor agm:ota nacaomJl 010 ion~o aos UiumoS anOS
ubserve-'>t: '-1UC no ano d~ 19Q~

.!.:r-r.:.;c.;:;:·w-..

.::::.1 mil "mdaa~s.

l .r.

•.. •

•.h~·!!.)\.:.

..

c-mprr~:u.lo rnram pruduz1Uu'!l t -~-~. \ ('Jculu-.. m:us rio dobro que li'

anos 01ntt"~! '\J milü~t~:J"Ji:·r..luum.t•, .. -.:~.d':.J~ ..:.Jtomomzcs J. C\'oluç;ic
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101 muno semelhante Enquanto ~m I ~83 proauz1a-sc 1.7 maquma por

c.1áa ~mpregada. ~m
coxa~ment~

19C)~ .1a ~ram

)A milCUJnas por empregado.

o dobro' Cumo se pode \'er. d!!ODSIGlr nl!sse ramo mdustn:ll

.1

.k;;:_. ___ ·"'"'--·

ll.lUetJ.S IJ mstJ.IadJs no P::us. corno. por t:.'<emplo. a reducão de are 90°·Q
JJS

JitQuoms üe Import.ilCiio P\HJ msumos e peças D~Ss.l r'orma. alem do

da dt:manoJ. domestlCJ

laUI!CJmento

, lO PJ.IS . .lS aua1s estj,o 1moonando

J\'Jh:lr.

autorreJbliisuca brastleua ~

ilgora.

p01r.1

contnbutcão

J

da

mdusma

numeras. l!m malhares di! dólares. t:nglobando as exponaçóes di!

Por

ve~amos

derradeJro

os

numeras

relauvos

:~os

i~ J.o

ano de 1995, neste c.:::.so. os ult1mos Jados orectsos dtsoomvets Os
t:.~pressos l!m milhões de ao tares I! eng:roba.m autovetcuias

numeras estão

e milqumas agncolilS au_romom_zes

1983-.106.6
198.1- 311 ,.I
JQ85- 517.3
1986-576.3

1991-~.17~.9

1992-3.375.9
1993-2.965.1
199~- 3.138.8
1995- 2.864.1
1996-3 070.5
JQq71;ue o mes de maao1- I -102.1

num~:ros

mostram u .JcentuaCo cresczmen1o .Jas.

br.lSIIea~s d~ autO\~tculos

nos anos de":}() e 91 Em

199~

no

~r rodo

1987-656.3
1988-637.1
1989-670.2
1990-995.0
1991 -937.9
1992- 9+1.7
1993-967,1
1994- 1 310.7
1995- I 799.6

de 83 a 88 te o dechnro

melhor marca h asloracil. com

têu J.L

quase 3A milhões di! dol;ares
c:~pomcõl!s

;::\'esundo nas tnst.alacões de seus

ln\·esumemos realizados oe-la mdusma automobdasuca no PJ.IS. ret'enndo-

1983- I ~90.~
198~ - 1.751.4
1985-1.873.1
1986- 1.682.7
1987- 2.756.4
198~
3.191.5
'1989- 3 174.8
1990- :.409. 7

Esses

t:

paraut:s màusma1s

o estàrço de e:rtpona~. Vamos aos

aulD\·eaculos e de maQuinas agncolas

!!xport:u;OI!s

por \'eJcuJos. t<UT1bem estão

·~.:onmbumao para o aumento do dt:tic::t JS C"mcres:1.s aue t:st.~o cheganao

esper;mç:J de rcaucão do d\!se:mprego não 0:1rece muno sens:uo

Tentemos

ap:

Nns anos seguantes

1!.\1

manu\'er:lm·SI! sempre prn\lffiJ.S

.10

:15

p.:lt.:un::tr de 3 mdhOes de

dolare>

Essa sene nos reve!a o

e~pressl\o

aumento dos mvesumentos

realizados pela m~ustna_ó!utomobrhsuca no__P.liS_a

'jUilndo o mcremenro ior

pro~rmo

R_artlr

do ano de 1990.

;,. 50° C em compmção com o ano

:mtenor ~ovos áegr.1us foram g::~Jdos nos anos de 94 e 95. quando. por

m31S dLklS vezes. os volumes de mvesumentos sotTeram acrescamos
.\lo entanro. 1;,.1Jr di! c!.\ponJ~o'l~..·s l">úlad:smentt.: srgmtica. muno

pou..:o O que- tmoortZl de ::uo

I!

a\ JI!J.r :: O;JJ.lnça comcrcral do sc1or. E.

supenores a JO%. Dessa iorma. as m\·esumentos reahzados em 1995
foram 1. 7 vezes supenores aos eietuadas em 1989

nesse p:mrcuiJ.r. os d:sdos re-\l!l.lm qui! -. .rr:rurmc:io dt.: :lU!omove1s aem
llirdo um3 d:J.s marorcs r..:soonsa\1!15 od~· u.

d::J b01lanç3. ~:omctcl:ll

Infonnaçóes divulgadas oela rmorensa dlo conta de que o

blilSd~ara no penado mars recentl! Em I '? 1"-6. JS !ni[ielrtJ.ç"·.:.:i de vc 1cu· 1..,

\O lume de mvesumenlOS connnua em ascensão Esuma-se que: a medlil

superar::~.m ilS e~portaçót:s em ~ 18 mlil- lc~

1ltl

Llc dol.lrcc; ~ o ~-;_ ..... .:u.u rt:~.~-

JnuaJ par.:a esta segunda me~de da decJ.dJ. de 90 devera sltuar·se em lomo

Jno sern a1nda p1or. po1s apenas no prlm:.:1ro semestre o saldo neg:ou ,

de ~.6 bilhões de dotares por ano. montante tré's . .·ezc:s supenor a med1a da

lUngtu 6:: malhões de aol:.res Em numt.•ro de •:c:JcuJos. as 1mponilct1.:s

orrme1r.t .,,~tlde da dec.lCi3 c: sete •.ezes supenor a mc:dza de mvesumento

reahZ:ldas no pnmc:Jro semestre por montador:~~ com f:ibnca no Bras:!

.--;-~:r:Jí:fillt.:- 80. -E-IfnpQnarue

tdr::nn 80%~ ~uperzorcs Js rcHJ.S ~m

Jt>

1!-!UJI

pcnodo jo ano pilSsado O

30UI

ms:~ltar. porem. a JmpossJblhdade de

i::cmunar quat p.1rc:ela desses moniJ.mes corresponde a Importações

mcrememo do dctka tem prooorcjo Jm•il m:us assustadon no ~~:gmcn:o

d~ bens de C3l:Hti11

Je autopcc::tS a aeliclt iJUIOU d~ -1~ ;m!t:õ::s: de dolarc:s em ..Jo

nossa balança comerctJ.I -. bem como J.O remgresso de lucros ~

':Jf,•

:5:

=::nnaenaos ~mcnc.;-.

mtlhàt:s Je ~oJJ.rcs nos sc::s prúnc:tros m~s.:-S U.! ·17

Essa Sttuõlc:l.o
m:t:ntt\0~

I! ~.:onsequC:ncta u~

(;SCJ.TS oar:l JS monta<JorJ.s I.JUI!

o

re?tm~
~~

I!

automouvo

~ar.1nt1r

t:süo m:,tJ.tanuo e: Cõlf:l

outros Itens- o QUC: contnbUJ PõlC:l o dc:sequdlbno d~
Ht: ... ~cudos ao e:xtenor

-- Qoe o volume de mvesumentos e

":!:ar. o

~uc

t~xoresst\O

nj,o se poae

caoe qucsuonar e a etCuva .:onmoutcão t.lUt! esses
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mvesnmemos uar.lo .a· sotuç:lo JllS graYes problemas nacJonJJS. como o

..:om os recursos q-or: os lio\ c:mos btaau:us I!Stjo colocando a ~.Jtspos1çJo

desempr~g:o e J dc!SI gu.ih.ladt! regtonai

Jas muntauor.as '

:--lo que

nponunnb.de

~~

se retere

:1

quest.io Jo (!'mprego.

!íl

uvemos

\'l!rtricar. com abundànc1a de dados. Jue as montaooras

proou1ern cad:1 \'ez rr:ats \'esculos empreganao cada \l!Z menos oessoas

:~·~

btc P.::s
J~roncc~.m.1

brlhü.:~

<.1 t:~h:zro

rt:!'lconl!I..'U . .::n I \Nn. f'Or ! :·• .. do
Jolar~s

jl.!

\ rh.:.:JI.:'jO rara Sl.!'r

.:•.oon~mos

JU.!

Pl!3

do mun<Jo

nac1unal

,) Jno passado.

rna1s

Dos

.J7 ~

r.h:

3i 0 ~

rl!'stJH.Jram ..J..t \ l.!'nda ..1~ ~roauros agropct.:uanos Este :mo. a contncuu;;ju

No que concerne ao problema da desigualdade: regtonaL JS
perspc:cm·ils não silo miliS ah·lssarc:1ras Ate agora t'oram hablitudas ao

Ja campo Jo c:srorco

l.!t:

;..'•.ponacáo s~ra amua ma1or Isso. apesar das

harrc1ras mmsuticJ\I!ts ..Juc: sJo rmoostas aos nossos produtos. tJI como

re~tme :1utomom:o para as Rll!gt6es Sul e Sudeste I-' I emprcs:IS. mciumdo

ocorre t:om

montador:J.s.

emtdassemos os necessanos es:orços d1oiomat1Cos p'ara derrubar essas

fabncantes de auropeç::lS e tndusmas di! maqumõl.S

rodoVIanJ.S e agncolas. Ja o programa voltado para os Esl3dos do Centro~
Oeste. ~one c: Sordestc atratu.. ~5 cmprcsõls' Do montante de

i1S

Regtóes Norte. Nordeste c

Cc!ntro~Ocste

J'uc:u.

!,})

..:

unc;o-:. c

~;am~s bovmas e sumôlS So:!

JS

barreiras. não tenamos mJ1s problemas de deticlt na balanr;a comerczal

m\·esumentos esumado em cerca de 20 btlhôes de dotares p3li1 o con.rumo
do P:us. c;mer.l

tJ

E J3 que C'Stlmos i.Jlando de! 3grtcultura e de dtversu1c<:tção da

uma parcela

m.:nr·z de transponcs. não podemos detxar d~ refcnr um dos ma1s
de
~. :'5 btlhc3es de ra1s! Parn ° meu Estado do Tocanuns. · 1mponantes proJetas deste Pa1s. a Ferrov1a None~Sul Por que nilo
esocc1fu:-ameme_ estio prc\'IStos mvcsumemos da ordem de 31.8 m1lhóes
pnonz.o.r a conunu1dadce dessa obra fundamentaL que. ao cruzar o
de re:t1s Pm o comunro da Reg1âD Nane. as tnversói!S de\'erào ser de
terrnono nac1onal de pont.l a pont.:J.. fa\'orecer.:t o escoamento de nossas
-l5.3 m1lhóc1 .:le rea1s. Com certeza. não se pode d1zer que tennamos
sari':ls. com custo reduzidO. ass1m conmbumdo para o barateamento dos
tic.Jdo com .1 ~3RC' do le~a
preços Internos dos alimentos e pilr;l a ma1or compeuuvuiade de nossas
ex:pon.:~co~s

Senhor Pres1de-nte. Sc:-nhoras e S~nhores Sc:-nadores

agropecua.n3S 1

No que se
Volumas
~ue

3.

.J.firmar que: não desconhecemos a contrtbutç:lo

a mdustfl.l 3utomou,·a deu ao desenvolvimento naciOnal ao longo dos

ulumos .so .an~ O llUe dese.ramos ressalw. ilpen<J.s. e lJUe o desmed1do
m,·estunenro
~mo

recursos oubhcos pam mcenn\'ar o IOnalectmento desse

d~

dJ. rnoustn3

n~o

se ;usulic~

ref~re

tr~spone

.:.o

H1dro\·1a Aragua1a-Tocanuns. hganda

B~!em

fht\'l<tl. merece pnondade a

do Pa.r;1 a Aruanõ!. em Go1as.

obr:1 que depende da construclo dos eclus"' da Hodreletnca d< Tucuruo. E.
Jmd:J tendo em vrsta

il

tmponâncta de r1lcdnar o escoamento de nossa

produci1o agncola e :sumenur sua comoeuundaàe no mercado !!:<temo.
da ma1or rele\·âncJa a hgacão
chtleno~

d~

~

noss.:1 malha rodo\'Jana com os panos

e peruanos do P.acuicp. mecitante a construção da BR

17~.

mtegrodo a 36~

Isso poraue. do! um lado. e flagrante a necesSidade de dotar o
Outra obra

Pats de umil milUIZ ac:- trilnspones mats equ1hbroda. com um::t éniõlSI!'
muno m::!lor aos tnnscones

metro~rerro\•tano.

ma.rmmo e tluvtal. o aue

tepresenmra st~tiltlti\'J. ~conom1a de recursos e reduç~o do tão falado

cust!>"'Brastl.

d~

hannómco da

~u:! nj.o

oode c:m no esuuecJmento .: a üsma de!'

Lage:sdo. em Pa!m.:ss. Tocanuns. emcreend1me:uo tndrspensa,·el yara o
ad~au.1do

suonmento de energ:ta .:le-rr11:a aauc:la

~~~tâo

do PaJs

ouuo lado. sob o ponto de \'tst.:J. do desenvolvtmenlo

~aç3.o.

urge esumular a anv1dade econômltJ.. que c a

verdadeira \'OCaç:lo áest~ P::us. a auv1dadc económu:a cu~o robusttctmento

S!!nhor PresHier.t:!. Se-ni'1oras

~

Sennor:!s Senadores

Prcctsõlmos ,·aiorzz:u .1S mtgual~h·eJs e.xrensões de terr.IS
agncultavetc: de que dispomos Pnonzando proJetas 3gJ'Omdustn.llS.

tmphcara a redução das desigualdades regtonats. 3 mtcnonzac::i1o do
desenvolv1men1o e o ali\'tO dilS pressóes SOCHliS 035 grandes metropoles

estaremos contrlbumdo para a ger.lÇ:io de muJWS empregas e para a

do Sul e do Sudeste Refiro-me. e\·tdentemente. a auv•dade agncola

!hacão da populacâo no ~ampo e nas pequenas c mechas ctdades. fsso
tomara .:1 'Ida meihor la. e t..l1l1oem nas grandes meuopoles.

Ja esta na hora do Bras1i parar de avocar para Sl uma
que

n~o

e

l

re:~hdad.:

sua. mJS de outras patses. e tratar de se conccnmu na sUil

\'erdadetra \ocação Quanros empregos ·p.odertilm ser gerados no campo

Por outro lado. se est1mos de

fJ!_~ P.!~~~p~~~s_com a_qu~~~_o_ _

Jo desemprego. um setor que njo pode. de manesra alguma.. dctxar de

~A~go~s~to~I~9~97~--~~====~-=~~--~AN~Al~S~DO~S~E~N~ADQ~~fE~D~E~RA~I.___________________________~16Q

merecer nossa atençjo e o d:J. consuuç;1o 1mobliaana.. tr::dtc:on:llm;::ue :.:m '

~sperar

aos 4ue ma as Jbso" e mão-de-obra. partacuiJ.nnc::-tu:

setor da consuuçõlo

J

::lt.-nor

..:::

~u:thftc!l"jo L'rgl! que o Governo f~dc.:r~l ..:nt:ontr~ um::& sotu..:.!_:~ .. 1:::

..::osl! por que passa a

m~1or

mundo. a Em:ol Embora

.c.:onstrutor:t. úo

Paas .:: uma

Jtr:we~sc dalkuldadc:s.

t:~s ma:ot":"~

a EncoJ.

:!

aue. soziah:a.

~::mprega,·;t .

pesso;,~s.

correspondendo a quase

0

sequeias soctaas nas area.s do

emprego- e da habJtaçao

Senhor Presrdente. Senhor.J.S e Senhores S!!nadores

~mpregos of~rcc::c., ..

Progresso. desenvoivLmento devem contmuar sendo obsessões
n.acronaJs. Mas não podemos nos fixar nos padróes de att\'latae

pt-lo

tconómrca que convem a outras nações. e não a nos. P:lra o Bmsd. não

coajunro da lndUstri:a au1omobilistíca do P:ais s~ queremos ·.:-.:;muJar a

basta aumentar a produção. Precrsamos. desesperaaamente. de auv1dades

gera~oio

dos

gravzssam~

tncontr::~ ~ma

.1te poucos meses .:m:u. 10 mil

20~'•

com

r.ili~:.:nt:rne~tl.!

solução que não represente ânus para os r.:or'res pubi1cos Tr:lt:l·S(! :.::! :.::::;.:.
~moresa

Ct\'ti.

.:ü

JJS msmuu;óc:s tinancc:1ras qut! rccl!ntcmenlt! rc:ceoc:ram )uc.;orro .:o

Governo. cem p:nrimõnlo liqu1do positi,·o. a qu;: permue

das demaas, Uma ui cnse de crcdabtlidadl! a(undana de \'ez

de empregos. quem merece mars mcenm·os.

J

mdusma

automobJIIstJca ou a de construçâo Cl\'11')

produuvas que absorvam m;lQ.o((e"'()bra. Nilo nos ~ conveniente mcharmos
linda ma1s nossos grandes centros urbanos Precrsamos mtenonzar o
processo de desenvoivtmenro. N3o mteressa. nem aos Estados ncos nem

AIOra a 1moon:inc1a mdlvtdual da empresa como
~mpregadora.

~r-anae

a snuaç:lo éa Encol merece :stençilo g:o\'emomeniaf por

ouuos moH\'OS T~ndo l!m vasta suõl lidera.nç3. no selar. sua t\·enlual
'-!Uebr3 tena gra\·tsstmos rerlexos sobre a credtb1hdade do se-;mento c.:omo
um todo HoJe. 01 Encoi tem 700 empret:ndtmenlos p;yaltsaaos c: rmts cic

.J.O md rnutuanos allnos

Caso esse enorme grupo de pequenos

poupadores reStasSe trrep31'a\'Cfmente Jesado. f! de dU\'Idar que

aJ~uem

aos Estadas pobres. o alargamento do fosso que os separa. Somos uma
Saçio. e tnteresSil a esta Nação reduzir a destgualdade regronal

Vamos aposw no campo Vamos pnonz.lr ~ agncuitura~ E~se

e o camrnho seguro para o resgate da divtda soctai. para a mtegrnc;ão e
harmon11 do homem e das

r~~u5es

Era o que unhamos a dtzer.

arnda se ~sc:asse 3. comprar tmove•s na planta. Afinal. !C a empr:sa hder
do setar não ror capaz de honrar seus comprom•ssos. o que se poaera

brastlerras .

Muno obngado

:1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------

Ata da 100ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 12 de agosto de 1997
5ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães
Ronaldo Cunha Lima e da Sra. Marina Silva
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio
Carlos Magalhães -Antonio Carlos Valadares - Bello
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo
Cabral - Cartos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos
Wilson- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge- Edison
Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra- Flaviano Melo - Francelino PereiraFreitas Neto - Gerson Camata - Gilberto Miranda Gilvam Borges- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão
- Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França João RoCha - Joet de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José
Blanco - José Eduardo - José Eduardo Outra - José
Fogaça- José lgnácio Ferreira -José Roberto AnudaJosé Samey- José Serra -Júlio Campos - Júnla Marise- Lauro Campos - Leomar Quintanilha- Levy Dias Lucídio Portella- Lúcio Alcântara - Marina Silva- Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir
Soares- Osmar Dias - Otoniel Machado - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto
Freire - Roberto Requião - Romero Jucã - Romeu
Tuma- Ronaldo Cunha Uma- Sebastião Rocha- Sergio Machado- Teotônio Vilela Filho- Valmir CampeloVilson Kleinubing - Waldeck Omelas
A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - A lista
de presença acusa o comparecimento de .73 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O tempo destinado aos oradores da Hora do
Expediente da sessão deliberativa ordinária de hoje
será dedicado a comemorar o Dia das Artes, nos termos do Requerimento nº 370, de 1997, da Senadora
Benedita da Silva e outros Srs. Senadores.
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva.
A SR1 BENEOITA DA SILVA (BLOCOIPT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr' Presidente,
Senadora Marina, Sr'ls e Srs. Senadores, nesta data

consagrada ao Dia Nacional das Artes, quero prestar
minha homenagem a todos os artistas que, em todos
os tempos, colaboraram, mesmo que involuntariamente, para a construção de uma sociedade mais
justa, mais fraterna e mais solidária.
Quero homenagear aqueles que, apesar das
adversidades de uma sociedade que transforma as
pessoas em mercadorias, conseguem, pelas obras
que produzem, humanizar mais a nossa vida, pois,
como poucos, os artistas têm possibilidade de, sutil·
mente, nos lembrar de nossa humanidade e resgatála, quando tudo contribui para nos embrutecer. Os
artistas têm o dom, com suas metáforas, de gritar
contra as injustiças e iniqüidades, mesmo quando todos são silenciados pela força.
Apesar de a arte ter sido usada para fomentar revoluções ou para manter regimes despóticos, para alimentar as esperanças dos desesperançados, ou para
confirmar a autoridade de opressores, recuso-me a vêla apenas com seu aspecto 'utilitarista•. Repugna-me
ver a arte como um instrumento a serviço deste ou daquele regime, por mais revolucionário que ele pretenda
ser, pois a arte tem o dom de reproduzir o humano. E
o humano é contraditório. O humano é imperfeito. O
humano está em mutação. O humano permanece para
além das ideologias e dos regimes.
Com a humanidade a arte tem-se confundido,
pois o artista lida com o sentimento, com valores que
a racionalidade política, religiosa e científica não são
capazes de alcançar.
Muitas vezes, tentou-se utilizar a arte como o
sustentáculo de regimes autoritários, como foi o caso
do nazismo, ao se apropriar da obra do compositor Richard Wagner, corno exemplo máximo de uma arte
ariana, um paradigma de superioridade da raça. O
tempo se encarregou de mostrar que o nazismo, pelo
seu caráter anti-humano, sucumbiu. Já a obra de Wagner pode ser apreciada pela sua beleza até hoje, e
nós, que a apreciamos, sabemos que ela não morreu.
No Brasil, a tentativa de se controlar a art~ e os
artistas, como forma de manter determinados regimes ou de colocar governantes a salvo das críticas
expressas pelas obras, teve seu espaço. A experiên-
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cia nacional nos trouxe dois exemplos: o Departamento de Imprensa e Propaganda de Geiúlio Vargas, o famoso OlP, e a censura imposta pela ditadura de 64; durante muitos anos, tentaram dirigir a cu Itura nacional, estabelecendo valores e padrões. e
cortando tudo o que não se adaptasse a eles. Contudo, tais amarras não foram capazes de evitar que
os espíritos libertários dos artistas continuassem a
aluar e a produzir trabalhos dignos de nosso povo.
Um exemplo vivo da força e expressão da liberdade é a nossa querida Dercy Gonçalves, que
venceu a barreira da censura, do tempo, da:discriminação, da pobreza, para se colocar como uma das
nossas maiores estrelas.
Dercy passou de tudo nessa vida. Fugiu de casa
para ser atriz. Sofreu perseguições pela censura. Foi
presa nos porões do DOPS. Porém, como a Fênix que
ressurge das cinzas, Dercy suportou tudo em nome da
sua profissão e seu enorme talento, sua ousadia e sua
alegria Dercy Gonçalves acumula uma bagagem de
60 peças teatrais, 50 filmes, 4 telenovelas, vários programas de TV. além de três discos gravados. Meu
abraço fraternal e especial a essa figura ímpar nas artes do nosso País pelos seus 90 anos de idade.
Mesmo quando nos meios políticos convencionais estavam sob o controle, a arte conseguia furar
os bloqueios. O Estado Novo estimulou uma determinada versão da história brasileira, que deixava de
lado importantes personagens que não serviam à
concepção de Brasil que se queria construir. Mas,
em 1944, a figura de Zumbi, por exemplo, foi tema
da peça "Palmares", encenada pelo Teatro Experimental do Negro, um grupo que se propunha a resgatar o papel do negro na história brasileira.
Faço, neste momento, um parêntese, porque falar do Teatro Experimental do Negro e não falar do Senador Abdias Nascimento seria cometer uma grande
injustiça. Abdias Nascimento levou a cultura negra
para o teatro e fez com que pudéssemos sentir essa
força com todo o jeito, capacidade e gênero que a arte
negra trouxe para o teatro. Por estes motivos, devemos, no Dia das Artes, prestar-lhe também as nossas
homenagens, pois também S. Ex", como tantos outros,
deram e dão contribuições à arte brasileira.
Quero também iembrar Léa Garcia, Grande Otelo, Zezé Motta e uma pessoa muito conhecida minha
Antonio Pintanga, que é, sem dúvida, um grande discípulo de Abdias Nascimento. Lembrar esses nomes é
lembrar que temos memória neste País.
No mesmo sentido, o OlP havia estabelecido
uma visão oficial de história a ser contada pelas escolas de samba, nos desfiles de Carnaval. Mas, em
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1960, com o enredo "Quilombo dos Palmares", o
Salgueiro ressaltava Zumbi como herói do povo brasileiro, dando um passo decisivo para o reconhecimento de que hoje goza esse importante personagem. Personagem esse que recebeu, pela Unidos
de Vila Isabel, uma grande homenagem. Estamos
hoje, no Dia Nacional das Artes, resgatando a história da arte no Brasil.
O Cinema Novo também contribuiu para o conhecimento de episódios da nossa história, até então pouco divulgados. O filme "Ganga Zumba", de
Cacá Diegues, em 1963, além de exaltar as figuras
que eram colocadas à margem pela história oficial,
trouxe atores negros desempenhando os papéis
principais, fato que causou estranheza na sociedade, como ressalta o escritor Haroldo Costa.
Em 1965, o teatro traz o espetáculo "Arena conta
Zumbi". de Gianfrancesco Guamieri, Augusto Boa!,
com música de Edu Lobo, como parte de um projeto
de cultura popular associado à União Nacional dos Estudantes - UNE. Uma das falas iniciais do espetáculo
é a seguinte, segundo citação de Haroldo Costa:
O número de mortos na campanha de
Palmares - que durou um século - é insignificante diante do número de mortos que se avoluma, ano a ano, na campanha incessante dos
que lutam pela liberdade. Ao contar Zumbi,
prSstamos uma homenagem a todos aqueles
que, através dos tempos, dignificam o ser humano, empenhados na conquista de uma terra
de amizade, onde o homem ajude o homem.
o mesmo zumbi volta à cena com o filme "Quilombo", também de Cacá Diegues, em 1984, e à
avenida, em 1988, nos sambas-enredos da Mangueira e de Vila Isabel, confirmando sua importância
como personagem histórico que merece habitar o
imaginário popular e ser mencionado nas obas de
arte e nas celebrações.
Mas 0 resgate de um personagem histórico valia50 para 0 nosso povo é apenas uma das infinitas possibüidades de a arte atuar libertariamente. Os conhecidos
CPC (Centros Populares de CUltura), da década de 60,
levaram, com suas caravanas, uma mensagem que permitia repensar o Brasil sob a ótica popular de hbertação,
destruindo a concepção de uma arte acadêmica, voltada
para as elites. Uma arte que instruísse, que levasse à
refiexão. Não obstante alcance das caravanas ter sido
pequeno em relação a- fmensiOão d6 País, nem a arte
nem o Brasil vottaram à condição anterior.
O Cinema Novo, com sua leitura nua e crua do
Brasil, traz um novo enfoque. Eram filmes que se
afastavam do padrão do mercado norte-americano,
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com documentános como 'Cinco vezes favela', em
que os cineastas retratam a dura realidade urbana;
ou que revolucionavam a estética do cinema, como
os de Gláuber Rocha; ou que denunciavam as condições miseráveis do Brasil, como um 'Vidas Secas", de Nélson Pereira dos Santos.
Essas obras, mesmo que não tenham chegado
ao grande público e não tenham sobrepujado o cinema de entretenimento, levaram a uma reflexão sobre
o Brasil e contribuíram para a formação de uma geração que se engajaria em projetos de mudança.
Ainda no cenário da década de 60, período
emblemático para o Brasil e para o mundo, eclodiu o
movimento tropicalista, que seria responsável por
trazer uma nova visão artística sobre o Brasil, retratando tudo o que havia de arcaico e de moderno em
nossa sociedade. Com guitarras elétricas, Caetano e
Gil falavam de um Brasil moderno de aviões e monumentos; um País de chapadões e palhoças; um País
de crianças mortas, como na canção Troplcália. Os
mesmos artistas, 30 anos depois, manteriam a mesma capacidade de nos premiar com uma música
como Haiti, em que denunciam a iniqüidade nas relações econômicas e raciais com versos que conhecernas da música popular brasileira.
A música nos conclama a pensar no Haiti, pois o
Haiti é aqui, mostranckHlos como um espelho, o verdadeiro País em que vivemos e denunciando a hipocrisia
reinante, propagandeada pelo Governo e pela mídia
Penso que nenhum discurso científico, histórico ou político poderia nos trazer tantas informações
e nos despertar tanto os sentimentos quanto o discurso artístico.
Hoje, vivemos uma globalização que, infelizmente,
continua a Ífi1Xlr padrões de consumo e padrões musicais com a força da mídia mas, mesmo dentro dessa
violenta avalanche, é possível colhermos bons frutos.
Gêneros como reggae, por exemplo, têm profundo impacto sobre nossa sociedade, não só pela contagiante
melodia mas, também, pela valorização de padrões culturais da cuHura negra: a estética de se valorizarem os
penteados e vestimentas de inspiração africana significa
muito para o resgate da identidade do brasileiro, historicamente pressionado a se europeizar e a negar não só
os seus traços cuHurais como, também, os genéticos.
Do funk, tão perseguido, hoje, que tem expressado nos
jovens o novo momento da cuHura popular brasileira e
que, também, é uma arte e que não tem sido alvo de
atenção dos poderes e que têm permitido que se propague que apenas um agrupamento de violentos jovens
que nada têm a pensar ou a fazer, quando se têm neles,
também, o resgate da cuHura, pura e simplesmente, da
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arte popular brasileira Do mesmo modo, o A;x.é music, não obstante a mercantilização que vem sofrendo, é um importante palco de afirmação de uma arte
que· 5Billlre foi relegada
Não poderia ooncluir essa minha homenagem às
artes sem mencionar o samba, uma das expressões
mais fortes de nossa cuHura musical, que também é capaz de nos arrebatar de alegria ou nos fazer chorar de
tristeza, independentemente das limitações sociais e
econõmicas. pois o samba, como dizia Noel Rosa, não
vem do morro nem da cidade: ele nasce do COlação.
Mesmo as novelas, criticadas por seu caráter comarcial e alienante, pois valorizam um sentimentalismo
exacerbado, distante da vida real, trazem contribuições
críticas à nossa sociedade. Na medida em que não podem ser por demais afastadas do que acontece no
País, por mais que fantasiem, trazem à discussão assuntos essenciais como o da reforma agrária, que fez
parte da trama de uma novela recentemente. As pesquisas de opinião feitas após a exibição da novela revelaram o quanto essa demanda por redistribuição das
terras é apoiada pelas populações urbanas.
No campo das artes plásticas, gostaria de homenagear os artistas que, como Siron Franco, contribuem
com suas obras para construir um mundo melhor.
Exemplos de seus trabalhos mais engajados podem
se ver na bandeira brasileira desenhada com caixões
de anjinhos, para denunciar a mortalidade infantil; ou
no monumento em homenagem a Galdino, o índio pataxó vítima de um ato de barbárie. São obras que nos
despertam não só a consciência social, política e ecológica, mas também a espiritual e até mesmo moral.
Por fim, quero homenagear, em tempos de
multimídia e de globalização, o recente trabalho sobre os sem-terra, com fotos de Sebastião Salgado,
CD com músicas de Chico Buarque e texto do escritor português, José Saramago. A obra, que teve repercussão no mundo todo, remete-nos a esse conteúdo libertário da arte e, novamente, cumpre um
papel que outro meio de expressão não poderia: o
de nos envolver pela consciência e pela emoção
para despertar a indignação contra as injustiças.
O agradecimento que faço aos artistas faz-me
lembrar que não existe arte sem cultura. O teatro,
com sua arte cênica, tem dado uma contribuição
para uma_ reflexão que devemos fazer em tomo do
País que temos e das coisas que vivemos. Só tenho
a lamentar que a arte não tenha lugar na política,
mas que a política é feita de grandes artes - a música, a dança, as artes plásticas, o esporte, que, como
arte, tem o Guga como oitavo do mundo; o teatro,
como aqui já disse, homenageando o Senador Ab-
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dias Nascimento; o circo, que teve e continua tendo,
na escala das artes, um espaço que ainda encontra
um preconceito muito grande. Quem não se lembra
de Fred, de Carequinha, de Benjamin, ainda que quase do século passado, o único palhaço negro que a
história brasileira conheceu, que a arte brasileira conheceu. A pintura de Heitor dos Prazeres; de Portinari;
o pincel que retrata, numa exposição linda de Rubens
Guchman, a qual tive a oportunidade de ver, a estética
do futebol, que fala de Zico, de Romário, de Pelé, de
Didi, de Ganincha, de Heleno de Freitas.
São essas as lembranças que trago para esta
homenagem, fazendo deste momento o momento
dos meus agradecimentos a todos os artistas que,
com suas melodias, fotos, fatos, esculturas, imagens
e poesias contribuem para a superação de um mundo caduco e pela construção de um mundo novo.
Também quero dedicar esta homenagem a Solano Trindade, com uma das suas mais brilhantes artes da poesia, de 'Trem sujo da Leopoldina', que parece dizer:- Tem gente com fome. Tem gente com
fome. Tem gente com fome. Se tem gente com
fome, dá de comer!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Benedita da
Silva , a Sra. Marina Silva, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 111 Secretário .
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador Ronaldo Cunha
Lima, Sr4s e Srs. Senadores, a Senadora Benedita
da Silva fez um requerimento no sentido de que hoje
falemos das Artes, mas dada a morte de Herbert de
Souza, o extraordinário trabalho de Betinho à frente
da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida,
avaliei que poderia aqui fazer um registro, uma vez
que ontem não pude estar presente, já que estava
no Rio de Janeiro, no velório e por ocasião da cre- ~
mação do corpo de Herbert de Souza.
Gostaria, Sr. Presidente, de colocar Betinho
como uma das principais pessoas que fiZeram arte
com a sua vida, arte em favor da humanidade, dos
brasileiros, sempre procurando mostrar o seu sentimento de indignação e transformando-o em ação concreta e mostrando que estava ao nosso alcance erradicar a miséria, a fome no Brasil. Fazer com que em
cada lugar onde houvesse uma criança, um adulto,
uma pessoa mais velha com fome, pudéssemos todos

nós, cidadãos brasileiros, agir para que não restasse
um cidadão sequer com fome em nosso País.
Considero, Sr. Presidente, que o Senado Fede. ral precisaria, como era próprio do Betinho em vida,
agir em consonância, e tendo em vista que todos os
Senadores estão mostrando seu sentimento, a sua
preocupação - ainda ontem foram inúmeros os pronunciamentos, de praticamente todos os Senadores
e Senadoras aqui presentes, homenageando esse
extraordinário brasileiro, solidarizando-se com sua
luta e mostrando que algo precisa ser feito - gostaria
de propor, como uma ação comum de todos os 81
Senadores, o que está exposto neste requerimento:
Requeiro, nos termos regimentais, a
criação de Comissão Temporária, composta
de sete membros, para, no prazo de 90 dias,
realizar um diagnóstico das condições da
população brasileira vivendo em estado de
miséria e fome, visitando locais onde é mais
grave a situação, segundo os dados reunidos pelo IBGE, lpea e órgãos que fazem levantamento de indicadores socioeconômicos,
examinando os efeitos dos programas que
têm sido implementados e propor medidas
que visem, no menor prazo possível, o efetivo
cumprimento do disposto no art. 3 2 e seus incisos da Constituição Federal, que determina,
dentre os princípios-fundamentais, 'erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais'.

Essa é a maneira de homenagearmos Herbert de
Souza, sobretudo em virtude de sua ação à frente do
trabalho contra a miséria e pela vida, por ter despertado

a consciência de todos nós sobre a necessidade e a
possibilidade de erradicarmos a miséria Estaremos, assim, nós, no Senado, correspondendo a essa aspiração,
ao criar a Comissão Temporária para realizar um diagnóstico aprofundado, indo aos locais onde os problemas
estão sendo mais graves, conhecendo também as iniciativas de toda ordem. que estão produzindo resuHados
alvissareiros, avaliando aquelas que não estão dando
.tãQcerto e propondo ao Congresso Nacional, ao Executivo e à sociedade as medidas necessárias com vistas a
alcançar o objetivo de fazer do Brasil uma Nação sem
fome nem miséria até o ano 2000.
Claro que estaremos examinando as medidas
que estão sendo implementadas não apenas pelo Governo Federal, mas tarTI!Jémpelos governos locais, estaduais eventualmente por outras organizações nãogovernamentais ou em colaboraçáo com o Governo. A
proposta é que sejam examinadas todas as iniciativas,
as mais criativas, visando a melhor organização da so-
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ciedade brasileira, para que realmente tenhamos
condição de ver o Brasil se tomar uma Nação onde
não haja mais esse problema da pobreza absoluta.
Sr. Presidenftl, considero que tratar desse assunto é também tratar da arte da vida.
Mostrei esse requerimento a alguns dos Srs. Líderes, ao próprio Presidente, Antonio Carlos Magalhães, e a diversos Senadores e espero mostrá-lo, ao longo da sessão de hoje, a todos os Srs. Senadores, para
que possam assiná-lo, e, dessa forma, termos o apoio,
se possível consensual, para essa proposição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) A Hora do Expediente da sessão de hoje foi reservada para homenagear o Dia das Artes.
Ainda temos alguns minutos disponíveis para
quaisquer oradores que desejem ocupar a tribuna
para homenagear o Dia das Artes.
De acordo com a ordem de inscrição, concedo
a palavra ao Senador Freitas Neto. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. {Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr&!> e Srs. Senadores, o item 2 da pauta de
hoje é um projeto do Senador Waldeck Omelas, que
tem como objetivo eliminar a guerra fiscal entre os Estados e que tem sido prejudicial à sociedade brasileira.
Cumprimento o Senador Waldeck Omelas por
essa iniciativa. Acho até que ela demorou, e aqui apresento também a minha responsabilidade, porque deveria ter apresentado um projeto antes que determinados
Estados utilizassem o dinheiro público para, em nome
da atração de investimentos, promover uma verdadeira
festa com os tributos arrecadados.
O Estado do Paraná é o maior exemplo disso.
O seu Governador, o Sr. Jaime Lemer, sob o pretexto de atrair montadoras para aquele Estado, concedeu benefícios que dificilmente conseguirá recuperar
com o resultado desses investimentos. E muito pior
do que isso, o Estado Paraná está deixando de realizar investimentos em outras áreas prioritárias, que
poderiam proporcionar uma geração de empregos
muito mais significativa e importante do que a atração dessas montadoras.
Ainda em setembro, o jornaliSta Celso Ming fez referência a essa generosidade do Governador do Paraná.
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Para lá estão sendo atraídas as montadoras
Renault, a Chrysler e a Audi. E o pró1-rio Governo do
Estado divulgou que. para a Renault, o Estado concédeu empréstimos superiores a US$300 milhões.
Fomos conhecer as condições desse empréstimo quando a Renault publicou o balanço, no dia 09
de abril deste ano.
No balanço da Renault, publicado no Diário
Oficial do Paraná, no dia 9 de abril, consta que o
Governo daquele Estado concedeu empréstimos à
Renault Automóveis sem juros e sem correção monetária; dinheiro esse que começará a ser pago pela
montadora no ano 2006.
Isso significa. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que a Renault ganhou um dinheiro do Estado sem
juros e sem correção monetária, com 10 anos de carência. E é evidente que não existe, em qualquer Estado brasileiro, um cidadão, empresário ou trabalhador,
que tenha recebido um centavo de empréstimo do poder público nestas condições: 1O anos de carência,
sem juros e sem correção monetária. ·
Quando o agricultor toma empréstimo em um
banco, ele paga 9,5% ao ano, e é um juro -dizemsubsidiado. Quando o mutuário da casa própria vai
contratar o seu empréstimo, é obrigado a pagar de
acordo com os índices de correção, que superam
sempre a própria caderneta de poupança.
Não há, na história deste Pais, tamanha generosidade, quando milhares de pequenas empresas e
pequenas propriedades fecham por absoluta falta de
capital de giro e de financiamento, e o Governo, para
utilizar-se dessa instalação como uma realização
para a midia, empresta sem juros e sem correção
monetária mais de US$300 mtlhões!
E está neste artigo de Celso Ming que, para a
Chrysler, os beneffcios, somando-se os empréstimos à
renúncia fiscal, ao terreno, à terraplanagem, à cabine
de luz, à-instalação da energia elétrica, às obras de infra-estrutura, chegarão a US$600 milhões. São
US$600 milhões para a geração de 400 empregos!
Vejam que a conta é fácil: significa que se está pagando US$1 ,5 milhão para a geração de um emprego na
montadora que vai se instalar. Ainda mais porque estamos no regime de globalização e uma montadora,
como o próprio nome diz, é urna montadora, ou seja,
ela não fabricará as peças; ela trará as peças fabricadas e. lá. em Campo Largo, a Chrysler montará os
seus automóveis, Q_gue tÇ~.mbém_acontecerá com a
Renault em São Jose dos Pinhais.
O Sr. Ramez Tei.Jet- Senador Osmar Dias, V.

Ex" me permite um aparte?
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O SR. OSMAR DIAS- Senador Ramez Tebet,
com muita satisfação, concedo-lhe o aparte.
O Sr. Ramez Tebet- Senador Osmar Dias, vejo
que o Senado da República está tomando consciência
do seu verdadeiro papel em defesa da Federação brasileira Hoje, pela voz autorizada de V. Ex-, o Senado·
mais uma vez se manifesta contra essa verdadeira
guerra fiSCéll que está existindo entre os Eslados brasi·
leiros. Daf por que quero aproveitar o pronunciamento
de V. Ex-, perfilando-me entre aqueles que estão anali·
sando com muito carinho emenda que trami1a aqui, no
Senado da República, com o objelivo de fazer com que
esta Casa passe a ser realmente o fórum de debate e
de decisão sobre os incentivos fiscais para a instalação
de indústrias nos mais diversos Eslados brasileiros. Senador Osmar Dias, V. Ex" tem raízes no meu Estado e
conhece as dificuldades enfrentadas por Mato Grosso
do Sul. Corno vamos competir com os Estados do Sul e
do Sudeste? O seu Eslado pode até emprestar recursos, a longo prazo, às montadoras, para que elas lá se
instalem, com o objetivo -é claro que não existe má-fé;
sei disso -de gerar receita e empregos e de melhorar a
qualidade de vida. Mas isso tem que ser analisado como
um todo pela Casa da Federação; isso não pode ficar ao
arbftrio, ao julgamento, de apenas uma unidade da Federação brasileira- em outras palavras: "somente daquelas
que podem mais". V. Ex- tem conhecimento de que, nesse particular, venho defendendo a necessidade de um
planejamento nacional. É o Governo Federal, por meio
de seus órgãos e juntamente conosco, que deve estabelecer as regras de incentivos, para que se diminuam as
no nosso Pafs. O meu Estado,
por~. agua!da por isso; são 720 quiõmelros de tubos que levarão o gás da Bolívia para Mato Grosso do Sul.
Será que este não é o momento de se conceder um incentillo para aquele Eslado? Essa é a indagaçiin que tenho
feito aos técnicos da Petroblás e ao Governo Fede!al. No

desigualdades regionais

mais, SenadorOsmar Dias, V. Ex-, pela sua voz autoriza.
da, traz hoje à consideração de todos nós um tema que
selá motivo de debates até o fim do ano, aqui no Senado
da República Quero cu~ V. Ex-.
O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Senador Ramez Tebet. Agradeço a V. Ex" por me ter corrigido - citei aqui o projeto do Senador Waldeck Ornelas, mas, na verdade, trata-se de uma emenda,
cuja discussão estaremos iniciando hoje e que faz
parte do segundo item da pauta.
Mas há uma observação que quero fazer em
relação ao aparte de V. Ex'. O Paraná não tem dinheiro suficiente para emprestar às montadoras e fazer as obras e os investimentos necessários. O meu
Estado passa pela pior crise financeira da sua histó-
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ria. No entanto, o Governador, que é um campeão
da mídia, preferiu emprestar às montadores o dinheiro que poderia estar financiando a agricultura, a
agroindústria, atendendo à vocação do nosso Estado, financiando a construção das escolas e atendendo até ao apelo daqueles que transportam a safra
paranaense por estradas esburacadas, que não receberam, do atual Governo, um remendo sequer não há um metro de asfalto que tenha sido construído para melhorar o escoamento da safra.
No domingo, inclusive, a Rede Globo mostrou as
estradas esburacadas do Paraná, pelas quais os caminhões trafegam perdendo parte da safra e aumentando
em 10"k o custo do nosso produto em relação ao mercado internacional. Mas o Governo pegou todo o dinheiro do povo do Paraná e fez uma generosidade que eu
jamais acreditava pudesse acontecer. Somando-se a
Chrysler com a Renault, chegamos a US$900 milhões.
E, ao mesmo tempo em que faz isso, o Governador
compromete 95% das receitas líquidas do Estado com a
folha de pessoal, porque não há nenhum rigor na administração do dinheiro público no Estado do Paraná. Ao
mesmo tempo em que faz isso, o Governador paga taxa
de permanência- ou seja, multa -a cinco empréstimos
já contratados, por não ter dinheiro para oferecer como
contrapartida, exigência dos contratos com o Banco
Mundial e com o BID. Se não tem dinheiro para oferecer
de contrapartida, não poderiér utilizar-se do dinheiro do
Tesouro do Estado, do Fundo do Desenvolvimento Econômico do Eslado do Paraná, para benefiCiar o capital
estrangeiro e pennitir que milhares de empresas - repito
-fechem suas portas no Paraná.
Vou citar só um exemplo: de Barracão, no sudoeste do Estado, divisa com a Argentina, recebi um
depoimento triste nesta sexta-feira próxima passada.
Eram 700 estabelecimentos comerc•ais; 400 fecharam;
restam 300 sem nenhuma atenção e sem nenhuma
perspectiva de encontrar no Banco do Estado do Paraná qualquer apoio para continuarem sobrevivendo.

Há dinheiro para esse malabarismo, para essa
guerra que se estabelece, utilizando-se de armas poderosas, é verdade, mas que farão muita falta para
combater a fome no Estado, a pobreza no campo e o
desemprego. Até o articulista, que todos os paranaenses conhecem, amigo demais do Governador - não
era, mas ficou amigo agora -. e que só escreve a favor
do Governador, hoje caiu na realidade e disse: 'O Paraná, que prega a geração de 480 mil empregos com
as novas indústrias, deve dividir esse número por 100
porque o Instituto de Pesquisas do Estado do Paraná
revelou que apenas 4.800 empregos serão gerados
com as novas indústrias e 16.500 empregos indiretos".
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Portanto, é uma disparidade e um massacre na
mídia do Es!ado do Paraná com a propaganda que diz
que o Senado bloqueia os empréstimos para o Estado
do Paraná por questão política. Na verdade, o Estado
do Paraná se apresenta em situação de total incapacidade ftnanceira para contratar novos empréstimos, pois
não consegue gastar os Elf1lJI'éstimos já contratados.
Ao tempo em que defendo a aprovação da emenda do Senador Waldeck Omelas, quero dizer que ela
deve ser rigorosamente aplicada O Senado não pode
simplesmente carimbar decisões dos Governadores. O
Senado deve, sim, bloquear decisões dos Governadores que têm como objetivo transformar os Estados inadministráveis para as próximas gestões. Tenho pena de
quem for o próximo Governador do Paraná, pois assumirá o comando de um Estado quebrado. Como disse o
próprio Secretário do Estado de São Paulo, Émerson
Kapaz. no caso da Chrysler, o Governador do Paraná,
Jame Lemer, está armando uma bomba que vai estourarnas mãos do próximo Governador.
O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. ExA
um aparte, nobre Senador Osrnar Dias?
O SR. OSMAR DIAS - Ouço o aparte do nobre
Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres - Senador Osrnar Dias,
já me havia manifestado sobre este assunto, sexta-feira,
em aparte ao Senador João Rocha, em relação à oportunidade da emenda do Senador Waldeck Omelas, que
virá por um cobro a essa verdadeira orgia de incentivos
que os Estados estão dando a várias indústrias. Preocupa-me, sobretudo, Senador Osmar Dias, a indústria automotiva. Além de incentivos fiscais, concessão praticamente gratuita de terreno, o Poder Público agora está financiando essas montadoras, como V. Ex" assinalou,
com empréstimos generosíssimos, como no caso do
Pruaná, com 10 anos de carência e do Rio Grande do
Sul com cinco anos de carência e SOk de juros anuais.
Como V. Ex" tarrbém acentuou, estão na ilusão esses
governadores de que essas indústrias terão grande impacto, com efeito multiplicador que houve em São Paulo. Não terão. Graças à globalização, essas indústrias
vão importar autopeças de São Paulo, de países do
Men::osul, da Coréia e da Tailândia e praticamente nerhJrna autopeça será fabricada no Paraná Portanto, o
efeito será muito pequeno. Ainda há algo mais preocupante, Senador Osmar Dias, um estudo recente do lhe
Economist mostrou que dentro de dois ou três anos haverá urna superoterta de veículos autornotores no mundo todo. No Brasil estamos caminhando para cerca de
20 montadoras. E duvido que, com toda a expansão da
demanda, o mercado interno brasileiro possa absorver
toda a produção interna e não haverá corno disputar o
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mercado externo, que também estará tarrbém superotertado. De fonna que é também uma bomba de
etano retardado também nesse sentido e o Senado
vai· agir com muita sabedoria se aprovar - e celeremente - a emenda do Senador Waldeck Omelas.
Congratulo V. Ex" pelo pronunciamento.
O SR. OSMAR DIAS - Senador Jefferson Péres, agradeço o aparte de V. ExA e pediria até que retornasse o microfone para responder, de fonna direta e
objetiva, urna pergunta: no caso de uma empresa que
tenha urna liquidez de 1 para 0,58, como V. Ex" classificaria a sua viabilidade financeira ou a perspectiva de
insolvência? É urna pergunta faço a um economista.
O Sr. Jefferson Péres- V. Ex" poderia repetir
a pergunta?
O SR. OSMAR DIAS - Uma empresa que tenha uma &quidez de 1 para 0,58, ou seja, para R$
1,00 de dívida, ela possui R$ 0,58 de ingresso, como
seria classificada na opinião de V. Ex&?
O Sr. Jefferson Péres - Não aconselharia que
se fizesse empréstimo algum a tal empresa. Não
precisa nem ser economista, basta ter bom senso
para desaconselhar operações com essa empresa.
É o caso do Paraná?
O SR. OSMAR DIAS - É o caso do Paraná, Senador Jefferson Péres, por isso fiz a pergunta. O Paraná
eslá com essa liquidez, comprometendo 95% das receitas com fol1a de pessoal, sem· contarmos os serviços
terceirizados, que hoje são muitos. E o Paraná só está
conseguindo pagar a fol1a de pessoal e o décimo terceiro ai1da, porque está vendendo patrimônio público. A
Copel, que era urna empresa considerada padrão no
setor de energia elétrica no País, já teve suas açóes
desvalorizadas e vendidas no mercado. Quinhentos milhões já foram comerciaJizados e parece que mais 6M
mihões serão no novo lote que agora o Governador foi
festejar nos Es!ados Unidos, ao lado de alguns deputados que estão muito salisfenos com a generosidade do
Governador também em relação a eles.
Por isso é que eu, como Relator dos empréstimos do Paraná, levando em conta essa situação de
insolvência, levando em conta o descalabro administrativo em que se encontra o Estado - a pior gestão
financeira da história, do Paraná - levando em conta
a perspectiva de, num curto prazo, o Paraná tomarse inadministrável, aproximando-se, inclusive, de
exemplos como o de Alagoas, é que estou exigindo
que o Governador do Paraná não faça propaganda
dos protocolos, como vem fazendo pela televisão,
quando que diz: "Olha, nós apenas concedemos in·
centivos fiscais por quatro anos•. Não é verdade! E
se não é verdade, é mentira! E se é mentira, o Go-

Agosto 1997

vemador está mentindo ao povo do Paraná. E se
está mentindo, é mentiroso!
Como tenho responsabilidade, não posso admitir
que o Governador, utilizando-se de uma mentira, tente
dizer que o Senado da República está agindo com discriminação em relação ao Paraná ao não conceder autorização para contratação dos empréstimos.
O Jefferson Pérea- PennitEHTlE! mais um aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Porque o Senado, Senador Jefferson Péres, está apenas exigindo que o
Governador envie para cá os acordos assinados
com as montadoras, pois queremos saber qual o
comprometimento das receitas futuras do Estado do
Paraná? E sobretudo o balanço de t 996. Isto não é
possível, estamos em agosto e o Governador se
nega a enviar para cá o balanço de 1996, como está
previsto na Resolução n" 96 do Senado: "A análise
da capacidade de endividamento de um Estado deve
ser feita com base no balanço do ano anterior". E o
ano anterior é o de 1996.
Ouço V. Exa, Senador Jefferson Péres, com
muito prazer.
O Sr. Jefferson Péres- O Paraná é um Estado desenvolvido, com uma elite pensante sofisticada, que certamente não se deixa embotar pelo bombardeio da mídia. Pergunto-lhe se essas elites estão
reagindo contra a munificência do seu Governo.
O SR. OSMAR DIAS - Considero que parte da
elite está adonnecida, está envolvida pela mídia maravilhosa, porque as propagandas são muito bem feitas.
O Governador chega ao ponto de colocar no ar
uma propaganda dizendo que o Paraná havia perdido a cafeicultura, mas que ele implantou uma nova
cafeicultura no Estado, que vai produzir 1 milhão e
700 mil sacas graças ao café plantado por ele.
Poucos sabem - e parte da elite não sabe - que
a cultura do café leva três anos para começar a produzir. O Governador está há dois anos e meio no mandato. Portanto, nenhum pé de café que o Governador tenha plantado no seu Governo produziu um só caroço.
FIZ inclusive um desafio: eu corno todo o café, em cereja, café verde, enfileirado, que tenha sido produzido,
cujo cafeeiro tenha sido plantado no atual Governo.
Como tudo, porque não foi produzido nenhum grão.
Mas a elite está encantada com a beleza das
propagandas, porque a mídia cria um grande fascínio. A cada intervalo de programa há uma propaganda do Governo do Estado, que gastou, no ano passado, US$105 milhões com propagandas do Governo. Tenho dados do Governo Federal, que gasta
com propaganda em todos os Estados do País e

tem obrigação de prestar contas: o Governo Federal
gastou em tomo de US$200 milhões.
.
O Governo do Paraná gastou US$105 milhões
em propaganda, para comprar a consciência de alguns empresários que estiveram, inclusive, aqui, no
Senado Federal, a pressionar esta Casa para que liberasse empréstimos, sem conhecer a realidade dos
fatos. Os empresários do Paraná que vieram aqui
não sabiam, mas saíram daqui sabendo que o Estado não pode contratar empréstimos sem um parecer
do Banco Central baseado no balanço de 1996. O
Governador se nega a fornecer esse balanço, mas
sai pelo interior do Estado chamando-me de inimigo
do povo do Paraná e de inimigo do Estado; sai pelo
interior do Estado dizendo que eu estou traindo o
Paraná, quando ele, na verdade - e os empresários
desconheciam isto - é que está traindo o povo do
Paraná quando toma tanto dinheiro, R$300 milhões
para a Renault e - aqui se fala - R$600 milhões
para a Chrysler, e não cobra juros e nem correção
monetária. E quando nega centavos aos pequenos
agricultores, que, hoje, não têm financiamento no
Banco do Estado, e se nega, inclusive, a repassar
os recursos do Pronaf, através do Banestado, que
atrasa, que retarda, porque a burocracia e o desinteresse do Governo não permitem que os produtores
tenham acesso àquele financiamento.
Portanto, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
quero encerrar e aproveito o ensejo fornecido pela
emenda apresentada pelo nobre Senador Waldeck O rnelas para dizer que ela veio tarde e que nós precisamos, sim, no quinto cf1a da sua tramitação, aprová-la
imediatamente. Que bom seria, para os Estados, se
ela pudesse ter efeito retroativo. Nós teríamos impedido essa orgia, como disse V. Ex", e terlamos impedido
a festa, com champanhe francesa e tudo, que se fez
no Paraná para comemorar uma verdarleira doação
de dinheiro público para empresas estrangeiras.
Eu protesto, mas não só protesto. Vou exigir que
os protocolos assinados não sejam divulgados em pro·
pagandas mentirosas, como o Governador faz atualmente, mas que sejam divulgados no seu inteiro teor.
Darei parecer, aos empréstimos do Paraná, favorável ou contrário, de acordo com a capacidade de
contratação de novos empréstimos que o Paraná
apresentar. Não serei irresponsável e não dobrarei a
minha espinha diante das ameaças que o Governa·
dor tem feito pelo interior do Estado. É preciso mais
senedade- no trato da coisa pública. É o que está faltando no Paraná, infelizmente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERIJ
O SR. OSMAR DIAS EM SEU PRONUI-J·
CIAMENTO:
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Qdc> Pa!s afor::r. par= ~que sim.
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LOUCURA E RISCOS
o

secr~túrio :lu c;;,.('{a,
1-,crio/.:;gia <! Desr:n·olvlillfllto Eco116mi<·o "" r-;,,tr:u/,, d~

Clrr ysli!T, o fD>'trnador •lo ·;tu~~l~ll!~ f'VI u.mt,t. dc.rsc ,.;.y.
Para11á, · Jahll~ Lfmú; rllá ·Cfl ~ cflZ.
armando III/UI bcJmba qu" >ai - O""'"' risco, ug1mdo ltaSão Paulo, Em~·so11 lte~paz, :·estourar llllS mãos dos go1·,. ',pat, é '' de rpte o Estado dt
garallliu 011/tm qu~ os úllico.r ::uadores futuros."
:;Silo Pau/c> ar1liquc a lti 9.359
IIIUIIII•os qz:f! o gt•••crno pau·que muoriza <I FuutJda a m1o
lista está tfi.rposw a r.onc~tkr ;. Kapm aclra que a J'rópria ·:trmrsj'erir
o Estado de
{>ora a instalação de 11ova.r lrr- ;:chr}'oicr r:stá ro•·re11d" riscos. origtm o cr~dlro dt ICMS n>dústrias 110 EstadcJ si'Jo os }i· ;: .. O proj~to de r~forma tributá· brado sob" os prt~duta.r fananclamentos do Fundo de ·:ria prtnl que o JCMS •·ai .<~r brir(lnOS rom mb.ridir>s .fi.r·
Deserwo/vimerl/o Social (Fi· :·dc••ido ao Eswdu c·o>ISWIIidor e cai.t. ,·mwJ pan,cc ,·urarteri..
dts) e d" F~ttrd" d~ D~s~llvol : IIIiO mais o10 produror. Sll I!SSa :ar-$e j1rrldicamMI~ u ca~n
vimento Económico ( Fidcc) c :·J;ropo.rtcl fo,· clpro\•ttdd, ,·nnto da Clrry.rl~r.
tsqu.,mas tlt: simp/lficoçifo ·~e espero, 11 Estado do Parauá
Ele C'011corda t!/11 que a
tributáti(l, qu11 nada mais são :~uio t~rlr mai.r como garomir o Gra111Jtt Sllo Paulo já ficou sado que automatização elo r~ :~tllefkio agora promt!tldo. turada' rumnenda ti trnmifc·
collrirr:er:to do /CM S.
rindo mt a fmtalariJo <lt! íll;~Horrda. Tti)'Oia. Volkswagen,
dústrios 11o~·o.s 110 /ltUrior do
"Nifo >amos t!lltrar llt.<.<a ;:Ford e G,lf não ellrrcuam tlli,<Sc
louwra", diz. "No ca.so da ·;csqrrmuz dtr /IClerro ./iõl'<ll exa- Estado. Reclama ramb,;m de

I"""

wna .mb.fi<I!r<lcrl rtdurho da
crliqrmw d11 /SS C'tJhrnda fl<'l<l
pr~fâwra d' Silo Pou/o dt!
maueira a permitir 1mzn politica de i11centii'OS para lllsta/açâ<> ele enrprtsa:r p•estczdnras .ie .fllrv/ços '"' 1111111idpio
de Sli.<> Par.do.
"Uma grarrde qua111 idatfl!
d~ cmpu.uu esrà<> fugilrdo do

mu11iclpio de São Paulo para
ftapuirica do Serra ou Em·
hu, apcna.r f""'a pnga,. unr

ISS bm1mors ho.L~o do

cohrado pelo.

qu~"
pref~ltura d~

Paulo. Mn.r " pre{tito
Paulo Ma/uf até o morirtnM
11cfo s~ sens(hl/irou para iuu".
Silo

/armmra.

NOTA

OJv\PO LARGO SOLTA ROJÃO
•. Juridcs Cnldarlt, secretário

rdu Indústria, Comércio c Tu·
;rismo do municipio de Campo
: l.argl'. escolhida pari\ sediar a
;rabricn de vckulos d:.. Chrys·
'ler, com~morn a decisão:
''I\ vinda de uma iru.l Ú•ll ill
;do porte da Chrysicr pam nos~sa cidnde é um marco para o
?desenvolvimento de toda a reiRião". diz.

r

i·. CaÍda11t gnromte que Cam·
,p() Lllrgo c~t:'l rrc1>:uada pnru
inicio da construção da fá! brica. "J Íl cedemos um terreno

trutura. isenções de impostos
r, m11ir. importante, energia R
tnrif:1s especial~. forllccida pela companhia energética do
próprio munic!pio - a Cocei
- que colocará energia elétri. ~, ti porta da fnbrica."
O secretário aproveita a
oC3siào para fa<.er uma bre\·e
radiogrnfia de Crmpo Largo.

:o

ide 1.2 milhão de metros qua-

~drados, além de todo o ~para

; to de inc-entivos gal'l\ntidos pe':la lei de industrinli7ação do
; municlpio. de !991, que ga:rante todo o tipo de infra-es·

"S:io lOil n;il habitantes, a
rnníorin de orir;e~n poloncs.'l e
ilalhum. A populac;~io L'l!onumic:amcnte ativt• é de 40 mil
pessoas, rn~tade das quais em·
pregada na indústria. '
Em 1990 havia 1.187 cmprosas instaladas no muuicipio. ,lloje, há 2.600. um aumento de I 19% e111 apenas
cinco anos.

CELSO MING
PRESENTE PARA A.CHRYSLER
A. informação qrre corria ontem no Salão do Aurom6~t:l:
A. Chr>·:tlC'r oprou por lllS·
talar sua 11oro fábrica de
••~:lculos em C'<lmpo Largo
( 20 km a Ot".<ll tle Curirlbn)
porqu~ o ~olor pr~s~me do
pacore de btlleficios ofeucldo pelo governo do Parcmá e

Esse valnr correspo11dl! ao
aidiru de ICMS, que suei
pago apctlf.IS dez UIIU$ Jepoi.f, sem cor.rtçlio mu11erá·
ria nem juros, mais doação

de rerrtmo, tS~trção de IPTU
e I SS, lerraplt:nagtm d~
graça, ilfsla{açdo de cablrru
dt: forço e tar•ifa fa•orecida

I J milhiJts. Por ai se rt (/III!
o Para11á não só está rel!mbolsando u Chrysler pelo in••esrimtlllo a ser feiro mas
está devolvendo um troco de
USS 285 milltões.
Como o projeto ela C'hrysler •ai gerur 4ú0 postos tlir~tos de trabalho. u f>l'<•scrrtr!v
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Dentro do tempo que nos resta na Hora do Expediente, concedo a palavra ao Senador Ernandes
Amorim, por permuta com o Senador Jefferson Péres.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, apresentei projeto de lei
para estabelecer medidas proibitivas, no ano
eleitoral de 1998, levando em conta que são as
primeiras eleições em que haverá a possibilida·
de de reeleição.
Alguns consideram estas medidas desnecessárias.
Argumentam que em outros países existe a
reeleição, e argumentam que permanecer ou deixar
o cargo não impede o uso da máquina administrativa
na campanha eleitoral.
Mas nesses países também existem salvaguardas, e hã que se considerar esses cuidados diante
das denúncias que ocorrem durante as campanhas
em nosso País.
Lamentavelmente, dispomos de um vasto repertório de ocorrências de abusos de poder econô·
mico e de poder politico, abusos que dificilmente são
punidos, seja pela fragilidade da legislação eleitoral,
seja pela precariedade dos inquéritos apuradores de
denúncias, ou outras razões.
Todos querem a igualdade de oportunidaJe
para todos os disputantes, independentemente de
serem ou não candidatos à reeleição.
Neste sentido, diversos juristas manifestaram·
se sobre a necessidade dos candidatos se desincompatibilizarem de seus cargos em período antecedente ao pleito.
Alguns, mais simplistas, entenderam que, se
a Constituição Federal, no art. 14, § 62 , somente
exige a desincompatibilização para aqueles que
concorram a outros cargos, os que concorressem
aos mesmos cargos (reeleição) poderiam permanecer neles.
Ora, Sr's e Srs. Senadores, esta interpretação
é de Direito Privado - o que não está proibido está
admitido. Não se aplica este princípio em tema de
Direito Público.
Para assegurar o princípio da igualdade é
que o § 6 2 do art. 14 da Constituição Federal determinou a regra da desincompatibilização para
os candidatos ocupantes de cargos executivos,
nos 6 meses anteriores ao pleito, na disputa de
outros cargos.
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Assim, aquele candidato que não ocupa cargo
nenhum disputará determinado cargo com outro que
ocupe cargo executivo, em pé de igualdade.
Significa dizer que o ocupante do cargo execu· ..
tive não pode usar a máquina administrativa durante
o pleito. ·
Por essa mesma razão - para que o princípio
da igualdade seja observado - é absolutamente imperativa a desincompatibilização do ocupante de
cargo também para concorrer à reeleição.
Se assim não for, estará violado o princípio da
igualdade. Estarão violados os direito e garantias individuais dos outros candidatos, que foram solenemente insculpidos no inciso 11 do art. 52 da Constituição Federal.
Mesmo que se possa dizer que o candidato à
reeleição não vai usar a máquina administrativa, ainda assim o princípio da igualdade estará infringido.
Durante o pleito, por ter de se ocupar da administração, não se poderá dedicar inteiramente à campanha eleitoral como os outros.
Para completar, Sr&s e Srs. Senadores, observe-se ainda que a emenda da reeleição, caso
não preserve esse direito, ofende a cláusula pétrea do art. 60, § 42 , IV, da Constituição Federal,
que reza:
"Art. 60.................................................

§ 42 Não será 'óbjeto de deliberação a
proposta de emenda tendente a abolir.
IV - O!l direitos e _garantias individuais. •
A esse respeito, sabe-se que um Ministro
do Supremo Tribunal Federal afirmou que a
eventual promulgação da emenda da reeleição,
sem a exigência da saída do cargo, geraria uma
incompatibilidade em relação a outras normas
constitucionais.
Segundo esse Ministro, cuja identidade foi
mantida em sigilo pela imprensa, a exigência da sai·
da do cargo é tão grave que a Constituição permite a
impugnação de candidatura. Um eventual pedido de
impugnação poderá ser ajuizado junto ao Tribunal
Superior Eleitoral, após o registro formal do nome do
candidato. Nesse caso, a decisão final caberia ao
Supremo Tribunal Federal,
Como sabemos, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é melhor __dec;iclir_ agora do que deixar a
questaopara o Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, faço um apelo aos meus Pares
para que possamos dar à sociedade uma legislação
que permita uma eleição limpa. Para tanto, devemos
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aperfeiçoar a legislação eleitoral, obrigando que go·
vemadores e prefeitos se afastem do cargo por determinado período, anterior à eleição, como medida
preventiva contra os abusos do poder econômico.
Sabe-se que toda a sociedade vai fiscalizar a
eleição do Presidente da República. Contudo, o
mesmo não se poderá dar em relação aos governadores e prefeitos, em razão principalmente das di·
mensões do País e das conseqüentes dificuldades
de fiscalização.
Assim, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores,
a possibilidade de reeleição para ocupantes de cargos públicos no Executivo deve ser cercada de todos os cuidados e cautelas. É preciso uma definição
clara do comportamento esperado por parte dos interessados na reeleição durante o processo eleitoral.
Não foi por outra razão que previ, no Projeto de
Lei n2 99, a proibição do uso de aeronaves e veículos oficiais; a realização de gastos com publicidade;
a participação em solenidades; a presenças em
eventos eleitorais; a referência a candidatos por
membros do Poder Executivo; a veiculação de ima·
gens relacionadas a empreendimentos govemamen·
tais; a divulgação de notícias relativas a candidatos
e a liberação de recursos financeiros.
Todos sabemos a força e o poder do dinheiro
em uma campanha eleitoral. Sabemos também que
dinheiro é mercadoria rara, disponível a poucos.
Na realidade, nos dias de hoje, apenas bancos
de governos possuem dinheiro e, para gastá-lo na
campanha eleitoral, muitos governantes ultrapassam
os limites do que é certo.
Vivemos em um sistema onde a barganha é a
regra. Em um sistema desse é fácil imaginar a situação dos eleitores nas localidades onde a imprensa
não é tão atenta. Localidades distantes em que a autonomia do judiciário ainda não é uma realidade efetiva e em que o judiciário depende dos repasses do
Executivo para sua própria manutenção.
A barganha é a regra. A barganha é a regra em
todos os níveis.
O que vai fazer o eleitor se, de um lado, existe
uma promessa de um programa de governo, uma
idéia, uma posição e, de outro lado, existe o interesse imediato, o atendimento imediato de uma necessidade pessoal?
Na verdade,_calxas já estão sendo formados
com dinheiro público. Tenho denunciado irregularidades constantes no Governo de meu Estado. Em
alguns casos, impedindo o andamento dos "esque-
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mas" montados para desviar o dinheiro público. Não
se respeita nada!
Ainda há poucos dias, recebi denúncia de que
o dinheiro do Programa Comunidade Solidária não
estava sendo aplicado corretamente em Rondônia.
Denúncias sérias, que inclusive estão provocando
problemas no PSDB em Rondônia; denúncias de
que listas de balcão de emprego foram usadas para
prestação de contas de curso de formação de mãode-obra que não se realizou; denúncia de que professoras de corte e costura, contratadas por R$5 mil
para ministrar cursos, apenas recebiam o valor contratado se assinassem recibo de R$30 mil; denúncias de que cestas de alimentação nunca chegaram
a seus destinatários.
Veja, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
dinheiro do Comunidade Solidária, destinado ao
atendimento social, não é entregue a entidades da
sociedade civil que atuam nesse setor. Nos Estados,
esse dinheiro é entregue à administração dos governos estaduais, que nem sempre são honestos, nem
sempre são ocupados por pessoas que têrn consciência. Em Rondônia, foi entregue aos parentes da
mulher do Governador, à Deputada Marinha Raup.
Devido aos escândalos, ao desvio, a Deputada está
sendo expulsa de seu partido no Estado, o PSDB,
exatamente por causa dos.. escândalos que envolvem seu nome e o de seus parentes no desvio de
verbas públicas, inclusive do Comunidade Solidária.
Se isso já acontece antes da campanha eleitoral, imaginem o que não vai ocorrer na campanha,
caso gente desse tipo possa disputar o governo
exercendo o governo! Será um Deus nos acuda!
Legislativo e Judiciário dependem do repasse
do Governo para o pagamento dos salários e outras
despesas. Nossa legislação não obriga essa transferência em percentual definido, em valor definido.
Tudo depende de orçamento, e orçamento é passível de manipulação, todos sabem. Por exemplo,
pode-se estimar uma receita menor que a esperada.
Com isso, também a despesa será fixada aquém da
necessidade; e, na suplementação, negocia-se.
Outro mecanismo de controle, a imprensa, depende de verbas públicas para a propaganda. Temos a responsabilidade de fixar uma norma que impeça esses abusos.
Todas as medidas citadas, entretanto, ainda
não sao capazes de garantir a credibilidade essencial em qualquer processo de eleição, se não forem
atreladas ao mecanismo da -desillcompatibilização. .
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Para concluir, essa cláusula destina-se a garantir a lisura e a transparência do pleito, bem como
a igualdade de oportunidades para todos os concorrentes, requisitos ondispensáveis do verdadeiro processo democrático.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Emandes
Amorim, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 12 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa projeto que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 156, DE 1997
Altera a redação do parágrafo único
do art. 442 da Consolidação das Leis do
Trabalho e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O parágrafo único do art. 442 do Decreto-Lei n• 5.452, de 12 de maio de 1943, com a redação dada pela Lei n• 8.949, de 9 de novembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 442 ............................................... .
Parágrafo único. lne:dste vinculo empregatício entre a sociedade cooperativa e
os seus associados e entre estes e os tomadores de serviços daquela, desde que a
prestação do trabalho ou serviço não ofenda
o disposto no art. 3° desta Consolidação e
sejam observados os requisitos estabelecidos pela Lei n2 5.764, de 17 de dezembro de
1971.
Art. 2 2 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3 2 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
As cooperativas de trabalho, quando atendidas
as suas finalidades precipuas, trazem efeitos benéficos para os cooperados e para a sociedade como
um todo, como é o caso dos taxistas e dos médicos.
Todavia, a generalização da prestação de trabalho cooperado, sem a observàncoa de determonados limites, ofende a legislação trabalhista. em especial o art. 32 da CLT, segundo o qual "Considera-se
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empregado toda a pessoa física que prestar serviços
de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário".
lnobstante este preceito legal, foi aditado parágrafo único ao art. 442 da CLT, mediante a aprovação da Lei n2 8.949, de 9 de dezembro de 1994, que
passou a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 442.............................................. ..
Parágrafo único. Qualquer que seja o
ramo de atividade da sociedade cooperativa,
não existe vínculo empregatício entre ela e
seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela.'
Embora não fosse a intenção do legislador a
generalização deste tipo de prestação de serviço, a
medida surtiu efeito maléfico, com proliferação de
cooperativas de todos os tipos e finalidades, com o
intuito tão-somente de burlar a legislação trabalhista,
desonerando-se do pagamento dos encargos sociais.
O Ministro Almir Pazzianotto Pinto, do Tribunal
Superior do Trabalho, em artigo recente, publicado
no Correio Braziffense, (4-6-97), teceu diversas
considerações sobre a matéria, apontando os problemas existentes e alertando para o fato de a Justiça do Trabalho, em diversos julgados, ter considerado nulos, nos termos do art. .92 da CLT, os contratos
de serviço cooperativados, que, à luz dos elementos
fálicos, evidenciam a ocorrência de fraude ou desvirtuam ou impedem a aplicação da legislação trabalhista.
Em virtude destes fatos resolvi propor alternativa a ser submetida a elevada consideração do Congresso Nacional, para explicitar que a prestação do
serviço coope>rado não pode ofender a legislação
trabalhista, mormente a relação de emprego, devendo a entidade cooperativa observar todos os requisitos da legislação especial, evitando-~e danos que
podem ser causados aos cooperados e aos tomadores do serviço.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. Senador Júlio Campos, PFL- MT.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1943
Consolidaçã_o das Leis elo Trabalho
Art. 3° Considera-se empregado toda pessoa
física que prestar serviços de natureza não eventual
a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
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T[TULOIV
Do Contrato Individual de Trabalho*
CAPITULO I
Disposições Gerais
Art. 442. Contrato individual de trabalho é o
acordo tácito ou expresso, correspondente à relação
de emprego.
Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de
atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem
entre estes e os tomadores de serviços daquela.
Parágrafo único acrescentado pela Lei n' 8.949,
de 9·12-1994.
Fiscalização do trabalho na empresa tomadora
de serviço de sociedade corporativa: Portaria n' 925.
de 28·9·1995 (DOU de 29·9·1995).

LEI N2 5.764, DE 16-12-1971 LEI ORDINÁRIA
Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime Jurídico das
Sociedades Cooperativas e dá outras
providências.

_no_Senado Federal a fim de homenagear o sociólogo
Herbert de Souza, em data a ser marcada posteriormente.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. José Serra- Emília Fernandes- Roberto FreireJoão Rocha - Beni Veras - José Fogaça.
REQUERIMENTO N2 552, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 160 do Regimento Interno do Senado Federal, que o perlodo da
Hora do Expediente da Sessão Deliberativa Ordinária do dia 16 de outubro de 1997, seja dedicado a
homenagear o "Dia Mundial da Alimentação".
Sala de Sessões, 12 de agosto de 1997.- Osmar Dias - José Roberto Arruda - Jefferson Peres - Lúcio Alcântara - Coutinho Jorge - Beni
V eras.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os requerimentos llclos sefão submetidos à deliberação do Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos
do art. 255 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Uma.
São lidos os seguintes:

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O projeto lido será publicado e encaminhado à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa projeto que será lido pelo Sr. 1 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:

º

REQUERIMENTO N2 550, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 160 e 199, do Regimento
Interno, requeremos que a Hora do Expediente da
sessão do Senado Federal do dia 20 de agosto de
1997, seja destinada a homenagear o dia do Maçam.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. José Roberto Arruda, Valmir Campelo, Esperidião Amin, Ramiz Tebet, Epitácio Cafeteira, Osmar Dias.
REQUERIMENTO Nº 551, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 199 do Regimento Interno
desta Casa, solicito a realização de Sessão Espec1ai

REQUERIMENTO N2 553, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 22, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do_ Regimento Interno, requeiro as seguintes informações ao Ministro de
Estado da Fazenda, Pedro Sampaio Malan:
1) Quantos e quais Estados já firmaram com o
Governo Federal Protocolos de Acordo visando o
equacionamento de débitos nos termos do Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados?
2) Todos os Estados que firmaram o Protocolo
de Acordo estão cumprindo regularmente os dispositivos previstos pelos mesmos?
3) Em caso contrário, quais os Estados que estão deixando de cumprir os Acordos, ou parte deles,
e quais as providências que o Governo Federal está
adotando para sanar este problema e fazer com que
os Protocolos sejam realmente cumpridos?
Justificação
Reconhecidamente, um dos principais problemas para a condução da atual politica econômica é
o endividamento do setor público. O Programa de
, Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Esta- dos constitui peça importante no esforço de comba-
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ter descontroles que ameacem agravar a situação.
Dentro das condições fixadas pelo Programa, vários
Estados brasileiros firmaram com o Governo Federal
Protocolos de Acbrdo visando reequacionar seus débitos. Nesses Protocolos estabelecem-se ainda condições que objetivam impedir, no futuro, medidas
que venham a criar novos desacertos de contas.
Há informações, porém, de que alguns Estados
vêm deixando de cumprir os termos dos protocolos
por eles mesmos firmados. Os meios de comunicação já abordaram essa questão.
Cabe ao Senado, nos termos da Constituição
Federal, dispor sobre limites legais e condições para
as operações de crédito externo e interno da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
assim como lhe cabe estabelecer limites globais e
condições para o montante da dívida mobiliária dos
Estados do Distrito Federal e dos Municípios. Deve,
portanto, acompanhar a condução das finanças públicas, para que possa desempenhar essa função
constitucional. Julgamos necessárias, para o cumprimento dessa missão, as informações relativas à execução do previsto nos referidos protocolos de acordo.
Sala de Sessões, 12 de agosto de 1997. - Senador Freitas Neto.

(A Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N2 554, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o
previsto no art. 50, § 22 , da Constituição Federal, requeiro seja encaminhada ao Ministério da Fazenda a
seguinte solicitação de informações:
1. No período de março de 1990 a julho de
1997, quantos projetes foram apresentados e quantos foram aprovados no âmbito do Cofiex? Quais os
valores desses projetes em dólares?
2. Quais os agentes financeiros envolvidos
nesses projetes? Nominá-los, indicando se Bid, Bird,
Eximbank do Japão, KIW, Fonplata, Fida, Oecf, Bei
ou outros organismos financeiros internacionais multilaterais.
3. No período de junho de 1996 a junho de
1997, qual foi o valor do ingresso de recursos do
Bid, Bird e Eximbank do Japão? Especificar os tomadores e as respectivas unidades da Federação.
4. No período de junho de 1996 a junho de
1997, qual foi o valor, dos recursos pagos sob a forma de principal, juros, comissões e outros tipos de
desembolso para os agentes financeiros nominados

no item 2. Indicar tais valores relativos, de per si, a
cada uma das referidas instituições financeiras.
Justificação

Tendo em vista a competência prívativa do Senado Federal para autorizar operações externas, é
importante que esta Casa conheça melhor o cenário
financeiro internacional. Os Senadores devem conhecer os números relativos ao percentual de projetes que vêm sendo aprovados pelo Cofiex, quais os
organismos financeiros internacionais com maior
participação de projetes aprovados no Brasil e a entrada efetiva de recursos entre as unidades da Federação. Essas informações permitem não apenas a
avaliação da importância desses recursos, como
também a comparação desse mercado com o de fi.
nanciamentos obtidos internamente, e identificar
eventuais distorções que venham ocorrendo nesse
setor.
O presente requerimento de informações visa,
portanto, a permitir o esclarecimento dessa questão
basilar e a subsidiar o Congresso Nacional no seü·
papel de autorizar operações externas.
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1997.Senador João Rocha.

(A Mesa para decisão).
REQUERIMENTO N2 555, DE 1997

Senhor Presidente,
Com fase no art. 50, § 22 , da Constituição Federal, combinado com o art. 216, do Regimento lntemo do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas
ao Ministério da Fazenda, através do Banco Central,
as seguintes informações:
1 - Se existe alguma negociação do Governo
do Estado de Roraima ou do Banco do Estado - BANER com o Banco Central, para o fechamento do
Banco de Roraima, ou sua transformação em Agência de Desenvolvimento?
2 - Se foi realizada pelo Banco Central alguma
fiscalização ou auditoria recente no Baner, e se foi
recomendaâo pélo Banco Central o seu fechamento
ou transformação em Agência de Desenvolvimento?
3 - Com a proposta dE! transformação do Baner em Agência ci.iDesenvqlvimento pelo Governo
de· Roraima.- como ficam as dívidas e o passivo do
referido Banco?
4- Seexist~ algum_acQrclofirmado, e como se
fará a cobrança de tais dívidas?
5 - Se os gestores do Banco serão responsabilizados, já que as informações extra-oficiais são de
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que o Baner está quebrado, e realizou operações
prejudiciais ao seu património?
6 - Como ficam os servidores do Baner com a
transformação do Banco em Agência de Desenvolvimento?
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. Senador Romero Jucá

(A Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N2 556, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex", com base no disposto no
art. 50, § 2 2 , da Constituição Federal e na forma do
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam solicitadas, ao Sr. Minisro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
as seguintes informações referentes ao processo de
licitação para exploração madeireira da Floresta Nacional do Tapajós, na Amazônia:
a) a cópia do edital de licitação, cujo extrato foi
publicado no "Diário Oficial da União de 4 de agosto
de 1997;
b) os critérios técnicos que levaram à escolha
da Floresta Nacional do Tapajós como a primeira a
ser licitada;
c) a exala dimensão e localizçaão da área a
ser licitada;
d) o potencial madeireiro da área á ser licitada;
e) o volume máximo de madeira a ser explorado por ano, na área licitada;
f) a relação dos três grupos de espécies madeireiras a serem exploradas;
g) qual o valor de avaliação do m Francon para
cada um dos três grupos de espécies a serem exploradas;
h) se haverá algum tipo de agregação de valor
aos produtos madeireiros explorados;
i) se será permitida a exploração de outros produtos florestais de importância económica para as
comunidades locais;
j) como a exploração respeitará os critérios de
sustentabilidade;
I) se foi elaborado pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
-IBAMA- o plano de manejo da Floresta do Tapajós;
m) como se dará o controle e a fiscalização sobre essa exploração;
n) se haverá consu~oria independente que
acompanhará, junto ao lbama, a exploração da área
licitada;
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o) a relação das empresas que já adquiriram o
edital de licitação;- --p) se existe previsão de licitação de outras fiorestas nacionais da região amazónica.
Justificação

Recentemente, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA - divulgou, nos meios de comunicação, o início do processo de concessões de exploração das
florestas nacionais (Fionas). Nesse sentido lançou a
Concorrência Nacional n• 01/97, cujo aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da Unlio, de 4
de agosto de 1997, para a exploração madeireira da
Floresta Nacional do Tapajós, a primeira floresta de
propriedade pública na Amazônia a ser explorada
pela iniciativa privada.
A Aoresta Nacional do Tapajós, com área estimada em 600 mil hectares, criada pelo Decreto n•
73. 684, de 19 de fevereiro de 1974, situa-se a leste
da rodovia Cuiabá-Santarém, no Estado do Pará. De
acordo com o disposto no Código Florestal (art. 5°,
b, da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965), as
florestas nacionais foram instituídas para fins económicos, técnicos ou sociais, sendo unidas destinadas
ao uso múltiplo do seu espaço territorial e de seus
recursos.
Conforme declaração do presidente do lbama,
não se trata de venda, mas âe concessão, podendo
a empresa vencedora explorar a área por cinco
anos. Ainda, segundo o lbama, a experiência é uma
tentativa do Governo de estimular o aproveitamento
racional dos recursos florestais da Amazônia, 'mostrando às madeirei ras que é possível explorar de
maneira sustentável e com rentabilidade'.
A concessão de florestas públicas para a exploração pela iniciativa privada é adotada em vários
países com tradição de exploração florestal e os resultados são positivos. Entretanto, nesses países hã
um controle efetivo da atividade por parte do Estado,
a fiscalização é eficiente e cumpre seu papel.
Sabemos que, em nosso País, infelizmente, a
realidade é outra. A Amazônia brasileira, apesar de
dispor de um terço das florestas tropicais mundiais e
ser depositária de uma imensa e incalculável biodiversidade, vem sendo implacavelmente destruída.
Não há controle algum em relação à exploração dos
recursos naturais, os planos de manejo florestal são
sistematicamente Jescumpridos e a fiscalização é
insuficiente e precária.
Acrescentem-se a isso as recentes notícias referentes à chegada, na Amazônia, das indústrias
maãeireiras provenientes ao'SUcieste-Aslatico-=-por
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meio da aquisição-d~e.grandês-;e~xt;;;e;;n:;;s~õ;;;e;;s-;d:;.;e;-t;:;:e;;rra::.-;;s-;e;----,Sowb;;re;;-:;a~m=e"sa".~r;;;eq;;;;;u;;:e"'nme""'"'"n»to,...q""u"'e~s"e""ra uoo pelo
de empresas já instaladas na região - com o. beneSr. 1RSecretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido 0 seguinte
plácito das autoridades locais; o que inclusive já foi
motivo de preocupação de nossa parte, nos termos
do Requerimento de Informações n2 1.149, de 3 de
REQUERIMENTO N2 558, DE 1997
dezembro de 1996. Conforme mencionamos nesse
documento, o passivo ambiental dessas madeireiras
Nos teimas do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno requere a inclusão, em Ordem do Dia, do
é assombroso, caracterizando-se por uma exploração predatória dos recursos naturais e um rastro de
PLS nR 82/95, que "Altera dispositivos da Lei nR
8.004, de 14 de março de 1990, que dispõe sobre
devastação por onde passaram até agora.
transferência de financiamento no âmbito do SisteNesse contexto, preocupa-nos o fato de que o
ma Financeiro de habitação, e dá outras providênsistema de exploração das florestas nacionais por
cias', cujo prazo na Comissão de Assuntos Sociais
concessão acabe em um processo ainda maior de
já se encontra esgotado.
destruição, dada a incapacidade histórica de atuação efeiiva dos órgãos de fiscalização ambiental,
Sala das Sessões 12 de agosto de 1997.- Sealiada à falta de vontade política, por parte do Poder
nador Júlio Campos PFL-MT.
Público, em exigir 0 cumprimento da lei. Não nos
SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
restam dúvidas de que as florestas nacionais foram
- O requerimento lido, após publicado, será incluído
em Ordem do Dia, nos termos do Regimento Interno.
criadas para fins económicos, mas ternos 0 dever de
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
garantir um modelo racional de desenvolvimento que
possibilite a exploração sustentável e a manutenção
- A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o
da biodiversidade da região amazónica.
Congresso Nacional está convocado para uma sesEntendemos, pois, que o assunto merece um
são conjunta, a realizar-se hoje, às 19h, no Plenário
da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação
amplo esclarecimento, no sentido de que sejam dirimidas dúvidas e dissipados temores legítimos, assede medidas provisórias e vetos presidenciais.
gurando transparência ao processo de concessão
SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
da Floresta Nacional de Tapajós para a exploração
-A Presidência recebeu o Ofício n2 2.388/97, de 11
privada.
do corrente, do Banco Central do Brasil, encamiSala das Sessões, 12 de agosto de 1997. nhando, nos termos do art. 3° da Resolução n• 64,
Senador Edison Lobão.
de 1997, as informações apresentadas pela Central
(A Mesa, para decisão.)
de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP - referentes ao acompanhamento e colocaO SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
ção de títulos da divida mobiliária da Prefeitura do
Os requerimentos lidos serão despachados à
Município do Rio de Janeiro - RJ.
Mesa para a decisão, nos termos do Regimento lntemo.
O expediente, anexado ao processado do ProSobre a mesa, requerimento que será lido pelo
jeto de Resolução n• 81, 1997, vai à Comissão de
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
Assuntos Económicos.
É lido 0 seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- A Presidência comunica ao Plenário que, em aditamento à pauta prevista para a sessão deliberativa
REQUERIMENTO N• 557, DE 1997
ordinária de amanhã, agendou as Mensagens n2s
125 e 129, de 1997, referentes à escolha de chefes
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 256 do Regimento Interno
de missões diplomáticas.
do Senado Federal, requeremos a Vossa Excelência
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
a retirada do Projeto de Lei do Senado nR 270, de
1995, de nossa autoria, em tramitação na Comissão
- Faço um apelo aos Srs. Senadores que se enconde Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa.
tram em outras dependências do Senado para virem
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. _
ao plenário, porque teremos votações na Ordem do
Senador Edison Lobão - Senador Pedro Simon.
Dia, inclusive votações nominais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
O SA. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O requerimento lido será despachaOo à Mesa para
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
·
Passa-seia
decisão, nos termos do Regimento Interno.
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 54, DE 1995
Terceiro e último dia de discussão, em
segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n• 54, de 1995, tendo como primeiro signatário o Senador Ronaldo Cunha
Lima, que dá nova redação ao § 2° do art.
102 da Constituição Federal (efeito vinculante), tendo
Parecer sob n• 385, de 1997, Relator:
Senador Jefferson Péres, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno, transcorre hoje o terceiro e último dia da discussão da matéria.
Esclarece, ainda, que poderão ser oferecidas
emendas que não envolvam o mérito.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Nos termos do art. 304, passarei ao item 2 da
pauta, e, em seguida, votaremos o efeito vinculante,
que exige quorum qualificado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°19, DE 1996
Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 19, de 1996, tendo como primeiro signatário o Senador Waldeck Ornelas, que
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes
ao ICMS, tendo
Parecer sob n• 274, de 1997, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Lúcio Alcântara, favorável,
com a Emenda n• 1-CCJ, que apresenta.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 358, in fane, do Regimento lntemo, a matéria constará da Ordem do Dia durante
cinco dias úteis em fase de discussão, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço,
no mínimo, da composição da Casa. Transcorre hoje o
primeiro dia da discussão em primeiro turno.

Assim, coloco em discussão a proposta e a M
Emenda n• 1, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
e

-Item 5:
PARECER N 2 394, DE 1997
(Escolha de Autoridade)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 281 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Parecer
n• 394, de 1997, da Comissão de Assuntos
Económicos, sobre a Mensagem n• 136, de
1997 (n• 866/97, na origem), de 5 de agosto
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Sr. Gustavo Henrique de Barroso Franco para exercer o cargo
de Presidente do Banco Central do Brasil.
Discussão do parecer em turno único.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem revisão do orado·r.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, eu gostaria de me referir à argüição do Dr. Gustavo Franco, indicado pelo Presidente
da República e pelo Ministro da Fazenda para tornar-se Presidente do Banco Central.
Sr. Presidente, nesta oportunidade, eu gostaria
de formular uma proposta a respeito da ação do Presidente do Banco Central, do Ministro da Fazenda e do
Ministro do Planejarnento, que, em virtude de seus cargos e funções, compõem hoje o Conselho Monetário
Nacional, órgão que contava com a presença de outros Ministros, dos Presidentes das principais instituições financeiras oficiais e também de representantes dos
segmentos do empresariado privado e de instituições
financeiras da indústria e do comércio.
Howe por bem o Presidente Fernando Henrique
Cardoso restringir o Conselho Monetário Nacional a apenas três figuras. Lembro-me de que, no Governo anterior,
iniciou-se a representação não apenas do segmento empresarial privado, mas também dos trabalhadores.
As decisões de política monetária e cambial
acabam afetando a condição de vida dos trabalhadores e as condições de crescimento da economia.
São decisões que fazem as taxas de juros moverem-se para cima ou para baixo e que certamente
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afetarn a condiçt..J de investimento e de emprego e
as próprias condições sociais do País. De um lado,
isso interessa aos empresários, e de outro, aós Ira'
balhadores.
Se, durante o regime militar, avaliou-se que era
importante ali estar a representação dos empresáríos, logo que houve o processo de democratização
do Pais, resolveu-se que lá deveria haver também a
representação dos trabalhadores.
Ora, foi bastante surpreendente a decisão do
Presidente Fernando Henrique Cardoso de simplificar o Conselho Monetário Nacional, órgão máximo, que regula o que se passa na economia monetária e, obviamente, na política cambial, na polifica de juros e em súa-s-coilseqü-ênc1as-so5fe b
emprego, a remuneração e assim por diante.
Fico pensando; -sr. Presidente, que deveriamos - sobretudo nós, do Senado, que temos a responsabilidade de aprovar o nome do Presidente do
Banco Centra! e de argüir as autoridades monetárias
sobre o que se passa na economia - tomar mais
transparentes as decisões do Conselho Monetário.
Por essa razão, Sr. Presidente, quero formular uma sugestão: a de que as reuniões do
Conselho Monetário Nacional passem a ser
transmitidas ao vivo por emissoras de televisão
e de rádio. A Radiobrás, emissora oficial do Govemo, pode perfeitamente transmitir e colocar à
d1spos1ção de qualquer meio de comunicação a
transm1ssao drréHC
Uma outra sugestão, Sr. Presidente, que, inclusive. formuler a V. Ex• e que hoje faço aqui para todos pensarmos a respeito antes de darmos a redação final à proposta, seria, alternativamente, a de a
própria TV Senado fazer essa transmissão, uma vez
que. para o Senado, é muito importante saber o que
se passa com o Conselho Monetário Nacional e
quais as suas decisões. Seria perfeitamente lógico o
Senado Federal colocar à disposição desse órgão
até mesmo a possibilidade de serem transmitidas ao
vivo todas as suas reuniões.
Poder-se-ia. inclusive, pensar num entendimento para que as reunrões do Conselho Monetáno Nacional se dêem em momento e hora não
coincidentes com sessões do Senado ou reuniões
de Comissões muito importantes que o Senado
transmita. Mas, se se consrderar esta idéia como
<~lgo que possa perfeitamêhte-ser compatibilizado,
o Conselho Monetario Nacional poderia, por exempio. reunrr-se das ?h às 10h, com transmissão ão
vrvo. sem prejurzouos trabalhos que a TV Senado
normalmente tr'lnsrnrte.
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Tão importante tem sido o uso da TV Senado,
tal a relevância das suas transmissões e tamanha a
-qualidade das informações ao público, que ela agora
passou a realizar transmissões durante 24 horas, repetindo as sessões mais importantes. Para não prejudicar isso, outra alternativa seria que a transmissão das reuniões do Conselho Monetário Nacional
ocorresse num horário diferente, digamos à noite,
justificando-se isso por se tratar de assunto extremamente relevante para o Senado Federal.
Então, aproveito a oportunidade da apreciação do nome do Presidente do Banco Central para
formular esta sugestão, que acredito possa ser
aperfeiçoada pelos meus Pares no Senado Federãl, paraaentro ae poucos dias apresentá-la formalmente.
Com respeito ao Presidente Gustavo Franco,
aqui tive a oportunidade de externar a minha esperança de modificar o seu ponto de vista sobre a politica cambial, uma vez que me parece extremamente
rígida a liisã<n:[Lie tem sob-re-esse -as-sunló ó .'\ojeDíreter de Assuntos Internacionais, Gustavo Franco,
que, acredito, tomar-se-á Presidente do Banco Centrai. Avalio que cabe tornar mais flexível a política
cambial brasileira, com a finalidade de se diminuir
essa sobrevalorização e de se conseguir acelerar o
crescimento da economia, dos investimentos e do
nível de emprego.
O Dr. Gustavo Franco, quando interpelado
so5re se navra se mteressaao em siilier o que se
_ passava com o m_enino Danilo, de sete _anos, que
- lhe havia pedido esmola à porta do Congresso Na-cional, afirmou que meninos de rua não são a
preocupação do Presidente do Banco Central.
Com relação a esse fato, gostaria de expressar minha esperança e expectativa de que esse ponto de
vista possa ser mudado.
Hoje, não me sinto em condições de votar la· voravelrnente ao-seu nome, mas tenho a esperança de que, ao longo de sua gestão como PresidenJe do Banco Central, possa S. S! modificar essa
opínião-;--porque, comotormulaaor dos-mais-impof..tantes do Plano Real e da condução da política
econômica ao longo desses três anos, é preciso
assinalar_ ao Dr. Qu~tavg_Franco que a questão da
-pobreza está relacionada, s_im, àquilo que é decididono Conselho Monetário Naciomil, à política de
taxa de juros e à politica cambial.
6 combate á--pobreza depende da formulação
~:aa própda pOlítica lribufáiía, qúe mleragecom a-politica monetária. E S. s• dialogará. sim, corno formulador dessa politica, com aqueles que formulam a poli-
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tica tributária. Juntos. tomarão decisões. Como Presidente do Banco' Central, terá ainda maior responsabilidade com relação a isso.
Sr. Presidente, estivesse Betinho com saúde,
certamente estaria comentando esta declaração:
"Meninos de rua não são preocupação do Presidente do Banco Central". Betinho, lá do céu, deve estar abençoando Gustavo Franco, pedindo que S.
Ex• caminhe numa direção mais correta, na direção de, o mais rapidamente possível, podermos
erradicar a miséria e a fome no Brasil, com instrumentos de política econõmica que realmente possam atingir tal objetivo.
É preciso sacudir um pouco o Dr. Gustavo
Franco e, por essa razão, voto "não", para ver· se
consigo modificar o seu ponto de vista.
O SR. PRESIDENTE I Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão.
Concedo a palavra ao Relator, Senador José
Roberto Arnuda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA {PSDB DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a. Comissão
de Assuntos Econõmicos aprovou, por 21 votos
favoráveis e 06 votos contrários, a indicação do
Dr. Gustavo Franco para a Presidência do Banco
Central.
Todos já conhecem o currículo acadêmico do
Dr. Gustavo Franco: Mestre em Economia do Sefor
Público, pela PUC do Rio de Janeiro; Doutor pela
Universidade de Harward: detentor de vários prêmios internacionais, com teses e estudos premiados,
especialmente sobre inflação e padrões de estabilização monetária; consultor de várias instituições internacionais; Secretário de Politica-Adjunto do Ministério da Fazenda desde a concepção do Plano Real
e, já há três anos, Di reter de Assuntos Internacionais
do Banco Central.
Sr. Presidente, esse currículo acadêmico adquire importância menor no instante em que a indicação do Dr. Gustavo Franco tem o símbolo da manutenção das âncoras que sustentam o Plano Real,
que entra no seu quano ano corno um plano bemsucedido, porque trouxe a criação da URV; porque
fez a renegociação com os credores internacionais~
porque retomou os flu:<:os de investimentos externos,
tornando-se possível formar reservas suficientes_
para resistir aos ataques •ie eSlle<::uiadores contra a
estabilização.
Ao inves 'lB C''rH's•:o r•e r:ouoRnca. o Plano
Real garantiu a rentabil•dade real d?s aplicações e
estimulou novos mecanismos dR "!cumulação.

______Tudo o que se pode chamar de âncora cambial teve no Dr. Gustavo Franco um dos seus idealizadores.
Há que se considerar, Sr. Ptesidente, Srªs e
Srs. Senadores, que o Brasil já não admite a volta
ao passado. É preciso consolidar as conquistas do
Plano Real e nunca é demais lembrá-las. Tínhamos
uma inflação de 7.000% ao ano no primeiro semestre de 1994, caímos para uma inflação inferior a 7%
ao ano. Isso equivale a dizer que a inflação de todo
este ano será menor do que a de três dias do primeiro semestre de 1994. O PIB cresceu o dobro da média dos quinze anos anteriores a 1994; os salários
reais aumentaram 20%; a proporção de pobres,
-abaixo da linha de miséria, diminuiu 25%; a cesta
básica, que era de R$1 06,95, em julho de 1994, passou para R$109,90 hoje, o que representa um acrés--~cimo--de~apenas-2,8% em praticamente três anos.
Houve, efetivamente, uma redistribuição de renda no
País. E, mais do que isso, o salário mínimo teve um·
aumento real de 85%: de R$64,79, em julho de
1994, para os R$120,00 aluais.
Sobretudo, Sr. Presidente, é preciso verificar
que, em 1993, o Brasil teve um aperte de R$1 bilhão
externos em investimentos produtivos, e nos últimos
12 meses já conta6iliza investimentos da ordem de
R$12,3 bilhões no sistema produtivo. A expectativa é
de que, em dezembro de 19.97, o ano fiscal vai ter--minar-com um aperte da ordem de R$15 bilhões no
sistema produtivo, e com wn volume de reservn superior a R$60 bilhões.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos a
convicção de que a indicação do Sr. Gustavo Franco, a par do seu currículo acadêmico, tem uma conotação, tem uma simbologia: sinaliza ao mercado
interno e ao externo que há uma decisão política firme de ·manutenção- das âncoras que sustentam o
Plano de Estabilização Econõmica.
A indicação do Dr. Gustavo Franco é, portanto, muito mais do que a aceitação· pela Comissão
de Assuntos Econõmicos e pelo Plenário do Senado do seu invejável currículo acat.lêrnico. É mais
que isso: a aceitação, por IJ~ta Casa, 4ue a indicação do Dr. Gustavo Franco :;inalim para o merca-do-econõrrlico irrtern:.lciorY:JI é! -cóiltTnnidade da política de rnaniJtonçáo da estabilidade econõrnica
pelo Governo brasileiro.
Por todas r:·;,;:1s mLões. Sr. Pr8siclente, o nosso voto, rta c;"""'>sao de J\~:;tHitos Er;onômi<:os, for
favorável n indicnç:\o do Dr. r~,·.tavo f'ranco. F., pclas rnesrnas r-tlõcs, repetirnns

do Senado.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Encerrada a discussão.
Em votação.
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra, o Senador Os mar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, acredito que o resultado efetivamente seja conhecido. Mas uso esta tribuna para fazer um apelo ao Sr. Gustavo Franco, que
deverá assumir o Banco Central com o seu nome
aprovado por este Plenário.
Há algum tempo, Sr. Presidente, levantei, na
Comissão de Assuntos Económicos, uma questão
que considero de extrema importância.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

- Srs: Senadores, chamo a atenção de V. Ex'ls porque há um orador na tribuna.
O SR. OSMAR DIAS- Sr. Presidente, os pareceres que o Banco Central tem emitido para análise
na Comissão de Assuntos Económicos estão muito
longe de embasar uma decisão firme desta Comissão, quando autorizamos os empréstimos para os
Estados.
·

É preciso que o Banco Central, sob a direção
do Dr. Gustavo Franco - que tem demonstrado rigor
absoluto na condução da política cambial de nosso
País, apesar de toda a insatisfação que isso gera
para o setor exportador -, altere as regras dos pareceres por ele emitidos, quando da contratação de
empréstimos pelos Estados.
Cito o caso do Paraná, que tem no Senado
três projetas aguardando autorização para contratação dos empréstimos - sou relator dos três. Se
tomarmos o parecer emitido pelo Banco Central a
esses três projetas, eles serão rigorosamente semelhantes a todos os pareceres emitidos pelo Banco Central, a todos os pedidos de empréstimos dos
outros Estados.
Ocorre que o Banco Central não aprofunda a
análise sobre a capacidade de endividamento dos
Estados e delega ao Senado, que não tem elementos suficientes, senão buscar exatamente no
Banco Central, para julgar, com precisão, essa
questão fundamental, que inclusive faz parte de
um assunto que está em pauta, qual seja, a Emen-
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da do Senador Waldeck Ornelas, que se refere à
guerra fiscal.
Os empréstimos que são autorizados .pelo
Senado não levam em conta se o Estado terá ou
não capacidade para pagar os empréstimos que
está contratando. E o Senado, sem os elementos
que deveriam ser fornecidos pelo Banco Central,
faz uma análise quase que padronizada também
desses pedidos.
Por isso, o Governador Jaime Lemer, do Paraná, se julga no direito de não fornecer as informações que estão sendo requeridas pelo Banco Central e
se julga no direito de caluniar os Senadores e o Senado da República por todo o Estado do Paraná, dizendo que está sendo discriminado.
Gostaria de fazer um apelo ao Dr.· Gustavo
Franco para que o Banco Central, de agora em
diante, passe a analisar, com absoluto rigor, a capacidade de endividamento dos Estados antes de
emitir parecer e enviar para o Senado da República o seu relatório. Porque o relatório que recebi do
Banco Central não diz nada, pois ignora a situação, por exemplo, dos gastos com o pessoal, que
já atinge, no Estado do Paraná, 95% das receitas
líquidas, e por isso mesmo não poderia receber
parecer favorável. Também ignora que o Estado.
do Paraná - segundo o Senador Roberto Requião
que fez análise no balanço de 1996, que ainda não
foi enviada ao Senado também - apresenta uma liquidez de 0,58 para 01, o que significa que insolvência é incontestável. Mesmo diante desses dados, o Banco Central não analisa e não aprofunda
análise de forma a permitir que o Senado possa
decidir com absoluta convicção.
Por isso, ao votar favoravelmente à indicação e
à nomeação do Dr. Gustavo Franco, deixo este apelo registrado nos Anais do Senado, para que o Banco Central, de agora em diante, tome mais cuidado e
emita parecer que tenha absoluta validade no que se
refere ao aprofundamento da análise das condições
financeiras dos Estados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em votação.
O SR. LAURO CAMPOS- Sr. Presidente, peço
a palavra pétra encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Laura Campos,
para encaminhar a votação.
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O SR. LAURO CAMPOS (Bioco-PT-DF. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, na Comissão de
Assuntos Económicos, votei contra a indicação do
nome do Sr. Gustavo Barroso Franco para a Presidência do Banco Central. Parece-me que o Governo
deveria ter mais cautela, ser mais seletivo e ter mais
sorte ao encontrar o nome próprio para ocupar tão
elevado cargo.

O que me faz temer, neste momento, é que
além de entrar em rotas de colisões freqüentes com
o Ministro Sérgio Motta, e depois remendarem-se
esses conflitos, esses atritos e essas opiniões contraditórias emitidas por esse Ministro e o próprio Presidente da República, agora temos também o futuro
Presidente do Banco Central, cujas declarações, a
serem lavadas a sério, entram em frontal colisão
com as declarações feitas pelo Presidente da República em vários pronunciamentos.
O indicado a Presidente do Banco Central
afirmou reiteradas vezes que a taxa de câmbio
deveria ter sido fixada em R$0,50 por dólar. Isso
significa que estaríamos importando todas as
mercadorias estrangeiras pela metade do preço
aviltado que elas chegam, hoje, no Brasil. Ele
disse isso há cerca de seis meses em São Paulo
- e tornou a repetir a mesma coisa -, escandalizando os empresários da FIESP que o ouviam
naquela ocasião.
Enquanto isso, o Presidente da República, à
página 10 do Caderno 'A', da Gazeta Mercantil do
dia 19 de junho, afirma justamente o contrário. Afirma Sua Excelência o Presidente da República que
exageramos na abertura. Se exageramos na abertura, a taxa de r.:âmbio proposta e mantida pelo Sr.
Gustavo Franco não é apenas um exagero, raia as
margens da loucura.
Portanto, o que percebemos é que enquanto
o Presidente da República diz que poderemos salvar três setores, que ainda sobrevivem apesar da
avalanche de mercadorias estrangeiras subsidiadas pelo Governo brasileiro e pela fixação desse
câmbio, o que vemos é que o Ministro Doml'!les
afirma que não são três setores aqueles que foram
sucateados por essa forma de inserção na economia mundial, mas são dezesseis os setores. E o
plano de ação do Governo propõe 42 setores a serem salvos pelas modificações que deverão socorrer, obviamente, a economia nacional, destruída,
tratorada por essa política cambial.

,
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Portanto, constatamos que as opiniões do Prasidente da Repúbiica, reiteradas vezes, entram em
rota de colisão total, frontal, com as declarações e a
teimosia do ex-Diretor da Carteira de Câmbio do
Banco Central. Agora, Sr. Presidente, o que tememos é que, com mais força, possam realmente obscurecer ainda mais os horizontes económicos, as variáveis económicas estratégicas, em relação às
quais os empresários e a sociedade de um modo geral devem se orientar.
Portanto, lamento que o nome escolhido por
Sua Excelência, o Presidente da República, e aprovado na Comissão de Assuntos Económicos, seja o
dessa figura que tergiversa, que teima em alguns
pontos, que acha que só ele no mundo está com a
verdade total. Portanto, é uma figura perigosa, é
uma pessoa perigosa para neste momento dirigir os
destinos do Banco Central.
Sabemos também que o Dr. Gustavo Franco
já disse que a inflação vai voltar um pouco, uma
vez que é favorável, como sempre foi, e sempre
considerou os objetivos políticos como uma variável independente final. Portanto, os gastos eleitorais vão fazer com que a infl"ição 'volte um pouco', afirmc. o Sr. Gustavo Franco. Portanto, diante
dessa situação, tememos que não seja the right
man in the right place, o nome, a pessoa, a figura do Sr. Gustavo Franco.
--- -- Era o que tinha a dizer, reiterando o que falei
na Comissão de Assuntos Económicos quando lá
votei contrariamente à indicação do Sr. Gustavo
Franco para a Presidência do Banco Central.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
- Continua em votação.

Não havendo mais quem queira encaminhar a
votação, vamos passar à votação nominal do parecer, de acordo com o art. 383, alínea 'g", combinado
com o art. 291 do Regimento Interno.
A matéria terá escrutínio secreto.
Os Srs. Senadores podem votar em qualquer
lugar: primeiro digitem o voto, posteriormente dioitemasenha.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
· os··srs. ·senadores que estiverem em outras
dependências, por obséquio, compareçam ao Plenário para a votação.
(Procede-se

a votação.)
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VOTAÇÃO SECRETA
PARECER N° 394, DE 1997 ·MENSAGEM N° 136, DE 1997
Escolha do Sr. Guata110 Henrique de Barroso Franca p:·.,.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Pergunto aos
Uderes do Bloco e aos do Governo se já posso encerrar a votação. (Pausa)
Senador Eduardo Suplicy, na ausência do Senador José Eduardo
Outra, posso encerrar a votação?
Senador Elcio Alvare!!?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Está encerrada a
votação.
Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e NÃO, 1O.
Houve uma abstenção.
Total: 67 votos.
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - De acordo o
disposto no art. 305 do Regimento Interno, volta-se ao Item 1 41

Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 54, de 1995, tendo como 1°

signatário o Senador Ronaldo Cunha Lima, que dá nova
redação ao § JO do art. 102 da Constituição Federal
(efeito vinculante), tendo
Parecer sob n° 385, de 1997, Relator: Senador
Jefferson Péres, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. oferecendo a redação para o segundo turno.
Qualquer Senador poderá usar da palavra. Trata-se do efeito
vinculante. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, passa-se à votação.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar.
V. Ex!s devem registrar o voto e, posteriormente, a senha. (Pausa)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-PT-SE) - Sr. Presidente, o
Bloco recomenda o voto "não".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presidente, o PFL recomenda
o voto "sim".
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Peço aos Srs.
Senadores que esperem um momento, porque o computador está acusando erro e
precisa ser liberado novamente.
.
Peço aos Srs. Senadores que não votem ainda, para que seja feita a
correção do computador. (Pausa)
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procedefse à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Está encerrada a votação.
Votaram SIM 57 Senadores; e NÃO, 1O Senadores.
Houve uma abstenção.
Total: 68 votos.
A matéria foi aprovada e vai à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N1154, DE 1995.
Artigo único. O§ 2° do art. 102 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 22 Terão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração
direta e indireta da União Municípios, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo, e as definidas de mérito, se o Supremo Tribunal Federal assim o declarar, pelo voto de dois terços de seus membros.•
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-118m3:

PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N° 33, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição n• 14, de 1996)
· Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 33, de 1996 (n• 33195, na Câmara
dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da República, que modifica o sistema de
previdência social, estabelece normas de
transição e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 390, de 1997, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Beni Varas, favorável, nos termos da Emenda n• 1-CCJ (substitutivo) que
oferece, com voto em separado do Senador
Antonio Carlos Valadares.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 ln fine do Regimento
Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante
cinco dias, em fase de discussão, quando poderão
ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no
mfnimo, da composição da Casa.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. 1° Secretário, Senador Aonaldo Cunha Lima.

São lidas as seguintes:

EMENDAS (de Jllenário), OFERECIDAS A l'nOI'OSTA DE
EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N" 33, DE 1996 (N" JJ/95, NA
CÂMARA
DOS
DEPUTADOS),
DE
INICIATIVA
DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, QUE MODIFICA O SISTEMA
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE NORMAS DE
TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, TRAMITANDO
EM CONJUNTO COM A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 14, DE 1996, TENDO COMO PRIMEIRO
SIGNATÁRIO O SENADOR ROBERTO FREIRE E OUTROS
SENHORES SENADORES, QUE MODIFICA O SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUit\mo O REGIME BÁSICO
UNIFICADO, DISPÕE SOBRE REGIME COMPLEMENTAR
PÚBLICO
E PRIVADO,
ESTABELECÊ NORMAS DE
TRANSIÇÃO NO ATO DAS DISPOSIÇÕESCONSlÚÜCIONAIS
TRANSITÓRIAS E DÁ OUTRAS PROV!DÊNCIAS.

EMENDA N° 2 - PLEN
Requeiro, nos termos do Regimento Interno. emenda ao parágrafo 8°, do
Artigo 40. constante do artigo lo do Subsútutivo, que deve ter a seguinte redação:
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Parágrafo go - Lei disporá. sobre a concessão do beneficio de pensão por
morte, que não será inferior ao valor correspondente aos proventos do seiVidor,
observado o disposto no parágrafo 4° deste artigo.
•HfSTIFICATrVA
Inexistia nesta PEC um critério para balizar a fixação da pensão por
mone. Isto poderia levar ao estabelecimento de pensões irrisórias, que prejudicariam a
- r
família do servidor falecido.
A adoçüo da regra do rarúgraló 4" do artigo define o mesmo tratamcnt()
remuneratório dispensado aos aposentados com redução da pensão no mesmo
percentual relativo aos inativos que rcrcebem salários maiores.
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1997
Regina Assumpção

Ronaldo Cunha Lima
Carlos Patrocínio
Levy Dias
Coutinho Jorge
Esperidião Amin
Antonio Carlos Valadares
Roberto Requião
Lúcio Alcântara
Valmir Campelo
Sérgio Machado
Jefferson Péres
Elcio Alvares
Jader Barbalho
Francelina Pereira
Guilherme Palmeira

José lgnácio Ferreira
Edison Lobão
Bernardo Cabral
OsmarDias
José Bianco
RorneroJucá
José Eduard_o
José Alves
João Rocha
Flaviano Melo
Fernando Bezerra
Ney Suassuna
Carlos Wilson
Mauro Miranda
Júnia Marise

EMENDA N2 3 - PLEN

Im:tua-se onde couber, o seguinte artigo à PEC no
33/96:

"Art. ~As aposentãdoriaS e pensões concedidàs aos
funcionários públicos serão ajustadas na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, ainda que decorrentes de concessão de
gratificação ou de reclassificação e transformação de cargos ou

-----------~-----------
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função, observado o disposto no art. 3 7, XI, da ConstituiÇão
Federal."
JUSTIFICAÇÃO·

O atuais aposentados e pensionistas, após toda a história
do funcionalismo público, conquistaram-se o direito de se tomarem
cidadãos com as garantias que a Constituição de 1988 lhes
outorgou, mas que, agora, estão sendo ameaçadas pela reforma.
Em estudo profundo e exaustivamente debatido pelos
Senhores Constituintes, entendeu-se que não poderia retardar ainda
mais a fixação da proteção àqueles que, ao término de suas vidas,
não dispunham, sequer, de meios dignos de sobrevivência, tamanha
era a diferença existente entre os servidores ativos e os inativos.
A ressalva dos direitos adquiridos com o texto da atual
Constituição. é imperativo da ordem jurídica, visto que é
inaceitável desconhecer, sob falsos argumentos, que excluir direitos
mesmo já consolidados, faz parte de salvamento da Previdência
Social, quando se sabe, concretamente, que tais afirmações não
representam a verdade.
Cabe, ainda, destacar que esta Proposta visa rest(!.belecer
o sentido de uma norma introduzida na Constituição Federal de
1988, por Emenda aprovada pela unanimidade dos Senhores
Constituintes.
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1997
Júnia Marise
Regina Assumpção
Roberto Requião
José Eduardo
Levy Dias
Emilia Fernandes
Marina Silva
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
Antonio Carlos Valadares
Lauro Campos
Valmir Campelo
Benedita da Silva
Abdias Nascimento
José lgnácio Ferreira
Emandes Amorim
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Ademir Andrade
Guilherme Palmeira
GilbertoMiranda
Casildo Maldaner
Carlos Wilson
Jader Barbalho
Renan Calheiros

Mauro Miranda
Bernardo Cabral
Júlio Campos
Flaviano Melo
Ronaldo Cunha Lima
RamezTebet
Carlos Bezerra

EMENDA N2 4 - PLEN
Acrescentem-se ao art. 1o do Substitutivo do Relator à
Proposta de Emenda à Constituição n° 33, de 1996, os seguintes
dispositivos a serem incluídos no art. 40:
"Art. 1° ...................................................................... .

Art. 40 .............................................................. .

..

§ 17. O servidor efetivo poderá permanecer em
exercício, após completar a idade e o tempo
de
contribuição
exigidos
para
mínimo
as
aposentadoria
voluntária,
consideradas
especificações constantes do § 18 deste artigo,
acrescida a remuneração em 30% (trinta por
cento), a título de gratificação, a qual não será
incorporada aos proventos da aposentadoria.
§ 18. A lei disporá sobre os critérios e condições

para a concessão da gratificação prevista no
parágrafo
anterior, ressalvados, sempre, os
interesses do serviço público."
JUSTIFICAÇÃO
O argumento habitualmente apresentado contra a permanência,
em exercício, do servidor público que completa o tempo legalmente exigido
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para a aposentadoria voluntária , é a insuficiência do número de empregos as limitações e a inelasticidade do mercado de trabalho. Alega-se que o
aposentado que se mantém no mesmo cargo ou função impede a admissão
ou o remanejamento de outro servidor, para ocupar a vaga que deveria ter
sido aberta.
Devem ser considerados, no entanto, os seguintes aspectos:
1o - o incentivo à aposentadoria e , especialmente, a aposentadoria
proporcional terminaram por provocar mn inesperado e significativo
aumento do número de aposentadorias precoces;

2° - em todos os setores da administração pública se vêm registrando
sensíveis perdas de pessoal capacitado, principalmente no que concerne aos
técnicos e especialistas;
3°- na maioria dos casos, a conseqüência, ao menos a curto e a médio
prazos, é o empobrecimento da qualidade do serviço público;
muitos setvidores atingirão a idade e o tempo de contribuição
previstos no Substitutivo para a aposentadoria voluntária, e.m pleno vigor
intelectual, podendo trabalhar ainda vários anos até a idade da aposentadoria
compulsória (70 anos);
4o

-

5° - ressalte-se que tal situação ocorre, principalmente, com os
executivos em fmal de carreira, que exercem funções de alto nível (salários
mais altos).

Propõe-se, portanto, que se crie urna gratificação para incentivo
à permanência do servidor em atividade, o que em muito reduziria as
despesas com pessoal, ainda mais que, a esses cargos em final de carreira,
correspondem os vencimentos mais elevados.
Consideramos, outrossim, indispensável o estabelecimento de
critérios e condições para que realmente se conceda essa gratificação de
forma seletiva, premiando aqueles que, ao longo do tempo, desempenham
suas funções com competência e responsabilidade, a exemplo do que já
ocorre no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- CNPq.
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Tal medida deverá se constituir, também; em estímulo aos
servidores mais jovens, para que ·elevem o nível de qualidade das tarefas que
executam, habilitando-se, dessa forma, ao mesmo tipo de vantagem, no
futuro.
Àqueles que hajam contribuído tempo suficiente para
aposentadoria proporcional, e cuja folha de serviços corresponda às
condições exigidas, tal gratificação constituirá um grande atrativo à
permanência no desempenho das respectivas atribuições, reduzindo,
portanto, o número de aposentadorias precoces.
Destacamos, ainda, que a maior demanda de vagas no serviço
público se concentra nos cargos e funções correspondentes ao início de cada
carreira, tanto em nível médio quanto superior, e que a presente proposição
se reporta, em especial, aos cargos em final de carreira, permitindo aos
servidores selecionados permanecer desempenhando as mesmas funções nas
quais se destacaram.
Finalmente, ponderamos ser muito mais vantajoso para os
cofres públicos, que se acrescentem 30 (trinta) por cento aos vencimentos
dos servidores que assim o mereçam, ao invés de abrir mão da qualidade
dos serviços dos mesmos, por força da aposentadoria.
Por todas essas razões, esperamos contar com o apoio dos
nobres Senadores.
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1997
Carlos Patrocínio
Fernando Bezerra
José Agripino
Onofre Quinan
Vilson Kleinübing
Otoniel Machado
Romero Jucá
Ramez Tebet
Esperidião Amin
Levy Dias
Valmir Campelo
Marluce Pinto
Gerson Camata
Hugo Napoleão
José Bianco
Ronaldo Cunha Uma
João Rocha
Abdias
Nascimento
José Alves
Jonas
Pinheiro
Bello Parga
Mauro Miranda
Lucídio Portella
Joel
de Hollanda
Regina Assumpção
João
França
Coutinho Jorge
Júlio
Campos
Ney Suassuna
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EMENDA N2 5 - PLEN

Requeiro. nos termos do Regimento Interno, emenda ao inciso Vl, do art.
93. constante do art. 1o do Substitutivo, que deve ter a seguinte redação:
"Art. 93 ........ ··········································································· ................. .

VI - a aposentadoria dos membros da magistratura, a pensão de seus
dependentes deverão refletir suas peculiaridades profissionais nos termos da Lei
Complementar a que se refere esse artigo.··
JUSTIFICATIVA

A redação proposta visa a assegurar aos Membros do Poder Judiciário e
membros do Ministério Público, por força da remissão do artigo 129, parágrafo 4° da
Constituição Federal, tratamento igual ao que se destinou aos militares e aos
parlamentares, nos arts. 42 e 248, respectivamente, tendo em vista as peculiaridades
da função judicante e as restrições que se lhes impõe a Constituição.
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1997
Regina Assumpção
Ronaldo Cunha Lima
Carlos Patrocínio
Levy Dias
Bernardo Cabral
OsmarDias
José Bianco
RomeroJucá
José Eduardo
José Alves
João Rocha
Flaviano Melo
Carlos Wilson
Ney Suassuna
Fernando Bezerra

Mauro Miranda
Júnia Marise ·
Coutinho Jorge
Roberto Requião
Antonio Carlos Valadares
Lúcio Alcântara
Valmir Campelo
Sérgio Machado
Jefferson Péres
Elcio Alvares
Jader Barbalho
Francelina Pereira
Guilherme Palmeira
José lgnácio Ferreira
Edison Lobão

EMENDA N2 6 - PLEN
Agrega dispositivos à previsão normal/va
contida no Substillltivo à ProposTa de Emenda
à Constilllicão n° 33. de 1996 (PreVJdéncw
Soc1al).
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Art. I o Acrescente-se um § zo ao art 160, transformando-se o atual
parágrafo único em § I 0 .
"Art. 160. ······························· .. ·············· .................................... .
o, o o o o o o , , , o, • , o o, o o o, o , , , , o o o o o o, ,o • • • • • o o o • • • • • • • • o o o , , , , - , , , - , oõv o , ;o,,-,-,,

o·,,,,-.,._,~,,;.-,,-

0
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0

,-,-,-.-,-,,.,;,

§lo ............................................................................................. .
• •• . • . • •• • . • . ' ...••••••.•••.•••.••••••• --~~- •• -~ ·""~- ~-- •• -...........---..--..-. -~--· .- .• 7'>·,-,--.---.-.•--.--;; .-:· .-.-.-;.
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§ zoA União destinará à Previdência Social, mensalmente, o valor
relativo ao crédito do Instituto Nacional de Seguro Social
referente ao débito de cada Município, o qual não poderá
ultrapassar nove por cento da correspondente parcela municipal do
Fundo de Participação dos Municípios - FPM, prevista no art.
159, I, b."
Art. zo Incluam-se, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
o seguinte artigo e respectivos parágrafos:

"Art.
As dividas dos Municípios com o Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS, vencidas até fevereiro de 1997, poderão ser convertidas total ou
parcialmente em obras de interesse social local, sob fiscalização daquele Instituto.
§ I o Se a conversão em obras for inferior ao montante da dívida a
ser paga durante o quadriênio 1997-2000, a Prefeitura deverá
complementar o pagamento ao INSS.
§ zo A União ressarcirá os cofres da Previdência da importância
relativa aos valores das obras executadas conforme disposto no
caput deste artigo
§ 3° As obras não concluídas até o final de um quadriênio
constituirão prioridade para a administração municipal seguinte."

JUSTIFICAÇÃO

A presente Emenda tem por objetivo impedir que se acumulem novas
dívidas com a Previdência Social, atingindo valores exorbitantes.
Como todos os Municípios devem participar do financiamento da
seguridade social. mediante recursos_ provenientes dos respectivos orçamentos, a
destinação de até 9% da parcela correspondente constituirá, apenas, um percentual
rninimo, em termos de garantia dessa obrigatoriedade constitucional.

---------------------------------------------------------
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A cada eleição municipal, torna-se mais dificil aos Prefeitos o pagamento
dali· dívidas que herdam dos respectivos antecessores, em especial no que 'concerne ao
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
Mesmo tendo sido negociados esse débitos, em I 993, não foi significativa
a sua redução. Em conseqüência, muitos dos atuais Mandatários Municipais encontramse totalmente impedidos de atender a esses compromissos, sob pena de deixarem de
exercer as funções de interesse da comunidade, para as quais foram eleitos.
Objetivando encontrar um!# solução para o impasse,
propomos a
conversão da divida de cada Município com o INSS em obras de interesse da população
local, a serem fiscalizadas pelo próprio Instituto, gerando, dessa forma, emprego e renda
em nível municipal.
Tal conversão implicará, obrigatoriamente, o investimento de montante
correspondente ao débito de cada prefeitura para o quatriênio, podendo o custo total da
obra exceder esse montante. Neste caso, tais obras, já iniciadas, constituirão prioridade
para os Executivos Municipais eleitos para o quadriênio seguinte, evitando-se, dessa
forma, o desperdício das obras inacabadas, que são um verdadeiro insulto ao contribuinte
e à população em geral.
·
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1997
Carlos Patrocínio
José Agripino
Vilson Kleinübing
Romero Jucá
Emandes Amorim
Valmir Campelo
José Bianco
João Rocha
José Alves
Bello Parga
Lucídio Portella
Regina Assumpção
Coutinho Jorge
Ney Suassuna

Fernando Bezerra
Onofre Quinan
Otoniel Machado
RamezTebet
Levy Dias
Marluce Pinto
Leomar Quintanilha
Gerson Camata
Ronaldo Cunha Lima
Abdias Nascimento
Jonas Pinheiro
Mauro Miranda
Joel de Hollanda
Pedro Simon
Júlio Campos

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.................................................................................................................................
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Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego
dos recursos·atribuídos, nesta Seção, aos Estados, ·ao Distrito Federal e aos
Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e
os Estados de condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus
créditos, inclusive de suas autarquias .

..............................................................................................................................
EMENDA Ne 7- PLEN

Acrescente-se ao art. 201 da Constituição Federal, com a
redação dada pelo art. 19 da Proposta de Emenda à Constituição nº 33
(Substitutivo), de 1996, o seguinte parágrafo:

"Art. ] 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••
Art. 201 . ................................................................................. .
• o •• o ••• o

00 • • • •

o . . . . o o . . . . . . . o . o • • • o.~ o . o • • o o . o . . . . . o o . . . . o . o . . . o • • • o • • • • • • • • o . o • • o o • • o • • • o o . . . . . . . . . . . . . o • • o • • • • o o o

§ 11 - serão reconhecidos como tempo de contribuição os
seguintes períodos:
a) tempo de serviço com comprovação de vínculo
empregatício, admitindo-se os meios de prova aceitos na
legislação vigente;
b) tempo de serviço militar obrigatório:
c) tempo em gozo de beneficio de ai.LYÍlio-doença,
aposentadoria por invalidez. auxílio acidente, salário-maternidade
e seguro desemprego, desde que, no caso dos dois últimos. seja
efetuado o recolhimento das respectivas contribuições. nos termos
da lei."
JUSTIFICAÇÃO

A Lei n° 9.032, de 28 de abril de 1995, diz que as aposentadorias
por invalidez deixam de ser definitivas. Entendemos que nesses períodos não
deve haver contribuições para que o trabalhador possa se aposentar. ea-so

-----------------------------------------------
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contrário, futuramente não haverá aposentadoria e pensões para seus
dependentes.
Vale lembrar que estes princípios foram aprovados na Câmara dos
Deputados em 1° e 2° turnos.
Pedimos, assim, o apoio aos nobres Pares.
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1997
Antonio Carlos Valadares
Casildo Maldaner
José Eduardo Outra
Sebastião Rocha
Emandes Amorim
Osmar Dias
Regina Assumpção
Roberto Requião
Romeu Tuma
Lauro Campos
José Alves
Emília Fernandes
Levy Dias
José Fogaça
Carlos Wilson
Marina Silva
Benedita da Silva
Júnia Marise
Lucia Alcântara
Gilberto Miranda
Coutinho Jorge
Abdias Nascimento
Eduardo Suplicy
Roberto Freire
Carlos Patrocínio
Josaphat Marinho
João Rocha
Renan Calheiros
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos ~agalhães)
- Transcorre hoje o primeiro dia de discussão, em
primeiro turno.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palatra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP.
Pela ordem.) - Queria apenas que a Ata registrasse
meu voto 'não' ao Item 1 da pauta. Obrigado.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador RamezTebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pela ordem.)- Sr. Presidente, gostaria que V. Ex' também
fizesse constar em Ata o meu voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Ata fará constar o voto "não" do Senador Sebastião Rocha e o voto "sim" do Senador Ramez Tebet;
constarão as ratificações.
Discussão, em conjunto, da proposta e das
emendas. Concedo a palavra, para discutir, ao nobre
Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (BLOCO/PPS-PE.)
- PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex'.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, encaminhei à Mesa o
requerimento que li hoje, com mais de cinqüenta assinaturas, referente à Comissão Temporária para
examinar as condições de pobreza no Brasil e propor medidas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O requerimento de V. Ex• será lido na sessão de
amanhã.
Continua em discussão. (Pausa.)
Voltará amanhã, para o segundo dia útil de discussão, a Proposta de Emenda à Constituição n2 33,
de 1996, relativa à Previdência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 4:
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À CONSTITUIÇÃO N°14, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição n• 33, de 1996)
. Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n• 14, de 1996, tendo como primeiro signatário
o Senador Roberto Freire e outros senhores
Senadores, que modifica o sistema de previdência social instituindo o regime básico unificado, dispõe sobre regime complementar público e privado, estabelece normas de transição no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências.
A matéria voltará amanhã, para o segundo dia de
discussão, em virtude da tramitação conjunta com a
Proposta de Emenda à Constituição n• 33, de 1996.
O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, por motivo de força maior,
estive ausente na votação da Ordem do Dia e gostaria de registrar meu voto favorável à condução do Sr.
Gustavo Henrique Barroso Franco para o cargo de
Presidente do Banco Centra! do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Mesa tomará a iniciativa de fazer constar em Ata
a declaração de V.Ex", embora a votação seja secreta. Como V. Ex', entretanto, quis tomar público
- seu voto, tem esse direito.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Há oradores inscritos para o perfodo após a Ordem do Dia.
.
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira. (Pausa.)
• Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.)
S. Ex' desiste da palavra.
Está franqueada a palavra. (Pausa.)
Não há mais quem queira usar da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Srs. Senadores Odacir Soares 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. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, a Confederação Nacional da Agricultura-eNA está imbuída do firme propósito de se aproximar mais dos produtores rurais,
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"specialmente dos micro e pequenos produtores. Na
.~:ática para alcançar esse objetivo, lançou em par-

;eria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
?P.quenas Empresas - SEBRAE, na tarde do último
:lia 29 de julho um sistema de informações por com:;>utador, o SIAGAO - Sistema de Agronegócios
0 Siagro levará a um universo de 1,5 milhão
·~e produtores, informações atualizadas e gratuitas
sobre preços agropecuários, condições climáticas,
normas para produção de sementes e mudas certificadas, defesa sanitária animal e vegetal, legislação
trabalhista e previdenciária.
0 sistema estará disponível em rede nos compu~adores dos Sindicatos Rurais e em 520 pontos de atenaimento informatizado do Sebrae em todo o País. O lan,amento do Siagro contou com a presença do Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, Dr. Antonio
i:mesto De Salvo, e o presidente do Serviço Brasileiro
cJe Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE,
Pio Guerra Junior, e de outras lideranças rurais.
A determinação da Confederação Nacional da
Agricultura, é acabar com uma das pragas do campo:
a falta de informação. Apesar de muitos poderem julgar sofisticado o sistema de acesso à informação, convém lembrar que não apenas os mais de 2.000 Sindicalos Rurais existentes no País poderão ser local de
informações para 0 público alvo: os produtores rurais.
Além dos Sindicatos Rurais e 27 Federações
de Agricultura ou um dos 520 pontos de atendimento
informatizados do Sebrae em todo o País, poder-seá futuramente incluir os EscritóriÓs Locais das Emater's, nos Estados, desde que um trabalho em parcaria venha a ser estabelecido entre CNA e Emater. A
maioria dos Escritórios Locais das Emater's já está
interligado em rede.
Tendo o sistema computacional, resta apenas
fazer a entrada em interligação com a Internet e
do Siagro que é:
acessar o endereço
http://www.siagro.com.br.
o produtor que quiser se decidir sobre os dias
de plantio de sua lavoura, por exemplo, saberá com
quatro dias de antecedência como estará 0 clima em
sua região, com base em dados do Instituto Nacional
de Meteorologia - INMET. Ainda nessa área, 0 Siagro põe à disposição alertas climáticos com três dias
de antecedência. A previsão de chuva muito forte,
geada ou seca será destacada para que 0 produtor
rural possa se precaver.
Além de evitar prováveis prejuízos plantando ou
colhendo na hora certa, baseando-se nas informações
climáticas, o agricultor pode ter acesso, sem sair de
casa, ou indo ao Sindicato Rural, posto Sebrae, aos praços de insumos: fertilizantes, calcário, inseticidas, fungici-
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das, tratares, pulverizadores, etc. Poderá também
saber as cotações dos produtos de sua fazenda.
O jornalCorreio Braziliense, do dia 30 de julho,
deu um exemplo bastante claro desse serviço do Slagro: quem comprar uma tonelada do fertilizante, sulfato
de amônia.por A$390,00 no Núcleo Bandeirante, eslará jogando fora A$90,00 pois no Plano Piloto o produto
é vendido por R$300,00 ou menos. Esses números, e.
outros, estarão disponíveis na pesquisa de preço do
Siagro, que é feita mensalmente e inclui, também os
custos de mão-de-obra.
Uma outra componente das informações do Siagro é a relativa às relações de trabalho, por exemplo: o
que deve o produtor rural anotar na carteira de trabalho? O Siagro, preventivamente dá a resposla:
a) Nome do empregado e endereço.
b) Função que o empregado vai exercer.
c) Salário do empregado, especificando detalhadamente:o valor da habitação (se for descontada)
e da alimentação (se vier a ser fornecida).
d} Data da admissão. Deve constar o tipo de
contrato no caso de ser para um fim determinado.
Por exemplo: contrato de safra de algodão/1997 ou
contrato de experiência.
e) Assinatura do Empregador.
f) Número do cadastramento do PISIPASEP e
agência bancária do depósito do FGTS.
Informações como essa serão, por certo de
grande valia, para o produtor/empregador, prevenindo contratempos, aborrecimentos, ou mesmo até
evitando causas trabalhistas.
Nos dois primeiros dias de funcionamento, Sr.
Presidente, do Siagro na Internet, nada menos de soo
acessos foram realizados por usuários de todo o País.
Diariamente, o sistema vem recebendo dezenas de
sugestões para o aperfeiçoamento de seu banco de
dados, que atualmente já conta com informações atualizadas sobre preços agropecuários e de insurnos, condições climáticas, defesa sanitária vegetal e animal.
Para o gerente do Siagro, Luciano carvalho, a
globalização da economia e a conseqüente abertura
do mercado brasileiro ao comércio internacional vêm
acarretando uma crescente competição na agricultura.
Atualmente, a atividade agricola não se limita mais às
porteiras das fazendas e vai muito além da simples necessidade de o produtor saber quando plantar e quando colher. É preciso que o produtor conheça, com detalhes, as condições de mercado de modo a reduzir
seus custos e obter melhores preços pela sua safra.
"Nesse sentido, o Siagro poderá fornecer ao
produtor, em tempo real e sem qualquer custo, informações que o ajudarão nas decisões sobre seus negócios", afirma Luciano Carvalho.
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O serviço prestado pelo Siagro será significativo para a economia nacional. Isto porque os produtores rurais somam cen:a de cinco milhões e o PIB
agrícola está estimado em US$17 bilhões. Além disso, o setor agropecuário responde hoje por um superávit de US$10 bilhões na balança comercial, resultado das exportações menos as importações.
Tenho absoluta certeza, Sr. Presidente, do
acerto da inovação posta em prática pela administração modema e atuante do Presidente da Confederação Nacional da Agricultura-CNA, Dr. Antonio Emesto De Salvo. Que a presidência da Federação da
Agricultura do Estado de RondOnia-FAERON, Francisco Ferreira Cabral saiba divulgar e tomar uma
realidade o Siagro, em Rondônia, cujo endereço
faço questão de repetir: http://www.siagro.com.br.
Muito Obrigado
O SR. LÚCIO ALcANTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, o Governo já começa a pensar um pouco diferente em relação àqueles
que sonham em ter o seu próprio negócio. Com a edição
da Medida Provisória que criou o regime unificado de recollinento de if1lX)Stos e contribuições sociais para as
micro e pequenas empresas, um pequeno passo foi
dade no sentido de uma melhor organização do Estado e
da garantia de um funcionamento mais eficaz dessas
unidades produtivas. Acertadamente, as autoridades
econõmicas não querem mais continuar cometendo os
pecaclos do passado. Por causa deles, milhares ~ falências de micro, pequenas e médias empresas são decretadas anualmente e milhares de pessoas são jogadas nas ruas e nas calçadas do Pais como desernpregadas, camelôs e membros do mercado infonnal, que
não paga impostos, funciona à margem da lei e movimenta perto de trezentos bilhões de dólares, ou seja,
cerca de quarenta por cento do Produto Interno Bruto.
Agora, segundo o Governo, os pequenos terão
um pouco mais de chance, pois poderão funcionar
de maneira simplificada se optarem pelo regime unificado. Ao entrar no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, basta preencher
uma única guia de recolhimento, um único DARF,
para pagar de uma só vez os seguintes impostos e
contribuições: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
IRPJ; PIS; Pasep; Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL; Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS; contribuições previdenciárias do empregador e Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, além do imposto estadual sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, e do
municipal, Imposto sobre Serviços- ISS.
Para que haja uma maior incorporação de empresas ao novo sistema, ao invés do lim~e de oitenta e quatro mil reais que definia uma micro empresa, foi estabe-

,.

0

~~ostQ (~7

lecido um novo patamar de até cento e vinte mil
reais de receita bruta anual para a sua classificação,
e entre cento e vinte mil reais e setecentos e vinte
mil reais de receita bruta anual para a classificação
de uma pequena empresa. Ao mesmo tempo, as aliquotas unificadas vão variar de acordo com a adesão ou não dos Estados e Municípios, e também em
função da progressividade para as pequenas empresas, cujas alíquotas sofrerão um acréscimo de 0,4
por cento a cada faixa de cento e vinte mil reais a
mais de receita bruta
De acordo com a Medida Provisória, a alrquota
máxima que uma microempresa pagará será de seis
e meio por cento, considerando que estarão embutidos meio por cento por conta do IPI, no caso das indústrias, mais um por cento do ICMS e ISS. Quanto
à pequena empresa, ela pagará uma alfquota efetiva
de 8,33 por cento e máxima de dez por cento.
Segundo os técnicos da Receita Federal, a Medida Provisória traz também para micro e pequenos
o beneficio do parcelamento dos débitos de tributos
e. contribuições previdenciárias. Agora, as dívidas
poderão ser parceladas em setenta e dois meses, inclusive as que já foram negociadas, em lugar de trinta meses, como estava em vigor antes da Medida
Vale ressaltar, ainda, a mudança verificada na base
de cálculo da contribuição previdenciária dos empregadores, que não mais incicli_rá sobre a folha de salários e sim sobre a receita bruta. Além disso, os rriicro
e pequenos não pagarão mais as contribuições patronais existentes, como as recolhidas em favor do
Serviço Social da Indústria - SESI e Serviço Nacio- .
nal da Indústria - SENA!, ou as que sejam eventual- ·
mente criadas daqui para frente.
Devemos reconhecer que a Medida Provisória
foi um passo positivo que o Governo deu no sentido
de melhorar a vida dos micro e pequenos empresários. Todavia, temos de admitir que é preciso fazer
muito mais. Com certeza, um caminho ainda muito
longo precisa ser percorrido para que os micro, pequenos e médios empresários possam concretamente pensar num futuro mais promissor. É preciso
apontar, desde logo, que os médios empresários ficaram de fora das recentes providências govemamentais, tendo recebido, no entanto, a promessa de
serem brevemente incluídos. Por enquanto, todos
continuarão a recolher, pelo sistema em vigor, lmposto de Importação, Imposto de Exportação, 1mposto sobre Operações Financeiras, Imposto de
Renda Retido na Fonte relativo a ganhos em aplicações financeiras, Imposto Territorial Rural, Contribui· ção Provisória sobre Movimentação Financeira, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Contribuição
para a Seguridade Social.
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O que o Governo realmente pretende com a edição da Medida ProVisória é um questionamento que
merece consideração. Inicialmente, devemos admitir
que haverá uma melhoria considerável na organização
do trabalho por causa ela si!T1>rrticação do recolhimento
dos tributos. Além disso, o Governo terá a possibilidade
de aumentar o controle sobre uma parte i~T1>Qrlante dos
agentes econõmicos, o que redundará em inúmeros benefícios para o conjunto da economia e da sociedade.
Em outras palavras, o Governo espera gerar um significativo aumento da arrecadação e do nível de emprego,
porque estima que mühares de n--:was empresas surjam
no mercado ou deixem a economia informal para ingressarem na formalidade do sistema econõmico.
Por outro lado, entendemos que dois pontos
importantes merecem também ser observados, sem
qualquer intenção de crítica negativa. Em primeiro
lugar, a decisão não alterou em muito o volume da
carga tributária que incide sobre os micros e pequenos. Em segundo lugar, Estados e Municípios já começam a demonstrar pouca motivação para adotar o
modelo simplificado, porque não gostariam de abrir
mão dos impostos que cobram diretamente no âmbito de suas jurisdições.
Pensando bem, ainda não estamos vivendo a
chamada •revolução" dos micras, pequenos e médios empresários brasileiros que muitos desejam.
Para que esse velho sonho se transforme em realidade, é preciso que as autoridades económicas
aproveitem os bons ventos que motivaram a Medida
Provisória e preparem um plano mais abrangente,
Enfim, os pequenos e os médios são as maiores fontes geradoras de empregos diretos e indiretos e merecem, portanto, essa prioridade.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, é lento
e muitas vezes doloroso o processo de formação de
um empresário. Não basta apenas criar, registrar e
administrar um empreendimento. No teste de fogo
do mercado, coloca-se também à prova a vocação
para a liderança, a capacidade de superar os obstáculos, a opção pela ética nos negócios, a organização, a paciência e a persistência.
Infelizmente, essas evidências nem sempre sensibilizam a todos. A bem da verdade, a grande esperança para os micros, pequenos e médios empresários
está na reforma fiscal e tributária Ela poderia abrir,
com medidas mais estruturais, novas condições para
estimular a formação empresarial, sobretudo aquela
capaz de absorver mão-de-obra, 31T1>Iiar o mercado
nacional, eliminar o desemprego, realizar uma melhor
c;1.stribuição de renda, aumentar o volume da arrecadação governamental e gerar padrões avançados de
qualidade, produtividade e competitividade.

Aliás, em relação a esses últimos pontos é preocupante a· conclusão de um estudo feito pela consultoria Trevisan sobre as perspectivas brasileiras para
1997 e 1998. Segundo os consultores daquela empresa, o setor produtivo nacional está, com poucas exceções, defasado em até quinze anos em relação aos
países industrializados. Para eles, um dos maiores desafios do Pais para o próximo biênio é justamente o de
atingir novos patamares de produtividade e qualidade
para poder 8C0r11J80har a velocidade da economia
globalizada Todavia, os obstáculos que se interpõem
à conquista desses objetivos estão muito presentes. O
Brasil tem sofrido severa deterioração da sua infra-estrutura, com prejufzo para sua situação na corrida da
competitividade. Os técnicos da Trevisan mostram que
existem e!T1>resas brasileiras cujO desempenho é cem
vezes inferior ao padrão mundial aceitável. Além disso,
apontam ainda que o Brasa não dispõe de mecanismos eficientes para acompanhar e combater as práticas desleais dos concorrentes estrangeiros; as empresas lidam constantemente com dificuldades orçamentárias para investimentos em infra-estrutura; o País
tampouco dispõe de instrumentos eficazes de incentivo à concorrência no mercado doméstico em áreas criticas para a competitividade do produtor nacional; o
Custo Brasil onera demais toda a matriz de produção;
as reformas fundamentais, corno a tributária e a da
previdência, caminham de maneira lenta; e o sistema
de crédito e de seguro é deficiente e pouco atraente
em ma~éria~~custo._ ___ _ __ ___ _ _
Os debates em tomo do aumento do desemprego e da retração do mercado de trabalho em nosso
País sugerem uma reflexão mais criteriosa A redução
de um pouco mais de dois milhões de 91T1>regos formais entre 1990 e junho de 1996, segundo cálculos da
Dataprev, e que gerou uma perda acumulada de quase nove bilhões de reais na receita da Previdência Social, é motivo de grande preocupação e exige medidas
preventivas imediatas. Não resta dúvida de que a superação do perigo do desemprego está na dinamização e na criação de pequenas empresas, que, ao contrário das grandes organizações, firmam a estrutura do
mercado e geram postos de trabalho. Assim, segundo
o Presidente do Conselho Deliberativo Nacional do
Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas - SEBRAE, "está se formando, na sociedade, a consciência da i~T1>0rfãncia estratégica dos pequenos na superação da crise do emprego e da crise
social como um todo".
Finalmente, entendemos que a necessidade de
investimentos em benefício dos pequenos é grande
e urgente. Certamente, a importância dessa provi-
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dência não está sendo exagerada, e seguindo esse
caminho muita coisa poderá ser feita para erguer e
fortalecer a economia. Mas se as iniciativas não
forem implementadas na sua medida exata, o desenvolvimento levará décadas, e não alguns anos.
O Brasil não pode mais perder tempo.
Muito obrigado.

berto Freire e outros senhores Senadores, que modifica o sistema de previdência social instituindo o regime básico unificado, dispõe sobre regime complementar público e privado, estabelece normas de
transição no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências.

-4-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1PAOPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°19, DE 1996
Segundo dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 19, de
1996, lendo como primeiro signatário o Senador
Waldeck Omelas, que dispõe sobre os benefícios
fiscais referentes ao ICMS, tendo

Parecer sob n• 274, de 1997, da Comissão

- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, favorável, com a Emenda
nR 1-CCJ, que apresenta.

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 33, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição n• 14, de 1996)
Segundo dia de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 33,
de 1996 {n1 33195, na Cãmara dos Deputados), de
iniciativa do Presidente da República, que modifica
o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 390, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Beni Varas, favorável, nos tennos da Emenda n• 1CCJ (substitutivo) que oferece, com voto em separado do Senador Antonio Cartas Valadares.

-3PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 14, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição n• 33, de 1996)
Segundo dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenaa à Constituição n• 14, de
1996, tendo como primeiro signatário o Senador Ao-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N°157, DE 1996-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n2 157, de 1996-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que veda a contratação por entes públicos dos serviços que menciona
e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 240, de 1997, da Comissão

-de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
Senador José Fogaça, favorável, nos tennos de
substitutivo que apresenta.
(Em virtude de adiamento)

-5MENSAGEM N2 125, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n• 125, .de 1997 (n• 759197, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Bassul Athull Netto, Ministro de Segunda
Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República do Cameroun.
- &MENSAGEM N2 129, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n• 129, de 1997 (n2 812/97, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Luciano Ozorio Rosa, Ministro de Primeira
Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Hungria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a

ses~o

às 17h14min)
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Agenda cumprida pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães

12/08/97
Terça-feira

10:00

- Entrevista à Rede Católica de Rádio

11:00

- Despacho interno

15:30

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal
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Ata da 101! Sessão Deliberativa Ordinária
em 13 de agosto.de 1997
3!! Sessão Legislativa Ordinária da 5Q!. Legislatura
Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Júnia Marise
e dos Srs. Carlos Patrocínio, Mauro Miranda e Romeu Tuma

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares Bello Parga- Benedita da Silva- Bani Varas - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares Emília Fernandes - Emandes Amorim - Esperidião
Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jefferson
Peres -João França - João Rocha - Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Agripino - José Alves - José Bianco - José Eduardo José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio
Ferreira - '~osé Roberto Arruda - José Samey José Serra·- Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucldio
Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva - Marluce
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar
Dias - Otoniel Machado - Ramez Tebet - Regina
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio
Machado -Teotónio Vilela Filho - Valmir CampeloVilson Kleinubing - Waldeck Omelas.

É ~~o o seguinte:
t=:XPEDIENTE
PARECERES

PARECER N' 395, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econõmicos,
sobre o Oficio "S" n~" 45, de 1997 (Oficio
PRESI N' 1.592, de 10-6-97, na origem).
do Sr. Presidente do Banco Central do

Brasil

encaminhando

solicitação

do

Governador do Estado de Mínas Gerais,
para emissão de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Minas Gerais
LFTMG, cujos recursos serão dcs~
ao g1ro da Dívida Mobiliaria do Estado,
vencivel no 2° semestre de 1997.

RELATOR: Senodor FRANCELINO PEREIRA.

1- RELATÓRIO
Através dn Resolução n° 60. de 24 de junho de 1997, o Senado
Federal autorizot! a elevação temporãría dos limites de endividamento do
Estado de Minas Gerais paro que possa .emitir. através de ofertas pUblicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais LFTMG,
destinando-se os recursos ao 1:-riro de sua divida mobiliária com vencimento
no set-'lmdo semestre de 1997.
M

A solicit<Jçllo do Estado de Minas Germs se referia aos oito
vencimentos previstos para o segundo semestre. sendo o pnmeiro em
01 .07.1<)97 e o oitnvo e úhimo em 01.12.1997.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senadora Benedita da Silva, procederá à leitura do Expediente.

Designado relator. elnborc1 o parecer mas tive_ ~e ausentar-me de
Brasília no dia da votnçi'ia. para ncompnnhar visita presffncial ao meu
Estado. solicitando ao nobre senador Waldcck Omelas a especial genlileza
de subsllluir-me nessa função.

E:otammando a matC:ria e mcndendo a ponderação do nobre st:nador
Espindião Amin, esta C01msslio achou por b"m autorizar a rOiag:em de
apenas lrês vencunentos, sendo do1s no dia lo de JUlho c um no dia 1° de

agosto do corrente ano

a!!OSIO

Ficaram re51:mdl) cuud<t cmco \'t:ncimcntos o pnme1ro no d1a I :5 de
corrente. e os dcmms nos Jms I'' de setembro. J'' Jc outubro, J de

no\'embro c I" til! dczcn1bro
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Por ocasulo da votação [)Utonzando íl rolagem de tres parcelas da
divida \'ench·el no se!,.'UlldO semestre deste ano, definiu-se que
posttrionnente sena feita noo.:a solicttação relacionada à autorização de

d) pra=rl: cim::O anos:
l')

t·<llurlfwmudl RS 1.00 (um real)- SEU(;

./) aJrac·rt•rf,·u,·m âtl\ lilrllm· a .n•r,•m .Hrh•rumido.~

rolagem dos demais vencimentos. atendendo ao cronob'111ma especificado
no processo enviado a esta Casa pelo Banco Central.

SELIC

O pedido foi agora renovado pelo Governador do Estado de Minas
Gerais, através de oficio (0f.GAB.341/97) ao Presidente do Senado Federai,
salientando que a emíssão do saldo remanescente das letras do Tesouro de

Minas Gerais- LFTMG será feita de acordo com o cronograma prescri1o no
e:cpc:diente de 2 1 de março de 1997.
O próximo vencimento, em IS de agosto, envolve um lote de
quase 162 milhões de titulas, apro:'timadamenre RS 160 milhOes. Daf a
necessidade de uma manifestação urgente desta Comissão. pois o tesouro
estadual não tem condições de resg;~tar tal volume de letras, se até aquela
data a autorização de rolagem tulo tiver sido dada pelo Senado, c publicada
no Diário Oficial da União a respectiva Resolução autorizativa.

TiTULO

VENCIMENTO

511824

15.08.97

161.982.570,742

511826

01.09.97

188.539.645,745

QUANTIDADE

511826

01.10.97

240.885.980.783

~118:!4

01.11.97

456.958.481.253

01.12.97

550,693.136.802

511826

1{)

f'IY!1'1.'ôÕtJ

dt• coitK'Of,'Õfl ,, l'f!twlml!nln da-t IÍflllo.ç o Sel'(!m

emitidos:

SELIC
COlOCAÇÀO

VENCIMENTO

TÍTULO

DATA-BASE

II-VOTO
As razões aduzidas pelo Estado de Minas Gerais pam a rolagern da

a

divida~

assim como as providências que estão sendo adotadas em relaç.a:o
existência de margem de poupança negativa e ao descumprimento do
disposto na Lei Rita Camata, estilo expressas no purecc:r no 323, de 1997,
0
aprovado por esta Comissão, na fonna do Projeto de ReJllução D 78, de

1991.

,..,

15.08.1997

01.08.2002

511812

15.08.1997

01.09.1997

01.09.2002

511826

01.10.1997

01.10.2002
01.11.2002

511826
511824

Olb7
.1997
03.11.1997

o1.12. 1'!97".:>~;'.:'..

511826

03.11.1997
01.12.1997

bl.

01.12.1997

h) jhrma de ,·nlm:aç-ilr~: através de ofertas públicas. nos termos da
Resoluçlo n° !165. de 20 de setembro de 1979. do Banco Central do Brasil;
Em vista disso. sou de parecer favorável ao atendimento do pleito do
Go\oemo do Estado de Minas Gerais, nos tennos do seguinre:

J) 0111orb.rçolh1 lt•gnlmim: lei n• 9.589. de 9 de junho de 1988.
_~to n° 29.:!00. de 19 de janeiro de !989. e Resolução no 1.837. de 23 de

'..i•neiro de 1989.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 92, DE 1997
Allltm::a a ''lel'm,:da temporána
dt.J!t lmmes de r:ndit•idamcnto rio
Estado dr: Mlna.t Gr:ral.f pai'Q que

§ 1° A publicação do anUncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo seril feira com ann::cedênci01 mínima de três dias de sua

realizaçlo.
§ 2° O Estado de Minas Gerais encaminhani ao Senado Federal.
para e!'l:ame da Comissão de Assun1os Econômicos. toda a documentação
n:~nte à oferta dos titulos emitidos ao amparo desta Resolução.

a1rcn-as de ofertm

Art• .a• No prazo mi!'l:imo de catorze dias após conclulda a operação

/.errrr.; Finanreiras do
Tr:.~mm1 cftJ F:.uadtJ dt: Minas Geraisf.f77t,.(G. de.~tinondt,...w v.'i rr!cttr:ros
oo gutJ d~ .ma dftoiáa mo/11/iána com

de eruiss!o das litulos antorizad~ nesta Resoluç!o. o Banco Cenrral do Bt11sil

pnssa emwr,
pzi/Jfi,·a.ç,

mcarninhari ao Senado Federal. para e!'l:ame da Comissão de Assuntos
Econõmicos. todos os registras de compm e venda dos titulos, atê o tomador
final.

l't!nC'tnJr:nm no .<t<'gttm.le~ .\·~mc.urc dt!

1997.

Art. 6• Est11 Resolução entra em vigor na data de sua publicaç;lo.

O SENADO FEDERAL resolvt:c

Art. t• É o Estldo de Minas Gersfs autorizado, nos termos da
Rcsoluçlo 0° 69. de 1995. do Senado Federal. a elevar os limites de
endividamento e comprometimento previstos na mesma Resoluçlo, para efetivar
a ~lio de crédito .utoriznd11: no ttrt. 2~> desta Resolução.
Al1. 1• É o Estado de Min11.s Gerats autorizado, _'js tennos da
Resoluç;lo no 69. de 1995. do Senado Federal. a emitir lerras FiJIIeiras da

Tesouro do Estado de

~linas G~o·rats-

mobiliãria com \'encimento no ~e~undo

LfTMG. para gtro de sua divida
semestre de 1997.

Art. 3" A emissão dever~ ser reall7...1da nas seg.uintes condições:
o} rtuanfl,fock· a ser definida na data de res@:ate dos rittdos a
sen:m subsmuidos. mediante aphcaçilo da Emenda Consmuc10nal n° J,
equtvalente a rolaf!em de 98°0 (nO\'enta e mto por cento} da di\'rda mobili:\ria do
Estado venciVel no sl.'gundo scm~:srr" de 1997:

h) mucla!tddl.lt' nommanva-tl'ansfcrivel.
~·;

~I-

Art. S" A autori7.aç:ào concedida por esta Resolução deverã ser
exercida 1'1 J prazo de duzentos e se: tenta dias. a contar de sua publicar.:ão.

rc'111.hmemm r~ual 010 das Lelrns Frnancetras do Tesouro
Lf'T. cnadas pelo D~creto·lel n" :!.376. de 25 d~ novt!'mllro de 19B7~

Sala das Comissões. 12 de agosto de 1997.

JOSÉ SERRA, Presidente
FRANCEUNO PEREIRA, Relator
NEY SUASSUNA
FREITAS NETO
JEFFERSON PERES
ESPERIDIÃO AMIN
LEVYDIAS
VILSON KLEINÜBING
JOSÉ EDUARDO OUTRA
JONAS PINHEIRO
- FERNANDO BEZ-ERRAWALDECK ORNELAS
BELLO PARGA
.OSMAR DIAS.
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,Ãgostol997

h) forma de colocação atraves de ofertas pUbhcas, nos
termos da Resolução n° 565, de 20 09.79, do Banco Central~

Da
('OMISSA"O
DE
ASSUNTUS
ECONÕMICOS, sobr~ u Uf~ew
05R.

··s··

df! 199 7, do Pn:!ildellfe da Banco Ct!mral
que omcammha ao .\'!!nado Fe.tkral.

tnlrcllação do {jovemo cln E.wado do Rw
Gratrde do Sul. para que possa cmmr
UtrtU Fmmrcturas do Te.su1tro do Estado
Jo Rto t]rmlde do Sul - LFTRS. cujos
n!cttrso.f .~rõo tksrmados ao grm ela diwcla
moó1/rârta 1~1rcil'~l no 2• s~mesrn dt! /997.

i) autorização legislativa: Le1s n"s 6.465 e 8.822, de 15.12.72
e 15.02.89, respectivamente, e Decreto n° 37.189, de
03 02.?7.

Observe-se que a quantidade total de titulas decorre do fato
de que as emissões foram realizadas em 1992, quando a moeda corrente
era o cruzeiro que foi transformado em cruzeiro real, com a drvisão por
1.000, e em segu1da em real. com a dJvisão por 2.750. O valor financeiro.
em 30,04 97, correspondia a RS 863.005.323,19.
O pleito encontra-se instruido nos termos dos arts. 13 e 16
da Resolução n° 69, de 1995, do Senado Federal. que dispõe sobre lurutes
globa1s e condições para as operações de crédito mtemo e. exn:::rno dos
Estados. do D1stnto Federal. dos Mumcíp1os e suas autarqmas, nos qua.ts
se mel ui o lançamento de titulas de diV1da mob1hána

RELATOR: Senador JOSÉ FOGAÇA

1- RELATORIO

O Parecer do Banco Central do Brasa! (Parecer
DEDIP/DIARE-97/0518. de 16 07 97) faz as segumtes observações ao
pleno Sob exame

O Senhor Prestdente do Banco Cenlral do Brasa! dingiu a
esta Cas.a o Oticto MS"' no 058, de 1997, encaminhando solicitação do
Goven.o d<J E!Mado do Rto Grande do Sul•. para que o Senado Federal
auronze :. cmt5slo de Lei:Tas Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
Gr.:~ndc- do Sul · LFTRS, CUJOS recursos serão destinados ao guo da diVIda
moblh.m.a do estJdo. venc1vel no 2° semestre de 1997.
A operação em tela apresenta as segumtes caracterist1cas·

a) •uantidade a ser definida na data de resgate dos títulos a
'Serem subsmmdos. med1ante aphcação da Emenda
( onsuruc1onal n° 03. deduzida a parcela a ser definida pelo
Senado Federal.
b) twtHfalidade. nonunativa-transferivel;

c) r~11dimenro: ,gua.~ ao das Letras Fínancetras do TesouroLFT. cnadas pelo Decreto-Lei 0° 2.376. de 25.11.87,
d)pr~ZZ.o

e)

5 (cmco) anos;

a) o exame da situação de endiVIdamento do estado à luz dos
parâmetros estabelecidos pela Resolução n° 69/95, Já refenda, demonstra
que a operação pleiteada não se enquadra nos hmues do art. 4° daquela
nonna;

b) o Governador do Estado do R1o Grande do Sul apresentou
declaraçao atestando a adtmplência do estado Junto á.s instituições
intei.'I<U1tes do Sistema Financeiro Nactonal e aos Financiadores Externos,
mas~ reconhece a pendência referente às operações de crC:dito por
Antecipação de Receita Orçament3na - ARO. O parecer do Banco Central
menciona a situação de lnadimplênc1a. segundo o regiStrado no Cadastro
da Divida PUblica- CADrN. Foi anexado ao processo em exame o Oficio
no 113/97, da Secretaria de Fazenda do Rto Grande do Sul, remetido ao
Departamento de Dívida PUblica do Banco Central - DEDIP~ no qual
expllca que os débitos referenles às operações ARO. assun como toda a
dívida pública do estado, encontram-se em fase de negociação para
refinanciamento pela Caixa EconÔiruca Federal. ao amparo do Voto CMN
162/9S e complementares e da Resolução no 2.366/97 do Banco Central.
Tão logo SCJam concluidas aquelas negociações e finnado o contrato com
a CEF. que deverá ser objeto de aprovação pelo Senado federal, as
insntutções financetras excluirão o Estado do Rio Grande do Sul dos
re~"lstros do CADfN;

valor nominal. R$ 1,00 (SELIC);
c) de acordo com a

f) caracteristicas dos titulos a serem subsdtuidos·

certtdão do Tribunal de Contas do Estado,

o Governo do Rto Grande do Sul. no exercic•o de 1995, cumpnu o
estabelectdo nos ans. 27 e 212 da Constituição Federal No entanto,
ressalva que as despesas correntes com pessoal, auvo c tnauvo, no mesmo
--exercicto. foram da ordem de i 1.53%. descumpnndo, portanto, o disposto

SELIC

TiTIJLO

VENCIMENTO

QVANilDADE:

531824
531838
531825
531838

15.08.1997
15.08.1997
15 11.1997
15.11.1997

378.766386 827
36.116.1 .. '339
672.079 732.128
432 596 902.439

g} pre1•isão

COLOCAÇÀO
15081997
1711 1997

de colocação dos títulos a Si;,~m emitidos

VENCIMENTO
15082002
15112002

TITULü
531826
531824

DATA-BASE
[5 08.1997
17 li 1997

no an __ D .. m~ISO

vn_, ~aR_esolu~ão 69/95

Cabe as~Ínid_ar que o Governo

-~-\) f~'!.4Q__~-~~~~u_ aP.r~P."ces-~.a_r_c;la~2-~~ç-~~9!!~~~f!l_d_e_se_rt.YQlY~.~9.
tendo em VISta adequar sua folha de pagamenlos ao hmtte legal de 600/, da
rece\la hqmda corrente (Of. n" 028197- SEFAZ~GSF. de 14 01.97).

d) a diVIda torai do Estado do R ao Grande do Sul montava RS
8 848,0 milhões em abril/97. Desse conJunto. 79,0% correspondJa á divida
mobiliãria. destacando-se na parte res!antc a divtda fundada conlrarual
1n1ema esnmada em 17,3°0 do tutal Fnltc t!ezcmbro de 1994 e abnl de
1997. a divtda rnobthina do estado c.:tcsccu J 09. 7%. aba1xo. ponanhl. da
--eli::VãÇãQ- d() eStOQ-ue·--da d{V\da do COJJJUiÚo dos estados e nlWUClj)IU!>, IIU
mesmo período. que cheç:ou a 12 J ,8% Amda assun, o cresctmemo da
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diVlda mobaliãria do estado. em termos reats. no periodo de 1994 a 1997,
esteve abaixo da elevação das receitas provenientes do ICMS e
transterênc•as governamentais (55,9% contra 59,3%, respecuvamente);
e) a rolagem de titulas da dívida mobiliária pleiteada
estabelecerâ uma mudança no perfil de vencimentos hoje previsto, pelo
qual uma pane correspondenle a 41,9% dos tituJos tém vencimento atê
1998, 22,7% em 1999 e os restantes 35,4% entre 2000 e 2001. Com a
nova emtssão, esses vencimentos passam a concentrar-se no perfodo de
2000 a 2002 (53,4%);
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Igualmente, COIJl vistas ao perfeito conhecimento desta Casa
sobre as condições de negociação dos títulos a serem emitidos, e a
exemplo do que foi determinado para outras autorizações da espécie,
considero adequado inclutr os§§ 1° e 2r:. do art. 2: 0 e o art. 3°, no Projeto de
Resolução ora submetido a aprectaçào dos Ilustres pares
C-oncluindo, sou de parecer ravoravel ao atendimento do

pleito do Governo -do Estado do Rio Grande do Sul, nos tennos do
segumte

f) com base no critêrio estabelecido no an. 27 de Resolução

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 93, DE 1997

n<> 69195 o Estado possui margem de resga(e (3,48%), sendo sugendo o
AIIIQf"lUl

percentual de 96,52% para rolagem

a

el~vação t~mpanirta

d~ rmdrvidam~nw

dos IJmu~s
do Esrado do Rw Gr-anck

do Sul para qr1e po:tta f!Pttrlr, atr~s de

ojutas ptibilcas. úrrm Fmancetras Ja
TeStJU/'0 do Estado dv Rw Gnmd~ do Sul LFTRS. Jesmrando-.ve a\ recur.ro.r ao lJIYO de
rua divtda mobthâna com l'f!IJCtmento no
s~mdo seme.ure de /91}7.

E o relato no

li-VOTO
O SENADO FEDERAL resolve:

Confonne se depreende da análise realizada no relatório. a
sttuaçào da divida mobiliária do Estado do Rio Grande do Sul apresenta
problemas comuns a varias estados da federação, não enquadrando-se nos
Jimires de endividamento previSios na Resolução n° 69195, do Senado
Federal, que rege a marêria. Há que se considerar. no entanto, que o estado
encontra-se ultimando as negoc1ações para refinanciamento de suas
dívidas, no àmbito do Programa de Apoio â Reestrutunlçâo c ao Ajuste
Fiscal dos Estados_ O Protocolo de Acordo já foi finnado entre o Estado
do Rio Grande do Sul e o Governo Federal e referendado pelo Senado
Federal por intermédio da Resolução n° 104. de 19.12.96.

Art.

no segundo semestre de 1997.

Art. ZO A emts5ao deverâ ser realizada nas seguintes
condições
a) quatttidade: a ser definida na data de resgate dos titulas a
serem substnuídos, mediante aphcaç:ào da Emenda
ConstitUCIOnal 0° 03, equivaleriie á rolagem de-J/~% (noventa
e ouo por cento) da divida mobiliária do Estaito-vencíve1 no
segundo semestre de 1997;

Segundo assinalado pelo Banco Central em seu parecer, uma
vez que o referido acordo alcança as dividas contratadas até 31.03.96. nos
tennos da Med1da Provisôria n° 1.560. os tirulos emitidos em decorrência
da rolagem ora pleiteada serão mcluidos no refmanciamcnto. RessaJte-se
amda. que todos os contratos prev1stos no Protocolo de Acordo serão
remendos ao exame desta Casa, por força do que estabeleceu a Resolução
n'=' 12/97
Pelo exposto. entendo que, embora as condições aruais do
Estado do Rio Grande do Sul nào se enquadrem nas nonnas do Senado
para autorização a pleitos da espC:cie, existem cucunstâncias especiais a
consrderar. O problema do endividamento de estados e municípios
brasileiros, pelas dimensões assumidas, vem sendo equacionado no âmbito
de uma aç:ão mais global, o Programa de Apoio ã Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Esrados. examinando-se caso a caso as condições de
cada estado. Os acordos e compromissos que estio sendo negociados
pelos estados vêm sendo acompanhados e examinados de perto pelo
Senado Federal, de rorma que seJa passivei conrrolar e cobrar sua
adequada execução. Nesse contexto. e considerando ainda que os títulos
objeto do g~ro da divida que ora se examina, serão inciuidos no bojo do
Acordo firmado entre o estado e o Governo Federal, entendo não existirem
óbices à autorização solicitada pelo Estado do Rio Grande do Sul.
Amda ass1m, no senudo de manter os pnncipios que vem norteando as
decisões desta Comissão de Assuntos Económicos, em relação a matCrias
Similares, e com base na avaliação da situação conJuntural que ora se
apresenta. cons1dero adequada a rol ag-em de parcela eqmvalente a 98,00 %
da divtda mob1hilna estadual. vmcenda no 2° semestre de 1997

t• E o Estado do Rio Grande do Sul autorizado~ nos

tennos da Resolução n° 69, de 1995, a elevar os limites de endividamento
e comprometimento previstos na mesma Resolução, para emitir Letras
Fmanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LF1RS. cujos
recursos serão desunadas ao giro de sua dívida mobiiiâria com vencimento

b) modalidade: nominauva-transferivel;
c} undimt!nto: 1gual ao das Letras Financeiras do TesouroLFT, coadas pcl<>-~creto-Lei n" 2 376, de 25.Il.87;

d) prazo: S (cinco)
e)

anos~

•alor nominal: RS I,OO (SELIC);

Ocaracterísticas dos Utu/os a serem substituiáos:
SELIC
TÍTIILO
53 I824
53I838
53I825
53I838

VENCIMENTO
I5.08.I997
15.08.1997
I5.11.1997
15.11.1997

g) previsdo dt! colocaç4o ~

v~ncimmto

QUANTIDADE
378.766.386.827
36.II6.183.339
672.079.732.128
432.596.902.439

dos tftulos a serem emitidos:

SE LIC
COLOCAÇ.AO
15 08. 1997
I7 II I997

VENCIMENTO
I5.08.2002
I5.t't.2002

TÍTIILO
53I826
53I824

DATA-BASE
1508I997
I7 II I997
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h) forma de colocação através de ofertas pUblicas, nos
termos da ResÕle:ç:ão n° 565, de :?O 09 79. do Banco Central;
t) autorizat;ào Mgislativa. Leis 0°5 6 -+65 e 8.822. de 15 _12.72
e 15 02 89, respecuvameme e Decreto n·' 17.189. de

P,gg~to I ~97

do Mato Grosso. para que o Senado Federa.! amonze a emissão de Letras
F"iOail~lras -do- -TesOuro-do-EstadO dO -rVfãio GrOSso - LFTEMt, cujOs ieCur.;OS
serão desrmados.ao"g1ro da divrda mobiliâ:na do estado. vencivel no ZO semestre
de i997

tlJ 02.97

A operaç~o em tela apresenta a.s seguintes

características:

§ 1" A publicação do anUncio do leilão para oferta dos titules
al quantidade: a ser defimda na data de resga1e dos títulos a serem
substituidos. mediante apltcaçào da Emenda Constirucione.l n° Q3,
"deduzida <i parc-ela a ser definida pelo Senado Federal:

refendas neste arttgo será fetta com antecedência mimma de três dias de

sua realização.

bJ modalidade:

§ 2'" O Governo do Estado do Rto Grande do Sul encammhar<l
ao Senado Federal, ':'ara exame na Comissão de Assuntos Econômicos,
toda a documentação referente a oferta dos titulas emitidos ao amparo
desta Resolução

Art. 311 No prazo mâxuno de quatorze dias, após concluída a
operação de emtssão dos titulas autonzada nesta Resolução, o Banco
Central encammhará ao Senado Federal, para exame na Comissão de
Assuntos Económacos, todos os regtstros de compra e venda dos titulas,
ate o tomador final.

Art. 4o O prazo máximo para o exerdcio da presente
autorização e de duzentos e setenta dias contados a partir da sua
publicação.

Art.

su Esta Resolução emra em vtgor na data de sua

publacaçào

Sala das Comissões, 12 de agosto de 1997

JOSÉ SERRA. Presidente
JOSÉ FOGAÇA, Relator
FREITAS NETO
ESPERIDIÃO AMIN
LEVYDIAS
JONAS PINHEIRO
WALDECK ORNELAS
FRANCELINO PEREIRA
VILSON KLEINOBING
FERNANOO BEZERRA
JEFFERSON PERES
BELLOPARGA
JOSÉ EDUARDO OUTRA
OSMARDIAS.

nomJnat!va~rransterivel:

c) r~ndimento: 1guaf ao das Lc:tras Financetras do

cnadas pelo Decreto-Let n"

~.37~.

Tesouro- LFT,

de :!5.11.87:

· d}pfiito:·â:rê s-·cctficol anõs:
e}

valor nominal: R$ I .00:

t) características

dos tiiufos a serem substituidos:

SE LIC
TiTULO

VENCIMENTO

QUANTIDADE

640365
640456
640547
640639
640731
.640365
640457
640547
640638
640731
640364
640455
640549
640640
640731
640365
640457
640548
640639
640731
640362
640457
640549
640639
640730
640364

01.08.1997
01.08.1997
01.08.1997
01.08.1997
01.08.1997
15.08.1997
15.08.1997
15.08.1997
15.08.1997
15.08.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.11.1997
01.11.1997
01.11.1997
o1.11.1997
01.11.1997
15.11.1997
15.11.1997
i5.11.1997
15.11.1997
15.11.1997
01.12.1997

385.868
374.384
379.508
384.666
324.391
3.335.747
3.223.572
2.871.336
2.533.918
1.924.909
1.833.899
2.047.568
1.441.418
1.394.008
894.434
393.908
385.868
374.384
379.508
384.670
3.474.828

PARECER No 397, DE 1997

640455

01.12.1~97

640546
640640
640731

01.12.1997
01.12.1997
01 12.1997

3.335.747
3.223.572

2.871.336
2.533.922
2.211.325
I 833.899
2.0-17.568
1-1-11.418
i 394 009

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS.
~(e o Ofactn "S.. Ofl2. de 1997. dQ Pt:esldentc do

g} pr~isão

Banco Co;:nmtl que encamanha ao Senado federal
~ohcnaç.ão do Governo do Estado do Mato

para que possa cmmr Letras fin.anccuas. do
lesouro Oo Estado do Mato ürosso - LFfEMT.
CUJOS recursos serão desun.ados ao g~ro da div1da
mob1111ln• venc1Vel no 2° semestre de 1997.

RELATOR: Senador Jonas Pinhezro

I - RELA TÓRIO

~E LIC

COLOCAÇ.-\0

VENCIMENTO

TiTULO

DATA-BASE

0!08 i997
Oi 08 i997
01 08 i997
Oi 08 i997
01 08 i997
i 5.08. i997

OI.Q8J998
01.1 !.1998
01 02.1999
01.05.1999
01.08i999
i5.08.1998
iS. i l.i998

640365
640457
640549

0108.1997
01.08.1997
01.08 1997
01.08.1997
01.081997
i5.08. i997
i5 08 i997
1508.1997
i5081997
15.08. i997

1:5081997
15 08 1997

O Senhor Prt!stdenle do Banco Central do Brasil dirigiu a esta Casa..
encammhando solicitação do Governo do Estado

o ()ficlo "S" n" íl{J2. de !997.

de cofo_coção dos títulos a ser4!m emitidos:

Grosso.

i!08i997

!502.1999
1505 ]999

1508 !997

i5 08 i9'1'1

640638

640730
640365
()40457
{140544
()4()(1)8

640730

.

Agosto 1997
01 09 1997
0109.1997
01.09.1997
01.09.1997
0109.1997
03.11.1997
03 11.1997
03.11.1997
0311.1997
03 11.1997
:7 11.1997
17 111997
17111997
17 11 1997
17 11.1997
01 12.1997
01 12.1997
Ol 12.1997
01 !.:!..JÇ<J7
01 12 \997
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01.09.1998
01.12.1998
01.03.1999
01.06.1999
01.09.1999
01.11.1998
01.02.1999
01.05.1999
01.08.1999
01.11.1999
15.11.1998
15.02.1999
15051999
15.08.1999
15.111999
01.12.1998
01.03.1999
01.06.1999
0109 1999
01 12.1999

640365
640456
640546
640638
640730
640363
640455
640544
640636
640728
ó40363

01.09.1997.
01.09.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.09.1997
03.11.1997
03.11.1997
03.11.1997
03.11.1997
03.11.1997
17.11.1997
17.11.1997
17.1I.I997
17.1I.I997
17.11.1997
01.12.1997
0112.1997
0\12.1997
01 11.1997
01' 11.1997

640455

640544
640636
640728
640365

6404.:5.:5
640547
640639
640730

h) forma de colocação· atraves de ohmas

public~s.

nos lermos da

Resoluçào n" 56:5. de 20.09.79. do Banco Cl!n~rat

1) autori':.ação legislativa: Lc:1 no,J 4.660. de 07.0::!.84. e Decretos n.,
I U05 e I 564. d.e 19.06.89 e 0'1 071J7. rcspectMJ.mente.

O pleno encontra-se msuuido nos tcnnos dos arts. 13 e 16 da
Resolução n" 69. de 1995. do ~nado Federal. que daspõe st?_b~e li~a_t~!dobais e
condiçt~es

para as opemções de credito interno e externo dos Estados, do Distruo
FederaL dos Mumcip1os e suas autarqmas. nos quals..,S(,.mclui o lançamento de
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Hã que se constderar. no entanto. que o estado já assmou, cm
11/07/97 contrato cotn"'2.lJni:ão, atraves do qual toda sua div1da mobiliária e
refinanciada, no âmbito do Programa de Apoio a Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados. Com efeito. reza o an. lo da Medida Provisoria n° 1560-7, de
1 1.07.97. que:
.-lrr. I'; f.'1cu -u fíriUu. -ilit'i1mhtw du }'ro,:_runw!li' ..fp/110 U 1?f'l!.\trwuruçüo e uo

A)uste Fr:wal do.f l:.:uado.-r e rw,1 lermo.~ de.'i/a Afe.dJdu Provw)rw, autorr.adu.
wi Jõ d(!juithuill! 1997.-u:
I· w·sumtr a diwda pUb!tcu moórlrúna do:. r.:\1udo.1 C! tio Dt.ftrJW FeJe,.ul.t...)
§I" Asdi11JlÚis df! que truta u rnc1so J .liiu aquefu.ç <.'IIIL'iliiUÍdas ali 31 de março
de 1996 t' ILI que. c.'IJru111kidas up.J.or e...~u Jata. <.·on.substancwm srmpfes
rolagun de ditndu.1· antuwre...~ "

A simples assínarura do contrato de refmancíamento, contudo, não
viabiliza a imediata asSWlçãO da dívida do Estado de Mato Grosso pela União.
Hã. no momenlo, dois obstáculos à plena efic3cia do contrato em tela: a
aprovação do contrato pelo Senado Federal. nos termos da Resolução 0° t 2197
desta Casa, c a aprovação de suplementação orçamentaria da União para que esta
possa C!micir titules q\1_~ fi?~<:i~ a assun~~ da divida.
Pelo exposto. entendo que. embora as condições atuais do Eslado do
Mato Grqsso_ nãq_ ~ ~gu~em nas normas do_ Senado para autorização a pleitos
da espécie, existe circunst~~ia esp~lal a ConSiderar~ 3 atual rolagem representa.
apenas. uma "ponte!' entre () vencimento dos titules e a l!n~tiva assunção da
divida pela União. Isto posto. considero adequada a rol agem de I00% da divida
~~biüãrici tStadW!I-Vin-cend-3 no 2" semeruedel997:Prüeedíriieiito Ji ·aaoüictc
por esta Comissão em relação a outras unidades fedenuiViS qlli:Se eiiOOfilfã\lanJ
cm suuaç:ão seme!~

titulas de divida mobliiána.

Não e oc1oso ressaltar o sério estOrço que o Estado de Mato Grosso
O Parecer do Banco Central do Bras1l (Parecer DEDIP/DIARE- vem realizando no sent1Qo de aJ_llS~ s~as C<?ntas t: ~;umprir o acordo tinnado com
97/0592, de 07 .08.97) !ãz as segumtes observações ao pleito sob e.ume·
a Umão. o que e demonstrado pela redução do compromenmento de suas receita<;
com a folha de pagamentos. çontOrme mo.~trado ac1ma
:ü o exame da situação de endividamento do estado a luz dos
parâmetros estabelecidos pela Resolução n° 69/95, jli. referida. demonstra que a
Com vistas ao perfeno conhecimento dcsla Casa sobre as condtçõcs
uperação pleiteada não se enquadra no limite do an. 4°, inciso II. daquela_norma: de negociação dos titulas a serem emitidos. e a exemplo do que f01 determmado
b) o Governador do Estado do Mato Grosso encontra-se
inadimplente junto âs instttu1ções integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
confonne intbnnação constante do Cadastro da Divida Pública- CADIP;

para outras autorizações da espcde. cons1dero adequado mciUir os ~§ J<::l e 2n do
an. 2° e o an. 3°, no Projeto de Resolução ora ~ubmeudo a apreciação dos ilustres.

pares.

Concluindo. sou de parecer f3voravel 30 atendimento do pleito do
c) de acordo com a cenidão do Tribunal de Contas do Estado, o
Governo do Estado do Mato Grosso. nos tennos do scguamc
Governo do Mato Grosso. no exercicio de 1995, cumpriu o estabelecido nos arts.
27 e 212 da Constiruição Federal. No entanto, ressalva que as despesas correntes
com pessoal, at1vo e mattvo. no mesmo exercido. foram da ordett1 de 75,82%,
PRIYJETO DE RESOLUÇÃO N' 94, DE 1997
descumprindo. portanto. o disposto no an. 13, inciso VIl. da Resolução 69/95.
Cabe assmalar que o Governo do Estado realizou uma redução nos gastos com
pessoaJ. em relação ao e.xerc1c1o de 1995, da ordem de 9.1 S% cumpnndo, assim.
o diSposto no art 1". ~ 1". da Le1 Complementar rf 82195.
.4.u!ort=u u del'u~ú,, tt•mprmina dn.~ lumte,( d<.I
d) com base no cnteno estabelecido no art 27 de Resolução_ n"
69/95 o Estado não possu1 margem de resgate da divada mobthãria.
E o relatorm

II-VOTO

ttndrlltdamemo JtJ f::çtadn du MdlO Grosso para qui!
r!Mittr, dlrU'I.;S tlf' U/t!rt(U piJJftca.s, Útra.~
FmancetrO..f do Te:.uuro do f.-:.'tado do Mato GrO.fSQLJ-TEJ.IT. úe~tmundo.u 11,1· recursos ao grro de sua
dlvtda mobrltúru.J c·om venctlttt!nto no s~gwv:lo
St!me..,·tre de /Y97.

f'<JS.W

O SENADO fEDERAL resol•e:

t_'tmlonnt: se dc.:pr(!t'nde da anahsc rc.:-al11ada no n;latónu.__a ~llhJ-ªÇ-~
..\rt. I" F n !-st.ado do Mato (jro~~o ;,wton7ado. nus tcnno':> da
Ja d1vu.ia utnlHhana do Htadc d'.l Mmo <.irosso Llorcsenta proh\emas ccmuns a Resolução 0' 1 h9, tic \Yqs. a elevar o:- lunn..:s lk ~.:mhvadam~nto ~·
vanos cswdos da federação, nào enquadrundu·~l' nus lmmcs de cnd1V1damcmo comprometimento previstos na mesma Resolução. para cmmr Letra<> Fma~1Cctra.~
previstos na R~o!uçâo n~ ó9NS. do ~coado l·cdcral. que rep.e a matena
do rt..-souro do E5tado do Maio ( iros5o - U TEMT ..-u,os recursos !'>t:r:'lo
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desunados ·" g1ro de sua dívida mobiliária com vencmten!o no segundo semestre
do 1997

-\rt. r A emissão devera ser realizada uas seguuues condições:
Jl quan~z'dade a ~r defini~a na da1a de resgate dos .titulas ,.-serem
subst1tu1dos. medtante aphcação da Emenda Consutuciornd q• 03,

deduzida a parcela de dois por cento
h I modalidade: nommatrva-transtCrrve!.
c) rendimento: rg.ual ao das Letras Financetras do Tesouro- LFT,
cnaàas pelo Oecrcto-Let n" 2.376. de 25.11.87.
d~ pra'l..o.

até 5 (cinco) anos:

e)

valor nominal: R$ 1,00:

f)

características dos dtulos a serem subsdtztfdos:

SEL!C
TITULO

VENCIMENTO

QUANTIDADE

640365
640450
640547
640639
64073 I
640365
640457
640547
640638
640731
640364
640455
640549
640640

01.08.1997
01.08.1997
01.08.1997
01.08 1997
01.08,1997
15.08,1997
15.08.1997
15.08.1997
15.08.1997
15.08.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.09.1997
ou 1,1997
01 li 1997
01 li 1997
01 I I 1997
01 I I 1997
15 I I 1997
15 I I 1997
15 li 1997
15 I J 1997
15 I 11997
f)J 12 1997
01 12.1997
01 12.1997
01 12_1997
01 12 1997

385.868
374.384
379508
384 666

M0731
640365
640457
b40:548
640639
640731
640362
640457
6-1054Q
t:~-1063Y

h-1()73{1

640364

6404:55
640546
640640
6<1{)731

324.391
3335,747
3.223572
2.87Ll36
2.533.918
1.924.909
1.833.899

2.Q.C7.568
1.441.418
Ll94.008
894 434
393 908
385 868
374 384
)79 508
384 670
3.474 828
3 335.747
3.223.572
c.snn6
~.533.922
~-~1:!.325

I 833.899
c OH.568
1.441.418
I 39-1-009

. DI .09.1997
01.09.1997
OL09. 1997
OL09J997
03.11.1997
03J L1997
03.11.1997
03.11.1997
03.11.1997
17. I Ll997'
17.1LI997
17.1LI997
1711 1997
17 I I 1997
Ol.l2.1997
OLI2J997
01 12.1997
- 01 12.1997
OLI2. 1997

1

OLI21998
O!.o3.1999
01.06.1999
01.09.1999
OLI L1998
01.02.1999
01.05.1999
01.081999
ou Ll999
1511.1998
15.02.1999
15.05.1999
15.08 1999
15.111999
01.12,1998
0103,1999
0106.1999
OL09 1999
01 12.1999

640456
640546
640638
640730
640363
640455
640544
640636
640728
640363
640455
640544
640636
640728
640365
640455
640547
640639
640730

Agos!o U197..
01.09,1997
01.09.1997
OL09. !997
01.09.1997
03.1 Ll997
03.1 L 1997
03.111997
03. 11 I 997
03111997
17.11 1997
1711.1997
17.1 Ll997
17.111997
17111997
01 12 1997
_OJJ2 1997
01 12 1997
0112.1997
01121997

h} forma de colocação: atravCs d\! otCrtas pUblicas. nos lermos da
Resolução n° 565._d~_20.09. 79.• do Banco CentraL
'' uutunz.afao tegtstauva; L.eJ n- 4.COU, ae U/.ULlS4, e Decretos n°
1.605 e 1.564, de 19.06.89 e 09.07.97, respectivamente.

§ 1• A publicação do anUncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste- artigo será fei~ª com antecedêncta mínima de três dias de sua
re_alização.

§ z• O Governo do Estado do Mato Grosso encaminhará ao Senado
Federal, para exame _na __ Comissão de As_suntos__ ~C9_nórnj~os,_ toda _a
doCumen-iaÇão retererue à ofertadOs tifUúls emitidos a0 amparo desta Resolução.
Art. J• No prazo máximo de qwuorze dias, após concluída a
operação de emissão dos tittJ.Ios autonzada nesta Resolução. o Banco Centrai
encamínharã ao Senado Federal, para exame na Comissão de Asswuos
Económicos, todos os registras de compra e venda dos titulas, atê o tomador
fmat
··

Art. 4• O prazo má'(irnO para o exercício da presente autorização é
de duzentos e setenta dias contados a panir da sua publicação.
Art. s• Esta Resolução enrra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 12 de agosto de 1997

g) previsdo de colocaçdo e vencimento dos tflulos a serem emitidos:

JOSÉ SERRA, Presidente
JONAS PINHEIRO, Relator

SE LIC
COLOCAÇÃO
01.0! 1997
01 08 1997
01 08 1997
I)] 08 1997
01 os 1997
15081997
15 os 1997
15081'197
i508!997
15081997
0109.1997

VENC!MENTO
OL08J998
ou 11998
01 02 1999
01 05.1999
01081999
15,08 1998
15 I I 1998
15021999
1505.1999
15.08 1999
01.09.1998

TÍTULO
640365
640457
640549
640638
640730
640365
640457
640549
640638
640730
640365

DATA-BASE
01.08.1997
01.081997
01.08.1997
o1:os 1997
01.08.1997
15.08.1997
1508,1997
15 081997
15.08,1997
15.08.1997
01.09.1997

ÇA_fn.QS.SEZERRA ..
JOSÉ FOGAÇA
BELLO PARG~

LEVYbiÃS-

-;IosrEou.AR:oo VIErRA
ESPERIDIÃÓ-AMIN
JOSÉ EDUARDO OUTRA
WALDECK ORNELAS EDUARDO SUPLICY
VILSON KLEINÜB!NG
FRElTASNETO . .
.
OSMARDIAS.

~"~-~

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto 1997

419

programação fmanceira paro o periodo. enquanto no conceito de base monetána
ampliada, alcançou níveis situados abaixo dos valores minimos estimados por

PARECER N' 398. DE 1997
Da ComissJo de Assuntos Ecoaõmiros, sobre a Mensagem n°
135. de 1997 (Mensagem nQ 865, de 04.03.97, na ongem), do
Excelentiss1mo Senhor Presidente da República, que
"errcommha uo ."icnaJo Fotd~ral a (Tr!Jgramaçàa monetárta
relaflva ao 3" rrr~stre tk /997, com e.ftlmt1tll'Q.S das fauas de
varraçàa das pnnctpat.t llf!,regado.t mont!Uirio.o;, aroüue da
evo/Uft]o da ec:onomtu NlCtonal prevwa para o tnmesrre e as
;utttfkatn•t.u penmenres. ·•

meio da programação fmancelra para o período. fato decorrente da nãoefetivação, no trimestre. da reestruturação das dividas estaduais, fator de caráter
expansionista sobre a base monetâria ampliada. cujos processos se enconttam
em tramitação no Congresso Naciooal. O quadro I a seguir resume as variações
previstas e ocorridas na base monetária do segundo trimestre de 1997.
·
Pre"t'~

Di:lcrim.inaçio .

v..-

RS bilhões

MI

RELATOR: Senador WALDECK ORNELAS

7

35 I -41.2

24.0. 28.1
220.3 - 258.7
337.5-396.2

Base restrita'
Base ampliada :.t

M4'

Ocorrido ..

""""""'

Clll 12mcaes; 11

RS bilhlles

59.3
49,3
52.1

30.9

Vlriaelo •. - - - .
cml2IDC:IC&·

368

536

24.7
203.6
JSI.J

41,6
29,3

254

I. RELATÓRIO
11

Confonne estabelece o parâgrafo 1°, inciso II, art. 6" da. Lei

D

0

9.069, de 29 de junho de 1995, o Senhor Presidente da República encaminhou

ao Senado Federal a programação monetária relativa ao terceiro trimestre de
1997. com cstímativas das faixas de variação dos principai::i agregados
monetários, anãlise da evolução da economia nacional prevista para o trimestre e
as justificativas pertinentes.

De acordo com a nonna eirada, o Banco Central do Brasil
c:nhmeteu. em 31.07.97, a pro~ação monetária ao Conselho Monetário

•.11. Tendo sido aprovada, a programação foi então encai:íúnhadá ao
,k.tado Federal em 04.08.97, nos termos do §1°, art. 6° da Lei 9.069/95.

A esta Comissao, conforme disposto no paragrafo 2° do an. 6° da
referida lei. cabe emitir parecer sobre a programação monetiuia _que. desse
modo, servirá de base para a aprovaçao ou rejeição in totum da materia pelo
Congresso Nacional. vedada a introduç;lo de qualquer alteração(§ 3° do an. 6°
da mesma lei).

Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto
mé:dio das previsões.
i Média dos saldos nos dias Uteis do Ultimo mês do período.
"Saldos em fun de período.

Em justificando a programação financeira pant o rerceiro
trimestre de 1997, o Banco Central afirma que ·•a poUtica monetária permanece
coodicionada ao comportamento do nivel de atividade económica, em regime de
baixa inflação, e adequada às restrições determinadas pelo setor externo. O
processo de redução gradual das taxas de juros, verificado no primeiro trimestre
de 1997, foi contido no segundo trimestre diante da indefiniçlo qtUIIllo ao
CQ!IIPOrtamento das principais variáveis indicativas do nivcl de atividade
econômica e da conveniência de assegurar nivel confortável de reservas, fiente a
possíveis mudanças nas taxas de juros internacionais. n
Salienta ainda que ..a taxa de crescimento do Pffi em 1997
deverá ser superior à do ano anterior (3 %), com melhor desempenho esperado
nos três setores (agropecuária, indústria e -serviços), destacando-se a recuperação
das lavouras. o melhor desempenho da construção civil, associado em parte ao
processo de privatização. e os resultados favoráveis de comunicações etransportes."

O documento descreve os dados da economia no segundo
Por sua vez. a programação dos agregados monetários para o.
trimestre de J997, os quais índicam que o PIB do pnrnciro lrimestre de 1997
terceiro tnmestre de 1997 e suas ~timaU\G!S dos indicadores para o fmal do ano
registrou queda de 0,6 % em relação ao quarto trimestre de 1996, não havendo
ainda infonnações sobre o segundo oimestre de 1997. A divida liquida do setor- - levaram em consideração o cenário provável de comportamento e as metas
govemamentms para a mflação, o Pffi, as taxas de juros e os impactos
pUblico totalizou RS 282.1 bilhões equivalendo a 34.2 % do PlB, mesmo nivel
obsetvado oo final de 1996, ressaltand~se que a manutenção da relação Dívida monet:irios decorrentes das operações do Tesouro Nacional. das intervenções do

a redução de dividas propiciada pela privatl7..ação da Cia Vale do Rio Doce.

Banco Cemra.l no mercado de câmbio e das operações de redesconto ao sistema
fmancei.ro.

As necessidades de fmanc•amcnto do setor público apresentaram
déficit nommal de 5.53 '% do PIB. inferior aos 7.8% observados em igual

A fone migraçao de recursos dos FIF-CP para depósitos a vista,
decorrentes da introdução da CPtviF. observada rttr")1nineiro trimestre de 1997,

periodo do ano anterior, em decorrêncía do decréscimo das despesas com juros

ni!o mais se observou no segundo trimestre.

Liquida/PIB esta associada aos superitvits primários obtidos ao longo de 1997, e

nominais. ao lado dos jã citados supcr.lvits.
As faixas projetadas para cs agregados monetários ao fmal do

No primeiro semestre de 1997, o superávit do Tesouro Nacional
alcançou R$ 4,1 bilhões, ante superávit de RS 2,9 bilhões em igual período de
19%. As obrigações liquidas com juros n:ais atingirnm RS 6,4 bilhões,
determinando déficit operacional de RS 2,2 bilhões, contta déficit de RS I,7
bilhllo, em 1gual penodo de 1996.

terceiro uímestrc e ao linal de 1997'' estio apresentadas no quadro a seguir:
Dbcrimina~o

MI'
Base restnta :-

Base ampliada
MF

O documento também aponta para o fato de que:. no segundo
trimestre de I 997, a base monctaria no conceno de base monetana resrrita.
alcançou nívets Situados dentro dos mtervalos estimados por me10 da

l

.

'l'~.ri-<·

...........

33.8. 39.7
22.7. 26.7
225.8 ~ 265,1
340.4 . 399.6

11
Refere-se ao Ultimo mês do periodo.
l"'Mêdia dos saldos nos dias úleis do mês.
YsaJdos em funde periodo.

''

.

41,0-501
268-32,7
230,3. 281 5
346 8. 423.8
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 61, DE 1997

É o relatório

II. VOTO

Aprova

a

programação

monetária

relatrva ao tercerro trrmeslre de 1997.

Considerando que a programação monetária referente ao segwtdo
trimescre de 1997. jâ foi executada, cabe uma anãlíse de sua performance em
relação 3.s metas previstas. aprovadas pelo Congresso Nac1onal. O Quadro I,
c:onscmue de nosso relatório, mostra as comparações correspondentes.

Os motivos para a menor variação da base monetária ampliada

O CONGRESSO NACIONAL decrera:
Art. I" Fica aprovada a Programação Monetária rdaliva ao
terceiro trimestre de 1997. com as metaS indicativas da evolução dos principais
agregados monetários.

reflelem unicamente o adiamento da concretização dos processos de
renegoc m.ção de dividas estaduais. ainda em tramitação no Senado Federal,

conforme Ja comcmado.

Art.

r

Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões. 12 de agosto de 1997

Do pon1o de vista geral de conduçolo da politica monetária podese concluir pel" atuaç:ão consistente e regrada do Banco Central do Brasil,
mantendo wna pos...l!!a.. conservadora e apoiando, em suas ações, os ~
globws da politiCa econômtca do governo.

_JOSÉ~SERRA, Presidente

WALDECK ORNELAS, Relatnr
CARLOS BEZERRA
JOSÉ FOGAÇA
JOSÉ EDUARDO VIEIRA
ESPERIDIÃO AMIN
LEVYDIAS
NEY SUASSUNA
FREITAS NETO
VILSON KLEINÜBING
BELLOPARGA
JONAS PINHEIRO
OSMARDIAS
JOSÉ EDUARDO OUTRA (Vencido)
EDUARDO SUPLICY (Vencido).

Fmalmente, é indubitável que o tratamenlo dispensado pela Lei
9 069195 a operaaonahz.ação da polílica monetária atribuiu ao Congresso

Naaonal a c:orresponsabilidade nas decisões quanto ã evolução da oferta de
das próprias laXas de jW'OS a serem praticadas

moeda e. cmseqoernemente,
pelos I@CIIICS c:eonàmK:<JS.

TodavJa. não há como negar que, mesmo diante dessa
fonnul>çlo ..-uctooal mais aprimorada, o Poder Executivo vem dando
conseqO!naa i cuda norma em pnzos que, em verdade, r<duzem ou eliminam
a possobobdade de wna efetiva participação do Congi<SSO Nacional na
apr=.1Çio do pn>@JW~lllçio

devena

monetária lrimestral. Assim. essa Prograrnaçao, que

= sut<netlda pelo Presidente do Banco Central ao Conselho Monclllrio

PARECER N' 399, DE 1997

---•- -<no do tnmestre, para pronto encaminhamento a esta Comi!lslo
_...o<lmocos. só foi apreciada pelo CMN em 31 de jullio de 1997,
"'" .... ,oo o proceduncnto que vern sendo habitualmente adotado, em prejulzo da
aprecmção tcmpesuva da matéria pelo Congresso Nacional.

Da <'()MISSA.V DE ASS( INTOS E< 'ONriMICOS sob.~e t1
O{it:m S ,~ 61. d~t /91J7 f(~(icw PRF.S/-97/JJ0-1. J,·
J/ O7, 97, nu (JI'/~m1. clu .\'r. l'rco.mknre úo Banco Central
da 8rru1l. ~11Cammha1Jdo MÚtt:llafÕo Ja <iow/710 Jo
E.lrodo ck Alagoas ,,obrr

cnhtam~mo

a

''OIJtrata

ú~

fi{Jf!rordu J~ .:ralflo ftrmadc; Jllftkl u (. 'al:w Er:onómrca
F~d~ral. rclalll"'' ao f'rOf(l'ama dr: Apo~o O Rtl:rruturaçõa c:
ao AJU:JIC FtxctJI dos Estado.t. ~.ffNC.'tfkamcmc o PI'Of{rama

Transcomdo mais de um mês do trimestre, a apreciação da
matena pela Conuss.Jo de AssWllOS Econômicos toma-se de pouca ou nenhuma

Ú<!

Dt•Jh!!CimlttrtCJ I 'olumDno • PIJT'

relevância. O Poder Legíslativo. apesar da competCncia a ele attibuido nessa

ârea monet;'ma. tem. na pratica, uma atuação meramente homologatória. Mesmo
que reJeitasse a programação monetãria, adotaria decisão sem efeitos práticos e
lq:a1s. Slmplcsme~~ porque a mesma Let 0° 9.069195, em seu an. 6°, § 6°, fvta
que...caso o Congresso Nacional não aprove a programação monctiria até o
final do primeiro mis do trimestre a que se desuna. fica o Banco Central do
Brasil aulorizado a executa-la até sua aprovação".
Resta. ponanto. nuns uma vez a essa ComJssào dar conseqUência

as

fommlidadcs previstas na Lei n" 9.069/95. t.:oncedcndo~ cm verdade,

homologação à programação monetaria reiauva 010 terce1ro tnmestre de 1997.

Somos. face ao exposlo. favor.ivcJS ã aprovaç.'lo da

programação

monctana relatiVa ao terceiro trimestre de 1997. nos 1cnnos do seguinte Projelo

de Decreto Legislativo, a ser submetido ao Congresso Nacional. conforme o §_2°
do art. 6" da Lc1 n" 9.069. de 29 de junho de 1995

RELA'TOR: Senador Ney Suassuna

I. Relatório
O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil • BACEN'

encaminhou a esta Casa. mediante a correspondência cm epigrafe, solicitação
do Governo do Estado de Alagoas a respeito de aditamento a contrato de
opernç.a:o de crêdito firmado junto à Caixa Econômica Federai · CEF. relativo
ao Programa de Apoio :i RestruturaçJo e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
especificamente o Programa de Desligamento Voluntãrio- PDV
Trata--se do 1erce1ro Tenno Ad1tivo de Rerrautic.ação ao'conrraro
de abertura de creditO finnado em lO 12.96 entre o Estado I! a: CEF. cem a
garanna da União. dentro do Programa de ApOiO a Rcsmnur3ç:io e 30 AJUSte
Fiscal dos Estado. cnado pelo Voto n~ l62/9S. e alterado pelo Voto n~

Agosto 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

175/95, ambos do Conselho Monr::tãrio Nacional, e autonzado pela Resolução
n'" 70, de 1995, <llternda pela Resolução n~ 12, de 1997, ambas deste Senado

Fcdernt
O valor do contrato onginaJ eta c.le RS 100.000.000.00 (cem
mílhOes de reais), tendo s1do elevado para RS 135.000.000,00 (~nto e trinta e
cinco milhões de reais) pelo SC!,:.~do lenno aditivo. O tcnno aditivo em leia
assmado em 30_06.97 e submetido a esta Casa nos termos do § 2'" do art. lo
da citada Resolução n" 70. de 1995, adiciona mais RS 165.000.000,00 (cento
e sessenta e cmco milliões de reais), o que eleva o \.-alor total do emprêstimo
para RS 300.000.000,00 (trezentos mdhões de reais).

A totalidade dos recursos acuna descritos são destmados ao
Programa de Oesbgamcnto Voluntano - PDV, que \1Sa rcdUZU' a quadro de
semdon:s do Estado. mediante incenuvos ã demissão voluntária.
O pleito encontra-se msnuido nos termos da Resolução n° 69, de
1995, que disciplina o endlVldamento dos Estados e Munlcipios, e com as
regras espec16cas da Resolução no 70. de 1995.

421

Q caso dr AJagoas ê paradigmatico, tendo levado, i.!tCiusive, ao
recente afastamento tempor.ino do Governador do Estado_ Nesse sentido. a
existência de um programa ée demissão voluntaria e de fundamental
1mporninc1a par2 :1 redttcào das despesas de !)eSsoa! e o consecúente
l!qUtlíbrio das finanças estaduais

A extrapolação do limttc: fixado no an 3" da R~oluç.ão n" 69, de
t 995. pode ser relc:''<!:da face a difícil s1tuação do EStado e a 1mportância da
presente operação de ci6mro
--

Resta aduzir que. co~;idc:rando o Avi~o MF n° 728. de li de
agosto de 1997 do Excelemisstmo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
Senhor Pedro Sampaio Malan. acredito ser conveoiente a alteração das
condições de pagamento. substttumdo as 18 (de:zoito) prestações mensais
su~mfas pelo Ofic10 "S'" n" 6t, de 1997 ·(operação p!eiteada) por um
pagamento úmco. confonne estabelecido na renegoc1açào global da divida do
Estado de Alaç-oas. com base na MP 1. 560197
Pelo exposto. :namfcsto-mc: favoravelmente ao atendimento d0
pleito do Go.,.emo do Estado de Alagoas. nos to:mtos do scgumte

RessaJre-se que. confonne mfonnaç:ão do Tribunal de Contas do
Estado de Ala!oas, os dispêndios do Estado çom pagamento de pessoal
própno excede a 60% (sessênta por cento) de suas receitas correntes, estando
tal excedente senão redUZJào z:o refendo !!mtte nos termos da Lei
Complementar no 82. de 27.03.95, ou seja, a razão de 113 (um terço) ao ano.
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Cabe. também, infonnar que, segundo o Parecer DEDIP/DIA.RE971547. de 24.07.97. encaminhado pelo Presrdente do BACEN. o Estado de
Alagoas se encontra tnadtmplente junto às instituições integrantes do Sistema
Firumc:etro Nacional. o que contraria o disposto no art. 13, Ill~ da Resoluçao
n° 69, de 1995. O mesmo Parecer demonstra, ainda. ~uc a operação não se
enquadra nos limites do an. 3• da suprac1tada resoluyio.

Aprova o Terr::e110 Termo Admvo de RerrabficaçAo
ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado
entm o EstadO de Alagoas e a Caixa EconómiCa
Fe!Mral. em 10 12.96, relativo ao Programa de
Aparo à RestruturaçAo e ao Ajuste Fiscal dos
Estados e CUJOS recursos são destinados ao
Programa ae Desngamento Voluntáno - PDV.

A operação pleiteada tem as segumtcs caractenshcas:
O SENADO FEDERAL r&Solve:

a) valar: RS 165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões);
bJ condições de paz:amento: 18 (dezoito) prestações mensais e consecutivas,
calculadas com base na Tabela Pnce;

Art. 1.• Fica aprovado o Terce1ro Tenno Ad1tivo de RerratlfJCaÇão
ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre o Estado de Alagoas e a
Caixa Económ1ca Federal. em 10.12.96. relativo ao Programa de Apoio à

Restruturaço!o e ao Aluste Fi-scal do5 Estados e CUfOS recursos são destinados
ao Proçrama d!l Oesf!gamento Voluntário - PDV.

I sobre os saldos devedores mcidirão C!lcargos financeuos
de 2,2402~e a.m., eqwlvalentes, em 10 12.96, ao custo de
captaçio media da CEF. acrescido de juros de 0,5% a.m .•
caJculados sobre o saldo devedor atualizado e capitalizado
mensalmente:

Art. 2.• A operação de que trata o

JUS

~ comissão àe aberrura

antena r devera ter as

a) valor.-~~cré5cimo de R$ 165.000.000.00 {cenlo e sessenta e ctnoo m11hões),

perfazendo um valor total de crédlto de RS 300.000.00,00 (trezentos
mrlhões de rea1s):

2. os encar!!os seria repactuados mmestralmente com base
no ulltmo balancete da CEF.

3. a CEF fara

art1go

seguintes c:orn:hçóes. devendO o Termo Aditivo sêl' a elas aJUstado:

bl

ccndi~~ de pagamento: Parcelo úmca. nos termos oa rotagem global da

de credito,

divida

snc1dente no ato rie liberação de cada parcela:
c) encargos financeiros:

d) destinado dos rrcur:ws: tinanc1ar o prog:rnma de incenttvo á exoneração
voiunrana para os servtdores da adrmmsuaç;!o
direla autarqu1ca e fundacional do Estado de
<\lagoas

2. Voto
A Slntacao tlnancc:tra dos Estados-membros da Federação I!
dramat1ca. com o crc:~c1mento das desoesas ocorrendo em proporção mamr

1 sobre o sald:) devedor •nc~d•râ encargos f1nance~ros de
eqwva~entes
em 10 12 96_ ao custo Ce
captação médio da CEF. acrescido de Juros de 0.5% a.m .•
calculados sobre o saldo devedor atuahzado e cao1tahzaoo

:<:.2402% a m

mensalmente
~

os encargos serão reoactuados mmestralmenle com base

no u!ltmo balancete aa CEF

que o que das rc:c:c:uas. face a C::tlStl.~ncla de despesas mcompnm!VCIS Um dos

falare!' que açrava ral problema e o cresc1mento vege1at1vo da folha de
papmento

1 3 CEF lara JUS a com1ssão de atJe-rtura ce credrto
r1o .ato de liberação de cao:!ll ~Jrcela

rncrdent~
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d) destfnaçao das recursos: f1nanoar o orograma de lncenlrtm a eXo>naraç.tlo

vt'ltunljna par2 os

se~VIdoc'es

c) encargos financeiros:

dii! admlrustracâo

drreta autârqutca e fundactonal do Estado de

i

Alagoas

2.2402% a m .. eQt.uvalentes. em 10 12.96. ao custo de

sobre o saldo devedor tnctmrâ encargos ftnancetros ae

car.·,açto
Art. 3.• A presente autonzaçilo deverá ser eÃercJda no prazo dC'
duzentos e setenta dias. a contar de sua oublkacão

mensutmente:

Art. 4' Vide texto final
Art. s• Esta Resolução en~a em vlgof na data de sua publicação.

2. os encaroos serlo repactuados trimestralmente com base
no ultimo balancete da CEF

3. a CEF fani jus à com1ssão cte abenura de aedito. lf!Cidente

SatadaoComissões. t2daagolilode 1997.

no ~o do liberaçio de cada parcela:

t1t 4utmaÇi1o dos recurso.:

JOS~ SEfm,\: p~

NEY SUASSUNA:

medio da CEF. aaesc:tdo de JUI'OS de 0,5% a.m..

ecfcuiados sobre o saldo devedor atuallZadO e caprtaf.zado

finanaar o

programa de M"leenttvo ã exoneração

voJt.wltjria para os servidores da administração

R~tator

dlr.hl autârqutca e fundaCional do Estado da

CARLOS BEZERRA
JOS't: FOGAÇA
EOIIMOO SUPUCY
J08t EDUARDO OUTRA

Alagoao
Art. 3. a A preqnte .utonzação deverá ser exe!'Cida no prazo de
duzentos

U!Y'IIIIAS
Vll.liON KLEINÜBtNG

•! S(Ot~nta

d1as a contar de sua publicação.

Art. 4" A. contratação da presente operação de crédito !tca

dlU.OPARGA

no

JCJR EDUARilO VtF.IRA

cond1oon<td<J ao cumomnento do disposto no Arttgo 4" da RSF

YIIII..DECK ORMEI.AS

:Jicança.jos P'3'as autonzaç:Oes antenores. devtdamente acompanhada da

FfiBTAS NETO
JONAII PNiEIRO

c:omorov.1cilo dfl suas

como do encamtnhamenlo ao Senado Federal da relação

OSfMRDIAS

resp&c~was re~

37f97, bem

dos servidores

e tndent2:açóes recebidas.

Art. s.• Esta Rttsoii..Jçio entra em vigOr na data de sua publicação

Sala das Connssões. em 12 de
TtXTO APROVADO PEI. · ' OMtSSAO llo ASSUNTOS l'l'ONÚMICOS
[M DECORRÉNCIA üAS ALTERAÇ<)ES PROI~JSTAS l'lLO
SENADOR ESPERIDIÀO AMIN. DEVIDAMENTE ACOI.IJIOAS PELO
SI'NAIXJR NEY SUASSUNA. RELATOR DA MA rERIA

a~'OSto

de 1997

lcY .
',_,{~~
Presidente

PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 95, DE 1997
M,arovs o Tercerro Termo Adltrvo de Rerrattfrcoc;ão
<JO Contrato de Aberrur.:J f'.1t> Crectrto r:el~bf<KJO
entre o t:sr~ao c:J: Atagoa.s e a Cm:xa Economrca
Fedenll em 10 12 95'. relaJrvo .ao Proqrama do
A;;010 a Resttuturação e ao ,.'\Juste Fiscal dot
Estados e CUJOS recursos sào destmados ao
Programa de Des/rgamento VOítJntarro - PDV

f_E(]J,\'f., !Çir I

ANEXADA PELA SECRETARiA-GERAL DA Mf.:~A

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
OSiiNADO FEDERAL.......,,
Art. 1.<' F1ca aprovado o T!!rcetro r ermo Adlltvo de RerrattfiCQÇdo
ao Contr3IO de Abenur.a o.Je Créd1to GaSebrado entre o E$1ado de Alagoas e a

Caoca Econ6mlc.a Feoeral em 10 12.96. retattvO ao Programa de Apoio_ a
Restruturaçào e ao AJI.J':jte Ftscat dos Estactos e CUfOS tecursos são destrnadOs

ICMN

N'

162/95

~

>N,~

I
.ztJt9:;

Pi0Qram8 MApolo i Raeatrutur•çio • •o Ajuste Flsea;l de Ealldoa

ao Programa de Oeshgamento VQiunlâ'IO ~ POV
Art. 2.• A operação de que traca o art1go antcnar rleverã ter as
segurnt~s

cond1ç.6es devendo o f(trmo Adttwo ser a elas ilj!J'SWCo·

.1) v.alor: acresc•mo de RS 165.000 000.00 (cento e sessenta e

c~o

mllhóe5l

perfazendo um v••or total de credito <:le R$ 300 000 00.00 (trP.zento5
mtlhões ae rea1s1

bt condiç6es da pagamento: Pan:eta Úmc:a. nos termos -da rofagem ~lobal d.:l

divida

Ato lonogo oo· ano de 1993 foram negociadas e ref1nanci01das as dividas
oontratuai$ intemls de responsab~idade das administr.lÇóeS direta e indll'ela dos
estados. t::cntratadn a~ 30 de setembro de 1S9, junto ao; 6rglos e entidade$
ronltolados; dtrda ou tndiretamentt pela Uniào. nos termoS dD lei n' 8.727. de OS de
novembro d~ 1993.
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2
Es~ refrnanáamento, lido como terceira e ütt.rna f61egociação de obriga~s
de estados junto i Un~o- .unUtriormenle oooneram ree,slruturaç6es ele dividas de
origem externa e inlema ao amparo d1c Leis n• 7.61.(, de 10 de julho de 1987, e
7J~76. de 27 de dezembfo de 1989- mereceu ad6lo da maioria dos devedores.
proporciona.ndo o reescalonamento de obrigações no vaJot equivalente a RS 33.4
bifh6es. pos!ç:ao em 31 de Olllubro de 1995, o que permitiu a regufaru:ação de grande

parte do contencioso existente entre os deved(Kes e a UltJão.

3o

. Essa renegooiaça;o propiciou aos estados consideráveis vantagens Fo1

concedido prazo de pagamento de 20 aoos. com poss,i:lirld::.de de prorrogaç.ao por mais
10 anos. Além disso, com vUtas a isolar os estadO$ da cxmjWltura a:ual de taxas de
~ros, toram mantktos os juros pactl.lados nas operaç:ões originais, os ~:~uais na média
:sttuam-se em 6,5% ao ano acima da ínflaç:Ao. Adema~. foi estabelecido o limite máximo
de 11% da receita liquida real dos estados para comprometimento no p3gamenlo do
servi~ da divida rolada e de outras dividas entao enstentes e jé refinanciadas
antenonnente - dividas externa, junto ao INSS, ao FGTS e resultante do
refinanCiamento da Lei n° 7 .S7SIB9.

4
. A SIStemáhea de autoliquidez do refinanciamento pr~ciou c1 adu~nt.:i.. Uus
muluános e o restabelecimento do fluxo financeiro para os. credores oriçmais. dentre~
os quauo destaca-ce a Caixa Econ6mica fe6efal. CEF, del.,miOI• do maior voh.me de
crêdrtos. e com etuaçao voltlda para programn &oeiais do Governo federal.

5.

Adicionalmente. o Senado Federal, poc meO das Resoluções n• 20191,98192

e 96193, que •utoriuram o repane aos devedores originatS dn condi;:ões obbcl.as J)e1a

UnlAD nos acordos de reestrutun~o da dMda do cetor pUblico brasileiro junto a
bancos cornen::iais esltang6~ estabeloceu 1 viocutaçlo das. receilas dos utadQ:> e
munlclpioso em garantia de reRit'CIImenCo das obrigaç6es assumidas peb Governo
FederaL
·

6.
Escas medidas penniliram alcançar • aluai U.uaçlo de normalidade no
OJmprimenlo das obrigaçOH finaoc:ebl da Unldadet da Fedcmzç.ão junlo ao Tesouro
Nacional, nao sendo lllcomend-.r, pottanta, a11Cf11ç.to nos etuais esquemas de

refltlDnciamento.
7
Enlrelanto, com e &lgnifcaliva reduç:lo da inflaç:âo decorrente· da
ímplementaç:ao do Plano Reaf. reckairarn-se tarnbl:m drasticamente u mc:eltas
nominais: decorrentes de apic:açoes ManoaiDs, •• quais vinham sendo utrlizadas por

muitos: estados para costear detpUU tonenr:es. iocfusive despesas de pes~t.

e.

Simurtaneamente, com o 1m ela eonosto inflacionária que erodia despcali
fixadas em tenncs nominais, 01 ~e aafjdos do funcion.:l!lsmo pUbüco, como
~dos demais tr.abalhadores btaakiros, p.~aan1m a manler seu valor real, ~ndo
desta (onTJ8. o peso das rolhas u.&atiais:.

9
A perda de receitas financeiras inflacionárias foi parcialmente compensa1a com
o significativo aumento experimentado pcl.a recebs fiscais estaduars. a partir do Plano
Real. Comparando-;.e o periodo jutJo de 18911a setembro de 1995 com o perio:1o julhet
de 1993 a setembro de 1994, u transfer&lciu do fundo de Participação dos Estados
cresceram 15%, em 1~ reais,. e a al'll!eadaçao do ICMS elevou-se em 28%.
também em lennos reai;., obaervando-ae a partlr de julho (Jilimo uma estab~tZaç3o
dessas récéilas.
10.

Entretanlo, váriOs. estados concederam, no segundo $emestre de 1994 e no

prtmerro semestre de 1G95, aumentos e vantagens salariais .1 seus servidores, os quars
trn:nsfonnaram.se em aumentos reaii.Aectes atmenloa vieram ;.omar-se rnecr.i:smos
de crescimento vegetalívo aulomtli::o das foiJas $8lariaís dos estados., sob a forma d~
incorpora~ de vantagens e gratl'dÇOes previstas na$ k ...Jislaçbes esladua~.
11.
Este quadro fez com que . . estados; ficassem em situação de desequaibrio
linanceiro. levando-os a kloofrer em cuc:essivos. alrasos no cumprimento de 'uas.
obrigaÇ6es trabalhistas e a recorrer a empréstimOS ban:;.âliol> de curto pfaZO em
Antecipaçao à Receita OrçamenUril ~ARO, a taxas de JUros. elevadas, os quais.
acabaram por agravar ainda maS a sit.uaçlo.
t2
Nos pnmeitos nove meses de 1995oresuftado llSCoitdosestados e ml.ll'llcipio~
revelou dHICit pritnario de 0.3% do PIB - fAlo inllcílado ~ últfmo; cinco ar!O$ - e
déf1Ci1 openlcionlllequivalenle • 2,7% do PIB. No mecmoperiO:fo. o Govemofederal
acumulou superâvfl: primirio de 1,3% e cMfd operacional de 0,8% do PJB. Após
manter no periodo de 1liP1 a meadof:. de 1Q94 execuçao fiseal semelhante i oblida
pélo Govemo Central, C011$egulndo em alguM momentos resultados •té mesmo
'uperiores aos d• Unilo, u finanças estaduailõ apresentam agora comportamento
oposto, apesar da ~(.Q ampfamenleiavoriveldas rrc:eitas fiscais eompostas pelo
ICMS e pel3s Tra0$1erêndas da Unllo. Trata.ce de sltuaçao que urge reverter,~ que
a c:cntínuidade do a:omblte i JnRaç.AO requer equlllbrio fiscal nJo epenas do Governo
Federal, mas de todo o Jetor Plibb
13.
Levando em con1l: a diversid~ de cltuaç:Oes, dor. diferentes estados. o
programa proposto~nde medidas da ejuc# fiscal e saneamento fmanceifo, bem
como linhas de cridilo eondiclon.1r:fa& • essas medidas. Além disso. prevke o
po~&ibilídade de reestru'luraçao das AROs. 5ob c:ondtç6es e51ritas e que permitam
reduzir o déficit dos estados.

··"'*-"'-- nu;u.-._

I .. MEDIDAS OE AJUSTE FISCAL E SANEAMENTO FINANCEIRO
14.
O programa ora proposto visa a implementação de medJdas que permitam oos
estados alcançar o equilibrio orçamentário sustentável. De nada adiantana possi:lilrtar
refmanciamentos sem que, sfmultaneamente, fossem ~timinadas as fonr~ de
cfesequi1/brio fiscal e financeiro. Sem este e&forço. a srtuaçâc de inaoimplênoa e
desa1uste tenderia a ~petir-se.
15.
~ impor1ante reconhecer que vários goveMaclores decidiram acsenvoiver
esforços próprios para a ímp!ementaçâo de reformas ac:rnmislrattva. patriroomal e
frnanceira em seus estados, O programa de ajuste vem, portanto, somar·~ ã!:
iniciativas dos próprios estados,

,G
~ necessário. todavia, estabelecer de forma orgamzadâ"c mcnrtor;:~da
compromissos fi~ com metas de ajuste fiscal com as quatS qualquer estaõo qu~
de-seje participar dos demais componentes deste programa deverá comprometer-se
17,
Assim, a possibilidade de oblençào dos refinan:::iamentos aQui indicados
d:!pender.i dos seguintes compromissos de ejuste fisc:al e f,ilanreifo a serern mantido::.
pelos estados durante a vigência do programa
Á} CONJBO! E E REQUCÃQ QA Pf;SPESA QE fFSSOA'

1) reduzir as despesas com o funcionalismo pUblico eslóidual, no minimo, ao l1mrte
fegal de 60% (sessenta Por çento) da receitlt"CCrTente liquida. implementando em
1996 reduç::Jro de pelo menos 1/J {um terço) do excedente a este lrmite. nos lermos
da Lei Complementar n• 82195:
?) lmpleme~r~ ~iala_ll)ent_!.~~ I~ITl_il~s_d_~!~~-':le@_çá_o_~_P!I:'":ent(l~ erevistos
artioos 37. inciso XI, e 17 do AOCT. dn ConslrtuiçAo Federal;
3) reduzir o quadro aluai de funcionários, inclusille através. de programa:;. de
de'Jigamento voluntário;
.ol) nlo conceder ao funcionalismo e;.ladual reajuste de ~aU.rios e remunerações. a
· qualquer titulo, com periodic:idade Inferior ou percentual superior aos. concedidos
pelo Poder EJCeculivo da Unlao aos ceus servidores;
5) re~r. em convénio côm o Ministério da Administraçao e Reforma do Ectado, a
legi;laçto Ce pessoal do Estado. com vistas e tevOQar quaisquer beneficias ou
, vantagens eonc:eddas aos. c;ervidores pt'tbh~ estadual.s não concedidas pelo
PO<ktr Exeeulivo da UnlAo aos: lieus próprios $etvidore.s;
6) edotar medidas, al6 o fin.af do primeiro cemestre de 19g6, para adequar o s;istema
da ptevidência de ceM:forpt:lblico estadual a par.4metros que assegurem ~u pleno
equilfbrio aluartat
7) encaminhar proposta de emenda consliucional és re&pectivas As:oembléia!>
legislativas ajustando • Constflu~o Etotadua! ii; atteraç;óes que vierem a $<E!r
aprovadas na Constitulçlo Federal no lmbllo das Refonnas Administrativa e
Previd6nc:ia. As emendas qua nao estr6 condk:ionadas As nhcrações aa
Constitul~o Federal devem ser encaminhadas até 60 días após ossinalum dos
contraiOii de créditos realizados no êmbito desse programa.

rto;.

9) PRNADZACÃO CONCE"SSAo DE SERV!COS pfJBI!COS
PA!RIMONJAt E CON'ffiot E PE ESTATAIS ESTAQ\JA!S·

REFtJBMA

1) estabelecer. até o final do primeiro semestre de 1996, programas oper2ciottais de
privatização, conces:sao de serviços pUbllc:os. estaduais â iniciativa pnvada, reforma
e desmobilização patrimonial. nos termos de convênios a serem finnados.
respectivamente. com o BNOES, com os. Ministérios responsáveis. pelos setviços
a sefem concedidos e com a Secretaria de Património da Uniao. destinando à
reduç:.o da divida junto ao Tesouro Nacicn:al parcela das respedivas receitas, a ser
estabelecida em funçao da relação divid:lheeeita liquida real;
2) implantar. até o final do primeiro semestre de 1996. mecanismo de mnlrole
centralizado sobre as empresas estatais estaduais. visando 'ão controle de
despesas e à geraçAo de informações fiscais consolidadas:

C) AUMENTO QA BfCEIJA MOQEBN!7AcAO E MElHORIA QOS SISTEMAS DE
(\RBECAOACÃO QE CQNTROI E po GASTO E QE GEBACAO QE !NFORMAÇ_Ç~
f~

,} explorar plenamente sua base tributAria e desenvolver esforços parn bcremcntar
a arrecadação tributâria própria em lndice mensal a ser pactuado c:om o Mmi5\én:l
da Fazenda;
:?) implementar. em convênio e com assísténaa técnica do Ministério da Fazenda,
projeto de modernização da Seaetana Estadual de fazenda envolvendo a melnona
ou a implarrtaç:âo de sistemas de inlormâtlc::a com VIstas ~o aumento da arre:::udaçâo
tributária e ao controle da despesa
J) encaminhar rneMalrnente à Secrelana do Tesouro NaClona!- STN o fluxo de t".:lrxa.~
do Estado e dados ~obre "ua execuç.Qo ocçatnentária, froancctta e p::~lr;1'7'1NU31
... , encarmnhar mensalmente 6 Secrelana co le,ouro Nacional • STN ~.a~vr ....
detalhado $0bte o cumpnmento das meta' estabelecidas no p;ogrol'n.) cl"
&ane•menlo finanoerro, pennitindo • real!laç.to de audrtona pela STil. cu
ótglolentid;~de pot ela desrgnado. quando estt julgar conveniente.
5) informar •o Minisltrioda Fazenda, com antecedência de 30 (tnntal dl3s. ~:~bre toco
e qualquer ato ou medida legíslativ~ que i'npllque em a~pl• d.a despe~ ou
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reduçao da receita. indusive QUanto etramit.a~o e 10an~o de projetes de
visem o criõiÇào de municlpio &em viabilidat:!e de sustentaçAo económica.

'=i que

i!'+&

$Z

A~osto

1997

compromissos referidos na seçao I deste voto, e do Senado Federal Os contratos de
empréstimo con1erâo, dcmtre outras. cláusulas e-sopulandoque até a lota! bqu!daçao do

débito o b!!nefl:::íár1o se compromete. c.ob u_r:>enns prelr'IS\as no pa_ré_grl!l!o_ ~Uin\e. a_~
cumprir~ compromr&Sos oea1uste fniCi18s.sumiOos com o-Govomo Federar------

0) COMpROMISSO QE BFSUJ !AQO FISGA! MIN!MO
1) alcançar resultado primário trimestral mlni:no requerido para atingir a meta de
equUfbrio oper.aciona!. tendo em vista o quac:lro de USO$ e fontes do estado e •
relação dividaJrec:eita liquida real;
2) dotar o orçamento do Estado de recursos neoessá:rias ao cumprimento dos
comprom~sos decorrentes do programa de saneamenlo financeiro e de ajuste
frseat acordado. Os projetes de lei correspondenles deverl!io ser enviados até o
primeiro &emestre de 1996.

27,
·o contrato de empréstimo estabelece ri que o na o comprimemo de quaisq~er
das medidas de ajuste conslantes da seçac I. que lenham sido pactuadas- entre o
estado e a União. salvo decisao eontrária e especlfic.a do Con&elho Monet:lrio Naetonal,
impof1ará a aplicaç.fta de uma oo mais das seguirrtes penalidades, a critériO do credor;
~ reduç.Oes suoessiva's de 3 (tr~s) meses do prazo de P_3Q~s:rto~
itidependCiitemente-co-ril\ieJ-Oe eompiOI'ne~tO-na tecerta realllquidil que essa
reduç:A:o acarretar, e
-vencimento ~~ecipa_!IQ ~a to~Jicfõ~r:l'e di!_l;llvida

E) BED!IGAO E CON"fRot e QO END!\f!DAMENJQ ESTAQUAt

III· LINHA OE CRéDITO 11

1} manter duronte toda a vigéncia do Programa a adimpléncla do Estado e de suas
~ntldades controladas, direta ou indiretamenle, para com s Un~o e suas entidades
controladas- d1reta e 1ndrretarnente:
2) não con1ratar novas operações de Antecipaç-ão de Receita OiÇameirtâria:.Mo;
3) assmar adrttvc ao contraio de refinanciamen1oda lei ri- 5.727. ele OS de novembro
de 1993, e$tabelecendo dáusula contratual comprometendo-se a despender até
11% (o112:c por cento) da Receita Llc;uida Real no pagamento das dividas referidas
r'IOs an.gos da c:rtada Lei.

~8.
Com_ vistas_ a fmanciar prograrrl'!s ~e ajuste do q_ua~ro de Jl:I!Ssoal,_~hO
qUi li CEF seja autorizaai a Opefir linha d-e ~itO
este fitii Sl!io elegivets lodos
os e$1ados, com prioridade para aqueles na o atendidCI$ pela Unha de Crédito l

para

29.
O-agente liiÍancelro será. Csixa Econ6rnic:a Fedenll O prazo seri de 18
(dezoito) meses. com 6 (seis} de carência. Os enc:;~~os financeiros &erio equivalentes
ao custo de captação médio da CEF, repacttJado l!IDestralmente com base no úttimo
balancete, acrescido de 0,5% ao mês incidentes sobre c saldo devedor atuafizado, e
comissão de abef1ura de crédito correspondente • 1,5% (um e meio por cento) sobre
o valor do empréstimo. com vistas à cObertura pelo risco da opera~o.

11- LINHA DE CREDITO l
1B
Con~tderando a slluação emergencia! em que se encontram as finanças de
algumas Unidades da Federação, fica criada Unha de Crédito subordinada t.s
cond.çbeos. e-stabe-lectdas a seguir.

30.
O risco operacional será do Agente Financeiro e a garantia do Tesouro
Nacional, que contará com contra-garantia dos benefiCiários através de sistema de
autoliquidez, mediante vincotaçac das receitas previstas nos artigos 155, ínciso I. 157
e 159. incisos I. a!inea ..a"', e 11 da Ccn5lituiçao Federa!, com anuência do banco
centraliZador das receitas estaduais, e d~bito automático das preslaçôes à conta dos
rectlf$OS vinculados em garantias Os reCUT'iiO$ serão liberados na medida do
cumprimento de metas fisicas de redução de quadro acordadas no contra:lo

19
Ot. f't!OJr50S dclr'em ser destinados ao pagamentotle débitos em atraso até 30
de ftOYrn'Cfo de 1995, acordados com o Ministério da Fazenda. São eleglveis OS
es.tad01. Que" .1 c:n'lf:no do Governo Federal, se encontrem em situaç:.o financeira que
JUStrfiQ..w o a~s.~o

20

.a

("~\a ~nha

O "'.akV m..1xtmo oor estado é equilr'alente a 01 (uma)'Qüota (média nominal

P~õ/9!t) dt.> FundO de Participa~o de Estado, ccnd•cionado, no minlmo, ao
~to no~.,.".._ O<' ( da seç.ao I, freando a !rbera~o condrcionada a assinatura d~

e~CNO • ct~ w r~fe•e- e rne-ne~onada allnea E.3 E.J:cepc:ionalmenle. •

Cio ~~

crit.ério e:wdu$i\IO

oa

Fazenda com base em e:wame ~:Jelalhado da altt.Jaç!o e do
~ fln.1nce1r0 do mutuério. este montan.te poderi ~er ampliado desde que o
walof d.8 pnn~ça.o mens.al naa ultrapasse • .C% (qLJatro pol" cento) manca$ da Reoelt•
lqud.l Raa· podendo ~er antecipado atê 113 (um terço} do valor do empr~ e
~ a.nd.a, além do previsto nos Item O e E. • inplementaçlo de programll
~ tal'Warnrmo f~nance~.e "a e ajuste fiscal e-nvolvendo outros componentes e
~ Cl~lte- cs. prelr'IStos ca ~eçao /, e cuja execuç.Ao ser4 monitorada pelo
Mnl:l:ltnod.a F venda o empréstimo fica condicionado • .c:eitlçlo pelo es:tadode que
c ~ de ~trmento da receita liquida real referido neste Item ~ odic:ional
ao 1rn1e oe 1 t'% (onze- por ~nto) para pag-amento das dividas j6 refinanciada~ junto
ao~ F~eral !lers n•7.976!89 a.727193,divida edema,dlvldasjunto ao INSS

·~~

.

O •gente f.nanc:e1ro será a Catxa Econôrnic:a Federal e o prazo do empréstimo
s.erá de 2o1 ('llnle e quatro) meses, podendo ser estendido alé 36 {trinta e 5eis)_me$eS,

IV- TRANSFORMAÇÃO DE OPERAÇÓES ARO EM OlviDA FUNDADA
Como jà &a!ienlado, vários estados recorrernm a operaç:6es ARO acima dos
l1mrtes que seri<1m recomendáveis para este tipo de empréstimo, a taxas de juros
elevadas. agmvando sua sttuaç:;o financeira. Esle risco deve ser mal'1lldo junto aos
aluais agentes financiadores, que receberam remuneraçao por tal~ riscos em funçao
das ta:xas oobmdas. Cabe, porem. cnar coodrções para que. em bases inteiramente
1r'Oiuntârias a serem lwremente pactuadas entre 'ás partes, seja reduzido o custo
linancerro para o estado tomador e assegurada a n:·cu~r3~o dos crl.adrtos pelo banco
f10anciador
.,.
31.

32.

Nesse 5entido, proponho seja autorizada, em earáter excepcional, •
tran;forrnaçAo destas open~ç:Oes e-m divida fundllda. subordinada és sepuintes
Cônd!ÇOes: a} aanc~iar o uneamenlo financeiro e o~ esforç.os de ajuste flsc:al dos
i;aaios e1egtveis; e b) os ream;os deeortentes elo empréslmo ser.Ac obrigatoriamente
de$lin<~:dos 6 quitaçAo das Operaç.Oes ARO existentes.

21.

desde que n1o ultrapasse a 31 de dezembro de 1998. devendo ser pago em

prestações mensars e 19uais. sem carência.

33.

Slo eleglvei: os estados e o Oistrllo Federal. desde que assumam os

c:ompronjssos constantes. no Item E da r.eção I, devendo cada ope111çao cer autorizada
indMdua1mente pelo Ministério da Fazenda.

22.
0!. encargos financeiros serlio equNalentes ao custo de captação médio da
34.
O valor mãJ:imo c:orresponderj is operaç:óes ARO oonlratadas até 30 de
CEF. repactuado tnmestrnlmente com base no Ullimo balanceie, acrese:ido de 0,5% ao
novembro de 1995. O agente financeiro será o banco credor d3 operação ARO, que
mês inadentes sobre o salde devedor atua!izado, e comissão de abertu1'11 de aêdllo
podeni utilizar-se, para tal finalidade, de reeucsos captados eo amparo da Res. 63.
correspondente a 1,5% Cum e meio por cento) sobre o valor do empréstimo, com vistas _ ~·;_~ ~mf*m_q~_a_cper~~ç:io fondada ceja realizada em banco cornercial
ã cobenura pelo ns.co Ca operação.
--diverso daquele que detém • operaçlo MO, desde czue com mecanismo de
casamento de ambas as opetaç6es. Para este fim. fica o Banco Central autorizado a
23
O risco O;leracronal será do Agente Financeiro, com garantia do Tesouro
estabelecer limites deC!"e$cenles para opcrarões ARO para as institui~ integrantes
Nac1ona!. oue contará com contra..garant1a dos benefrciários através de sistema de
do si, tema financeiro ,nacional, tomando por base os saldos existentes. em 30 de
allloltQuldez. rnedrante lr'lnculaç:Ao das rccertas pre-vistas nos artigos 155. inciSO I. ,57
_novJ!r®to d_e_1 1;195_, e_ correspondentes limites crescentes para operações fundadas.
e , 59. InCisos I, almea ~.. -. e 11 da Constituição federa!, com Br1Uênei8 do banco
35.
O prazo máximo é de 24 {vinle qtJatso) meses. com pagamento em prestações
centraltZaclor das recertas estaduais, e débito au1om.ático das prestações j. conta dos
mensais e iguais, sem car6ncia. devendo as enc:srgos financeiros ser tiwemente
recursos VInculados em garantias
pactuados entre as partes. O risco oper:iiicional sera do Agenle Finaneel«< e as
garantias ser:.o li~temente pactuadas enlfe as partes.
241
A l1beraç.ão a::~s recursos será feira -:m parcelas ~_enóc:llcas, segundo
cronograma finanet>1ro que conjugue as necessidades Oo-tõmaCOrcomo-cumpnmen~o
36.
A CEF" poderá, a seu critério, operw como banco de segunda linha, nas
de melas pré-estabe!ecrdas por ocasião da oontrataçao
operações de aiOtlgamento realizadas per outros banoos. desde que o risco da
25

O beneficiário dPverá apresentar certldl!io 11e9ativa de INSS, FGTS e ria O

poder.!!~ encontrar rnsc:ifo noCAOJN comoJnadrmpleflte_ ~emattvamente. 0 Estado
poderá :aprcst>nlar a~ rertJdôeS negatrva~ do !NSS e FGTS JUntamente com 8 so!u~o
para o~ atraso~. aue derarn onQem :é snscn~o no CAOJN. que poderá envolver a
utr!u:aç~o de •~:te cfc cre'i~o, observada a legiSia~o pertmente

jiG
lo concl"'~slio dos".ctr~f1rl-shmos f1c.ara condroonacta â autonzaçao do Poder
l(>grslatrvo (st;;du.:.! CJI.Je conte-mple rnclus•ve autonza~o para o Estado assumir os

- _operação contmue com c banco comercia! Quando a CEF aluar como banco de
segunda linha. devera ser cobrada como taxa máxima seu custo mé-dio de captação.
repactuado trimestralmen1e com base no Ulllfl10 balanceie, aCfesodo dê 0,5% aa mês
e com1ssao de abertura de crédrtc de 1,5% (um e me1o por ccntct sobre o valer do
empJést•mo, podendo o baneo comerc1ai cobrar. no mó.xr:no. :J qualquer tttu!o, este
custo acresc1do do valor de o,S% ao mês de oom•ss~o.
37,
A conttataç::to das operaçr,es prelr'istas nas sço~s 1!, III e (V sern fella com
excepcronahdade dos !•mltes da Resoluçflo n• 2 OOB. de 28 de JUlho de 1993

SB.
importanle ressaltar que a tmplemerrtação desse programa &6 se faz
poss!vel em r.:l.Zlllo dos relamos dos refinanciamentos. amparados na Lei n• 8.727, de
05 de nove-mbro de 1993 cujos parâmetros relacionados a pagamemo de principal e
encargos servu-am de base para o estabeleCmenlo das conchçoes aoma As~;rm, para
alcançar-se o~ cb!e!tro::. propostos e asseourar c mon!ante de rec:urnos necessános é
~~presctndive! a manuten~o do fluxo d~ relamos Ca1:1:a Econ6rmca Feder-~1 nos

MIMSTi!:RtO DA

'.f.U.'"'"
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As linha~ de créditos aQUi C$U:~Iecidas poderAo. em algun' ca~. aer
complementadas com • contrata~o de línanc:iamento junto a organl5mos
~emacionais de projetas de reeslruhxaçac da admini$traçAo dos cstldO$,
eanlemplando, entre outras. •s hip6te-5es de venda de alivoS e de particlp•ç.to

39.

50âetâria e de enxugamtAio da máQuina estacfuaL
Fica o Ministério da Fazenda autorizado • baixar as normas complementares
necessária !O é Jmplemenlaç.lo do dispostohe$le Valo. cabendo • Secretaria do T~
Nacional a responsabmdade de implementar. no lmbllo do Ministério da Fa:tend;t, as
açóes correspondentes •
.CO.

.C1.
Por Utümo, ~undo orientaçaD do Ptesldente da Repútllica, será desenvoMdo
programa complementar a este. visandc a tncetltivar prooramas de privaüzaçlo no
Ambito dcs eslados de modo a c;ue as receitas desse processo sejam destiladas •
redução dos débllos em alraso e do estOQue das dividas est:lduals. Proposta neste
senlido JA vem sendo desenvolvida peb SNDES, de •cardo com as dire~ do
Conselho Nacional de Desest.atizaçao.

Voto do Conselheiro
• ~-. cJH.rrea~SN c.om "'-do•.F' ~ • qu• Wl'lllln-1~;~ ... goc.,..... fl'''n' lll• RS ~0<1 000 000.110
,.......:
1f..JUH-41

"em!cdm.> c amplia.; ao d<.> hnu1~ d~ davida fu11dada da CIH· l:st.tr~do dircumtnit" \tnculadao;
a amuntl.ll~om o,k di.,.IÚU antcriormeole cuntuid:i$ e sujeiras a este rntcanism(? de 2JU5te de
hmn~. es~u op~rações n!q~m cwalquet implr:lo in1c•&l no e-s~oqtn!' dccl1vida put)llCII
consolidada, c COrlllibuin'im ~~ uw reduçio mli)o..acelcradn dc-Hc estoque pe1& reduçJo
dos"(mc:ugjjs fimwc-c1ras a serem pae:o' pckls e:dld01

CONSElHO MONETÁRlO NACIONAL

Oconc que, devido 10 Wo de que (otllU previstas conto opcnçlo de livre
c!Ccisia da 1ntsuuuçJ.o finqcdra çmlor.a. qu.: ji de!inba o risco da apcnçlo ARO. a ri~o
da. oper.açio fuod.tda dcvcriJ. pcmtaDcccr «lm a mc:sm1 mstituiçio firwtccin ou, se rone a
C&$0. seria assumido pela im;'riloiçJo linaneein que adquirisu a opeTtÇio ARO (item JS do
Voto CMN n• lb219S),tcndo ern viw que o preço& vcod.adl. opcraçio cerwnence
refletiria a qua.üdade do deYcdot.

Esta nlo é • sinuçJo cm que IS referidas operações u:riam'ldquiridu pela·
Caiu E~nóruiCI fedeu!, ud como ora cogitado. Inic::.Jotentc, pCl!rque aquda instiruiç!o
C'ltana agu:~do por determinaçlo e no inrereue do Gove:no. e alo por seu livre arbllrio
Depois. porque, niO se pode usegurat qu~ OS bUK:OS credores concedam d~OI i c.in
&:onómicz que compensem a ~o do rilco pelt mesm&. ou ~a. no limite, u
opcnt:Qes scri&m adquiridu 1!.2!.-FeP, '4ford'ctivo(principU maitenciJ'BOS ftntnceirot acta
data d.a aqui~ç.lo), sem qu:alquer de!.couto rd&ti~o i. qualidade do devedor.
Nessa coadiçõca. proponho que. quando a CtW Econõmica Foderal rr.alizar
essas opeti.Ç.Õe! por .oricntaçlo expressa do Minluerio d& Fv.cnda.. e • e~emplo do que
occm: camas linh.u de crédito I c Jl, aquela lastituiçlo assuma o riseo opcndon.al oom
BU&Srtta do Tesouro NaoiotUI. que ccntaril COai comra-pamia do$ bcneficiúios atravb
do liaecna de auro!iqWdcz.. mediante viocul.aç:lo du receitas pRVi.nu rm: artisos I !5,
ux:iso I, 1.57 e 15"9. incisos I, allnca "'a.", e li da Conrtituiçlo Federal. com anu!neia elo
baoco cet~tralr.u.dor du receitas

esta.duais. c débUo IWI:onWico du pretta.çt56 j

coma dot:

reQU'IõOs vmculados em garantiu
Prnponho ainda que a flRZO desas opera~ s.ejn ctttndido pars acé 30
meses tc;ontra 2-4 meses, como previno no VocoCMN n• !62!51S), dddcqueovencimemo
da ultinu pn:staç.lo okt ulrra.pn5C'a Jl de dezembro de 1991 Os mc:lfBOS flna:ncdros
scli&m os mesmo1 das linhas de cródi1o I e U. ou sqa, equivalcnt cs ao custo ~o dtt
eapta;.to ds Caixa Econômicl. Fcdcnl l&Cfescido de c.s-.t. ao mê~ repsctuado
trimesuaJmenrc com bue no ultimo ballncde, incideatet sobre(? saldo dt'VCC!or atu&liudo,
eom1ssio de abcnuu. de cr~lo correspondente a 1,5~it SCibrc o 'o'a.!Ot" do empri:Rimo. çt~m
1sra.s a cohenura do nsco d:t. opençio

ESTADO DE RONDONjA- Excepcionalidade aos
lim1les

de

er'ldividsmento

estabelecidos pela

Resolução 2.008, da 26.07.93.

S!!tnhores Conselheiros.

O Estedo de R~ia aderiu ao programa de Aooro à Reestruturação e ao
ajusto Fiscal de Estados. Instituído pelo Voto CMN na 175, de 20.12.95, obtende JUnto
é Caixa Econ6mica Federal, em 22.12 95, ctéd1to de R$ 39.4100.000,00 dest1nadoao
pagamento de salárfos dos servidores estaduais. Em oulubrc último o Estado havta

contratado com a CEF operação da Antecipação de Rece1ta Orçamentária, no valor de
R$ 35.000.000,00, transformada 00"1 divida fundada em 31.01.96
2.
A divida total de Rondónia é de R$ 1 050 mrlhões e corresponde a
apmx•madamente 25 vezes a recella liqu1da mensal
3.
Aluatmente o Governo Estadual negocra a oblençáo de empréslrmo-pome
deslinado ao pagatru:~nlo de salários em atraso, a ser qu1tado com recursos
antecipados pelo Banco Nacional de Desenvolvrmentc Ecõn&mco e Social - BNDES.
vinculados ao processo de desestallzaçáo de empresas vinCUladas ao Estado.

!

E o que proponho a V E.us, com meu 'o'Oio (.avor.. vcl. e~lucddtJ que as
enu1~ wndu,:Vd aplJcavciS :.5 cperacõn da C$~Cic permancccnlm inalteradas

CIO do Coll~I.'UIC!IO
!iDRO SA.MJ'AJO MAL:\N

4.
Nesse sentido. proponho a excepc•onahz3ç.âo aos l•mtles de endividamento
estabelectdos pela Resolução CMN n° 2 000. de 28 07 93, de lorma a permlllf' que o
Banco do Brastl S A. possa contralar operação de crédllq com aquele GOYerno
Estadual, nas segu.ntes condtçóes bâsrcas

Valor do empréstrmo R$ 33.000000.00 (tnnta e lrés mtlhões de
rea1s), a serem liberados em parce!a Umca, no !)lo d,a..assmatura do
eontrafo;
- -- - -- -- -Encargos: Taxa de Juros de Longo Prazo-TJLP. acresoda de B%
(ode por cento) ao ano c "dei credere• correspondente a 2% (dois
por t;:entoJ.a_~ .?f!O~
Dastin<IÇáo exdus1vamente para pagamentos de folha de salários;
Reposrção até 24 tVínte e quatro) d•as para pagamento de pnnopal,

426

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Garantia: aval do Tesouro Nacional;
Contragaranttas: receitas própria~ e cotes a quase referem os

Ago~to

19.97

68.179.649,25 (sessenta c oito milhões, cento e setenta e nove mil. seiscentos e

nr1igos 155, 157 e 159. l"a" e 11, daConsütuição Federal;'
Fiscatíz.ação: o 8anr;:o do Brasil efetuará a fiscalização da correta

aplicação dos recursos:

quarenta e nove dólares e vinte e cinco cents). Informa, tambem. que essa dívtda
tem ongem na década de 80, sendo que em maio de 1988 já haVIa sido

Pegamento anlecipado: os recursos adi.ar'Qdos e emprestados pelo
BNDES, à conta do programa estadual de privatização, sef'ão
Integralmente utill.mdos no pagamento enleclpado da operaç:ão. à

renegociada, mas. dada a s1tuaçio cconômic.a do Sunname, somente ocorreram

qual aquele Banco comparecerá como anuente;
Outras condiç6es: venc~mento antecipado do empréstimo no caso

que houvesse nenbwn pagamento posterior. Ressalta, ainda, o Mirustro a d1ficil

de náp cumprimento pelo Estado dos compromissos de ajuste
estabelecidos no Voto n° 162195

s•tuaçào do Sunname, desde 'a suspenslo dos subsidias financeiros que eram

6
O .acolhimento dessas condições por parta deste Conselho dará condições ao
Estado de Rondônia de compatibilizar o fluxo de pagamentos com as oondiç6es
estabelecidas nas negooaçães para o ajuste fiscal e saneamento financeiro.

pagamentos de forma 1rregular. Em 1992, houve nova renegociação, porém sem

fornecidos pelos Países Baixos.

5.

Anáb.tç dos

cuM~

e hmeficm.'f ecnndmtcqr e soc.tw.r do owacãn

.Jt-quau m mteres.te.o; do Brqsd na renegod.açlJo da divtda

Voto do Conselhe1ro

~

o Suriname

apresenta-se no contexto da economia internacional conro tmr"J::ãis de baixa

"7---"Z.~~

renda. considerado pelas instituições internaCionais como de elevado nsco O

PEDRO SAMPAIO MALAN

própno arraso sistemático nos· pagamentos a serem feitos ao 8!3Sd desde a
decada passada evidenciam essa situação. Suas exportações são compostas. em
aproximadamente 50%. de produtos prlmarios, portanto sujeitos a violenta

PARECER N' 400, DE 1997

oscilação no mercado internacional. A suspens1o dos subsídios pelos Países

Bmxos. a partir de 1993, acarretou em pesado õnus pans o seu sistema fiscal, jã
que a sua população de cerca de SOO mü habitantes. possui uma renda per-capita
Da Comtssào de Assuntos Econômicos. cm
Plenáno. sobre a Mensagem n" 120, de 1997.
n° 510/97, na origem). do Senhor Presídcntc
da RcpUbhca, que solicita autorização para o
reescalonamento de créditos brasileiros junlo
â. RepUblica do Suriname

próx1ma de USS 840. Entretanto, desde 1994, o Suriname tem aplicado sêne de
medidas que além de reduzir a inflaçlo. propiciou melhores condições para o
funcionamento do sistema econômico. É importante destacar que o governo do
Suriname tem se pautado na busca de acordos bilaterais, nto recorrendo ao
Clube de Pans. Por Ultimo, cabe destacar que, do ponto de vista estrategico
regional, este acordo, além de penn.itir ao Suririame retomar os seus pagamentos,
pernutirâ melhores condições para o seu desenvolvimento, reforçando a posição

do Brasil.
RELATOR Senador JOSÉ FOGAÇA

Análise

únancwp da ope!FC4o -

A divida total de USS

68.179.649,25 esta estruturada na seguinte composição: juros de mora devidos
ate 31 de dezembro de 1995 - USS 1.sn.oó.i.80; principal e juros vencidos ate

31 de dezembro de 1995- USS 26.,1.!29,02; principal e juros a vencer no
i -

penado de la de janeiro de 1996 a 31 de agosto de 2003 - USS 33.609.517,43

I~EI.AfORIO

A taxa de Juros defiruda como parâmetro foi a LIBOR semestral acrescuia de
frata-se de sohc1tação do Pres1dente da RepUblica para autonzar o

reescalono.mento Je crednos brasdetros Junto
.~.Jntimne

a

Republica do Suriname.

dctenmna o art. li da Resolução do Senado Federal no 50, de 1993. O

·:Ii:::trdo emre o Brasil e o Sunname f01 assmado em lO de janeiro de 1996,
-;onforme a

~:o.:pos1ção

t•lo ao ano No caso de novos atrasos, a taxa de juros de mora correspondera a
1% a a. actma da taxa de juros. É importante ressaltar que.-'\ taxa de juros
tlutuante protege os mteresses brasileiros, quanto a fu~ OSCilações no
&

mercado financetro mtemacional.

de Mouvos 0° 235, do MmístC:no da Fazenda.

Parecer da Pmcuradortq Gerql da Fazenda Nac1onal sohre a
Conforme detemunam os mctsos V e VII, do art. 52. da

mrnura dn comrato - a Proc~a-Gera.l da Fazenda Nacional marufestou-se

Cl.'lnSIItUIÇ.:io Federal. compete c:<clus!Vamente ao Senado Federal resol\'er

oo bem lançado parecer·PGRI:"'tOF/ N" 6941 91, em que destaca não haver

Jt::limuvamente

recursos

impedimentos lcga1s para a fomWízação da operaçJo. Enfatiza que constam do

, lrçam~ntanos da Umão No âmbuo miemo do Senado Federal. essa ma teria e

dJsposJuvo do acordo tod05 os requisitos, conforme detemunado pela Resolução

sobre

as operações

de

crC:d1to

externo

r~!-'lllamentada pela Resolução n" 50. de 1993

com

______ n.; 50, de !9t;lj, não conrrlnimdo ·nem as

·liiS

nem a--Constituição Federal.

Ressalte-se. ;unda, que caberá ao direito brasileiro reger a interpretação do
O art. 9" da citada Resolução estabelece série de informações que
d~\.em ~er ~m:amml1o.das ao Senado Federal. a fun de que este possa exercer

plenamente .),

sua competência,

de acordo com

o

contraio. bem como que eslá sob condiçJo suspensiva de sua aprovação pelo
Senado Fedcral

mteresse nacJonal.

An:J.h::;arcmos cada uma delas

( 'aracreri.mcas da ooeracãode crédlln

8
principal

Ftr:n~tc.:U(J
W•'"'JCóhl

Je MoJJwH Jn MmtJtro da

Fa~qndq

--a pamr d,.

da

operação

em

anãlise ê

.~nb

trataJ-se

exame- a caracterist1ca

de

uma

operação de

reescalonamento. ~m que se alonga o perfil da divida do Suriname

dt" Mom·os n' 2J5i MF. de 07 de ma.o de 1997, o Mmistro da.

.!.lt':hia. :-1:

Pedro Malan. m!Onna que o:-. crednos tcnam ongem em

9

!nlr~rm,irrk.~

sohre as financas do rnmador e do garrmttdnr · a

c:•.piJn:lt;•'lcs para o Stmnamc. financ1adas pelo exunto Fundo de Financiamento :i.

c.:onomia do Sunn.1me apresentava divida externa em 1990 que Slflllficava 25°~

Ewortaç<h> - FINEX A preços de dezembro de !995, o deb1to somava USS

Jo

PH3 (uhano

J<..~do

d1spomvcl), sendo que não h.à dados sobre a d1vida tntema.
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O cronograma de

pa~amento

PROJETO Dt: RESOUIÇ.\0 N"%. HE 1?97

lera o seguinte calendáno: juros dl.' mum - dtLas

parcelas semesnazs em 30 d~ JunhO e 31 de dezembro de 1'1'#1 r:..m upç,""' de:

pagamento com tilulos da dJVula exlema brasiletta: princip.al e _juros

\'t

ncido-.

~

ouo parcelas semestrats, a pnmetra em 30 de JunhO de 1996 t: a Wwua •. 111 3t d!.!
dezembro de 2000, com opção de pagamenlo com titulos da dt\.1r.la t:J(tema
brastletra a parcela do

princ1pal~

luiMCD o (~ d:l hpub/KrJ fi.:J.•ra"VQ da BrrJSJI
'' r«sazlonar O.f crtJni». frrwk1Nn flliiJO Q Repvól1ca

oio$un1111:1111e'.

principal e juros a veacer - o,.mtc c quatro

parcelas semestrais, a pnrnetra etn 28 de fcvcrctro de 1996 e :1 úhuna cm 31 de
agosto de 2007

10

O SENADO FEDERAL resolve·

Do pon1o de

conformidade

COfll

a

vtsta juridic:o,

a opcraç.io enqu.:uir;a~c tm
.\rt. lN ftca a Rt:pilbbca Fedcraci\'a do Brasll autonzada a r~ os
crcdttos bras•le1ros Jtlnto a RepUblica do Surinam~. nos ICmlOS da R.esoluç5o do

Consn~o Federal e a legulaçfo brasileira.

s~n:KW

11

Do ponto de Vl.sta estratêgtco,

confonne rcssalt:uio

representantes do Muusteno das Relações Extenores., a

opcmç~hl

fc.:dernl n"'

p..:los

(H.:nmtis;i

-reforçar a postçào do Brasd na AmCrica do Sul, na medida que .111XIh.tni a

Art.

r

~0.

dL: 1993.

O vaJor total a ser reescaloudo

e de US$ 68.179.64,.25 estando

'-'~'trUtLU"adu ma s.e~mte composição:

recuperaç.ão econõnuca e soc1al do Suriname.
.11 Juros Jc mora de\1dos me

J~

de ck:zcmbro de l99S- VSS

7.~72.002.80.

12.

Do ponlo de vista financeiro, a ~ apt:eSC:lnta-s.c \aillaJ')sa

para o Brastl. dadas as condições que atravessa a ecooomia do :lunmunr.:.

E

imponante ressaltar que eXIste a possibilidade que. em p;r.rte, o Sunm.t.l.il..: hquuic
a sua díVIda com tirulos da diVIda brasileira renepiada em J9Q4 C..u.~..~ ..:ss....-s
títulos s.ão comprados com deságio no mercado intemaciOnal, isso possibilita

certo desãgio para o governo do Sunname na llquidaçio de sua diVIda. Conludo,
destaque-se que o governo brasileiro resmngiu o uso desse meçanlsmo

13.

Assím, o presente acordo cm aaálise apresenta-se adcqu:Jdo ranto

do ponlo de VIsta Jundlco, estrategico ou financeiro. estando em C..lndJç:àc~ de

bl pnncrpal e juros VC'DCidos ai C31 de dezembro dei 1995 ..
liSS 26.998.129,02;
..:) pnncipOII e JWOS a vencer no pcrlodo de 19 de Janctro de
1996• li deagosto .to 2003- USS J.uet.SI7,41
;\rt.l" A taxa de juros definida corno parimetro seni a UDOR 5eiPC'Stt'll
acrescida de I ~a ao ano, scRdo que, no caso de novos attasos. a taxa de juros de
rnora com.:spoudeni 01 1% a. a õlCtma da taxa à= ,..-os

,\rt. 4• Fica a Sccretana do Tesouro Nacional obrigada a cucaminlw'"
.emestratmcnte a Ü\lnissào de Assuntos &onômicos do Scaado Fodcral, a
çomprovação da adunpléncm da RepUbbQ do Surioamç, nos tenno5 do prcseniC
rce.."ScalooantcrUn

ser apreciado, no mC:nto, pelo Senado Federal

Art. 5"' A presente autorir..ação deverá ser exercida no pnn:o de du:zcMos o
<;c;lcnta d1as, a contar de sua publicação.

É o relatório

Art. 6* F.sta Resolução L'tllra em vigor na data de sua pubticaçio.

11- VOTO
A presente proposta visa a reguJariz.ar a suuação J.'\ lh:pohhca do

Sala das Comissões, 12 de agostO de 1997

Sunname corno devedora da RepUblica Federativa do Brasil. Tamo d.u !lVntn de
VISta consbtucional, como legal, a proposta aprcscnti-$C ad~:quac.J:J a ordem

Jurídica nacional Do ponto de vista do interesse nac~enal, p.,ssabthtara a

JOSESERRA,Pms~~

JOSÉ FOGAÇA, Ralatot

tntenstficação do relacJonameruo comc:rcaa.l com aquela Republica. v1abill~do
concomttanremente o recebime:nlo da dfvtda pelo Governo brd.SIIclro, cm
condições compative1s com o mercado financeuo intemactonal, bem ~~'mo com
as posstbdtdades. do Sunname

Assun. concluimos o nosso voto pela aprov:.ção d:.J

~·lill'li,IÇâo

[xcelentJSSimo Senhor l'resJdcme d<1 Republica. propondo, p.ua uuu,\

de Resolução de) Senado Federai que regulamcnle a questio

do

I'IL'II!Ill

ESPERIDIÃO AIIIN
LEVYDIAS
FREITAS NETO
BEU.OPARGA
JOsE EDUARDO OUTRA
NEY SUASSUNA
OSMAROIAS
VILSON KLEINOBING
FRANCEUNO PEREIRA
JEffERSON PERES
JOJIAS PINHEIRO
FERNANDO BEZERRA.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa ofício que será lido pelo Sr.1 2
~a::retário em exercício, Senadora Benedita da Silva.

É lido o seguinte:
BANCO CENTRAL DO BRASIL
PRESI-97/2389
Brasília, 11 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Refiro.me as Letras FJI1al'lCeÍras do Tesouro do Munk:ípio de ~o Paulo- LFTMSP, vencíveis em 11!..9-97.
2. A propósito, informo que até a presente data
a Prefeitura de São Paulo (SP) não completou a documentação necessária à análise do pleito, segundo
o disposto na Resolução n2 69, de 14-12-95, desse
Senado Federal.
3. Dessa forma, este Órgão procederá à análise
do processo e encaminhará o parecer técnico conclusivo a essa Casa Legislativa, observando o prazo estabelecido no art. 13, parágrafo 1°, da citada Resolução.
Respeitosamente, - Gustavo Jorge Labolssiêre Loyola, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Sobre
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.1° Secretário em exercício, Senadora Benedita da Silva.
São lidos os seguintes:

~gostg

1997

OF. N 2 175/97-LPL
Brasília, 12 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Eujácio Simões, como titular, e Antônio Joaquim Araújo, como suplente, para integrarem
a Comissão referente à Medida Provisória n• 1.53741 (Base de Cálculo do PIS para Pessoas Jurfdicas), em substituição aos anteriormente designados.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar Costa Neto, Uder
do Partido Liberal.
OF. N2 176/97- LPL
Brasília, 12 de agosto de 1997
Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Luiz Buaiz, como titular, e Eliseu Moura.
como suplente, para integrarem a Comissão referente
à Medida Provisória n• 1.547-33 ("Cria Gratificação de
Desempenho e Fiscalização e Proteção ao V6o"), em
substituição aos anteriormente designados.
Na oportunidade, reitero a Vossa Exclência
meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar Costa Neto - Uder
do Partido Liberal.
OF. N°177197 -LPL

Brasília, 12 de agosto 1997
1340-L-PFU97
Senhor Presidente:
Brasília, 11 de agosto de 1997
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
Senhor Presidente,
os Deputados ·Pedro Canedo, como titular, e Remi
Nos termos regimentais, indico a Vossa ExceTrinta, como suplente, para integrarem a Comissão relência os Deputados do PFL que farão parte da Coferente à Medida Provisória n• 1.574-3 ("FIOllllCiamenmissão Mista destinada a emitir parecer .. à. Medida __
--to Vinculado à Exposição de Bens ou Serviços NacioProvisória n• 1.556-13, de 7 de agosto
1997;que
nais"), em substituição aos anteriormente designados.
"Estabelece mecanismos objetivando incentivar a reNa oportunidade, reitero a Vossa Excelência
dução da presença do setor público estadual na atimeus protestos de elevado apreço e distinta consividade financeira bancária, dispõe sobre a privatizaderação. - Deputado Valdemar Costa Neto - Uder
ção de instituições financeiras, e dá outras providên-do Partido liberal.
cias•, em substituição aos anteriormente indicados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Serão felTitulares
tas as substituições solicitadas nos tenros ~o SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Os
Deputado Paulo Cordeiro- PTB
Projetas de Resolução n•s 92 a 96, de 1997 e o ProDeputado Manoel Castro
jeto de Decreto Legislativo n• 61, de 1997, resultanSuplentes
tes de pareceres lidos anteriormente, ficarão perante
a Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber
Deputado Antônio dos Santos
emendas, nos termos do art. 235, 11, •t•, do RegiDeputado Saulo Queiroz
mento Interno, combinado com o art. 4° da ResoluAtenciosamente, - Deputado Inocêncio Olição n• 37, de 1995, do Senado Federal.
veira, líder do PFL.
OFÍCIO

N2

de

Agosto 1997

O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - A Presidência recebeu da Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, através da sua Secretaria Municipal da Fazenda, o Ofício n2 396197, de 4 do corrente, encaminhando, nos tennos da Resolução n2 64, de 1997, a
documentação referente à emissão de titulas com
data-base em 1" de agosto de 1997.
O expediente, anexado ao processado do Projeto de Resolução n• 81, de 1997, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra o Senador Otoniel Machado, por permuta com o Senador Mauro Miranda.
O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s..-s e
Srs. Senadores, venho hoje à tribuna desta Casa
para fazer um registro que considero da mais alta
importância. Numa atitude inédita, os 242 prefeitos
goianos estão, neste momento, reunidos na Assembléia legislativa do Estado, num movimento que visa
chamar a atenção do País para a dramática crise financeira que atinge os Municipios. Esta mobilização
pretende ser a semente de uma empreitada nacional
mais ampla, tendo em vista sensibilizar os Poderes
constilufdos para a necessidade de medidas urgentes, capazes de assegurar o necessário equillbrio
nas contas públicas das administrações das cidades,
com a conseqüente retomada dos investimentos e a
melhoria da qualidade de vida de suas populações.
A mobi6zação das prefeituras goíanas, na verdade, expressa o sentimento global das lideranças municipais brasileiras. Todas estão altamente preocupadas
com os rumos das decisões nacionais, que vêm destinando encargos às cidades sem a contrapartida dos
mecanismos apropriados para que possam levar
adiante as suas novas e complexas responsabilidades.
Trata-se de um movimento localizado em Goiás
que, na realidade, expressa um clamor nacional. Mais
do que nunca, os prefeitos estão conscientes de que,
sem a tomada de posição por parte das autoridades,
os Municípios podem caminhar, sem exageros, na
perspectiva do caos financeiro, com conseqüências
imprevisíveis para o conjunto da economia brasileira.
Este pronunciamento, portanto, tem o objetivo
de fazer um alerta ao País. Estamos diante de fatos
muito claros, que apontam para a eclosão de uma
crise de dimensões preocupantes. E a nossa tarefa
é evitá-la a qualquer custo, por meio de medidas
simples e imediatas que possam impedir a continuidade do que os prefeitos já qualificam como uma situação de penúria insustentável nos Municípios.

De novo, manifestam-se na prática os reflexos
negativos das aluais amarras constitucionais que têm
levado Estados e Municípios a urna situação próxima
. da indigência De mãos atadas, sem condições de
aluar de maneira drástica no reordenamento administrativo, as aluais gestões sofrem na pele o peso da burocracia Estão subjugadas a leis que se apresentam
retrógradas e ultrapassadas num cenário onde cada
vez mais se exige a liberdade para trabalhar e agir na
construção da verdadeira prosperidade.
Os Municípios, mais do que nunca, consideram
inadiáveis as reformas constitucionais que possam
modernizar o Brasi, que possam salvá-lo do labirinto de
regras e normas que não mais se justificam numa sociedade globalizada, que se prepara para ingressar no terceiro miênio. Mas essa autêntica libertação das amarras
de leis superadas não pode verificar-se, em hipótese alguma, a partir do sacriffcio dos Municfpios. Pela análise
dos prefeitos, são eles que estão pagando com juros e
dividendos esse difícil momento de transição econOmica, e não estão dispostos a aroar sozinhos com a pesada herança, sob pena de desmoronar todo o ediffcio
em que se assenta a economia nacional.
As lideranças municipais brasileiras, a partir do
movimento goiano, estão conclamando as autoridades
para urna séria refle>c";"· De imediato, é preciso reprisar questões óbvias. ,~,.,os Municfpios que, de fato,
abrigam os 150 milhões de.):lrasasiros. Os problemas
mais urgentes da nossa sc..:r.'dade batem todos os
dias às portas dos Prefeitos. Sao eles a quem cabe a
tarefa de socorrer o doente, de providenciar a ambulância, de garantir que não ' · ·· a merenda na escola,
de assegurar tranqüilidade . · .
Entretanto, os pref"'" JS J<i ,, • sentem sem os
mecanismos apropriados até meer 10 para essas pequenas-grandes tarefas Os recun:.oc p· 'ão cada vez
mais escassos. A ai"I"ElQ:.. · ~~iio própnc. · ·.i vertiginosamente. O funcionalismo acaba ficand .::om o salário atrasado. As dividas se avolum::~r. • máquina
administrativa emperra.
Quem sofre com isso, 1"1atu .; ...... -· á o povc.
Serviços básicos, como educt.!1<to, ,, ,··.k~ ·'·':-.c:.:,.,,.:,·
ela social terminam afetad.)S. A i:;b;; ·est:·•.;"' ···: · .'
na se deteriora. As perspc ::ti:..·a:: <l'1 ,•• ..,-:r.;;,.,.. ,.::· ·.:
lugar ao pesadelo da cri~ e.
A despeito de Goiim .;ítuar·<õe numa posiç.i·:
privilegiada no que se refere: ao ceu dssen•;olvim€<:
to econômico e social, as p;dfeiturr,·:; cwurem e•1•!,·,;·
que suas realidades financeiras especif:..<l~' .~· : :t<.:!.Jil,
afetando o conjunto das conquistas •.Jbticlú:: ··: ::.s oi!ti
mos anos. Por isso, lançam o embtião
rr~1·. :
manto, cuja palavra de ordem IJásic.a é d•lé:t; .:u ,;.-·:

i''"'o.

"''é ·
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Municípios as condições para que possam recuperar
o caixa, realizar as obras reivindicadas pela sociedade e dar a sua imprescindível contribuição ao processo de crescimento nacional.
Os prefeitos querem trabalhar. Por isso, reivindicam:
- Reacender a discussão sobre as medidas e
ações que propiciem a redução dos gastos e o aumento das receitas públicas, como a revisão de todos os convênios que estão em desacordo com os
objetivos municipais.
- Discutir e elaborar propostas e ações para
uma reforma tributária justa, que atenda aos interesses dos municípios.
- Discutir os entraves burocráticos que dificultam acesso dos Municípios aos recursos federais e
estaduais.
- Questionar a recuperação das perdas ocorridas com a prorrogação do Fundo de Estabilização
Fiscal, bem como a desoneração do ICMS sobre
produtos agrícolas semi-elaborados.

Estas são, Sr. Presidente,

S~ e Srs Senadores,

em linhas gerais, as principais reivindicações dos prefeitos que aqui reproduzimos. Independente de nossas
posições pessoais, considero oportuno que o Senado
da República possa abrir canais urgentes para que a
discussão seja imediatamente estabelecida, a fim de
impedir o agravamento da crise que vem vitimando as
nossas queridas cidades brasileiras.
Chamo a atenção para um fato especial. Os erros cometidos por gestões anteriores nos Municípios
não podem justifiCar o elenco de sanções que tem
levado Prefeitos ao desespero. Diversos Municípios
não estão mais conseguindo ter acesso à merenda
escolar e aos financiamentos da Caixa Econõmica
Federal, porque os antecessores dos aluais prefeitos
deixaram de cumprir determinados dispositivos
constitucionais. É preciso, portanto, que exista uma
certa dose de flexibilidade e ponderação por parte
das autoridades. Defendo a abertura imediata das
negociações, de tal forma que os aluais administradores pcssam corrigir as distorções, mas sem prejuí~ ) .. ; .uas comunidades, que necessitam- e muito
· <:!~tes beneffcios do Governo Federal.
EspecifiCamente em minha região, tenho absoluta certeza de que o Governador Magu~o Vilela, com
~ua extrema competência e sensibilidade política, sa~~rá conduzir a .JOllltermo o diálogo com os prefeitos,
ouvindo suas IP.ivindicações e reafirmando a bem sucedida parceria com os Municípios, que tem garantido
Goiás como o Estado que mais cresce no País.

no

Aqui,
COngresso. NaciOnal, quero e tenho o dever de ser um ativo porta-voz dos interesses do municipalismo, defendendo com todas as forças as nossas origens. Considero urgentíssimo que o Brasil promova este
debate cujo objetivo final é o socorro às nossas cidades,
pala que possam novamente recuperar as suas administrações e garantir o ber!H!star de seu povo.
Façó, desta fórmil, uma cOOciarnação ao Congresso Nacional para que novamente abrace a causa
municipalista, se associando aos prefeitos goianos e
brasileiros que, neste momento, eclodem esta ilf1l0rlante batafla. É preciso recuperar as finanças municipais. É
preciso dividir os sacrifícios em prol de um Brasi próspero e grandioso. É preciso dar vez e voz aos prefe~os.
Comecemos a restauração do País pela base.

É esse o caminho mais curto e eficaz para promover
o futuro agora, para não mais adiar o sonho das gerações que querem uma nação forte economicamente, mas, sobretudo, socialmente solidária e justa.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) -Esta
Presidência é solidária com as palavras oportunas
de V. Ex-., e não podemos deixar de ficar ao lado
dos nossos queridos prefeitos em uma hora de tanta
gravidade como essa por que passam as prefeituras,
principalmente as goianas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho
Jorge.
..
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, como Membro da Comissão de Planos e Orçamentos do Congresso Nacional,
fui indicado Relator da avaflação do Plano Plurianual do
Governo Federal, relativo ao exercício de 1996.

Lembro aqui que, além das competências tradicionais legislativas do Congresso Nacional, a sua tarefa de
aprovar planos, programas e projetas é fundamental,
como também a sua obrigação de acompanhar e avaliar
planos, programas e projetas por ele aprovados.
Quero lembrar também que a Constituição Federal
definiu como instrumento básico do processo de tomada
de decisão na sociedade brasileira o Plano Plurianual,
que sintetiza a ação e as decisões que o Governo Federal vai realizar em quatro anos de mandato, concentrado
nas despesas de capital consideradas prioritárias em favor do desenvolvimento econõmico e social do País.
A LDO, que é o terceiro instrumento, que define as diretrizes, as prioridades e metas anuais, norteando a elaboração do próprio orçamento anual, operacionaliZa, por meio das receitas e despesas, as prioridades que serão viabilizadas durante o exercício anual.
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O Plano Plurianual do atual Governo chegou a
este Congresso em 1995. Na verdade, este é, após
a Constituição de 1988, o mais completo plano vindo
do Governo Federal, considerando-se que o primeiro, da época do Governo anterior, causou gravíssimos problemas institucionais. Portanto, este seria o
primeiro Plano Plurianual a ser discutido, analisado
pelo Congresso Nacional.
O Plano Plurianual chegou em 95 e trouxe vários volumes em sua concepção; discutida toda a visão macroeconômica das variáveis signifiCativas da
economia brasileira, mas, sobretudo, no que diz respeito aos volumes mais operacionais, de respeito
aos planos, ele definiu de forma clara programas,
projetas globais e regionais.
O Congresso Nacional, ao receber isso, através
da sua Comissão de Planos e Orçamento, achou, por
exemplo, que discutir a reformulação, a restauração de
rodovias, nominando-as por regiões, seria muito difícil
ao entendimento do Parlamento Nacional.
Infelizmente, contra a nossa opinião, o Plano
Plurianual, aprovado pelo Congresso Nacional, foi
mais pobre e mais sucinto do que o encaminhado
pelo Governo Federal.
Cabia-nos, sim, a obrigação de analisar programas, projetes, detalhando-os em subprojetos e distribuí-los em termos regionais. Isso sim deveria ser
nossa competência, o que não foi cumprido.
Todos sabem e lembram que o nosso Plano Plurianual, por exemplo, ao invés de definir que na Região
Norte deveríamos implantar estradas A, 8, C, D, resolvemos dizer que deveríamos implantar tantos quilômetros de rodovias, sem definir localização, sem definir
custos. Portanto, ficou um Plano muito pobre, o que dificultou, também para nós, a própria avaliação da execução desse Plano por parte do Governo Federal. É
uma critica que fiz, num discurso aqui e na própria Comissão de Planos e Orçamentos. Ao invés de enriquecer e detalhar o Plano Plurianual, nós apenas apresentamos um Plano muito mais sintético, mais pobre, sem
as informações indispensáveis a tomar claro o processo de tomada de decisão na sociedade brasileira.
Mas o Plano foi aprovado e definiu, no seu art 2":
O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, até
120 dias, relatório sobre a execução desse Plano Plurianual, lembrando que cada ação do Plano Plurianual deveria ser aquela que correspondesse ao Orçamento
anual correspondente. Ou seja, o Plano Plurianual não
traria os valores financeiros e eles seriam realmente
aqueles que o Orçamento de cada ano apresentasse.
Recebemos, portanto, agora, este ano, o primeiro ano da avaliação do Plano Plurianual de ln-
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vestimentos, definido em lei. É a primeira vez que o
Congresso Nacional cumpre essa tarefa.
lembro que, em face das próprias limitações
do Plano Plurianual, aprovado pelo Congresso Nacional, é evidente que a avaliação da execução do
mesmo, que foi encaminhado em tempo hábil pelo
Governo Federal, tomou-se muito difícil, mas mesmo
assim, como relator da matéria, procuramos fazer
uma avaliação objetiva, concreta.
É claro que não recebemos informação do
comportamento de vários agregados macroeconômicos, como o Produto Interno Bruto, por exemplo, a
dívida externa e a dívida interna, sua evolução frente
aquilo que o Governo definia como tendências quando apresentou o Plano Plurianual ao Congresso Nacional. Mas nos concentramos no que era possível e
fizemos aquilo que poderia ser uma avaliação da
execução físico-financeira do Plano Plurianual.
Nesse sentido, gostaria de comentar, de forma
sucinta, os aspectos relevantes dessa avaliação.
No que diz respeito à execução financeira, o Plano Plurianual definia 1.1 fi7 metas de ações e objetivos,
sendo 656 classificadas como acumulativas, ou seja,
aquelas que têm realmente uma ação durante os quatro anos de Governo, e 442 como não-acumulativas,
aquelas que são executadas só em um ano.
Para se ter uma visão rápida do que foi executado, relativamente às metas acumulativas, 217 tiveram execução física superior a 25%, 111 metas alcançaram entre 1O% e 25%, e 236 não tiveram execução ou aferição- para V. Ex's sentirem a dificuldade de avafiar uma Plano Plurianual.
A execução física das metas não-acumulativas,
aquelas realizadas no ano de 1996, 46 tiveram execução superior a 100%, 128 ficaram na faixa de 50%
a 100"k, 27 entre 25% a 50%, 77 entre O e 55% e
164 não tiveram execução ou não foram aferidas.
Notem, portanto, a dificuldade de se avaliar um programa dessa grandeza como é o Plano Plurianual.
No que diz respeito aos aspectos financeiros
dessas ações e objetivos, o relatório do Plano Plurianual mostra o seguinte: do total de recursos de R$98,6
bilhões programados para 1996 - aqui envolve a lei e
os créditos adicionais, portanto - foram efetivamente
gastos R$84 bilhões, sendo que desses 14,3% destinados à infra-estrutura, 76% destinados ao desenvolvimento social e 9,6% alocados em outras áreas. Portanto, R$14,6 bilhões deixaram de ser aplicados pelo
Governo Federal nos vários setores do Brasil.
Lembro, portanto, que, sem uma justificativa
convincente e plausível, o Governo deixou de aplicar
R$1 ,5 bilhão em infra-estrutura, R$9,2 bilhões em
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desenvolvimento social e R$3,9 milhões nas demais
áreas, portanto, R$14,6 bilhões.
Numa visão rápida dos setores, do programado e
do executado no Plano Plurianual de 1996, verificamos
entre o que foi gasto, que foi programado e que foi executado, temos setores que cumpriam as suas metas até
100%. Comunicações, por exemplo, Trabalho, Energia,
Indústria e Comércio e Previdência Social, todos atingiram metas superiores a 90% do executado. Turismo,
Saúde, Saneamento, Ciência e Tecnologia, Educação e
Cultura, Segurança atingiram metas superiores de 70 a
90%. Defesa Nacional, AgricuHura, Desenvolvimento Urbano e Administração Pública atingiram de 60 a 70%.
Os setores mais frágeis, em termos de execução de
1996 pelo Governo Federal: a Assistência Social cumpriu apenas 58%; Transporte 55%; Recursos Hídricos
51%, Meio Ambiente 41% e Hab~ação 31,15%.
Portanto, a Habitação foi o setor que deixou de
cumprir grande parte das metas previstas. É um setor altamente carente no Brasil e foi aquele altamente penalizado na execução pelo Governo Federal do
Plano Plurianual de Investimento.
Lembro que como fator que dificultou a análise
desta relataria em relação ao Plano Plurianual temos a
ausência de regionalização das metas físicas executadas. É muito difícil lazer urna avaliação do Plano Plurianual como vem, sem que saibamos, por exemplo,
em termos de rodovia, para dar um exemplo concreto,
foram executados tantos quilómetros de rodovias no
País, genericamente, sem dizer em que região, sem
dizer que rodovias foram· atendidas. Isso dificulta, evidentemente, urna avaliação vitoriosa, pelo Congresso
Nacional, da fase de execução desse Plano.
Portanto, o método apresentado pelo Governo Federal, no seu relatório, sobretudo baseado no Plano
aprovado pelo Congresso Nacional, que, corno disse, tiPha sérias limitações em sua metodologia, em sua rna''eira de apreender, portanto, a visão das ações globais,
·,1gionais e setoriais do Governo Federal em todo País.
i;,SO díficuHou o próprio relatório do Governo Federal.
Podemos, assim, fazer alguma avaliação, corno fizamos, no que diz respeito ao aspecto financeiro que foi
- rogramado. Por isso, só podemos fazer urna avaliação
t:a capacidade de execução em termos financeiros.
Mas, em termos físicos, é muito difícil fazer uma ava!iação criteriosa, por falta da regionalização.
Não nos interessa saber que o setor da Admistração Pública executou te., 1tos por cento de suas
ras; é importante saber onac elas foram viabiliza.as, executadas - no Norte, no Sul, na Região SuJaste? - para que tenhamos alguma idéia da forma
de distribuição de recursos do Governo federal em

Agosto 1997

favor de todas as regiões brasileiras. Portanto, essa
é uma das limitações muito sérias, a falta de regionalização das metas do Governo Federal, em relação ao seu Plano Plurianual de seu relatório.
É claro que, além disso, há urna série de problemas ligaqos à linguagem do Plano Plurianual e da
Lei de Diretrizes Orçamentárias e, sobretudo, do Orçamento anual.
São linguagens às vezes conflitantes. Por
exemplo, quando se fala em edificação rural, no plano plurianual, a meta é a implantação de rede de
eletrificação rural em três milhões de propriedades
rurais. No Orçamento anual, a meta é rede de eletricidade rural implantada: 5.171 Km. Ou seja, critérios
diferentes, conceitos diferentes. Portanto, é difícil fazer uma avaliação criteriosa, coerente com isso.
Estou apresentando este documento na Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, onde faremos uma avaliação mais detalhada.
Em função das colocações anteriores emanadas por nós, de que o próprio Congresso Nacional
errou em aprovar um Plano Plurianual bastante restritivo e limitado, sem definir claramente os aspectos
financeiros, sem definir claramente programas, projetas e subprojetos, há dificuldades em conseguir um
critério sério e profundo de uma análise de execução
por parte do Governo Federal.
Fiz isso quando da discussão da matéria. E,
agora, como responsável pela avaliação da capacidade de execução desse programa, sinto dificuldades seriíssimas.
Mas, de qualquer maneira, pelo que foi possível analisar nas metas físicas e, sobretudo, nas metas financeiras, chegou-se à conclusão de que o Governo precisa de um melhor gerenciamento. É preciso haver-uma melhor
ein certos setores,
sobretudo na área social, como o caso da habitação,
que o próprio Governo, que o próprio Presidente
Fernando Henrique Cardoso e o Ministro Antonio
Kandir reconhecem que deve ser modificado.
Precisamos ter uma melhor ação de gerenciamento. Por esse motivo mesmo, o Governo criou um
grupo de programas e projetos que denominou plano
Brasil em Ação, ou seja, são aqueles projetas estratégicos, sobretudo na infra-estrutura ou nos setores
produtivos, que são acompanhados, gerenciados,
monitorados permanentemente, e, com isso, ele
pode ter resultados que podem ser avaliados financeif<i e_fisi~amentª. Porta_nto, o id!lal seria que o Pia-_
_ no Pluri.anuat tiye.ss_e __a me§ma rne1.od91ogia, a mesma_ c;lareza_ Q!.le _tem_ o_ plano Brasil em Ação, que

execuÇão
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compreende 42 grandes projetes. Sem isso, é muito
difícil avaliar o Plano Plurianual executado pelo Governo Federal no ano de 1996.
Temos que rever exatamente a forma como esse
Plano tem sido apresentado a nós. Digo mais e insisto:
grande parte foi culpa do Poder Legislativo, que não
soube aprimorá-lo, mas, ao contrário, restringiu esse
programa, esquecendo-se que qualquer ação, qualquer
plano que se preze, pelo menos programas, projetes e
subprojetos quantificados financeira e fisicamente e localizados espacialmente são condições necessárias
para que se possa discutir e avaliar um programa, um
plano sério. Por esses motivos, estamos apresentando
este relatório, mas com uma série de restrições, pela dificuldade de avaliar esse instrumento tão importante que
é o Plano Plurianual de Investimentos.
Lembro também que a leitura acurada do documento mostra que o Governo Federal está cumprindo a
legislação, está cumprindo a sua parte, está cumprindo
o seu papel de encaminhar o seu relatório pela primeira
vez ao Congresso Nacional. A nossa restrição reside na
forma como foi encaminhado e na ausência observada
na parte financeira do PPA, que, para o Congresso, d&veria incluir recursos alocados anualmente no Orçamento da União. Julgamos, no entanto, que a crítica mais
grave e mais séria diz respeito à ausência de regionalização das metas físicas de fomla concreta, para que
possamos saber realmente o que está sendo feito em
favor das várias regiões do nosso País. De qualquer forma. a adoção desse procedimento, até então inexistente, já configura um avanço, já foi uma preliminar do que
pode o Congresso Nacional realizar. O PPA precisa ter
melhor execução e melhor gerenciamento. Essas constatações já foram reconhecidas pelo Presidente e pelo
próprio Ministro Kandir. É preciso um gerenciamento tão
bom quanto o do chamado Plano Brasil em Ação, que é
uma seleção dos projetas que compõem o Plano Plurianual, que deveria ser uma atitude generalizada para todos os programas e projetas nele inseridos.
De qualquer maneira, o Congresso está cumprindo a sua parte, de fazer, com dWicuk:lades, a sua avaliação da execução desse Plano. Mas, esperamos
que, no próximo ano, tenhamos condições de fazer
uma avaliação muito mais criteriosa e detalhada.
De qualquer forma, quero fazer um apelo ao Governo Federal, ab Ministro Kandir, no sentido de que o
próximo relatório possa trazer detalharnentos mínimos
necessárioS por programa, por projeto e por região, que
pennitam a este Congresso cumprir uma das importantes missões de qualquer parlamento do mundo, que é o
de acompanhar e avaliar os planos, programas e projetas aprovados pelo próprio parlamento.
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Eram essas as considerações que queria trazer, de forma preliminar, ao Senado Federal, considerando que amanhã teremos na Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização um debate
sobre este assunto.
Era o ·que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Coutinho
Jorge, o Sr. Mauro Miranda deixa a cadeira
da presidência, que é ocupaaa pela Sr. RomeuTuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner. V.
Ex' dispõe de 20 minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, 5.-s e Srs. Senadores, o Brasil, invariavelmente, tem sido assolado por catástrofes e calamida·
des públicas. Com as enchentes, chegam as tragédias
do desabrigo, da fome, do frio e da morte. Além dessas
agruras, as águas das chwas trazem epidemias de diversas doenças. Essas são apenas umas das conseqüências da falta de uma poUtica de defesa civil adequada Com justa indignação, a opinião pública reclama da
incapacidade governamental para promover ações preventivas ou mesmo socono rápido e eficaz.
Sabedor de que não pOdemos mais assistir,
consternados e impotentes, à essa sucessão de tragédias, é que apresentei, no ano passado, dois projetes de lei, que tramitam nesta Casa e que tratam do
assunto. O primeiro prevê a possibilidade de pessoas
físicas e jurídicas fazerem contribuições e doações a
órgãos e fundos de defesa civil, com abatimentos correspondentes em seu imposto de renda. Outro projeto
institui a contrbuição sobre seguros, alterando a legislação sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas. Essas propostas visam a angariar recursos para
toda a estrutura de defesa civil do País, com o objetivo
de, preventivamente, minorar a freqüência, a intensidade e os efeitos desses eventos.
Sr. Presidente, S,.s e Srs. Senadores, faço
esta breve exposição para alertar sobre o fenômeno
meteorológico El Nino, que vem sendo amplamente
divulgado pela imprensa mundial e que, segundo os
cientistas reunidos em conferência internacional em
Melbourne, Austrália, afirmam que seus efeitos serão devastadores, não só na América do Sul, mas
em várias regiões do mundo.
Para se ter uma idéia do seu alcance, ele provoca elevação da temperatura do mar, inundações, secas, incêndios florestais, queda da produção pesqueira
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e agrícola, além de ceifar vidas, desabrigar fammas
e criar ambiente propício à proliferação de doenças.
No Brasil, entre 1982 e 1983, este fenômeno
apresentou fortes impactos no meu Estado, mais
particularmente na região de Blumenau, no Vale do
ltajaí, provocando incontroláveis enchentes.
O Instituto Nacional de Meteorologia, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, o
'Centro Integrado de Meteorologia e Recursos Hídricos, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e
outros órgãos nacionais e internacionais vêm alertando sÜas autoridades para que se adotem medidas preventivas que amenizem as conseqüências do
EI Nirio sobre as populações e as economias do planeta. Considerando estes alertas, e por orientação
do Governo de Santa Catarina, a Defesa Civil Estadual está adotando providências junto a todas as associações de municípios, a todos os prefeitos e Câmaras Municipais, dando ciência da possibilidade da
ocorrência do fenômeno, solicitando o empenho e o
engajamento dessas autoridades para a criação ou
reativação de Grupos de Trabalho da Comunidade,
no sentido de enfrentarem eventos dessa natureza.
Mais ainda. foi elaborado um Plano de Prevenção e
Redução à Vulnerabilidade e um Projeto para Atendimento a Desastres que estão sendo amplamente
divulgados no Estado, os quais aproveito para anexar ao presente pronunciamento.
Como se vê, mais do que a cautela exigida, é imprescndivel que a sociedade tenha conhecimento destes fatos. É a grande oportunidade que temos de conscientizarmos as nossas autoridades para acabarmos de
vez com es1a política de improvisação; afastando de vez
a máxima de que "o que não tem reméá10, remediado
está". É importante, ainda, que o Congresso Nacional e
o Poder Executivo, unidos, desenvolvam uma política
séria de defesa civil em todo o País, começando pelos
seus empenhos em alocar recursos no orçamento da
União para este fim. É preciso ter vontade política.
Entendo que o cerne da questão é a informação e a sua respectiva divulgação, por intermédio de
todos os meios de comunicação. Mais do que isso,
vejo como fundamental ampliar essa discussão de
forma a se encontrar eco junto ao Mercosul, e que
este direcione ações conjuntas com outros países.
Sr. Presidente, nobres colegas, anexo ao meu
discurso as providências que a Defesa Civil do meu
Estado está tomando com vistas à prevenção dos
prejuízos do El Nino. Nós, brasileiros, precisamos
ser mais previdentes.
Fiz, Sr. Presidente, no início da minha locução,
alusão a dois projetes que tramitam nesta Casa há

cerca de um ano e pouco, na busca de uma solução.
Um desses projetes prevê a destinação de uma pequena parcela do Imposto de Renda para o Fundo
de Defesa Civil do País. No outro projeto, é dito que
um pequeno percentual de ,todo seguro - cito o
exemplo do seguro de automóveis - deve ser destinado ao Fundo Nacional de Deles&.
Há ainda a previsão de um desdobramento de
acordo com a participação dos respectivos Estados,
um percentual do que é destinado ao Fundo Nacional
de Defesa Civil, ou seja, o correspondente a essa participação deve ser encaminhado ao respectivo Estado.
Da mesma forma, a Defesa Civil de cada Estado poderá ser desdobrada em cada Município, criando as defesas civis nos respectivos Municípios.
Sr. Presidente e nobres Colegas, com isso, estaríamos nos prevenindo, pois, na verdade, nós, brasileiros, somos imprevidentes. Só tomamos cons-ciência dos fatos procuramos agir quando as coisas acontecem. Essa é a tradição, na qual me incluo. Quando Governador do meu Estado, nessas
catástrofes, eu apelava à Defesa Civil, que estava
totalmente indefesa, sem reservas.
Assim ocorre com relação aos Estados, ao Governo Federal e aos Municípios. Quando acontece um caso
dessa natureza, é feito um levantamento, que é encaminhado ao Governo Federal, que tem que tomar as providências por meio de medida. provisória e enviá-la ao
Congresso Nacional para análise do caso especifico.
Não somos previdentes. Precisamos sê-lo.
Nesses projetos, é dito que poderia ser descontada
uma parte do Imposto de Renda a ser destinada a um
fundo de defesa civil n.1cional, com participação de Estados e Municípios, numa cota distnbuída de acorcfo
com a participação. A mesma coisa em relação aos
seguros de autorilóveis. O seguro abrangeria também
o meio ambiente, a estrada, o bueiro, etc. E a defesa
civil teria que agir, essa é a grande finalidade.
Por isso, Sr. Presidente, nobres Colegas, o momento é de grande preocupação, no mundo inteiro e,
principalmente, no nosso País, já que no nosso continente é forte a ameaça do El Nirio. Precisamos nos prevenir, tomando medidas perenes, pensando no futuro.
São as considerações que gostaria de trazer à
reflexão nesta tarde, quando se analisa a chegada
desse fenômeno que está sendo anunciado no mundo inteiro. Precisamos estar alerta e tornarmos medidas duradouras em relação ao caso.
Muito obrigado.
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I- JUSTIFICATIVA
A possibilidade de ocorrência do fenôme.no "EL NINO'' provocando chuvas acima
da média no território catarinense, aliada à fragilidade do Sistema Estadual, onde
90% dos rrumicípíos não possuem comissão numicipal de defesa civil funcionando,
toma inevitável o engajamento do Estado para garantir segurança a comunidade
catarinense frente ao fenômeno ''EL NfNO".

Esta afirmação fimdamenta-se no alerta meteorológico especial emitido pelo
Instituto Nacional de Meteorologia e que estabelece que os atuais resultados dos
modelos climatológicos (NCP!NMOAA) indicam que os anos ....de 1997 e
1998 deverão ser marcados pela atuação do fenômeno meteorológico EL
NINO/Oscilação Sul (ENOS), que provoca fortes alterações nas condições do
tempo em várias partes do mw1do.
O atual evento ENOS começou a ser observado em fevereiro de 1997, com o
aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Em maio de 1997 as
anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) alcançaram o valor de 2,92!!C
acima do valor normal.
Alguns pesquisadores do Nacional Oceanic and Atmospheríc AdMinistratíon
NOAA já consideram a manifestação como a mais fcrtc do EL NINO neste século,
isso porque as águas do Oceano Pacífico Equatorial, na altura da costa do Peru, já
estão cerca de 4ºC acima do normal.
A última vez q1Je o EL NINO se manifestou foi nos anos 1982/1983, com i.túcio em
julho de 1982, quando as temperaturas das áb'Uas ficaram 1,0 9C acima de normal.
Na sua fase mais intensa, as anomalias de TSM chegaram a fica,r 5,12C acima do
normal em jullio de 1983 e era até então a manifestação mais forte do fenômeno.
Este ano as temperaturas das águas do Oceano Pacifico Equatorial tiveram um
aumento mais cedo e os modelos de previsão a longo prazo indicam que o
fenômeno terá sua intensidade máxima em dezembro, porém, enfraquecendo-se a
partir de maio de 1998.
No Brasil o fenômeno poderá provocar forte SECA no Norteste e intensas
CHUVAS ocasionando ENCHENTES no Sul do Pais. As regiões Sudeste e CentroOeste deverão ter periodos irregulares, principalmente com relação a chuvas,
temperatura do ar e umidade relativa.
EL NINO de 1982/ !983 apresentou O<; maiores impactos nas regiões Sul e Nordeste
do Brasil, Norte da Argentina e Leste do Paraguai, causando 240 mortes, deixando
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600.000 pessoas desabrigadas e mn prejuízo de aproximadamente 3 bilhões de
dólares. O Estado brasileiro mais afetado pelas enchentes foi Santa Catarina,
principalmente a cidade de Blumenau, no Vale do Jtajaí, onde choveu mais de 800
milímetros no mês de julho de 1983.

II- POLÍTICA
Em consonância com o Plano de Governo 95/98, o projeto 074 estabeleceu a
garantia da segurança para a população, atra'vés das áreas de ação governamental.
Este plano se pautará na t·onjugação de ações das diversas áreas governamentais
e/ou não-governamental, no que tange a defesa civil ao fenômeno EL NINO.

lll - OBJETIVOS
• Pronto atendimento por parte dos órgão5 de Estado e ou não-govemamentais.
diante dos desastres ocasionados pelo fenômeno EL NTNO.
• Inter-relacionarnento entre os componentes da estrutura do Governo Federal.
Estadual e Mtmicipa1 e das instituições não-govcmruneutais, ~~om o órgão de
coordenação, com vista a diminuir a vulnerabilidade frente ao fenômeno EL

NINO.
• Disponí'Oilização dos meios necessários de cada órgão da Estru!Úra de Estado e
instituições não-governamentais, via convênios e/ou mobilização voltmtária.

IV- LEGISLAÇÃO
•
•
•
• ,,

Lein2 9.831, de 17 de fevereiro de 1995;
Decreto Federal nº 895, de 16 de agosto de 1993;
Lei n2 4.841, de 23 de maio de 1973;
Decreto Estadual N/GAC 21-03-7 4122

V- ESTRATtGIAS

•
•
•
•

Medidas de prevenção
Medidas de capacitação e preparaç·ão de Recursos Humanos
Medidas de socorro
Medidas de assistências

• Medidas de reabilitação
• Medidas de reconstrução
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VI- PROGRAMAS

J. Criaci!o do Sistema Estadual de Defesa Civile atualização da legjslacão.
Este programa se materializará com o envm, em caráter de m·gência, dos
Projetas de Lei que~
a. dispõe sobre Sistema Estadual de Defesa Ci"il
b. dá nova redação à Lei nQ 8.099/90 que dispõe sobre o Ftmdo Estadual de Defesa
Civil -FUNDEC e estabelece outras proviaências.
-·
·· · -

co

1. Capacitacão das Defesas Civis Municipais
Coordenação: Casa Militar/ Defesa Ci>1l Estadual
Execução: UDESC I CETREM.
Forma de operacionalização: convênioentre Govemo do Estado ! TJDESC I
FECAM.
3. Estabelecer Parceria com Instituições de Estado
• Formular e materializar protocolo de intenções com as Forças Annadas, Policia
Federal, Polícia Rodoviária Federal, EMBRJ\ TEL, TELESC, UFSC,
ELETROSUL, possibilitando ação interinstitucional.
4

Estabelecer Parcerias com Instituições Não-Govemamentais

• Formular. e materializar convênios com:
a. Associação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina;
b. Associação dos Fruticultores de Fraiburgo;
c. Cruz Vermelha;
d. Associação Catarinense de Radioamadores;
e. Federação Catarinense de Associações dos Municípios;
f. Agência Adventista de Desenvolvimento e Rectu·sos Assistências - ADRA-SC;
g. União dos Escoteiros do Brasil - Santa Catarina, visando a mobilização voluntária
da sociedade civil frente ao fenômeno EL NINO.
5. Conjugação das Acões dos Órgãos do Go..V'emo do Estado

Este programa será materializado através da execução do Plano Para Atendimento
A Desastres/Defesa Civíl/97 (proposta em aprimoramento pelos órgãos que
compõem o Grupo de Ações Coordenadas • GRAC). Este arrola todas as
Secretarias de Estado e diversos órgãos da administração direta e indireta e Órgãos
Federais.

6 Campaf!ha de Preyenc_ão _t~ Conscienüzação da Populac,;ãa Catarinense
O Governo do Estado, através da Secretaria· de Govemo, fitmará parceria com os
meios de comunicação social, com o intuito de esclarecer, informar e educar para
prevenção e atuação em caso de desastres, parttcularmente na ocorrência do
tenômeno EL NINO.
7. Disque Defesa Civil

O Governo do Estado fumará convênio com a TELEBRÁS ! TELESC, com o
intuito de estabelecer um número com quatro dígitos para os municípios terem
comunicação direta com a Defesa Civil Estadual.
$. Interligação dos Sistemas de Previsão Hidro-Metcorológica
O Governo do Estado, através do CIASC I TELESC i EMBRETEL desenvolverá
um sistema para interligar o sistema do CLTMERH com os Radares da Aeronáutica
e da Associação dos Fruticultores de Fraibu.rgo.

9. Canal Oficial de Comunicação - TV ANHATOMIRIM
O Governo do Estado, via convênio com a UDESC/UFSC, u.tilizará a TV
Anhatomirin como canal oficial de comunicação, com boletins semanais em
situações de normalidade, diários e emergenciais na ocorrência do fenômeno,
produzidos e coordenados pela Defesa Civil Estadual Outra ação será a produção
de Teleconferências através da Rede de Ciências e Tecnologia de Santa Catarina, a
toda população catarinense.
10. Curso: Administração para Redução de_Desastrcs- APD..

A UDESC, em convênio com a Defesa Civil Nacional, desenvolverá curso aberto
aos municípios catarinenses e ao CODESUL, com a finalidade de multiplicar a
eficácia no gerenciamento da prevenção e redução de desastres.

11. Sistema Integrado de ~lerta.~.Atªnne.
Para um perfeito sistema de comunicação entre os diversos órgãos de govemo e a
·comunidade, necessário se fará:
a. Salas de operações de Defesa Civil em Florianópolis na Diretoria Estadual de
Defesa Civil c nos Núcleos Regionais de Defesa Civil;
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b. salas de operações interligadas, via CIASC/TELESC~MBRA TEL, para wn
perfeito monitorarnento e atendimento a população.
c. Interligação das salas com o sistema de previsão Hidra-meteorológico (Ciimerh,
Radares da Aeronáutica, Radar de Fraiburgo e Órgãos Internacionais).

Vll -CUSTOS
Os órgãos do GRAC utilizarão seus próprios meios no desenvolvimento das ações
de Defesa Civil. As despesas decorrentes dessas açõe;; serão a conta do orçamento
do respectivo órgão referente ao ano de 1997 e se faz necessária a previsão
orçamentária para 1998.

VIII - CRONOGRAMA
Diante das previsões, o caráter emergencial do desenvolvimento dos programas,
impõe que a sua materialização, ocorra em carátcr de urgência.

PROGRAMAS
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···-·

X

IX- RESVL T ADOS ESPERADOS
Estar o Estado, pennanentemente organizado para gerenciar a redução da
vulnerabilidade da população catarinense, em caso de desastre, partículannente
frente ao fenômeno EL NINO.
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PROPOSTA DO PLANO DE:-\ TENDl\IEi'-TO .-\DESASTRES
I.

FfNA.LlDADE:

,\ possibilidade de ocorrenc1a du fenômeno "'EL ~rNO'' provo<:à11do chuvas acima da média no
território ..:ararinense. aliado a fragilidad~ do Sistema E5tadual. 'lnde 9Q~·c, dos municipi.:>s não
possuem comissão rmm1cipal de defesa civil funcionando ~o ineviHivel engajamento do Estado
exige que a Casa Militar. através da Diretoria E~tadual de Defesa C•v!l, discipline a panicipação
dos orgãos estaduais nas ações preventivas. de socorro e :J.Ssistências, possibilitando o
restabelecimento das condiçõc, de nom1alidade

L OBJETIVOS:
a.

Pronto atendimento por pane do Estado. diante dos d-esastre~ naturais ou provocados pelo
homem,

b

Melhor inter-relacionamentu ~ntre o; componente~ do Grupo de Ações Coordenadas GRAC.

c

A disponibilização dos m~io~ ne<:t.ssarios de cada orgão da e>trutura do GR.AC.

3. LEGISLAC.:+..O:
l) Lei n" 9 831, de 17 de there1ro de 1995;
2) Decreto f{'deral nD S95, Jc- 16 de agosto de 1CJ<JJ,

]) Lei n' 4 841. de 23 de ma1o de 1973,
d

Decreto Estadual N/GAC 21 ·03-74122

4. ATRIBUICOES QOS ORGÃOS DO ESTADO

a. FUNDAÇÃO VIVA VIDA
1) cadastrar o material disponível passível de utilização em ações de Defesa Civil;

2) desencadear campanhas de doaç/Ses de alimentos não perecíveis, agasalhos e
outros materiais;
3) recrutar organ1zações não governamentais para c-.olaborar no desenvolvimento das
campanhas:
4) manter 1nformado o Centro de Operaçõe:; da Defesa Civil sobre as ocorrêncras e
operações relacionadas com defesa ciVIl atendidas e/ou executadas por essa
Fundação.
5) des1gnar represent;.mte parêo compor o -GRUPO DE AÇÕES OORDENADAS
(GRAC ), que será responsável pe1a ligação entre Defesa C1vrl e essa Fundação
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b. POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
1 l desenvolver ações de socorro, em todos. os mumcípios atmg:dos,

2) desenvolver na sua área de competência. ações v1sando a preservação da ordem
pública. da 1ncolum1dade das pessoas e de patrimônio nas áreas atingidas;
3) garantir a segurança, dentro e fora dos abrigos e acampamentos. assim como nas
áreas at:ngidas: ·
4) neutralizar qualquer Indício de agitação da Ordem pÚblica quando da realização dos
trabalhos de Defesa Civ:l nas áreas atingtdas,
5) manter informado o Centro de Operaç<ies da Defesa Ci·;i! sobre as ocorrências e
operações relacionadas com defesa ctvil atend1das e/o'-1 executadas pelas unidades
operacionais da Polícia Militar:
6) priorizar o emprego dos helicópteros nas ações de socorro;
7) determinar aos escalões subordinados a elaboração de mapa-força e cadastra menta
dos órgãos mumc1pais. estaduais. federais e de organtzações não governamentaiS
que possam colaborar nas ações de socorro e assistência:
8) coletar nos municípios atingidos por desastres. informaç<ies de Interesse do Gaverno
do Estado (tipo de evento adverso; bairros atingidos; número de desalojados,
desabrigados. feridos e mortos, danos a malha viária; nível de comprometimento
dos serviços públicos essenciais, nível dos rios. situação das barragens. onde
houver; principais necessidades do município. etc.). elaborando dois boletins
drários;
9) designar representante para compor o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), que
será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa corporação.

c. SECRETARIA OE ESTADO DA SAÚDE
1) implementar e supervisionar as açóes de saúde pública. o suprimento de

medicamentos e vacinas. o controle de qualidade da água e dos alimentos e a
promoção da saúde nas áreas ati11gidas por desastres;
2) promover a implantação de atendimento pré-hospitalar e de unidades de
emergência, supervisionar a elaboração de planos de mobilização e de segurança
dos hospitais, em situações de desastres;
3) difundir a nível o:>munitário. lécnrcas de primeiros socorros;
4) efetuar a profilaxia de abngos e acampamentos prcv1sório.s. fiscalizando a ocorrência
de doenças contag1osas e a t11giene e saneamento;
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5) manter informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrtmcias e
operações relaCionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas pelas
unidades de saúde;
6) orientar as Regionais de Saúde para que elaborem plano de ação preventivo, para
emprego de recursos humanos, materiais e outros equipamentos em situações
emergenciais;

7) dispor de técnicos para colaborar com a Defesa Civil na vistoria e Màboração dos
laudos. indispensáveis a homologação dos decretos municipais; e desenvolvimento
de atividades visando reduzir o impacto do evento adverso sobre a população;
8) designar representante para compor o GRUPO DE AÇÓES COORDENADAS
(GRAC), que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Secretaria.

d. SECRETARIA OE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS

1) determinar ao DEOH que controle os níveis das barragens de Taió, ltuporanga e

José Boiteux. alertando a Defesa Civil com a devida antecedência, se houver
necessidade de evacuação da população residente em municípios. localizados a
Jusante dessas barragens;
2) determinar ao DER:
a) a elaboração de Plano de emprego de equipamento e recursos humanos
disponíveis para preservação e recuperação dos sistemas viários terrestres,
fluviais e obras de arte em áreas atingidas por desastres;
b) a orientação aos Distrito Rodoviários para que elaborem Plano preventivo para
atuação em situações emergenciais;
c) manter controle das rodovias estaduais, interditando-a ou adotando medidas de
precaução daquelas c.uja utilização possam causar danos a terceiros.
3) dispor de técnicos pllra colaborar com a Defesa Civil na vistoria e elaboração dos
laudos, indispensáveis a homologação dos decretos municipais; e desenvolvimento
de atividades visando reduzir o impacto do evento adverso sobre a população;
4) manter rnformado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operaçóes relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Secretana;
5) des1gnar funcronáno para compor o GRUPO DE AÇ6ES COORDENADAS (GRAC),
que será responsável pela ligação entre Defesa Crvrl e essa Secretaria.
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e. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA
1) ~ispor de estoque de cestas básicas, cobertores, colchonetes, material de t1igiene e
hmpeza, indispensávets ao funcionamento de abrigos provisórios para atendimento
a desalojados e desabngados:
2) colaborar nas campanhas desencadeadas pela Fundação Vtva Vida, para coleta de

doações;
3) dispor de técnicos para colaborar com a Defesa Civil na vistoria e êTaboração dos

laudos, indtspensávets a homologação dos decretos municipais; e desenvolvimento
de atividades vtsando reduzir o impacto do evento adverso sobre a população;
4) designar representante para compor o GRUPO DE AÇOES COORDENADAS

(GRAC), que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Secretaria;
5) manter informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrên~ias

e

operações relactonadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Secretana.

f. SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
1) dispor de cadastro de veículos para transporte de carga e pessoal, para
atendimento dos órgãos envolvidos em ações de defesa civil; atendendo as
requisições solicitadas através da Casa Militar;
2) recrutar recursos humanos para colaborar nas ações de Defesa Civil e nas

Campanhas desencadeadas pela Fundação Viva Vida;
3) manter informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Secretaria;
4) designar representantes para compor a GRUPO DE AÇOES COORDENADAS
(GRAC), que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Secretaria

g. SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
1) desenvolver na sua área de competência, ações visando a preservação da ordem

pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio nas áreas atingidas;
2) dispor de equipes de médicos legistas, para emprego em áreas atingidas, se houver
número elevado de óbitos;
3) onentar as Delegactas de Polícia para que se engajem nas ações de Defesa Civil
dos respectivos muniCÍpiOS,
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4) manter 1nformado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrêncías e
operações retac1onadas com Defesa Civ11 atendidas e/ou executadas por essa
secretaria;
5j designar represent<Jnte para compor a GRUPO DE AÇÓES COORDENADAS
(GRAC), que será responsável, pela ligação entre Defesa Civil e essa Secretaria.
h.

SECRETARIA DE
AGRICULTURA

ESTADO

DO

DESENVOLVIMENTO

RURAL

E

DA

1) determinar ao CLIMERH/EPAGRI a monitorização diária das condições
climatológicas . mantendo Informada a Defesa Civil das anormalidades que possam
causar prejuízos à comunidade catarinense;
2) determ1nar a CIDASC.
a) a disponibilidade de seus equipamentos para emprego em açOes de
defesa c1vil.
b) a orientação as Administrações Regionais para que elaborem plano preventivo
de mobilização de pessoal e equipamento. para eventual emprego em áreas
atingidas por desastres.
3) dispor de técn1cos para colaborar com a Defesa Civil na vistoria e elaboração dos
laudos, Indispensáveis a homologação dos decretos municipais; e desenvolvimento
de abvidades visando reduzir o impacto do evento adverso sobre a população;
4) manter informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Secretaria:
5) designar representante para compor a GRUPO OE AÇÓES COORDENADAS
(GRAC), que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Secretaria.

i. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

1) determinar as Coordenadonas Regionais de Educação o cadastramento das
Escolas Estaduais disponíveis para utdizàção como abrigos provisórios;
2) estudar a POSSibilidade de emprego de saldo do estoque da merenda escolar para
compOSIÇão de cestas bás1cas. em caráter excepcional.
3) manter Informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas c:orn Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Secretaria,
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4) destgnar representante para compor o GRUPO DE AÇÓES COORDENADAS
iGRAC), que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Secretaria.

j. SECRETÁRIA DO ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
1) Díspar dos de recursos humanos e materiats nas ações de defesa civil;

o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relactonadas com Defesa Civil atendtdas e/ou executadas por essa
Secretana;

2) manter tnformado

3) destgnar representante para compor o GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS

(GRAC), que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Secretaria.

I. SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
1) dispor de recursos ftnanceiros para desencadeamento de ações de Defesa Civil;

2) providenciar:

a) a montagem de uma sala para functonamento do Centro de Operações,
dotada de meios necessános para o desenvolvimento das-ações de Defesa
Civil e reunião dos membros do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC);
b) recursos humanos para funcionamento do Centro de Operações;

c) alimentação para os integrantes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) de
plantão no Centro de Operações,
d) quatro (04) aparelhos de televtsão e dois (02) rádtos para o acompanhamento
das noticias, em canats diferentes;
3) manter mformado o Centro de Operaçõ6s da Defesa Civil sobre as ocorrênctas e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e!ou executadas por essa
Secretaria,
4) designar representante para compor a GRUPO DE AÇÓES COORDENADAS
(GRAC), que será responsável pela ltgação entre Defesa Civil e essa Secretaria.

m. SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
1 ) elaborar e divulgar os bolettns .nformattvos:
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2) estabelecer horários de divulgação dos boletins;
3) manter Informado o Centro de Operações da Defesa Civ1l sobre as informações
vinculadas na midia relacionadas com Defesa Civil,
4) designar representante para compor o GRUPo· DE AÇÕES COORDENADAS
(GRAC), que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Secretaria.

n. CASA MILITAR
1) coordenar as ações de Defesa Civil,

2) visionar os municípios at1ng1dos. lavrando o respect1vo laudo, para montagem do
processo de homologação de decretos de situação de emergência ou estado de
calamidade pública;
3) comun1car ao Departamento de Defesa Civil do Governo Federal as ocorrências
havadas, solicitando a l1beração de recursos para socorro e assistência;
4) manter controle da frota de veículos, através do Setor de Transporte.

o.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO E INTEGRAÇÃO AO
MERCOSUL
1) manter contatos com organismos internacionaiS,

2) manter informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas a/ou executadas por essa
Secretaria;
3) designar representante para compor o GRUPO DE AÇOES COORDENADAS
{GRAC). que será '"'sponsá'lel pela ligação entre Defesa Civil e essa Secretaria
p. SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA A IMPLANTAÇÃO DA QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE
1) manter Informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
secretana,
2) designar representante para compor o GRUPO DE AÇOES COORDENADAS
(GRAC), que será responsável pela ligaç~o entre Defesa Civil e essa Secretana.
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q. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1) manter informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e

operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Secretana;
2) designar represeotante para compor o GRUPO DE AÇOES COORDENADAS
(GRAC), que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Secretaria.

r. SECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO OESTE
1) colaborar com as ações de defesa civil na reg1ão sob sua JUrisdição;
2) manter informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Secretaria;
3) designar representante para compor o GRUPO DE AÇÓES COORDENADAS
(GRAC), que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Secretaria.

s. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE
1) dispor de técnicos para colaborar com a Defesa Civil na vistoria e elaboração dos

laudos, indispensáveis a homologação dos decretos municipais; e desenvolvimento
de atividadss visando reduzir o Impacto do evento adverso· sobre a população;
2) determinar a FATMA a disponibilização de seus equipamentos para emprego em
ações de Defesa Civil;
3) manter mformado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Secretaria;
4) des1gnar representante para wmpor o GRUPO UI: AÇÓES COORDENADAS
(GRAC). que será rt!sponsável pela ligação entre Defesa C1vil e essa Secretana.

t. COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO- CASAN
1) garantir o suprimento ue água potável nus reg1ões atingidas atendidas pela

Companhia.
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2) na impossibilidade de restabelecimento rápido do fornecimento
prov1denc1ar o abastecimento através de cam1nhões p1pa,

de

água,

3) nos municípios não atendidos pela Empresa em que houver colapso do
abastec1mento de água. colaborar com o órgão mun1cipal para solucionar
rap1damente o problema e abastecer a população através de caminhões pipa,
4) manter informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
empresa:

5) designar representante para compor o GRUPO DE AÇÓES COORDENADAS
(GRAC), que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Empresa

u. CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA- CELESC
1) manter plantão para corte imediato ou pronto restabelecimento do fornecimento de
energ1a. conforme exig1r a srtuação;
2) manter Informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendtdas e/ou executadas por essa
Empresa;

3) designar representante para compor o GRUPO DE AÇÓES COORDENADAS
(GRAC), quer será responsável pela ligação entre Defesa Civtl e essa Empresa.

v. CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMAÇÃO DE SANTA CATARINA. CIASC
1) elaborar programa de gerenciamento de ações de defesa civil;
2) dispor de equipamento necessário para ativar Centro de Operações da Defesa Civil;
3) manter tnformado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Organização Militar;
4) destgnar representante para compor o GRUPO DE AÇÓES COORDENADAS
(GRAC), quer será responsavel pela ligação entre Defesa Civil e essa Organização
Militar

4. ATRIBUICÓES DOS ÓRGÃOS COLABORADORES

a. MARINHA DO BRASIL
1) colaborar com meios matertca1s e humanos para r'r11nirnlz-ar as dificuldades dos
afetados pelos eventos adversos.
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2) manter tnformado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou execLitadas por essa
Organrzação Militar;
3) destgnar representante para compor o GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS
(GRAC), quer será responsável pefa ligação entre Defesa Civil e essa Organização
Militar.

b. EXÉRCITO BRASILEIRO
1) colaborar com metos materiais
afetados pelos eventos adversos

e humanos para minimizar as dificuldades dos

2) manter informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Organ1zaçao Militar;

o GRUPO DE AÇOES COORDENADAS
(GRAC), quer ssrá responsável pela ligaçao entre Defesa Civil e essa Orgamzação
Militar.

3) designar representante para compor

c. FORÇA AÉREA BRASILEIRA
1) colaborar com meios materiais e humanos para minimizar as dificuldades dos
afetados pelos eventos adversos

2) manter tnformado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e
operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Organização Militar;
3) designar representante para compor o GRUPO DE AÇÓES COORDENADAS
(GRAC), quer será responsável pela ltgação entre Defesa C1vil e essa Organização
Militar.

d. POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL
1.) colaborar com meios materiais e humanos para minmltzar as dificuldades dos
afetados pelos eventos adversos
2) elaborar plano preventtvo para atuação em srtuaçõe~ emergenctals nas rodovias
federais.
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3} manter controle das rodovias federais, interditando-as ou adotando medidas de
precaução daquelas cuja ut1l1zação possam causar danos a terceiros,
4} manter 1nformado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrênc1as e

operações relac1onadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Corporação:
5) designar representante para compor o GRUPO DE AÇOES COORDENADAS

{GRAC). que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Corporação.

e. FEDERAÇÃO CATARINENSE OE ASSOCIAÇ0ES DE MUNICÍPIOS

1:

Colaborar na sensibilização dos municípios para
das Comissões Mun1cipa1s de Defesa Civ11:

a criação e funcionamento regular

2) manter Informado o Centro de Operações da Defesa Civil sobre as ocorrências e

operações relacionadas com Defesa Civil atendidas e/ou executadas por essa
Corporação;
3) designar representante para compor o GRUPO DE AÇOES COORDENADAS

(GRAC), que será responsável pela ligação entre Defesa Civil e essa Corporação

5. OBSERVAÇ0ES:
1) Recomenda-se

a) que cada órgão envolvido elabore seu plano de ação;
b) designação de suplentes para os representantes designad?s, haja vista a
possibilidade de o plantão do GRAC
perdurar por ma1s de 24 horas
consecutivas;
c)

fornecimento do endereço, telefone e/ou bip do ·titular e suplentes para que
possam ser localizados a qualquer hora:

d)

atendimento
imediato
a
convocação
comparec1mento ao Centro de Operações.

da

Casa

Militar.

para

2} Os órgêos do GRAC utilizarão seus próprios me1os no desenvolvimento das ações
de Defesa Civil. As despesas decorrentes dessas ações :será por conta do
orçamento do respectivo órgão.

Flonanópolis, 25 de Julho de 1997
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, há poucos dias, a Comissão de Assuntos Económicos, do Senado Federal aprovou, em regime de urgência, uma autorização de contrato de empréstimo do Banco Mundial
para o Incra.

Imediatamente, também em regime de urgência, esse projeto foi ratificado no Plenário do Senado
Federal, o que possibilitou que o Ministro da Reforma Agrária viajasse aos Estados Unidos para assinar o contrato com o Banco Mundial e poder aplicar
US$150 milhões, dos quais US$90 milhões financiados pelo Banco Mundial, no processo de reforma
agrária no Pais.

É um novo modelo de reforma agrária que está
sendo implementado pelo Governo Federal, em que,
por meio do BNDES, via BNB, esses projetas-piloto são cinco - vão financiar a terra para associações ou
cooperativas formadas por trabalhadores sem terra
ou com pouca terra. E esses trabalhadores receberão também empréstimo, que virá do Banco Mundial,
através do Banco do Brasil, para instalar infra-estrutura nas suas propriedades.
Sr. Presidente, estamos retomando, talvez de
uma forma mais sadia, o processo de colonização
no Pafs, que deu certo, apesar de muita dificuldade.
Lembro-me de que, no meu Estado, que tem 126
Municípios, oitenta Municípios foram, bem ou mal,
gerados do processo de reforma agrária. Agora, vamos novamente ver essa situação, esse exemplo
proliferar, inicialmente em cinco Estados do Nordeste e depois em outros Estados brasileiros. Não haverá a figura do colonizador, mas a da associação, da
cooperativa. Os trabalhadores vão comprar a terra
que lhes interessa e vão receber também o financiamento para a infra-estrutura necessária.
Com isso, evidentemente, vamos descongestionar a área: não será apenas o Governo Federal
que ficará incumbido da reforma agrária no Pais.
Este novo processo, aluando como coadjuvante,
com certeza vai dar certo. Dificilmente um produtor
que adquire um pedaço de terra, com a sua família,
desiste dela, ainda mais com financiamento a longo
prazo e juro barato.

Hoje, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, foi
assinado, no Palácio do Planalto, convênio entre
aqueles cinco Estados que já têm o projeto-piloto e o
Governo Federal. Esperamos que esse processo de
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reforma agrária venha a proliferar, com posições sadias, pelo Brasil afora.
Trago um segundo assunto à tribuna, Sr. Presidente.
O Presidente da República encaminhou ao
Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a
concessão de subvenção económica aos produtores
de borracha natural e revogando a legislação que
estabelece a atual política nacional da borracha.
Esse projeto de lei visa obter autorização para
que o Poder Executivo possa conceder, pelo prazo
de oito anos, subvenção económica aos produtores
nacionais, correspondente à diferença entre o preço
de referência das borrachas naturais e o do produto
congênere no mercado internacional.
Esse projeto tramitou na Câmara dos Deputados em regime de urgência, ocasião em que, a partir
de uma ampla discussão, foi aprovado com a inclusão
de importantes dispositivos, que aprimoraram e deram
maior coerência e amplitude ao seu conteúdo.
Após a aprovação naquela Casa, o projeto foi
apreciado no Senado Federal, nas Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Económicos, cabendo a relataria ao nobre Senador
Jefferson Péres e a mim, respectivamente.
Durante o processo de tramitação no Senado
Federal, o projeto de lei recebeu, além de emenda
de minha autoria, sete outras emendas da Senadora
Marina Silva e dos Senadores José Serra, José lgnácio Ferreira, Gerson Camata e Jefferson Péres.
O referido projeto de lei foi apreciado pelo Plenário do Senado Federal, que aprovou os relatórios
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
e de Assuntos Económicos, com as oito emendas
apresentadas pelos Senadores.
Reencaminhado à Câmara dos Deputados, por
ter sido alterado o texto pelo Senado Federal, aquela
Casa rejeitou as emendas oferecidas pela Senadora
Marina Silva e pelos Senadores Jefferson Péres,
José lgnácio Ferreira e Gerson Camata, acolhendo a
emenda de minha autoria e as apresentadas pelo
Senador José Serra.
Após a aprovação pela Câmara dos Deputados, o projeto foi encaminhado ao Senhor Presidente da República, que o sancionou sem vetos, ontem,
dia 12 de agosto.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o estabelecimento da subvenção económica de até R$0,90
por quilo de borracha representará uma valiosa contrapartida aos produtores nacionais de borracha natural, para compensar, inclusive, a forte concorrência
que vêm enfrentando de produtos oriundos de pai-
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>?.s do Sudoeste asiático, que recebem elevados
diretos e indiretos.
Vejam que esses subsídios atingem cerca de
70% que, aliados às vantagens concedidas à exportação, vêm possibilitando que a borracha mtural importada chegue a nosso Pais a um preço interior ao
custo interno, comprometendo a viabilidade da produção nacional.
O Sr. Júlio Campos- Permite-me V. Ex" um
~'·Jbsidios

apa~.n?

O SR. JONAS PINHEIRO - Com muito pr.ner,
Júlio Campos.
O Sr. Júlio Campos - Quero congratular-me
com V. Ex" pelas duas grandes vitórias do seu babalho como reprl '3ntante dos segmentos dos produtores rurais e doG produtores de borracha deste Pais,
a sanção des.sa lei tão importante para o cultivo de
borracha no tc•ritório brasileiro. Sabemos que esse
setor vivia momen•.os de expectatiw e que havia até
a possibilidade de encerrar as suas atividades no
Brasil, já que não estava tendo condiç~s de competir com a borracha oriunda de outros mercados, em
especial do asiático. Com a nova lei, <:provada e
sancionada graças ao esforço de V. E~ e de tod<1 a
bancada que o apoiou, ho!e vs produtr:-r:::, de borracha natural do País v: .. ".1m a õcreditar na possibilidade desse mercado, que terá competitividade, gerando assim mais empregos e mais riquezas, principalmente para os Estados da Região Amazônica (Mato
Grosso, 1-\cre, Rondônia, Amazonas, Pará), onde a
produção de borracha é elevada. Além disso, cumprimento V. E~ pela homenagem que recebeu na
solenidade realizada hoje no Salão Leste do Palácio
do Planalto, onde o Ministro Raul Jungmann, Ministro E::traordinário de Assuntos da Reforma Agrária,
fez questão de destacar o trabalho de V. Ex" como o
de um dos grandes parlamentares que batalharam
pela implantação da cédula rural, que vai pennitir financiamento do Banco Mundial dirctamonte àquelas
pessoas que queiram adquirir a terra. É uma nova
política de reforma agrária, é uma nova politica de
colonização. que começa a funcionar no Brasil, a
partir de hoje. Com recursos internacionais do BIRD,
o Banco do Brasil estará concedendo financiamento
aos brasileiros que desejam adquirir terra e ter a sua
propriedade rural. Meus cumprimentos pelo seu trabalho sério e competente nesse segmento, aqui no
Senado Federal.
O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado,
eminente Senador Júlio Campos, coestaduano e
companheiro de trabalho político. De fato, o povo
brasileiro, aqueles que estão embrenhados na área
Senadc~
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rural, aqueles que trabalham no setor da borrac a.
bem como os produtores rurais sem terra e com
pouca terra merecem essas duas ações. A partir de
agora, eles pOderão beneficiar-se dessa nova modalidade de reforma agrária no País. Haverá financiamento barato à propriedade, assim como haverá financiamento· barato para a infra-estrutura da propriedade
comprada através de associações ou cooperativas.
Concluo o meu discurso dizendo que, com
esse projeto, o setor produtivo de borracha natural
no Brasil ganha um importante vínculo, que possibilitará que a produção nacional se amplie, beneficiando cerca de 50 mil seringueiros na Região Amazônica, e os produtores de cultivo, que atualmente empregam cerca de 70 mil trabalhadores.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ao destacar a sanção desse Projeto de lei pelo Presidente da
República, gostaria de parabenizar o Governo Federal
e, sobretudo, o Congresso Nacional, por ter proposto e
viabilizado importante mecanismo para dar sustentação aos produtores nacionais de borracha natural.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Na prorrogação do período destinado ao Expediente, nos tennos
do art 158, § 2", do Regimento Interno, concedo a palavra, por cinco minutos, para uma comunicação urgente
· Effnaaiável, ao nobre Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, os Deputados
do PMDB do Paraná e o Senador, os Deputados Estaduais e Federais se dedicaram, nos últimos dias, a
fazer uma análise do balanço geral do Estado, examinado pelo Tribunal de Contas.
O balanço é preocupante, e o documento que
resultou dessa análise chama-se •Alerta Vermelho,
Paraná!•. Foi distribuído para a imprensa do Estado
nos últimos dias e não foi objeto de nenhuma atenção; nenhum dos jornais do Paraná reproduziu o
alerta vermelho da Bancada peemedebista.
Aproveito, então, esse horário de Breves Comunicações para, através da tribuna do Senado, trazer a situação do Paraná ao conhecimento dos Srs.
Senadores, do nosso próprio Estado e do País.
O documento inicia com a seguinte análise:
•Alerta Vermelho, Paraná!
A principal obrigação dos Parlamentares de Oposição é fiscalizar o Governo.
Apoiá-lo, quando age corretamente, e chamar a atenção da população quando o Governo estiver errado.
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A análise do balanço geral de 1996,
apresentado pelo Governo do Estado, e a
análise dos primeiros demonstrativos financeiros de 1997 colocam o nosso Paraná em
alerta vermelho. Ou contemos a desordem
administrativo-financeira, ou o Paraná se
transformará em uma nova Alagoas.
Vamos aos dados oficiais, segundo relatório do
Tribunal de Contas do Estado.
Propaganda:
O Governo gastou, em 1996, na Administração Díreta e lndireta, R$100290.285,60
com divulgação e propaganda (Relatório do
Tribunal de Contas; pág. 73). Ou seja, em um
ano, o atual governo gastou 13 vezes mais do
que o governo anterior, no mesmo perfodo, o
que corresponde ao que o governo anterior
gastaria em 13 anos.
Saúde:
Com a saúde, o governo gastou R$103
milhões, incluindo despesas com pessoal.
Ou seja, gastou com os 8,7 milhões de habitantes do Paraná, em saúde, de recursos
próprios, apenas R$3 milhões a mais do que
em propaganda. Quer dizer, investiu na saúde R$11 por habitante e o mesmo valor em
propaganda. Para o governo, o nível de prioridade de propaganda é igual ao de saúde.
Vejam bem, no ano de 96, o Estado do
Paraná repassou para 199 hospitais material
de consumo hospitalar no valor de
R$556.800. No entanto, pagou pela terceirização de marcação de consultas R$5,58 milhões (Págs. 136 e 137 da Mensagem de 97
do Governador Jaime lemer à Assembléia
legislativa), portanto, mais de 10 vezes do
que repassou para os hospitais. Isso, por si
só, já desqualifica um governo.
Desperdício:
Por outro lado, os 100 milhões gastos em
propaganda poderiam pagar 27.000Km de readequação de estradas rurais ou 25 mil casas
populares de 52m2; ou 1O rnl carros populares,
ou poderiam alavancar R$1 bilhão que financiariam 100 mil pequenos agricultores em um programa de equivalência em produto, como o Panela Cheia do Governo anterior.
A folha de pagamento de janeiro a
maio de 97, incluída a provisão para o 132
salário, compromete 95% da Receita líqui-
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da Disponível contra os 60% no final de
1994, quando o Governador Jaime Lerner
assumiu. Portanto, urna escala de 35 pontos
percentuais. Note-se que, em Estados como
São Paulo, Bahia e Ceará, essa relação fica
em torno de 55%. Registre-se ainda que, do
último ano do governo anterior para cá. houve um crescimento da receita global da administração direta, em termos reais, da ordem de 91,67% (Relatório do Tribunal de
Contas, pág. 20).
Incúria administrativa:
Em 1994, no que se refere a compromisso de curto prazo, o Paraná tinha A$1,15
para cada real de dívida; em 95, R$1,03 para
cada real de dívida; em 96, o equilíbrio se desfaz e o Estado tem apenas R$0,58 para cada
real, tomando-se, pois, insolvente (Pág. 42 do
Relatório do Tribunal de Contas).
No balanço geral de 94, o Estado, que
não vendeu bens de capital nessa época,
teve um superávit de R$6.1 08 milhões. Já
em 95, Governo Jaime Lemer, o déficit foi
de R$30.009 milhões. Em 96, o déficit do
balanço geral é de R$254.614 milhões (Pág.
31 do Relatório do Tribunal de Contas), mais
A$40 milhões de débitos estomados, mesmo com a venda. de ações das estatais
(R$400 milhões); ou seja, um déficit de
R$694 milhões - se estomarmos A$400 milhões em vendas de ações estatais, ou seja,
companhia de energia elétrica, em perigo.
Além disso, a Assembléia Legislativa,
recentemente, votou uma lei autorizando a
Companhia de Energia Elétrica- a participar
minoritariamente do capital de empresas privadas. Hoje, sabemos que o Governo aumentou o capital da Companhia de Energia Elétrica emitindo ações, lançando-as no mercado e obtendo com isso R$570 milhões.
Ao invés de aumentar a capacidade de
geração e distribuição de energia elétrica. o
Estado do Paraná, irresponsavelmente, na
contramão da história, pretende vir a se associar a empresas, segundo o governo, 'estratégicas', como cervejarias, fábricas de
brinquedos ou revendas de automóveis importados. Enquanto isso, 1.666 empresas
paranaenses encerraram suas atividaaes
por absoluta falta de apoio do Governo do
Estado (Relatório da lnspetoria Geral de
Controle do TC, pág. 31 ).
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A dívida pública do Paraná, que, em
1994, era de R$1.395.684.928,99, saltou
para R$2.403.921 bilhões, apesar do aumento real de 91,67% na receita global do
Estado no mesmo período.
O Estado do Paraná está em alerta
vermelho. O Paraná está sem Governo.
Essa comunicação é assinada por mim, Senador do Paraná; pelos Deputados Federais: Djalma
de Almeida César, Hermes Parcianello, Maurício Requião, Moacir Micheleto; e pelos Deputados Esta~·
duais: Caito Quintana, Luis Claúdio Romanelli, José
Tavares, Orlando Pessuti, Antônio Toti Colaço, Nereu Moura e Renato Adur.
É extremamente interessante o fato de que um
comunicado importante e sério como esse não tenha
encontrado guarida na imprensa local. A justificativa
está no próprio relatório. Cem milhões de reais gastos em propaganda, subvencionando o silêncio da
imprensa local, abrindo espaço única e exclusivamente para o material específico de propaganda ou
para louvação do Governo.
Esse é o Estado do Paraná hoje. Essa é a situação das finanças do Estado do Paraná: para cada real
exíste apenas uma contrapartida de R$0,58%. Nos últimos 45 anos, essa é a pior situação e seguramente o
pior Governo que esse Estado já viveu.
Muito obrigado, Sr' Presidente.
Durante o discuf!?O do Sr. Roberto Requião, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra.. Júnia
Marise, 2~ Vice-Presidente.
A SRA PRESIDENTE (Júnia Marise)- Para uma
comunicação inadiável, ainda na lista de oradores inscritos, concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
V. Ex" dispõe de cinco minutos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o dia 11 de agosto é um dia importantíssimo para aqueles que resolveram seguir a carreira do Direito. É o dia em que se
comemora o 1702 ano de instalação dos cursos jurídicos no Brasil.
Para alegria e surpresa nossa, Senador Bernardo Cabral, os estudantes paulistas, membros do
Centro Acadêmico Onze de Agosto, resolveram festejar de uma forma diferente e importante para a sociedade brasileira: iniciaram uma campanha de desarmamento da população. É a união do povo contra
o uso de armas de fogo.
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O seu lançamento contou com o apoio e o incentivo de cidadãos que ocupam posição de destaque na vida pública brasileira, pessoas normalmente
muito ocupadas, mas que aceitaram participar da
campanha para também se unir àqueles que não se
envergonham de dizer. •eu sou da paz".
A adesão vem de vários segmentos da sociedade que querem dar um basta a essa violência gratuita
Personalidades como o nosso arcebispo Dom Paulo
Evaristo Ams, o rabino Henry Sobe!, J§ Soar·e§, [)a11i~
Meicu.Y,-Débora-Bioch, Caetano-Veloso, Marcelo Negrão, Ana Paula, Hebe Camargo e muitos outros já estão participando da campanha. posando para a confecção de outdoors e cartazes, além do Centro Acadêmico
Onze de Agosto, da USP, a União Nacional dos Estudantes, União Estadual dos Estudantes Secundaristas e
União Paulista de Estudantes Secundaristas.
A iniciativa dos estudantes merece nossa admiração e o decidido apoio, especialmente desta
Casa, onde recentemente foi aprovada legislação
criminalizando o porte e o uso não autorizados de
armas. Tal iniciativa não deve ficar restrita a São
Paulo. Esperamos que mais estudantes sigam o
exemplo de seus colegas paulistas e empunhem a
bandeira da paz. Esperamos que o. exemplo paulista
se irradie para oúfros grandes centros urbanos, onde
o problema do uso indiscriminado de armas de fogo
encontra suas vítimas quasr;J todos os dias.
O fenômeno da bala perdida se generalizou a tal
ponto que as pessoas saem de casa e não sabem se
voltarão incólumes. Os depoimentos de vítimas das
balas perdidas, quando conseguem escapar com vida,
ou de famflias enlutadas, são relatos dramáticos. Muitos são jovens, que carregarão por toda a vida a marca
da violência desmJrlida Afinal, as pesquisas oficiais
indicam que 70% das mortes de jovens entre 16 e 24
anos são causadas por homicídios com armas de fogo
e que, em cada 16 pessoas que se defendem de assaltos com o uso de arma, 15 acabam mortas ou feridas. É um índice alarmante e terrível.
Na solenidade de lançamento, por exemplo,
estavam presentes Bya Aidar, que há dois anos namorava o médico Milton Jacob Bechara, de 38 anos,
que morreu com um tiro no rosto dentro do seu carro, quando passava por uma rua do bairro do lbirapuera. Lembro que era um grande médico do Instituto do Coração, em São Paulo. Estava presente também Norma Elias, mãe de Paulo Sérgio Elias Costabife, também lá presente, que morreu com um tiro na
cabeça no dia 15 de fevereiro, após sair de uma partida entre o Corinthians e Palmerras. Ninguém está
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livre de ser a próxima vítima, a não ser que se promova o urgente desarmamento da população.
O Departamento de Homicídio e Proteção à
Pessoa, da Polícia Civil de São Paulo, revela, por
exemplo, que a quase totalidade dos homicídios na
capital é cometida com armas de fogo. Em nada nos
orgulha ostentar o título de 'líder de casos de mortes
por armas de fogo' entre os 46 países investigados
por uma pesquisa da ONU, divulgada em maio deste
ano. Os números são impressionantes. Acontecem
no País 26,97 mortes para 100 mil pessoas por ano.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Romeu
Tuma, como não cabe aparte, peço a V. Ex- que não
fale só em seu nome pessoal. Autorizo-lhe também
a falar em meu nome, o que muito me honra.
O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex-,
que é um profundo conhecedor, inclusive por ter
passado à frente do Ministério da Justiça, quando
pôde, de perto, verificar esses números e trabalhar
para que eles fossem reduzidos.
Creio ser desnecessário afirmar que os estudantes, responsáveis pela campanha, também contam com minha total e irrestrita adesão, do Senador
Bernardo Cabral e acredito que de toda esta Casa.
Adesão como cidadão, como pai, como policial e
como Senador da República.
Sr' Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a campanha pelo desarmamento, cujo lema é 'eu sou da
pa2.' merece nosso aplauso. Seu objetivo maior é
conscientizar a população sobre os riscos de se
manter um arma em casa ou no carro. Vamos torcer
para que no dia 11 de setembro, no Largo de São
Francisco, a destruição de armas espontaneamente
recolhidas durante a campanha se transforme num
grande ato público da cidadania em todo o País.
Orgulho-me de testemunhar a iniciativa de nossos estudantes e espero que o exemplo contagie todos os brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr' Presidente.
A SR1 PRESIDENTE (Júnia Marise) - Concedo a palavra ao nobre Senador Beni Veras para uma
comunicação inadiável.
V. Ex" dispõe de cinco minutos para o seu pronunciamento.
O SR. BENI VERAS (PSDB-CE. Para uma comunicação inadiável.) - Sr' Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, o Banco do Nordeste acaba de comemorar 45 anos, merecendo destaque dois aspectos
de sua atuação: fechou o balanço do primeiro semestre deste ano com lucro líquido de R$26,6 milhões, o
que representa crescimento de 55% em relação a
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igual período de 1996, e, mais ii11JQrtante que o lucro,
contabilizando uma injeção de recursos na economia regional de R$1, 1 bilhão em apenas seis meses.
Esses recursos foram injetados na economia
através da contratação de 138 mil operações de crédito, gerando 221.500 novos empregos.
Para conquistar esses resultados, o Banco utilizou-se de fontes de recursos internas e externas e
passou por grandes transformações, de modo a tornar-se mais próximo de seu cliente - o agente produtivo regional - e a atendê-lo com maior agilidade. Em
1994, por exemplo, o Banco contratava em tomo de 27
mil operações ao ano. Hoje, após a mudança, contrata, em média, mais de 20 mil operações por més.
Criou novos programas, dentre eles, o Agente
de Desenvolvimento. Com isso, conseguiu interiorizar sua ação aos 1.875 Municípios do Nordeste.
Cada Agente, um funcionário do Banco selecionado
e treinado, é o responsável pelo atendimento de, em
média, quatro Municípios onde o Banco não mantém
agência. Assim, o Banco do Nordeste conseguiu
pôr-se ao lado de todos os nordestinos.
Destaque-se que BB% das aplicações do Banco são investimentos de longo prazo, operações próprias de banco de desenvolvimento. Ou seja, o Banco dá provas de que está cumprindo fielmente sua
missão: investindo no agente produtivo regional,
aquele que gera emprego, renda, impostos, muda o
perfil da Região.
Os financiamentos a empreendimentos rurais e
agroindustriais tiveram crescimento de 20% no semestre, o que endossa sua posição de liderança no
ranklng das instituições aplicadoras de crédito rural
do País, medido pela Febraban.
Em que pese o crescimento das aplicações no
setor rural, o Banco conquistou espaço no setor de
serviços. Neste semestre foram aplicados nesse seter em tomo de R$130,5 milhões, correspondentes a
12% do total das aplicações.
Ao par de todo o crescimento em termos de resultados financeiros, vale salientar a atuação do
Banco do Nordeste na implementação de programas
de grande alcance social, destacando-se dentre eles
o Programa de Geração de Emprego e Renda, Programa Nacional de Agricultura Familiar, Programa
de Apoio à Reorientação da Pequena e Média Unidade Produtiva Rural do Semi-Árido Nordestino e Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária.
O novo direcionamento estratégico do Banco
aperfeiçoou de forma acentuada a atuação do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do NordesteETENE. Criado pefa mesma lei que criou o Banco,
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esse órgão tem papel fundamental como provedor de
informações que orientam a tomada de decisões internas do Banco e subsidiam outras instituições e o setor
privado. Com isso, o Banco do Nordeste é hoje o maior
banco de dados sobre a região e suas potencialidades.
Através do ETENE, o Banco do Nordeste tem
conseguido atrair estudantes e professores de centros de excelência mundiais interessados em conhecer melhor a região e divulgá-la, como é o caso do
convênio firmado com o MIT.
Além disso, lançou o 1~ Prêmio Banco do Nordeste de Economia dirigido a estudantes de mestrado, PHDs e profissionais de economia.
Visando o aprimoramento da pesquisa e desenvolvimento na Região, o Banco do Nordeste destinou no
primeiro semestre deste ano R$1,6 milhão para o Fundo
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundeei),
beneficíando TJ projetes de pesquisa e desenvolvimento. Destinou mais R$250 mil para o Fundo de Apoio às
Alividades Sócio-Econômicas e R$250 mil para o Fundo
de Desenvolvimento Regional. RessaHe-se que a seleção desses projetas considera a aplicabilidade das pesquisas às demandas do setor produtivo local.
O Banco do Nordeste decidiu mostrar seu trabalho à sociedade de forma não publicitária, ou seja,
abriu-se à participação de seus clientes. Para isso,
criou os Fóruns de Clientes em todas as capitais da
Região e em Minas Gerais. Nesses fóruns, os clien:es se ret.inem com o Banco a cada dois meses e
lormulam suas críticas e sugestões ao trabalho da
empresa. W.ais recentemente, criou um outro serviço
- o Cliente Consulta -, em que, por telefone, qualquer pessoa de qualquer local do País obtém informações sobre os produtos e serviços do Banco. Assim, o cliente somente precisa se deslocar até uma
agência do Banco quando realmente for fechar negócio ou apresentar projeto de financiamento.
Em atendimento às recomendações do Protocolo Verde, o Banco inseriu a variável ambiental em
toda sua linha de ação, criando, inclusive, um grupo
interno de meio ambiente e uma linha de crédito específica para atividades voltadas à preservação do
meio ambiente: o FNE Verde.
O Banco do Nordeste criou também o Centro
Cultural Banco do Nordeste e instituiu o Prêmio
Banco do Nordeste de Cinema, com o objetivo de
consolidar a indústria cinematográfica da Região.
Nas demais atividades culturais do Nordeste, o Banco dispõe de 4 mil e 600 funcionários. Destes, somente 400 estão na Direção Geral da empresa; os
demais estão aluando nas 176 unidades distribuídas em
todo o Nordeste e norte de Minas Gerais ou exercendo

a função de Agentes de Desenvolvimento nos Municípios em que o Baf)CO não dispõe de agência.
Durante este primeiro semestre, o Banco ofereceu
4 mil e 200 oportunidades de treinamento a seus funcionários, ou seja, praticamente toda a força de trabalho da
empresa passou por algum treinamento em sala de aula
ou mesmo em serviço. Se considerannos os últimos
dois anos, já somam mais de 23 mil as oportunidades
de treinamento ofertadas aos funcionários.
Em resumo, essas foram as principais realizações do Banco do Nordeste no primeiro semestre de
1997. Nenhuma delas teria valido a pena se não tivessem como objetivo o crescimento e o desenvolvimento de uma região carente. O esforço do Banco
do Nordeste tem sido grande. Cada pequeno projeto
apoiado, cada pequena mudança realizada na empresa, cada transferência de funcionário, tudo está focado no cliente, no agente produtivo regional. Mas
esse esforço tem sido reconhecido. Desde o Presidente da República. Ministros, Governadores do Nordeste,
Senadores, Deputados e até a sociedade, de um
-modo geral, todos têm oferecido retomo, dado apoio a
essas ações do Banco do Nordeste, que se traduzem
num exercício de aplicabilidade das macropolfticas que
precisam ser adotadas dentro do novo cenário de globalização e da própria reforma do Estado.
Isso caracteriza o trabalho profícuo do Banco
do Nordeste no sentido do desenvolvimento da Região Nordeste.
Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Beni Veras, a
Sra. Júnia Marise,
Vice-Presidente, deíxa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

z-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimentos que serão idos pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Cartas Patrocínio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO NR 559, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo n2 61, de 1997, que aprova a programação monetária relativa ao terceiro trimestre de 1997.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. Ja-

der Barbalho - Edlson Lobão - Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N2 560, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolu-
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ção n2 94, de 1997, que autoriza a elel(ação temporária dos limites de endividamento do Estado do
Mato Grosso pa;a que possa emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso -LFTEMT, destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobifiária com vencimento no segundo semestre de 1997.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. Sérgio Machado - Elcio Alvares - Gerson Camata -José Eduardo OUtra - Júlio Campos - Valmir
Campelo - Jáder Barbalho.

Resolução n 2 92, de 1997, que au• ..::a a elevação
tª-mporária dos limites de endividê · •nto do Estado
de Mina;; Gerais para que possa ,.ítir, através de
.ofertas publicas, Letras Financeir<..., do Tesouro do
Estado de Minas Gerais- LFTMG, destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mooiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. Francelina Pereira - Jader Barbalho - Elcio Alvares - José Eduardo Outra - Valmir Campelo Sérgio Machado.

REQUERIMENTO N2 561, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Ofício S/61,
de 1997, que encaminha solicitação do Governo do
Estado de Alagoas, sobre aditamento a contrato de
operação de crédito firmado junto à Caixa Econõmica Federal, relativo ao Programa de Apoio à Resstruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, especificamente o Programa de Desligamento Voluntário PDV, ao amparo dos mencionados nonnativos.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. - Jáder Barbalho- Edlson Lobão -Sérgio Machado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esses requerimentos serão votados após a Oldem do
Dia, na fonna do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será fldo pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Carias Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 562, DE 1997
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 267 do Regimento lntemo do Senado Federal, requeiro, em razão de extravio, a reconstituição do processado do Projeto do
Lei da Câmara nR 105, de 1996, dispõe sobre a prevenção, o 'tratamento a fiscalização, o controle e a
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e drogas afins, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. Senador José lgnácio Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Está deferido o requerimento que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrcci nio

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 563, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do an. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãés) O requerimento que acaba de ser lido será volado após a
Ordem do Dia, conforme preceitua o Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 564197
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o
previsto no art. 50,§ 22, da Constituição Federal, solicito seja requerido ao Sr. Ministro Extraordinário de
Politica Fundiária a seguinte informação:
- cópia das concluSÕEÍs da sindicãncia efetuada por aquele Órgão no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA do Estado do Tocantins.
Justificação
Vários jornais, a exemplo do "Correio Braziliense• de 3 de agosto de 1997, têm notificado a superavaliação de áreas a serem desapropriadas, no Estado, com grandes prejufzos aos cofres públicos.

O requerimento de informação ora apresentado
insere-se no âmbito da competência fiscalizadora do
Congresso Nacional, constitucionalmente definida.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. Senador C.~rlos Patrocínio.
(À Mesa para decisão.)

C f.fi. P?!ES!DEioJTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O rBqucmJJfHl!O lido vai à decisão da Mesa.
Sobw :.1 masa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1'' Secretario, em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

E lido o seguinte:
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Reque1ro, nos tennos regimentais, a criação de Comissão Temporária,
composta de 7 membros, para ntr prazo de 90 dias, realizar um diagnóstico
das condições da população brasileira vivendo em estado de miséria e fome,
visitando os locais onde é mais grave a situação segundo os dados reunidos
pelo IBGE, IPEA e órgãos que fazem levantamento de indicadores sócioeconômicos, examinando os efeitos dos programas que tllm sido
implementados e propor medidas que visem, no menor prazo possivel, o' ~
efetivo cumprimento do disposto no art. 3" e seus incisos da Constituição'\
Federal, que detennina, dentre os principies fundamentais, "erradicar a ,· ·
'
pobreza e a marginalizaçá; e reduzir
o / d a s sociais e regionais.• ..,~.,

~~

, ..........

l

~-

';,

Representantes de todos os partidos politico;Jiegmento
pública, da fonna praticamente consensual, manifestaram seu pesar,
homenagem e apoio ao sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, sObretudo
em virtude de seu trabalho à frente da Ação da Cidadania contra a Miséria e
pela Vida, por ter despertado a consci!mcia dos brasileiros sobre a
necessidade e a possibilidade de erradicarmos a miséria em nosso Pais. O
Senado Federal estará correspondendo à esta aspiração ao criar essa
Comissão Temporária para realizar um diagnóstico aprofundado, indo aos
locais onde os problemas e~i!io sendo mais graves, conhecendo também as
iniciativas de toda ordem que estl!ío produzindo resultados alvissareiros,
avaliando aquelas que não estão dando tão certo e propor ao Congresso
Nacional, ao Executivo e à sociedade as medidas necessárias com ·vistas a
lcançar o ob]et1vo de fazer do Brasil uma Nação sem fome nem ·séria até
ano 2.000.

c:: ~
Sala das Sessões, em !3 de agosto de 1997.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-O requerimento lido vai ser publicado e, posteriormente, incluído pela Presidência na Ordem do Dia
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1" Secretário em exercicio, Senador Carlos Patrocínio.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 566, DE 1997
Nos termos do art. 43, inciso 11, do Regimento
Interno, requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, pelo prazo de 121 dias, a partir do
próximo dia 19 de agosto, a fim de tratar de interesses particulares.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. Senador Mauro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Foi, assim, concedida a licença solicitada. A Presidência tomará providências no sentido de ser convocado o
suplente do Senador Mauro Miranda.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
1" Secretário em exercicio, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SJ;NADO N" 157, DE 1997
Dispõe sobre o assédio sexual no
contrato Individual de trabalho e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Decreto-Lei nP 5.452, de 1" de maio
de 1943 (CLT), passa a vigorar com as seguintes al·
terações:
"Art. 482 .............•............•..........•.........

m) a prática do assédio sexual no ambiente de trabalho;
n) a falsa denúncia da prática de assédio sexual no ambiente de trabalho.
Parágrafo único. entende-se corno assédio sexual no ambiente de trabalho a exigência ou tentativa de obtenção de vantagem e favores de natureza sexual nas relações de trabalho.
Art. 483 .................................................

h) for constatado o assédio sexual pra·
tícado pelo empregador ou seus prepostos
ou, ainda pelos superiores hierárquicos do
empregado.
Art. 492 ................................................ .

§ 1" Considera-se corno de serviço
todo o tempo em que o empregado esteja à
disposição do empregador.
§ 2" O empregado que denunciar a
prática de assédio sexual, contra a sua pessoa ou contra outro empregado, tem direito
a estabilidade durante um ano, extensiva à
vitima, se for outrem, a contar da data da
formalização da denúncia.
§ 3il A estabilidade provisória a que se
refere o parágrafo anterior poderá, a critério
do empregado, ser convertida em indenização, paga em dobro, correspondente ao período sob garantia de estabilidade.
Art. 2" Quem cometer assédio sexual será multado em 50% (cinqüenta por cento) •..o seu salário,
se empregado, e em valor correspondente a um salário da vítima, se empregador, revertendo a multa
para o Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, na
forma do disposto em regulamento.
Parágrafo único. A multa será devida em dobro, no caso de reincidência.
Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

.iustHicaçáo
O assédio sexual .:· . .;;;,-,.:la, um tema bastante
polémico em nossa sociedc..t:c. Há uma resistência
cultural muito grande em reconhecer a existência da
figura do assédio e, conseoli;mtemente, uma forte
tendência a desconsiderdr ', f'r.BSSidade de tipificarão do crime de assédio Sl. _ ;i a argumento utilizado por muitos é o de que o assédio ú aloo j!\ incorporado pela cultura brasileira, não h.tvendo, portanto,
nenhuma necessidade de caracterizá-lo como crime.
Isso mostra que na sociE:jade atual <>•~1<1a persiste
um ambiente predisposto a favorecer o r;_secfiador.
O assédio sexual é uma forma de ' dência das
mais graves contra mulheres e homen~ · ·)rque nos
atinge enquanto pessoa humana r-" '. _., .....ntes denúncias, que se espalham pelo Brasil <e •x•lo mundo
têm ~;Cntribuído para dar rnaior visibilidaJr., ,q u· • ·
prática comum e odiosa .~esenvolvid" n;:;.s ; "'ur.r, ·
sociais em várias este r: .s, amgindo, de forrro:. c<'fot>·
cial, o gênero femininc. A mulher, que já vivência ir é:
qüentes situações Je violência familiar, passa a <: ..
frentá-las agora no espr.t,:o público. r'\ iLJta contra r:
assédio sexual é, portanto, uma luta p:::lo res;::~1to a
mulher no seu ambiente de trabalho. Deve s "'r encn
rado como algo que rompe as relações hur.. :l.nds. ,;
não como uma brincadeira.
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Pesquisas revelam que 52"k das mulheres que
trabalham consideram que já foram assediadas sexualmente. Na maioria das vezes as vítimas não denunciam por medo de enfrentar a coerção, feita na
maioria das vezes por um superior hierárquico ou por
considerarem a exposição pública do fato ainda mais
constrangedora do que a violência que sofreram. Mas,
a maioria das mulheres que já foram objeto de investidas de seus chefes sentem-se gravemente ofendidas.
Outra pesquisa realizada entre dirigentes sindicais, homens e mulheres, pela Força Sindical em
1995 revelou estatistica surpreendente: 56% consideram o assédio sexual o terceiro principal problema
enfrentado pelas mulheres no trabalho. Os outros
dois problemas foram a dupla jornada e a desvalorização do trabalho feminino.

As acusações tomaram-se públicas, em meio
às reclamações pelo repúdio absoluto ao assédio
sexual. As denúncias aumentam e detenninam novas formas de conduta.
O projeto de lei que oferecemos à discussão
do Congresso Nacional objetiva incluir o assédio sexual como justa causa para a rescisão do contrato
individual de trabalho.

Nlo são poucas as ocorrências dessa violência

no ambiente de trabalho, sempre abafadas pela
pressão dos superiores ou pela ameaça de demissão da vitima ou do denunciante.
Para conter esse abuso à integridade de cidadãs e cidadãos, sugerimos li adição, na CLT, de dispositivos que passam a caracterizar como falta grave o assédio sexual.
Será também considerada falta grave a denúncia indevida do assédio sexual.
Garante-se, por seu turno, ao denunciante e à
vítima do assédio sexual, estabilidade provisória que
poderá ser convertida em indenização em dobro, a
critério do empregado.
Fmmente, fica estabelecida o pagamento de
urna nUla, cp3 será dobrada, em caso de reincidência
Esperamos, desta forma, contar com o apoio
dos nossos Pares, para a aprovação da presente
proposição.
bala das Sessões, 13 de agosto de 1997. Senadora Benedlta da Silva, PTIRJ.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLID41(~Q DAS LEIS DO TRABALHO

Texto do Decreto-lei nº 5.452, de 1P-51943, atualizado e acompanhado de notas à
Legislação Correlata, de Legislação Traba-
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lhista Especial, de Regimento Interno do
TST (exceto), de Súmulas do STF, STJ,
TFR (em matéria trabalhista) e do TST
(Enunciados 1 a 344 e de fndices Sistemático da CL T. Numérico da Legislação e AHabético-Remissivo da CL T. da Legislação
Complementar e das Súmu/as.
Art. 482. Constituem justa causa para rescisão
do contrato de trabalho pelo empregador:
Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:
CAPITULO VIl
Da Estabilidade
Art. 492. O empregado que contar mais de 10
(dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou
circunstância de força maior, devidamente comprovadas.

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão Tetminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O projeto, após a publicação, será remetido à canissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.463-16, adotada
em 8 de agosto de 1997 e publicada no dia 11 do mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre o reajuste do salário
mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera aliquotas de contrixJição para a Seguridade Social e institui
contribuição para os servidores inativos da União".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos tennos dos §§ 4° e 52 do art. 22 da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL
José Bianco
Odacir Soares

Francelina Pereira
Waldeck Ornelas
PMDB
Jáder Barbalho
Nabo r Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
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PMDB

PSDB
Geraldo Melo

Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Sebastião Rocha
Coutinho Jorge

PTB
Valmir Campelo

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Titulares

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Suplentes

PPB

PFL
José Carlos Aleluia
João Mellão Neto

Epitácio Cafeteira
Vilmar Rocha
Saulo Queiroz

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Suplentes

Titulares

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPRONA)
Sandra Mabel
Adelaide Neri

Albérico Filho
Marçal Filho
PSDB

Nelson Otoch

Adroaldo Streck
Bloco (PTIPDTIPC do B)

Aldo Arantes

PMN

Alcides Modesto

Basco França
De acordo com a Resolução n 2 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-8-97- Instalação da comissão mista;
Até16-8-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até25-8-97- Prazo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n21.469-21, adotada em 8 de agosto de 1997 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que •autoriza a utiização de recursos do Fundo da Marinha Mercante- FMM, em favor da
Conyanhia de Navegação Uoyd Brasileiro - LLOYDBRAS, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 42 e
do art. 22 da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

s•

SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Hugo Napoleão
Júlio Campos

Sebastião Rocha

José Agripino
Odacir Soares

PFL
Roberto Pessoa
José Carlos Coutinho

Rubem Medina
José Cartas Aleluia

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA)
Antônio Brasil
Hélio Rosas

Paulo Lustosa
Mauro Lopes
PSDB

Jovair Arantes

Leônidas Cristina

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Alcides Modesto

Aldo Arantes
PV

Fernando Gabeira
Gilney Viana (cessão)
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-8-9- Instalação da comissão mista;
Até 16-8-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 25-8-97- Prazo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n21.473-34, adotada em 8 de agosto de 1997 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação a dispositivos
·da Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 22 da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e
dá outras providênclas".

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL
Joel de Hollanda
Vilson Kleinübing

Odacir Soares
Jonas Pinheiro

De acordo com as indicações das Uderanças,
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2R da Resolução
no 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PMOB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSOB
Carlos Wilson

Artur da Távola

Suplentes

Titulares

PFL
José Bianco
José Alves

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda
PMDB

Bloco Oposição (PTIPOTIPSBIPPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra
PTB
Regina Assumpção

PSDB
Valmir Campelo

DEPUTADOS
Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Carlos Wilson

Jefferson Peres

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)

Suplentes

PPB
JairoAzi
lberê Ferreira

Célia Mendes
Osmirlima

Epitácio Cafeteira

Saraiva Felipe
Confúcio Moura
PSDB
FlávioAms

Fátima Pelaes
Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Aldo Arantes

Alcides Modesto
PPB

Arnaldo Faria de Sá
Valdenor Guedes
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
ii;:ca estabelecido o seguinte calendário para a trami' z.ção da matéria:
Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-8-97- Instalação da comissão mista;
Até 16-8-97- Prazo para recebimento de emen··hls e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
,,dmisstbilidade;
:'.té 25-8-97- Prazo final da comissão mista;
P..té 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
J SR. PRESIDENTE (Ani:.
'arlos Magalhães)
:._,1hor Presicic,nle da Repc ,_ :... :'. enviou ao Con::;.:;o i'Jacional a Medida Provisô..>. n" 1.475-30, adota: .orn 8 de agosto c1a 1997 & o·. t!icada no dia 11 do
m§s e ar,:J, '1L:.e "altera as '-.eis nºs 8.019, de 11

.·'·'""'roo

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Bloco (PMOBIPSOIPSUPRONA)
Pedro Yves
Darcísio Perondi

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

PFL

Suplentes

Titulares

PFL ·
César Bandeira
Ursicino Queiroz

Antônio Geraldo
Augusto Viveiros

Bloco (PMDBIPSDIPSUPRONA)
Saraiva Felipe Elcione
Teté Bezerra
PSOB

Lídia Quinan
Barbalho
Sebastião Madeira

Márcia Marinho

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Aldo Arantes

Alcides Modesto
PTB

Arlindo Vargas
Chico da Princesa
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-GN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-B-97- Instalação da comissão mista;
Até16-8-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 25-8-97- ~~azo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.479-31, adotada
em 8 de agosto de 1997 e publicada no dia 11 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos
empregados das empresas públicas e das sociedades
de economia mista, e dá outJas providências".
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4 2 e 5 2 do art. 22 da Resolução
n2 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Odacir Soares
José Alves

Vilson Kleinübing
Hugo Napoleão
PMDB

Jader Barbal!lo
Nabor Júnior

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-8-97- Instalação da comissão mista;
Até 1~97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 25-8-97- Prazo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n21.480-33, adotada em 8 de agosto de 1997 e~ no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "alera dispositivos da Lei n2
8.911, de 11 ele julho ele 1994, para instituir os Décimos
Incorporados, e dá outras providências".

De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 22 da Resolução
n2 1/89-CN, fica assim constitulda a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Gerson Camata
Carlos Bezera

Titulares

lúcio Alcântara

JoséBianco
Vilson Kleinübing

Suplentes

PFL

PSOB
José lgnácio Ferreira

Bloco Oposição (PTIPOTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB

Epitácio Cafeteira

José Alves
Francelina Pereira

PMDs··
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSOB

leomar Quintanilha

lúdio Coelho

Jefferson Peres

DEPUTADOS

Bloco Oposição (PTIPOTIPSB/PPS)

Titulares

Suplentes

José Eduardo Outra

PFL
Arolde de Oliveira
Costa Ferreira

Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos

PTB
Regina Assumpção

Noel de Oliveira
Nan Souza
PSOB

Edson Silva

Marinha Raupp
Bloco (PTIPOTIPC do B)

Aldo Arantes

Alcides Modesto

Titulares

Suplentes

PFL
Manoel Castro
João Mellão Neto

Átila Lins
Augusto Viveiros

Bloco (PMOBIPSOIPSLIPRONA)
Zaire Rezende
Marcos Lima

Pl
Antônio Joaquim Araújo

Valmir Campelo

DEPUTADOS

Bloco (PMOBIPSO/PSLIPRONA)
José Aldemir
AryKara

Sebastião Rocha

Pedro lrujo
Orcino Gonçalves
PSOB

Eujácio Simões

Marcus Vicente

Adroaldo Streck
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PSDB

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Aldo Arantes

Alcides Modesto

Luiz Carlos Hauly

Bloco (PTIPDT/PCdoB)

PPS
Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-8-97- Instalação da comissão mista;
Até16-8-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 25-8-97- Prazo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n21 .481-52, adotada em 8 de agosto de 1997 e publicada no áa 11 do
mesmo mês e ano, que "altera a Lei n" 8.031, de 12 de
abril de 1990, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4° e SO 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
PFL

João Rocha
José Agripino

Guilherme Palmeira
José Bianco
Gerson Camata
Carlos Bezerra

PSDB
Carlos Wilson
Geraldo Melo
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra
Sebastião Rocha
PPB
Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Aldo Arantes

Alcides Modesto
PMN

BoscoFrança
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-8-97- Instalação da comissão mista;
Até 16-8-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 25-8-97- Prazo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.482-39,
adotada em 8 de agosto de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre as aliquotas de contribuição para o Plano de Seguridade
Social do servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências".
De acordo com as indicações t.:as Lideranças,
e nos termos do~ §§ 42 e 5° do art. 22 da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PFL
Francelina Pereira
Hugo Napoleão
PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Titulares

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Rommel Feijó

José Bianco
Freitas Neto
Jader Barbalho
Nabor Júnior

PSDB
Jefferson Peres
Artur da Tãvola
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)

PFL
Rubem Medina
Oscar Andrade

PTB
Valmir Campelo

Regina Assumpção
Osório Adriano
Benedito de Lira

Bloco {PMDB/PSDIPSLIPRONA)
Alberto Goldman
Pedro Navais

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

Suplentes

Gonzaga Mota
Hermes Parcianello

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL
Jairo Carneiro
Marilu Guimarães

Laura Carneiro
Sérgio Barcellos
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PPB

Bloco (PMDB/PSDIPSUPRONA)
Udia Quinan
Regina Uno PSDB
Candinho Mattos

Saraiva Felipe
Luiz Dantas
Pimentel Gomes

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Alcides Modesto

Aldo Arantes
PV

Epitácio Cafeteira

DEPUTADOS

De acordo com a Resolução n 2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Suplentes

Titulares
PFL
Hugo Rodrigues da Cunha
José Rocha

GilneyViana (cessão)

Fernando Gabeira

Até16-8-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 25-8-97- Prazo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória ri' 1.512-13, adotada em 8 de agosto de 1997, publicada no ãa 11 do
mesmo mês e ano e retifDCada em 12 de agosto de
1997, que 'clã nova redação aos arts. 22da Lei o2 9.138,
de 29 de novembro de 1995, e 22 da Lei o2 8.427, de 27
de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre
o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econõmica nas operações de crédito rurar.
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4° e 52 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
PFL
Júlio Campos
Freitas Neto

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda
PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Lúdio Coelho

José Eduardo Outra

Oscar Goldoni
Valdir Colatto

Silas Brasileiro
Dilso Sperafico
PSDB

B.Sá

Ezfdio Pinheiro
Bloco (PTIPDTIPCdoB}
Alcides Modesto

Aldo Arantes
PPB

Cleonâncio Fonseca
Mário Cavallazzi
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-8-97-lnstalação da comissão mista;
Até17-8-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 26-8-97- Prazo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da Repúbica enviou ao Congresso Nacional a Med$ Provisória ri' 1..520-11, adotada em 8 de agosto de 1997 e publicada no <ia 11 do
mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre a-nevação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Co~T"ç9nsação
de Variações Salariais - FCVS; altera o Decreto-Lei n2
2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis n"s 8.004,
8.100 e 8.692, de 14 de março de 199(), 5 de dezembro
de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente; e clã
outras providências'De acordo com as indicações das Lideranças,
do art. 22 da Resolução
e nos tennos dos §§ 4• e
n• 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

s•

SENADORES
Suplentes

Titulares
Geraldo Melo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
Sebastião Rocha

Adauto Pereira
Jaime Fernandes

Bloco (PMDB/PSDIPSUPRONA)

Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-8-97- Instalação da comissão mista;

Leomar Quintanilha

PFL
Freitas Neto
Waldeck Ornelas

RomeroJucá
José Bianco
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Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

AgostoJ 997., .

n2 1/89-CN, fica assim constitufda a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Carlos Wilson

Suplentes
PFL

Bani V eras

Bloco Oposição {PTIPDTIPSB!PPS)
José Eduardo Outra

Seba!.itião Rocha

Odacir Soares
Waldeck Ornelas

José Agripino
João Rocha
PMDB

PTB
Valmir Campelo

Regina Assumpção

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

DEPUTADOS

PSDB

Titulares

Suplentes
PFL

César Bandeira
Aroldo Cedraz

Bani Varas

Bloco Oposição {PTIPDTIPSBIPPS)
Benedito de Lira
Rogério Silva

Bloco {PMDBIPSDIPSLIPRONA)
Saraiva Fetipe
Ricardo Rique

Lúdio Coelho

José Eduardo Outra

Epitácio Cafeteira

Marçal Filho
Anlbal Gomes

DEPUTADOS
SUplentes
PFL

Nelson Marchezan
Bloco {PTIPDTIPCdoB)

Aldo Arantes

Leomar Quintanilha

Titulares

PSDB
Edson Silva

Sebastião Rocha
PPB

Alcides Modesto
PTB

Osvaldo Biolchi
Arlindo Vargas
De acordo com a Resolução n 2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinle calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-8-97-lnstalação da comissão mista;
Até 16-8-9- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 25-8-97- Prazo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nt 1..554-18, adotada em 8 de agosto de 1997 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "aftera os arts. 22, 3", 42, SI, 6",
72 e 92 da Lei n2 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo detenninado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução

Osvaldo Coelho
Ayres da Cunha

Raimundo Ssntos
Paulo Lima

Bloco {PMDBIPSDIPSLIPRONA)
Noel de Oliveira
Albérico Filho

Paulo Rftzel
Orcino Gonçalves
PSDB
Anivaldo Vale

Roberto Rocha
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Aldo Arantes

Alcides Modesto
PSB

Pedro Valadares
Nilson Gibson
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14·8-97-lnslalação da comissão misla;
Até 16-8-9- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 25-8-97- Prazo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magalhãez)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nt 1.559-16, adota-

g;,.
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da em 8 de agosto de 1997 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "altera a legislação do impos1o de renda e da contribuição social sobre o klcro'.
De acordo com as indicações das Uderanças,
e nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 22 da Resolução
n2 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

João Rocha
José Alves

Odacir Soares
José Bianco

Até 9·9-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n21.562-8, adotada em 8 de agosto de 1997 e publicada no dia 11 do
mesmo rriês e ano, que "define di1 .alrizes e incentivos
fiscais pa13 o desenvolvimento regional e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 2° da Resolução
nv 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

PFL
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Bello Parga
José Alves

Waldeck Ornelas
José Agripino

PSDB
Coutinho Jorge

PMDB
Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra
Regina Assumpção

Valmir Campelo

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA)
Jurandyr Paixão
Colbert Martins
PSDB
Firmo de Castro

Roberto Brant

Bloco (PTIPDTIPCDoB)
Alcides Modesto

Aldo Arantes

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

Suplentes
PFL
Aroldo Cedraz
MussaDemes

Hermes Parcianello
Nan Souza

Carlos Wilson

BeniVeras

DEPUTADOS

Osório Adriano
Eliseu Resende

PSDB

Sebastião Rocha

PTB

Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PPB
Epitácio Cafeteira

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
PFL
Vilmar Rocha
lberê Ferreira

César Bandeira
Expedito Júnior

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA)
NairXavier
Marcos Lima

Neuto de Conto
Lobo Carlos Apolinário

PL
Luiz Buaiz
Welinton Fagundes
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia.14·8-97- Instalação da comissão mista;
Até 16-8-97- Prazo para recebimento de emendas
e para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 25·8·97· Prazo final da comissão mista;

Leomar Quintanilha

PSDB
Pimental Gomes

Olãvio Rocha

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Alcides Modesto

Aldo Arantes
PPS

Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dia 13-8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-B-97- Instalação da comissão mista;
Até 16-8-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 25-8-97- Prazo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nt 1.567~, adotada em 8 de agosto de 1997 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a regularização,
administtação, aforamento e afienação de bens imóveis
de domínio da União, aHera dispositivos dos DecretosLeis n"s 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de
21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2" do art. 49
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e

dá outras providências".
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos tennos dos §§-42 e 5• do art. 22 da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Tltulanla
PFL
RomeuTuma
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
PMDB

Jader Barbalho
Nabo r Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Carlos Wilson

Coutinho Jorge.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha.
PTB

Valmir Campelo

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Valdomiro Meger
Ademir Cunha
Talvane Albuquerque
Jaime Fernandes
Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA)
Rita Camata
Udson Bandeira
Hélio Rosas
Marçal Filho
PSDB
Feu Rosa

Alzira Ewerton
Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Aldo Arantes
Alcides Modesto

PMN
Basco França
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13.8-97- Designação da comissão mista;
Dia 14-8-97-lnstalação da comissão mista;
Até 16-8-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 25-8-97- Prazo final da comissão mista;
Até 9-9-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Será feita, assim, a comunicação à Câmara dos
Deputados.
Em sessão anterior foi lido o Requerimento n•
552, de 1997, do Senador Osmar Dias e outros Srs.
Senadores, solicitando, nos tennos do art. 160 do
Regimento Interno, que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 16
de outubro próximo seja dedicado a homenagear o
Dia Mundial da Alimentação.
Em votação o requerimento.
. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Se•'á cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em sessão anterior foi lido o'Requerimento nt 550, do
Senador José Roberto Anuda e outros Srs. Senadores,
solicitando, nos tennos do art. 160, combinado com o
art. 199 do Regimento Interno, que o tempo destinado
aos oradores da Hora do Expediente da sessão de 20
de agosto próximo seja dedicado a homenagear o Dia
doMaçom.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em sessão anterior foi lido o Requerimento n2 547, de
1977, do Senador Lúcio Alcântara e outros Srs. Senadores, solicitando, nos tennos do art. 160, combinado com
o art. 199 do Regimento Interno, que o tempo destinado
aos oradores da Hora do Expediente da sessão de 21
de agosto próximo seja dedicado a homenagear o sociólogo Herbert de Souza (Betinho).
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte.
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REQUERIMENTO N2 567, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 160, combinado com o art. 199, do Regimento Interno, que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente
da sessão do próximo dia 14 seja dedicado a homenagear a memória do sociólogo Herbert de Souza, o
"Betinho", Alterando assim, a data prevista no Requerimento n2 547, de 1997.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. Lúcio Alcântara - Benedita da Silva - Ademir Andrade - José Eduardo Outra - Abdias Nascimento - Lucídio Portella - Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Como o Plenário acaba de tomar conhecimento,
havia o requerimento do Senador Lúcio Alcântara
para que a Hora do Expediente do dia 21 fosse dedicada ao sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Hã
também outro requerimento do próprio Senador Lúcio Alcântara pedindo que essa homenagem seja
antecipada para o dia 14, amanhã.
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Assim, a Hora do Expediente da sessão de
amanhã será dedicada à memória do sociólogo Herbert de Souza, podendo os Srs. Senadores, que desejarem falar, se inscreverem na Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N2 568, DE 1997

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, parágrafo 2 2 , da
Constituição Federal, combinado com o art. 216, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ministério de Minas e Energia as
seguintes informações:
1 -Para quem foi dada a concessão e autorização para construção da Usina de Jatapú e con-

seqúente geração de energia, no Estado de Roraima?
2 - Qual a utilização prevista na concessão
para a energia elétrica produzida na referida usina?
3 - Se pode ser feita a comercialização desta
energia, com que objetivo, e para que fins?
4 - Em podendo ser comercializada a energia
da Usina de Jatapú, no Estado de Roraima, quais
valores que deverão balizar a sua cobrança ao público?
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. Senador Romero Jucá.

(A Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO NR 569, DE 1997
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 22 da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
solicitadas ao Ministério do Planejamento e Orça··
mento, as seguintes informações no âmbito do Programa Federal de Privatização:
a) quais os entes públicos que foram privatizados;
b) data das privatizações;
c) valor em Real e em US$ de cada privatização;
d) valor jã recebido em cada privatização,
bem como o cronograma dos futuros recebimentos;
e) composição acionária de cada grupo comprador;
f) indicar os grupos, por nacionais e não nacionais, com os respectivos percentuais na composição acionária, dentro de cada grupo comprador.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. Senador Gilberto Miranda.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Os requerimentos lidos serão despachados à
Mesa, para decisão, nos termos do art. 216, III, do
Regimento Interno..
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Hem 1:

PROPOSTA DE EMENDA
À cqNSTITUIÇÃO N2 19, OE 1996
Segundo dia de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 19, de 1996, tendo como primeiro
signatário o Senador Waldeck Omelas, que
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes
ao ICMS, tendo
Parecer sob n2 274, de 1997, da Comissão

-de Constituição, Justiça e Cidadania,

199?

Constituição n° 33, de 1996 (n° 33/95, na
Câmara dos Deputados), de iniciativa do
Presidente da República, que modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências,
tendo
Parecer sob n° 390, de 1997, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador Beni V eras, favorável, nos termos da Emenda n° 1-CCJ (substitutivo) que oferece, com voto
em separado do Senador Antonio Carlos Valadares.

-3PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N° 14, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição n° 33, de 1996)

Relator. Senador Lúcio Alcântara, favorável,
com a Emenda n° 1-CCJ, que apresenta.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do dísposto no art. 358, in fine, do Regimento. a matéria constará na Ordem do Dia durante cinco diaS úteiS em fase de discussão, quando poderão
ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no
mínimo. da composição da Casa.
Transcorre hoje o segundo dia de discussão,
em primeiro turno.
Em discussão a proposta e a Emenda n° 1 da
CCJ. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Itens 2 e 3:
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N° 33, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição n° 14, de 1996)
Segundo dia de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à

Segundo dia de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 14, de 1996, tendo como primeiro
signatário o Senador Roberto Freire e outros
Srs. Senadores, que modifica o sistema de
previdência social instituindo o regime básico unificado, dispõe sobre regime complementar público e privado, estabelece normas
de transição no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do Regimento, a matéria constará da Ordem
do Dia durante cinco dias úteis, em fase de discussão, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição da
Casa.
Na sessão deliberativa ordinária de ontem
foram apresentadas seis emendas à proposição.
Transcorre hoje o segundo dia, em primeiro turno.
Sobre a mesa, outra~~mendas _que serão lidas
pelo Sr. 1°-Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
São lidas as seguintes emendas

Agosto 1997

EMENDA No 8- PLEN
Modifique-se a redação c~i!rida ao art. 3° do Substitutivo
do Relator à PEC n° 33, de 1996, pela seguinte redação:

··Art. 3" Fica assegurada:

I • a concessão de aposentadoria e pensão, nas condições
previstas na legislação vigente à data da publicação desta Emenda, aos
que, até essa data. tel}ham cumprido os requisitos para obtê-ia;
· II - a percepÇão de mais de uma aposentadoria à conta do regime
de previdência previsto no an. 40 aos que, até a data da publicação desta
Emenda. acumulem proventos de aposentadoria, observado o disposto no
an. 40, § 12."

JUSTIFICAÇÃO
O Substitutivo do Relator à PEC no 33, de 1996, mantém o
teto constitucional estipulado no art. 7°, XI, da Constituição Federal e
estabelece que tal limite máximo aplica-se não apenas aos rendimentos
dos servidores ativos, mas também aos proventos de aposentad~ria e às
pensões.
Além disso, veda a percepção de mais de uma
aposentadoria à conta do regime de previdência do servidor público,
ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na
forma da Constituição, cuja soma fiéa limitada ao mencionado teto
constitucional.
A presente emenda, vinculada a esse último critério, visa
respeitar o direito adquirido daqueles que estiverem percebendo mais
de um provento de aposentadoria, na data da publicação da Emenda
Constitucional (o Substitutivo já autoriza a acumulação de pensão com
outro rendimento do servidor ativo ou inativo).
Vale ressaltar que a soma dessas aposentadorias deverá
observar o disposto no art. 40, § 12, proposto no Substitutivo. Ou seja,
não poderá ultrapassar o teto constitucional estabelecido no art. 37, XI,
da Constituição Federal.
Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997

474

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Otoniel Machado
Jonas Pinheiro
Çarlos Bezerra
LevyDias
Ernandes Amorim
Nabor JúnÍor
Hugo Napoleão
Edison Lobão
José Agripino
Artur da Távola
Júnia Marise
Flaviano Melo
Carlos Patrocínio
Bello Parga
Mauro Miranda
José Bianco
Odacir Soares

Lucídio Portella
Onofre Quinan
João Rocha
Leomar Quintanilha
Guilherme Palmeira
Renan Calheiros
João Alves
Fernando Bezerra
Waldeck Ornelas
Esperidião Amin
Marluce Pinto
Casildo Maldaner
João França
Ronaido Cunha Lima
Júlio Campos
Sebastião Rocha

EMENDA No 9- PLEN
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:

Art. 18. Os limites máximos de contribuição e de benefícios para o
regime geral de previdência serão equivalentes a dez vezes o piso de
benefícios da previdência social.

JUSTIFlCi\ÇÃO

É imprescindível a fixação de mn 1eto para os . salários de
contribuição e de benefícios, de forma a que, de um lado não se onere em
demasia o contribuinte e, de outro, que não haja um achatamento dos
benefícios de maneira a transformar um beneficio de natureza atuarial em
simples beneficio de assistência social. igual ou pouco superior ao saláriomínimo. A__c:;_;:nenda que ora propomos supera os entraves de natureza
constitucionaL no sentido de que esse limite venha a ser estabelecido em
número de salários mínimos -- com o que se incidiria em vinculação
inconstitucional. Outrossim, a proposição evita o grave inconveniente
constante do substitutivo da CCJ de se dispor sobre essa questão com oestabelecimento, em sede constitucional, de um determinado valor
monetário, o que é simplesmente inusitado. Por tais motivos, confiamos no
acolhimento desta emenda.
Saia das Sessões, em 13 de agosto de 1997.
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José Eduardo Outra
Casildo Maldaner
Sebastião Rocha
José Alves
Benedita da Silva
Júnia Marise
Carlos Wilson
Abdias Nascimento
Roberto Freire
Eduardo Suplicy
Esperidião Amin
José Fogaça
Emilia Fernandes
Marina Silva
Antonio Carlos Valadares
Júlio Campos
Lauro Campos

Ademir Andrade
RomeuTuma
Emandes Amorim
RobeAA_Requião
Osmar.Dias
Regina Assumpção
JoséBianco
Ronaldo Cunha Lima
Bello Parga
Lúcio Alcântara
Flaviano Melo
Jefferson Péres
LevyDias
Ney Suassuna
Artur da Távola
Renan Calheiros
Gilberto Miranda

EMENDA N° 10. PLEN
~-

Dê-se à alínea "a" do inciso III do § 2° do art. 40, com a redação
dada pelo art. I o da emenda substitutiva, o seguinte teor redacional:

''trinta e cinco anos d~ contribuição, se homem, e trinta, se mulher,
com a concessão do beneficio condicionada à observância do disposto no
§ 4o e a critérios que considerem. simultaneamente, a idade e remuneração
do segurado. conforme dispuser a lei~"
JUSTIFICAÇÃO
O sistema previdenciário é onde se deve realizar o princtpto de
equidade com maior clareza. Assim, se considerarmos correta a fixação de
uma idade rrúnima, essa deve ser inversamente proporcional à renda do
segurado, pois é sabido que às menores remunerações correspondem
maior desgaste da força de trabalho e maiores necessidades de
subsistência. Neste caso, tratando-se da concessão do benefício para
servidor, procuramos ajustar a formulação ao novo regramento de
"paridade", conforme orientação do § 4° do art. 40, com a redação dada
pelo art. 1o do substitutivo. Por isso, confiamos no acolhimento desta
subemenda.
Sala das Sessões, em I 3 de agosto de 1997.
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José Eduardo Outra
Júlio Campos
Lúcio Alcântara
Roberto Requião
Casildo Maldaner
Esperidião Amin
Antonio Carlos Valadares
Bello Parga
José Fogaça
OsmarDias
Lauro Campos
Júnia Marise
Ademir Andrade
Ronaldo Cunha Lima
Marina Silva

RomeuTuma
José Bianco
Emilia Fernandes
Emandes Amorim
Regina Assumpção
Jósé Alves
Flaviano Melo
Jefferson Péres
Roberto Freire
Levy Dias
Vilson Kleinübing
Gilberto Miranda
Ney Suassuna
Artur da Távola
Renan Calheiros

EMENDA No 11 • PLEN
Dê-se ao § 1° do art. 40, e ao inciso fi do art. 195,da
Constituição Federal, na forma proposta no ar. lo do Substitutivo do
Relator, as seguintes redações:

"Art. 40 ..................................... ..

§ I o As aposentadorias e pensões serão custeadas com
recursos provenientes das contribuições dos servidores e pensionistas e do
respectivo ente estatal, na forma da lei, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria por invalidez e aposentadoria e pensão igual ou inferior ao
limite estabelecido para os beneficios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201.

Art. 195 ...................................... ..

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência
social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria por invalidez e
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social
de que trata o art. 201;

~g()Sto .1997
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JUSTIFICATIVA

O conjunto dos servidores públicos que se aposentaram por
invalidez, cujos proventos podem ser integiais - pelas moléstias
especificadas em lei - e proporcionais, compreende uma parcela de menor
número no universo da previdência social.
Em um segundo momento temos que em sua maior parte são
servidores que percebem proventos de menor escala de valores, e, de
regra, dependem de auxílio da família para a manutenção de sua vida ou
mesmo para custear seus tratamentos.
Evidente que a previdência não deve continuar exigindo
contribuição de um servidor incapacitado de exercer uma nova atividade
laboral.
A história recente da previdência social - a reforma é
justificada nesse fundamento - mostra que os proventos e as pensões não
mantêm o status quo do servidor contribuinte forçando-o a exercer outras
atividades após aposentado. Certo é que as contribuições já não suportam
o rúvel de benefícios, mas, para isso, a proposta inova ao rejeitar contagem
ficta de tempo de serviço, e forçando a contagem de tempo de contribuição
como exclusiva para efeito de aquisição de direitos.
Os aposentados por invalidez merecem, no Brasil, um
tratamento diferenciado, mesmo porque assim são considerados pelo poder
público quando os aposenta. Os programas governamentais para auxiliar
ou readaptar deficientes e inválido não têm logrado êxito, daí que a
isenção que propomos é merecedora da anuência do Congresso Nacional.
A argumentação prestante a fundamentar a emenda para o
servidor alcança maior significado quando se trata do setor privado onde o
rúvel geral dos proventos são ainda mais reduzidos.
Assim preferimos propor alterações tanto no art. 40, referente
ao servidor público quanto no art. 195, referente ao empregado em geral.
Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997.
Ronaldo Cunha Lima
Regina Assurnpção
Carlos Patrocínio

Júnia Marise
Coutinho Jorge
Esperidião Amin
Osarilar Dias
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Emandes Amorim
José Bianco
Carlos Wilson
José alves
José Agripino
Bello Parga
José Eduardo Outra
João França
Flaviano Melo
Júlio Campos

Roberto Requião
Ney Suassuna
Lúcio Alcântara
Valmir Carnpelo
Levy Dias
José Eduardo
Francelina Pereira
Gilberto Miranda
Casildo Maldaner
Ademir Andrade
RomeroJucá

EMENDA No 12- PLEN

Dê-se ao artigo I o do Substitutivo a seguinte redação:
',o
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"Art. 40 - ................. ·····•••"••··········-·""••-'••·•·<•••·""-~·--"·········=·"'·"

"§ 4. 0

Os proventos de aposentadoria, por ocasião de ·sua
concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria e, na fonna da lei complementar.
corresponderão:··
-

"§ 8. 0

Lei complementar disporá sobre a concessão do
beneficio da pensão por morte, que será proporcional à remuneração ou
proventos do servidor falecido, ressalvada a pensão decorrente do
falecimento de servidor cuja remuneração ou proventos seja igual ou inferior
ao limite estabelecido para os beneficias do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201, a qual observará as .normas de
proporcionalidade estabelecidas para esse regime."
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o- • • • • • • • • • • • • - . . . . . . . . . . . . . . . . -~---~--~-:;.,:.-·~-;-~~ • • • ~-:-:-• • • =:-r~~-;"õ-;-,;

• •-:';"".--;; ~~-- ••--.----:-.~ ;-;;= ---

"§ 9°- Observado o disposto no art. 37, XI, lei complementar
disciplinará o reajustamento dos proventos de aposentadoria e das pensões,
que serão revistos na mesma proporção" e na mesma data, sempre que
houver modificação da remuneração dos servidores ein· atividade, sendo
também estendidos aos aposentados c aos pensionistas quaisquer benefícios
ou vantagens concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria ou que servm de referência para
a concessão da
_pensão.""
-

•••••••••••••••••••••-~•-••• . . ••••••••"-•·~-·-~·'"-""Y.,-';.~

'~'"'' 'lõ~F

.:..

--~

, , , , , , , , , , , , , , , - , , , , , , , . . . . , , . , , ••••

----

,-,,,,~,,,,,,,,,,,,7

------------c-------~------------------------------------------------------

Agosto 1997

479

ANAIS DO SENADO PEDERAL

.. Art. 201 - A:previdência social será organizada sob a forma

de regime geraL de cara~r contributivo e de filiação obrigatória, observados
cntérios que preservem o equilíbno finánceiro e atuaria!. e atenderá, nos
termos da lei complementar, a:"

JUSTIFICATIVA
Os acréscimos sugeridos aos dispositivos constantes do art. lo
do Substitutivo visam regular de maneira uniforme as diversas matérias no
texto contidas, disciplinando-as por lei complementar, tal como já previsto
nos artigos 42 § 9°, 202 e 248.
Assim, fica estabelecido aos servidores públicos civis (art. 40)
e aos inseridos no regime geral de previdência (art. 201) o mesmo
tratamento dispensado para os servidores públicos militares (art. 42 § 9°),
para os que optarem pelo regime de previdência privada (art. 202) e para
os que exercem mandato eletivo (art. 248).
Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997.
Jefferson Péres
Coutinho Jorge
Mauro Miranda
Casildo Maldaner
Benedita da Silva
Roberto requião
Romeu Turna
Jonas Pinheiro
Valmir Campelo
Ney Suassuna
Bernardo Cabral
Júlio Campos
Regina Assumpção
Lauro Campos

Onofre Quimui
Carlos Patrocínio
Lucio Alcãntara
José Bianco
Fernando Bezerra
Nabor Júnior
Joel de Hollandc.
Francelina Pereira
Sebastião Rocha
Júnia Marise
Levy Dias
Eduardo Suplicy
José Eduardo Outra
Marluce Pinto
Edison Lobão

EMENDA No 13 - PLEN

Dê-se ao § go do art. 40 da Constituição Federal, na forma proposta
no ar. I o do Substitutivo. da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, a seguinte redaçãó:
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Art. 40 ................................... .

§ go Lei disporá sobre a concessão do beneficio da pensão por
morte, que será proporcional à remuneração ou proventos do servidor
falecido, ressalvada a pensão decorrente do falecimento do servidor cuja
remuneração ou proventos seja igual ou inferior ao limite estabelecido para
os benficios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, a
qual observará as normas de proporcionalidade estabelecidas para esse
regime e no § 4° deste artigo.
··

Justificativa

O objetivo é, mantendo todo o espmto do projeto, assegurar à
pensão no mesmo nível dos proventos, fixando, desta forma, wna
continuidade do padrão de vida do servidor .
A adoção da regra do § 4° do mesmo artigo define o mesmo
tratamento remuneratório dispensado aos aposentados com redução da
pensão no mesmo patamar relativo aos inativos.
Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997.
Ronaldo Cunha Lima
Regina Assumpção
Carlos Patrocínio
Júnia Marise
Coutinho Jorge
Esperidião Arnin
OsmarDias
Roberto Requião
Ney Suassuna
Lucio Alcântara
Valnúr Campelo
Levy Dias
José Eduardo
Jader Barbalho

Francelino Pereira
Gilberto Miranda
Casildo Maldaner
Adenúr Andrade
RomeroJucá
Emandes Amorim
JoséBianco
Carlos Wilson
José Alves
José Agripino
Bello Parga
José Eduardo Outra
João França
Flaviano Melo
Júlio Campos

EMENDA No 14- PLEN

Substitua-se o § 8°, do art. 40;_~~!JSt~tf:ciO a.I!,_}Oci<LSyhsJituti_vo,
da PEC 33/96, pela seguínte redação:

"Art. 40 ............•.... ,....................•..•....•.......•...............••..........
§ 8°- Lei disporá sobre a concessão do beneficio de pensão por
morte, que não será inferior ao valor correspondente aos proventos do
servidor, observado o disposto no § 4° deste artigo."
JUSTIFICAÇÃO
Inexistia nesta PEC um critério para balizar a fixação
pen~ão por
morre. Isto poderia levar ao estabelecimento de pensões irrisórias, que
prejudicanam a família do servidor falecido.

da

A adoção da regra do § 4 do artigo define o mesmo tratamento
remuneratório dispensado aos aposentados com redução da pensão no
mesmo percentual relativo aos inativos que percebem salários maiores.
Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997.
Júnia Marise
Sebastião Rocha
Abdias Nascimento
Neu Suassuna
Benedita da Silva
Jonas Pinheiro
Carlos Patrocínio
Levy Dias
Eduardo Suplicy
Lauro Campos
Regina Assumpção
Jefferson Péres
Ramez Tebet
Valmir Campelo
José Eduardo Outra

Roberto Requião
Coutinho Jorge
José Eduardo
Lucídio Portella
Ronaldo Cunha Lima
Nabor Júnior
Carlos Wilson
Artur da Távola
Ioel de Hollanda
Ademir Andrade
Júlio Campos
José Alves
Emandes Amorim
Odacir Soares
JoséBianco

EMENDA No 15- PLEN

Altere-se o § go do art. 42, proposto pelo art. 1o.
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. . . "§ . 9". Lei compleme~tar esp~~ífica disporá sobre o regime
prevtdenc1ano propno para os servtdores m1htares, que deverá refletir suas
peculiaridades profissionais, observado, no que couber, o disposto nos §§ 1",
2", 3° 4°, 8° e 9" do art. 40."
JUSTIFICAÇÃO

O ststema prev1denc1ários dos servidores militares deve
obedecer. no que couber. as mesmas regras aplicáveis aos servidores
c1v1s As peculiaridades dos militares devem ser contempladas na
legtslação.
notadamente as regras
relativas
à aposentadona
compulsória e especial que compensem as características próprias do
serv1ço em at1vidade militar efetiva.

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997.
José Eduardo Outra
Júnia Marise
Roberto Freire
Rarnez Tebet
Artur da Távola
Ronaldo Cunha Lima
Abdias Nascimento
Benedita da Silva
Jonas Pinheiro
Carlos Bezerra
Onofre Quinan
Gilberto Miranda
Otoniel Machado
Odacir Soares

Ademir Andrade
LevyDias
Carlos Wilson
Jader Barbalho
Ernandes Amorim
João França
José Bianco
Joel de Holland.a
Regina Assumpção
João Rocha
Júlio Campos
Lauro Campos
- Coutinho Jorge
Renan Calheiros

EMENDA No 16- PLEN

Inclua-se no inciso VI, do art. 93, constante do art. I o do
Substitutivo da PEC 33/96 no final do inciso a expressão "no que couber."

"Art. 93 ..................................................................................
VI- A aposentadoria dos membros da magistratura e a pensão de
seus dependentes observarão o disposto no art. 40, 110 que couber. "
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JUSTIFICAÇÃO

Tratando-se de matéria de ·iniciativa do STF, o acréscimo da
expressão "no que couber"' visa resguardar a hierarquia legislativa,
compatibilizando, dessa forma, o art. 40 e seus parágrafos, com o disposto
no art. 93.
Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997.
Júnia Marise
Sebastião Rocha
Abdias Nascimento
Ney Suassuna
Benedita da Silva
Jonas Pinheiro
Carlos Patrocínio
Levy Dias
Eduardo Suplicy
Lauro Campos
Otoniel Machado
Jefferson Péres
Ramez Tebet
Valmir Campelo
José Eduardo Outra

Roberto Requião
Coutinho Jorge
José Eduardo
Lucídio Portella
Ronaldo Cunha Lima
Nabor Júnior
Carlos Wilson
Artur da Távola
Joel de Hollanda
Ademir Andrade
Júlio Campos
José Alves
Emandes Amorim
Odacir Soares
José Bianco

EMENDA No 17- PLEN
Altere-se o inciso X do art. 167, proposto pelo art. 1°.

"Art.167.
X - a utilização dos recursos provenientes das contribuições
sociais de que trata o art. 195, para a realização de despesas distintas do
pagamento de benefícios, custeio e financiamento da seguridade social."

'.:JUSTIFICAÇÃO

A redaçáo dada ao art. 167 X fortalece uma concepçãe>_ que
é contrána à definição de seguridade- social.-- ou -se)a.--especializa
fontes de custeio da segundade. perdendo de vista a responsabilidade
de toda a sociedade. Os benefícios prev1denciános e assistenciais são
custeados. assim como a saúde, pelo- sciriiafario -d-e corifrTI:Jufçoes e
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também pelo Tesouro. Não podemos admitir, portanto, que por meio
desse artifício se venha a invalidar a concepção assumida pela Carta•
de 1988.
Sala das Sessões, em I 3 de agosto de I 997.
José Eduardo Outra
Júnia Marise
Roberto Freire
Ramez Tebet
Artur da Távola
Ronaldo Cunha Lima
Abdias Nascimento
Benedita da Silva
Jonas Pinheiro
Carlos Bezerra
Onofre Quinan
Gilberto Miranda
Otoniel Machado
Odacir Soares

Ademir Andrade
LevyDias
Carlos Wilson
Jader Barbalho
Emandes Amorim
João França
José Bianco
Joel de Hollanda
Regina Assumpção
João Rocha
Júlio Campos
Lauro Campos
Coutinho Jorge
Renan Calheiros

EMENDA No 18 • PLEN
Art. 1° - Dê-se ao inciso I, do artigo 201, do Substitutivo da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a seguinte redação:
Artigo 201 ..........................................................••..•.........•-.-•• ,....-:-.: ..... ,.::.-........... .
••·••••••••••••••••••••••uo•••••••••••••"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;-;-•••••••••••••••••••••••••••••••••

I • cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade
avançada.

Art. 2°- Dê-se ao§ 100, do Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, a seguinte redação:
Artigo 201 ........................................... ,; ............ ,. .•. .- .......... ,.,.,_, __ ''"···'·:-.:.-o .......... :.. :
··················-··········'"·-·····--···-~·-·.·.-.,:·~';'"..éi::':"rl"offi"".~;;·.~---···············--~····························-·

§ 1 O - Lei disporá sobre o seguro de acidentes do trabalho,
operado, concorrentemente, pela previdência social e pelas
seguradoras privadas.

JUSTIFICATNA
A presente emenda tem por objetivo, fundamentatniente, flexibililizar o monopólio
estatal do seguro de acidentes do trabalho.
Essa flexibilização, todavia, não alija o Estado, através da Previdência Social, de
operar com o seguro de acidentes do trabalho. Continuará operando com o
seguro concorrentemente com as seguradoras privadas.

Agosto 1997
.h.NAIS DO SENADO FEDERAL
485
~----------~=-=-====~==~~=-~--~=-========~~-~

O·§ 10", do Substitutivo da CCJC, remete à legislação intra-constitucional a
regulamentação da "participação do regime geral da previdência e do seguro
privado na cobertura do risco de acidente do trabalho".
Não obstante, com a redação dada ao caput do artigo 201, combinado com o
inciso I do substitutivo, mantém-se, ao que pareq;J, a responsabilidade exclusiva
da previdência social pública quanto ao seguro de acidentes de trabalho,
restando à iniciativa privada operar apenas complementarmente.
Na proposta de flexibilização do monopólio estatal, busca-se, basicamente,
reverter o atual quadro em que o Brasil situa-se, disparadamente, como campeão
mundial em acidentes do trabalho.
Essa flexibilização do monopólio não retira, entretanto, os demais direitos do
trabalhador e seus dependentes, como a pensão, cujos benefícios independem da
natureza dos eventos que os geram.
O Senador José lgnácio, em Sida emenda n° 59, não acolhida na CCJC, menciona
os números coligidos pela própria Previdência Social que registram a ocorrência,
em 1995, de 424.137 acidentes, dos quais 3.967 foram fatais. E compara o Brasil
com outros países desenvolvidos quanto às vítimas fatais em 1995:
Brasil
Alemanha
Estados Unidos
Japão
França
Canadá
Inglaterra

3.967 mortes
2.840 mortes
2.820 mortes
2.250 mortes
1.060 mortes
660 mortes
250 mortes

O exercício saudável da competição na operação do seguro trará os seguintes
benefícios, entre outros:
1. Forçará a prevenção de acidentes do trabalho pela formulação atuarial risco a
risco.
2. Propiciará ao trabalhador e/ ou a seus beneficiários indenizações em casos de
invalidez permanente ou morte.
3. Desonerará a previdência social de ônus de diárias de inatividade.
4. Desonerará o SUS - Sistema Único de Saúde - das despesas médicohospitalares.
5. A questão, melhor tratada, reduzirá o chamado CUSTO-BRASIL.
É bom reg1strar que as seguradoras privadas são fiscalizadas pela SUSEP quanto
ao desempenho econômico-financeiro e, também, no que tange ao resgate de
suas obrigações.

Adema1s, a legislação ordinária disciplinará a operacionalização do seguro de
acidentes do trabalho pela previdência social e pelas seguradoras pnvadas.
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:-or fim, cabe assmalar que a obrigatoriedade da con(mtacão do seguro está
":·loit•:!Gda no inciso XXVIII, daBTtigo 7°, da ConsntUJç.áo f'e<-i<?rar.

Sala das Sessões, ern 13 de agosto de 1997.
Gilberto Miranda
Hugo Napoleão
Jader Barbalho
José Roberto Arruda
LevyDias
Valrnir C;:~mpd0
Romeu T:Jma
.7oe1 ~I! J-I0Hand:1
.r ~:tk· c~:npo~
., :la!'i Pinheiro
•!-ello P:rrga

( ~:.rl0s B~:rra

João França
Lucfdío Portella

Leomar Quintanilha
Renan Calheiros
Sebastião Rocha
José Agripino
Marluce Pinto
Coutinho Jorg"=
João R0eha
Casildo Maldaner
Júnia Marise
José Ignácio Ferr'!Ir~.
Mauro M.ira.nóa
Elcio A!vnrcs
Carlos Fat~cr:mío

EMENDA No 19 · PLEN

1"

!Jê-se ao inciso I do § 7° do art. 20 I, com a redação dada pelo art.
da emenda substitutiva, a seguinte redação:

"trinta e cinco anos d<; contribuição, se homem, e trinta. se mulher,
com a concessão do beneficio condicionada a critérios que considerem,
simultaneamente, a idade e remuneração do segurado. conforme dispuser a
lei: ..
JUSTIFICAÇÃO
O sistema previdenciário é onde se deve realizar n principio de
equidade com maior clareza. Assim, se considerarmos correta a fixação de
uma idade mínima, essa deve ser inversan1ente proporcional à renda do
segurado, pois é sabido que às menores remunerações correspondem
mawr desgaste da força de trabalho e maiores necessidades de
~ubsistencia. Por isso, confiamos no acolhimento desta subemenda.
Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997.

.r ..
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José Eduardo Outra
Júlio Campos
Lúcio Alcântara
Roberto Requião
Casildo Maldaner
Esperidião Amin
Antonio Carlos Valadares
Bello Parga
José Fogaça
OsmarDias
Lauro Campos
Júnia Marise
Ademir Andrade
Ronaldo Cunha Lima
Marina Silva

RomeuTuma
José Bianco
Emília Fernandes
Emandes Amorim
Regina Assumpção
José Alves
Flaviano Melo
Jefferson Péres
Roberto Freire
LevyDias
Vilson Kleinübing
Gilberto. Miranda
Ney s·~âSsuna
Artur da Távola
Renan Calheiros

EMENDA No 20- PLEN

Dê-se ao art. 249 a seguinte redação, suprimindo-se, em
conseqüência, o art. 250.
"Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de
benefícios de assistência social. inclusive renda minima de
cidadania. em adição aos recursos do orçamento da seguridade
social, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão constituir fundos integrados por bens, direitos e ativos de
qualquer natureza, mediante lei específica. que disporá sobre a
lléltureza e a administração desses fundos".
JUSTIFICAÇÃO

É inegável que essa reforma não toma por referência o
conceito de seguridade social, inscrito na Constituição. Nesse
sentido, procurando reafirmá-lo, propomos que a boa idéia do
fundo ora proposto seja modificada. para que esse acervo
patrimonial, que pertence a todos os brasileiros, seja destinado à
cobertura de benefícios assistenciais, especialmente renda mínima
de cidadania, na forma que a legislação infraconstitucional
dispuser, o que cumpriria dois objetivos: dar maior abrangência
para o fundo, o que é medida de justiça social e viabilizar
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mecanismos de incorporação ativa dos cidadãos à vida do País, 1
sem o que a democracia seria apenas formal;

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997.
Ademir Andrade
Eduardo Suplicy
Emandes Amorim
Otoniel Machado
Marina Silva
Júnia Marise
Odacir Soares
Jefferson Péres
Benedita da Silva
Jo~é Eduardo Dutra
Rarnez Tebet
João Rocha
Abdias Nascimento
Lauro Campos
José Agripino
Roberto Requião
Couúnho Jorl!;e

Roberto Freire
Mauro Miranda
Gerson Camata
Valmir Campelo
Regina Assumpção
Guilherme Palmeira
João França
Marluce Pinto
Casildo Maldaner
RomeuTuma
RomeroJucá
Onofre Quinan
Júlio Campos
Jonas Pinheiro
Sebastião Rocha
Antonio Carlos Valadarcs
José Alves

EMENDA No 21 - PLEN

Acrescente-se o seguinte artigo no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias:
Art.
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir ou manter regime de previdência pelo exercício de mandato
eleitov, bem como contribuir direta ou indiretamente, a qualquer título, para o
seu custeio.
Parágrafo único Fica éxtinto o Instituto de Previdência dos Congressistas
-IPC, criado pela Lei n. 4.284, de 20 de novembro de 1963 e regido pela Lei n.
7.087, de 29 de dezembro de 1982, sendo sucedido, nos termos da lei que

dispuser sobre sua liquidação, em todos os direitos e obrigações, pela União,
por intermédio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os quais
assum1rao, mediante recursos orçamentários próprios, a concessão e
manutenção dos benefícios, preservados os direitos adquiridos e assegurado,
alternativamente, o ressarcimento de contribuições recolhidas pelos segurados,
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atualizadas monetariamente, mês a mês, pelos índices de remuneração das
cadernetas de poupança, até sessenta dias após a data da liquidação.
JUSTIFICAÇÃO
O argumento central em todo o debate sobre a reforma da Previdência
tem sido o de acabar com distorções e privilégios. Efetivamente, não estará o
Congresso Nacional dando o melhor exemplo, se "não cortar na própria came".
Com que autoridade poderão os parlamentares denunciar abusos, se não
demonstram que são capazes de abolir o regime especial de aposentadoria, em
decorrência do mandato eletivo? Como podem introduzir como requisitos a
combinação de idade mínima de 60 anos e 35 de contribuição, se deputados e
senadores tornam-se "pensionistas" com idade mínima de 50 anos e apenas 8
de contribuição? Valeria, em sentido contrário, a regra do ditado popular:
"farinha pouca, meu pirão primeiro"?
Note-se que essa emenda é apenas uma restauração da proposição
original oferecida à consideração do Congresso Nacional pelo Presidente da
República.
A extinção do IPC, por sua vez, é corolário do acatamento da emenda.
Atente-se para o fato de que, tal como posta, a emenda resguarda os direitos
adquiridos e as expectativas de direito, tendo em conta que, no caso dos
parlamentares. na condição de segurados obrigatórios, contribuíram
compulsoriamente com a manutenção do IPC. De sua extinção derivarão,
certamente, as das caixas previdencíárias de igual natureza mantidas pelos
demais entes político-administrativos.
Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997.
José Eduardo Outra
Sebastião Rocha
Eduardo Suplicy
José Alves
Lucio Alcântara
Emília Fernandes
Ronaldo Cunha Lima
Júnia Marise
Artur da Távola
José Fogaça
Ernandes Amorim
Júlio Campos

BelloParga
Roberto Requião
OsmarDias
JoséBianco
Abdias Nascimento
Antonio Carlos Valadares
Casildo Maldaner
Benedita da Silva
Carlos Wilson
Roberto Freire
Gilberto Miranda
Marina Silva

Lauro Campos
Ademoir Andrade
RomeuTuma
Flaviano Melo
RenanCalheiros
Vilson Kleinübing
Regina Assumpção
Ney Suassuna
LevyDias
Esperidião Arnin
Jefferson Péres
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em discussão, em conjunto, as propostas e as
emendas.

tempo de serviço pelo conceito de aposentadoria por
tempo de contribuição; de dar ênfase ao chamado
equilíbrio financeiro e atuarial, exigências tfpicas do

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.

seguro social.
Deve-se recordar que, no inicio das discussões
na Câmara. dos Deputados, as duas grandes centrais, a Força Sindical e a CUT, pronunciaram-se de
forma inequívoca pelo conceito de tempo de serviço
e não por tempo de contribuição.
Havia, do ponto de vista da sociedade, uma
movimentação muito grande em torno da suspeita
de que se tentava privatizar a Previdência; passar
do conceito de seguridade social para o de seguro
social a fim de exatamente fortalecer no País uma
previdência privada nas mãos das grandes instituições financeiras. Era uma denúncia que se estava
avolumando quando, em detenninado momento,
·se processaram negociações, por intermédio das
centrais sindicais, e se tentaram acordos que dasviaram os rumos, possibilitando que, naquele momente, o Governo retomasse à ofensiva pela midia. Utilizando-se de estatísticas falsas e de uma
argumentação que tinha e tem na palavra-chave
"privilégio" o centro de sua campanha contra os direitos previdenciários dos trabalhadores, estabelecidos na Constituição de 88, o Governo logrou
aprovar, na Câmara dos Deputados, a substituição
do conceito de aposentadoria por tempo de serviço por tempo de contribuição.
Mesmo assim, na Câmara dos Deputados, foi
mantido o teto de dez salários mlnimos e os principais direitos dos servidores públicos.
O Governo, derrotado na Câmara nos principais pontos de sua proposta de •reforma• da Previdência, procura agora, com o Substitutivo do Senador Beni Veras, retomar à sua proposta original.
Prossegue, por intermédio de uma mfdia que lhe é
serviçal, na campanha contra os "privilégios•.
Volta-se contra o fato de o servidor público se
aposentar recebendo proventos integrais, ganhando,
na inatividade, corno se estivesse no serviço ativo,
conquista de alta relevância, pois as despesas daqueles que se aposentam não se reduzem. Ao contrário, corno regra, as despesas com a saúde, especialmente com a compra de medicamentos, são quase que inevitáveis na velhice.
. __ Na campanha contra os "privilégios", os servidores públicos são comparados com os trabalhadores do setor privadó, do regime geral da Previdência, cuja contribuição máxima é feita aplicando-se
a ali quota de 11 "'o sobre o salário de contribuição

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. ExA para discutir.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Governo, através da
grande mídia, tem colocado que as refonnas são necessárias para manter a estabilidade da moeda, e
que sem elas o Plano Real está fadado ao insucesso.
Argumenta também a propaganda oficial que é
necessário eliminar privilégios, como, por exemplo, o
fato de os servidores públicos inativos serem beneficiados pela chamada paridade, isto é, terem os seus
proventos revistos na mesma proporção e na mesma data. sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos ~nativos os benefícios e vantagens concedidas aos que ainda não se aposentaram.
Sobre o primeiro argumento, tão alardeado nos
meios de comunicação, ele é do tipo daquele que dizia que a eliminação do défiCit público é condição
essencial para combater a inflação. Hoje 0 déficit público é da ordem de R$28,3 bilhões, e a inflação
anual não chega aos 10%.
Não há um só argumento que demonstre que 0
sucesso do Plano Real dependa de eventual redução de despesas a serem alcançadas com a aprovação das refonnas da Previdência e Administrativa.
Quanto à eliminação de privilégios, 0 que realmente pretende o Governo é destruir a previdência
pública, privatizando-a, para estabelecer a previdência privada nas mãos dos grandes bancos e instituições financeiras. Para isso, a essência da proposta
do Governo está na substituição do conceito de seguridade social da Constituição de 1988. Um conceito amplo, em que a sociedade no seu conjunto se
responsabiliza, coletivamente, pela perda da capacidade laborativa, seja por velhice, seja por doença,
por outro conceito, o conceito de seguro social, pelo
qual só receberá o benefício quem pagar; quem não
pagar não o receberá. É a concepção de que cabe
ao indivíduo, e tão-somente a ele, a sua sustentação
em períodos de infortúnio e velhice:
lsso explica a necessidade imperiosa do Govemo de mudar o conceito de aposentadoria por
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correspondente a, no máximo, dez salários mínimos,
enquanto que os servidores públicos contribuem
com uma alíquota média de 11,5% soore o total de
suaremuneração.
A gestão quadripartite da Previdência Social,
aprovada pela Câmara dos Deputados, não figura no
Substitutivo do Senador Beni Veras.
O acidente de trabalho foi privatizado, tendo o
Substitutivo do Senador Beni Veras garantido a sua
exploração pelas seguradoras.
É extinta a aposentadoria por tempo de serviço, mantendo-se apenas a aposentadoria por tempo
de contribuição. São os assalariados. princioalmenté
os de baixa qualificação, que iloie jé têm grandes dificuldades para se apozentar pof tempo de sel'liço,
os mais prejudicados c::m a :;;uo::tituição rJa aoosentadoria por tempo de serviço pela de comribuição.
Provavelmente, a maioria desses assalariados, submetidos a uma das mais altas taxas de rotatividade
de mão-de-obra no País, não vão conseguir se aposentar.
O substitutivo estabelece que os trabalhadores
do setor privado se aposentem obedecendo, ao
mesmo tempo, a dois requisitos: 35 anos de contribuição e idade mínima de 60 anos. se homem, e 30
de contribuição e 50 de idade, se mulher.
Uma das grandes conquistas da Assembléia Nacional Constituinte foi o valor inicial da
aposentadoria, calculado com base na média
dos 36 últimos salários de contribuição, corrigi·
dos, monetariamente, mês a mês. Pois bem, isso
não se vê no atual Substitutivo, podendo-se,
agora, se prever 60 meses ou mais, conforme já
proposto, publicamente, pelo Sr. Ministro Reinhold Stephanes, como base da média a ser retirada para cálculo da aposentadoria. Para os que
já estão no sistema mas ainda não completaram
todos cs requisitos para se aposentar, de acordo
com a atual Constituição, o Substitutivo estabelece regras de transição: idade mínima de 53
anos se homem e 48 anos se mulher, penalizando exatamente os que começaram a trabalhar
mais cedo, que são os trabalhadores e servidores com baixa renda. Para os que já estão no
sistema, está previsto um acréscimo de 20% no
tempo que falta para atingir os 35 anos se homem ou 30 anos se mulher, de contribuição, se
a aposentadoria for com prove11IOs integfais. É
mantida para esses trabalhadores e sertidores a
aposentadoria proporcional, mas se exige um

acréscimode40%aotempoquelalt.
ou25anosdetempodecontribuiçãc
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Estou fazendo questão de ''" · ;, t;:;::t:) -·. ;·:;:peito desse assunto em função de (i-C não está tem
claro para a sociedade, para a pot'.'liação, os princípios que estão norteando o Substítutivo Beni Veras.
No nosso entendimento, não está sendo divuiqado
suficientemente para todos os trabalhadores do
País. Só dessa maneira é que podemos compreender, pois há uma condição quase de inércia
dos trabalhadores, praticamente hipnotizados pelo
Governo, e esses trabalhadores não têm reagido à
altura do transtorno que está sendo causado ' :os
trabalhadores com essa reforma da Previdência
Social. Então, isso estou atribuindo à falta de uma
divulgação mais efetiva a respeito do t:;xm do
Substitutivo Beni Veras. É claro qn~ o S.:>nador
Beni Veras tentou, ·esforçou~se para encon••ar um
consenso- entre os Senadores -,-, sobreiudo, o
apoio do Governo para determir.a.:las propostas
que estavam sendo reivindicadas por um segmento importante do Plenário do Senado fnderd. E
apresentou talvez o substitutivo possível para ser
aprovado, mas, no meu entendimento, não é o
substítutivo ideal para o nosso País, onde há uma
dificuldade extrema para se comprovar tempo de
contribuição, haja vista que, muitas vezes, a culpa
não está no empregado, mas, sim, no próprio empregador que recolhe muitas vezes a ccntribuição
e não repassa ao órgão oficial do Governo. Então,
acredito que temos que encontrar uma saída para
resguardar o direito dessas pessoas que trabalham e que, eventualmente, sobretudo nessas regras de transição, já fenf:lam exercido determinada
função no setor privado e não tenham condições
de comprovar que contribuíram durante determinado período. Agora, pelas novas regras, lhes será
exigida a comprovação da contribuição à Previdência Social. Então, em função disso, gostaria de
fazer um outro questionamento com relação ao
Substitutivo Beni Varas. É sobre o § a• do art. 40,
que diz o seguinte:
"§ a• A lei disporá sobre a concessão
do beneffcio da pensão por morte."
Ou seja, transfere para uma lei ordinária os critérios para a concessão do benefício da pensão por
morte, que será proporcional à remuneração ou proventos do servidor falecido; ou seja, ao aposentarse, o servidor, se ultrapassar R$1.200,00 de remuneração, já vai receber proventos proporcionais
numa escala correspondendo a até 70% do valor
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que lhe e devido pelo Governo. Por exemplo, o servidcr tem um salário na ativa de R$7.000,00 e se
aposenta com R$4.900,00; ao falecer, o beneficiário
do. p.,;nsáo poderá ter ainda esse valor reduzido por
critérios que não estão claros na emenda e que vão
ser estabelecidos por lei.
Ou seja, isso, no nosso entendimento, não é
justo, porque esse Governo, que tentou eliminar o
pagamento conjunto de aposentadoria com pensão
para as pessoas que a elas fazem jus, agora tenta
também estabelecer um valor menor para as pensões dos servidores. Também lá no art. 201, que fala
sobre o regime geral de previdência, está estabelecida da mesma forma. Então, achamos que não é correto, que o valor da pensão tem que ser semelhante
ao valor da aposentadoria, não pode mais haver redução no valor da pensão depois da morte do servidor ou do aposentado, haja vista que ele já estava
recebendo proporcionalmente ao valor que lhe era
devido na ativa.
Enlão, acho que precisa ser feita uma correção
nesse texto. Em função disso, estamos apresentando emendas para que se possa preservar o direito
sobn!tudo das pessoas que recebem proventos de
pensão neste País.
Então, Sr. Presidente, concluo esta minha
participação no debate sobre a reforma da Presidência dizendo que, embora acredite que o Senador Beni Veras usou de boa-fé ao elaborar o seu
parecer e que se esforçou para apresentar o texto
passivei, no meu entendimento, esse não é o texto
ideal para o nosso Pais e por lsso vamos nos posicionar contra a aprovação do parecer Beni Veras,
apresentando, inclusive, algumas emendas que
espero que o Plenário do Senado possa aprovar
durante a apreciação da proposta de emenda que
estamos debatendo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bioco/PSB-SE. Para discutir o projeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores:
No momento em que esta Casa se debruça
sobre a proposta de Emenda à Constituição nº 33,
de 1996, que trata do Sistema de Previdência Social e dá outras providências, cabe à Bancada das

~
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Oposições lecer alguns comentários, principalmente
fazendo referência às principais alterações do texto
que veio da Câmara dos Deputados, objeto de alteração, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, através do Parecer do Senador Beni Veras,
onde algumas emendas, inclusive de nossa autoria,
foram acatadas e outras tantas foram derrubadas.
Para melhor instruir a discussão da
matéria, considero fundamental fazer a leitura de alguns dispositivos que participam do
novo documento da Previdência Social. Primeiro, o Parecer Beni Veras nega a diretriz
da criação de um único regime prevídenciário básico, de caráter público e compulsório,
que contemple trabalhadores da iniciativa
privada, empresários e autõnomos e os servidores públicos (civis e militares);
- a desconsideração do arcabouço institucional da seguridade social, como conjunto sistêmico, destinado à realização do bemestar e da justiça social, envolvendo ações
integradas relativas à saúde, à previdência e
à assistência social;
- afinnação dos principias de "tempo
de contribuição", em substituição a "tempo
de serviço" corno critério de definição do período de carência necessário à aquisição do
benefício; e idade mfnima para aposentadoria como requisito adicional;
- priorização da discussão de dispêndios previdenciários, sobre o custeio da seguridade social;
- abandono da perspectiva de constituição de um sistema de previdência complementar, facultativo/universal, de caráter público.
Sr. Presidente, se V. Ex8 me permitir, mudarei de lugar, para que eu possa falar melhor no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Peço desculpas a V. Ex1 , mas o Governador
está no plenário e o tumulto não é nem dos Senadores.
V. Ex4 com a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
Obrigado, Sr. Presidente.
Continuando:
- desconstttucionalização, na máxima
medida possível, do tema "previdência", para
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que fosse evitada a auto-aplicabilidade; remissão para lei complementar de tudo quanto possa afetar a capacidade de custeio e
para lei ordinária de tudo quanto possa posteriormente ser alterado, para diminuir vantagens dos beneffcios.
Salário-famllia: o substitutivo da CCJ
segue o texto aprovado na Câmara, que
propõe uma alteração na normalização básica do salário-mfnimo. Esse, como se sabe,
é beneffcio previdenciário previsto no art. 72,
inciso X da Constituição, garantido sem restrições. Pretende-se que o mesmo seja assegurado apenas aos trabalhadores 'de baixa renda, nos termos da lei'. O salário-famflia deveria ser beneffcio assistencial e não
previdenciário; não se pode afirmar que as
alterações propiciariam uma polftica de elevação do salário-famllia como fator de diferenciação de remuneração básica não-previdenciária.

A idade mínima de ingresso no mercado de trabalho: foi acatada emenda do Senador José Eduardo Outra que eleva para
dezasseis anos a idade mínima de ingresso
no mercado de trabalho, salvo na condição
de aprendiz, que também foi elevada para
quatorze anos. Essa emenda minimiza o impacto da iniqüidade produzida pela nova sistemática que faz com que os que são obrigados a trabalhar mais cedo sustentem a
aposentadoria dos que podem começar a laborar mais tarde.
Serviço público: várias são as modificações propostas, conforme se expõe a
seguir. Registre-se, desde logo, que o caput do art. 40, de acordo com o substitutivo Bení Veras, passa a fazer referência a
um •regime de previdência dos servidores
públicos', que deverá funcionar 'atuarialmente equilibrado'. A intenção aqui, por
certo, é desonerar o Tesouro, consagrando-se a regra de contribuições compulsórias de servidores inativos e pensionistas.
O texto aprovado na Câmara dos Deputados não trata do 'equilíbrio atuarial', dís.põe separadamente sobre as caixas de
Previdência do Executivo, do Judiciário, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas
e mantém tão-somente a expressão 'servidores' para efeito da participação contribu-

tiva. De toda forma, a inclusão dos 'pensionistas•. agora, é uma inovação, sendo certo,
porém, que nas hipóteses de benefícios inferiores a R$1.200,00, aposentados e pensionistas estarão isentos de contribuição'.
Sobre acumulação de proventos de aposentadorias e de remuneração de cargo, emprego ou função pública, o substitutivo do Senador Beni Varas
dispõe:
'veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria como servidor público ou militar, com remuneração decorrente de prestação de serviço público, salvo as
acumulações constitucionalmente autorizadas (2 cargos de professor; um cargo de
professor e mais uin cargo técnico-cientifiCO;
2 cargos de médico; cargo de magistrado
com um de professor; cargo de membro do
Ministério Público com um de professor). Frise-se que o Supremo Tribunal Federal já
tem esposado esse entendimento, mas o
art. 14 da Emenda Substitutiva diz que essa
vedação não se aplica aos casos de reingresso até a promulgação do texto emendado. Porém, o art. 14 acima referido permite,
tão-somente, .::. percepção de uma aposentadoria no se .;.;o _público aos "reingressados'.
Requisitos pao. aposentadoria de
Servidor Público: aqui se dão as principais
alterações na si;;t:c·· ;f\tica de aposentadoria do servidor pú!
., As modificações incidem sobre a ' , ...• :.;;,~at 1 ?ria voluntária.
Suprime-se a aposentao. 1 :a proporcional.
Para que o servidor tenha direito à aposentadoria com proventos ::-. .1grals deve
preencher, concomitantementL .;s seguintes requisitos:

a) Idade ml.,ima (60 anos
mens e 55 para as mulherP!>·I:

era os ho-

"''ii···

b) 35 anos de r.ontribuiçúJ, p&m
mens e 30 anos cif, contribuição J.l:.;·:,•: • '· r ,
lheres;
c) dez an<<> ae efetivo exemício no:; .r·
viço públicro. sendo cinco no cargo que e!\l i
exercendo.
Observações: e:m ralaça.:; r;o ,, . .. ,:; ol,,
Câmara dos Deputados BC(EiSL'··· ::·t.·.l ·
requisitos de idade mfnima e efeti1·. ·· ,;o;-.:•
cio no cargo por cinco .:;nos; quantc : · · ::.c•::r.·
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cia, é substitufdo o conceito de tempo "de
serviço" por tempo "de contribuição", reforçando-se, com isso, o caráter contributivo do
regime previdenciário, introduzido no caput
do art. 40. A emenda prevê mecanismo de
transição que será analisado posteriormente•.
Quanto ao magistério:
•a Câmara dos Deputados manteve o
atual texto constitucional, ressalvada a substituição do conceito de tempo de serviço por
tempo de contribuição. O Substitutivo Bani
Varas propõe que os professores sejam
submetidos a um redutor de cinco anos em
relação à carência contributiva dos demais
servidores públicos civis, desde que tenham
exercido funções de magistério na educação
infantil, no ensino fundamental e no ensino
médio. Há previsão de regra de transição
para aposentadoria proporcional".
Com relação à paridade e revisão dos valores
dos proventos da aposentadoria;
•a Câmara dos Deputados havia
mantido o regime de paridade entre a remuneração da ativa e proventos de aposentadoria, determinando, inclusive, a
extensão aos inativos de beneffcios e
vantagens concedidos aos servidores da
ativa, decorrentes de transformação ou
reclassificação do cargo ou função em
que se deu a aposentadoria. A Câmara
havia ainda podado qualquer possibilidade de "plus• à derradeira remuneração
para efeito de fixação dos valores dos
proventos de aposentadoria. O Substitutivo Beni Veras assegura a paridade somente até o teto de R$1.200,00. Daf em
diante haverá um redutor, para fixação
do provento de aposentadoria, até 70%
da remuneração da ativa, na forma de lei
complementar•.

t, Oposição apresentou várias emendas para
essa aposentadoria fosse integral, sem conseguir nenhum resultado.

(!ll<l

"Os proventos deverào preservar o valor real e ser reajustados na mesma data em
que 5(:o ~ "O< ..essar o reaJuste da remuneração
dos servidores da ativa. No que se refere à
percepção do pensionista por morte do servidor, a integralidade dos proventos foi subs-
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tituída por uma proporcionalidade em face
da remuneração ou proventos.
Nos casos de Parlamentares, magistrados,
membros do Ministério Público e dos Tribunais de
Contas, mantém-se a situação vigente, ou seja, continuam a dispor de caixas previdenciárias. Nesse
sentido, existem emendas da· autoria do Senador
José Eduardo Outra. Os militares continuariam submetidos a regime próprio previsto em lei complementar. Magistrados, membros do Ministério Público e
dos Tribunais de Contas deverão obedecer a regras
gerais do servidores públicos, ressalvadas as peculiaridades.
Quanto a financiamento e custeio, corno já se
teve oportunidade de assinalar, não houve preocupação relativa à reavaliação global das fontes de
sustentação do sistema.
Com relação à vinculação de receitas e CPMF,
em vez de estabelecer uma rigidez na vinculação de
receitas para toda a Seguridade, o relatório Bani Veras trata apenas da tímida vinculação dos recursos
arrecadados sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados para desembolsos com beneffcios previdenciários, e
transforma a CPMF em contribuição permanente.
Sobre esse assunto, Sr. Presidente, haverá um
destaque de nossa autoria, proibindo que a CPMF
continue sendo um instrumento de arrecadação do
Governo Federal, uma vez que ela não cumpriu,
apesar das promessas do Governo, a sua finalidade especifica.
Garantiu o Governo, na época da aprovação
dessa CPMF - o Senado foi um dos sustentáculos
da aprovação dessa CPMF, e eu fui o principal signatário da emenda relativa a essa contribuição que, durante o ano, deveria aparecer medida efetiva
para substitui-la. O Governo, no entanto, não propôs
nenhuma medida efetiva para substituir a referida
contribuição; pelo contrário, retirou da CPMF e do
Ministério da Saúde recursos que deveriam ser pagos pelo Tesouro Nacional. Débitos contrafdos junto
ao FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador- foram
pagos pela CPMF quando deveriam ter sido pagos
pelo Tesouro da União.
Assim, Sr. Presidente, acreditamos que a
CPMF deva ser finalizada em janeiro, porque foi
esse o compromisso assumido pelo Governo Federal quando da sua aprovação. Sua instituição agora
em caráter definitivo significa, a meu ver, com todo o
respeito que tenho pelo Senador Roberto Freire autor da idéia da inclusão no âmbito da Seguridade
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Social, uma falta de criatividade, uma vez que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados já têm propostas que resolvem definitivamente-o problema da
saúde no Brasil.
Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que

é amplo o relatório do Senador Beni Varas que
está sendo analisado pela Bancada das Oposições. Em outra discussão, deverei continuar os demais itens.
O Sr. Roberto Freire- Pennite-me V.Ex- um
aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARESOuço V. Ex- com prazer.
O Sr. Roberto Freire - Apenas para dizer que
realmente loi falta de criatividade minha. A criatividade foi de V. Ex-, quando fez a proposta para a Saúde.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES •
V. Ex•, inclusive, assinou a proposta da CPMF, mas
não assinei a sua, nem vou aprová-la. A essa aHura
dos acontecimentos, Senador Roberto Freire, com
todo o respeito que tenho por V. Ex-, que tem atua·
ção marcante nesta Casa, é um Senador atuante,
progressista, me pennita discordar, pelo menos uma
vez, de V. Ex-.
O Sr. Roberto Freire - Apenas fiz uma homenagem à criatividade de V. Ex-...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARESCriatividade que V. Ex- aprovou.
O Sr. Roberto Freire - Aliás, a criatividade é
minha. E felizmente, foi aprovada. Essa idéia não é
nossa, ela tem origem na proposta de imposto único
apresentada por alguns técnicos, e nós, no Governo
Hamar, criamos o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. V. Ex-, com a criatividade para
a área de Saúde, fez; apenas demos continuidade.
É evidente que, se todos estivessem concordando,
não haveria nenhuma discussão, nenhuma polêmica. Gostaria de lembrar que esse é um imposto modemo, mas, lamentavelmente, não está sendo entendido por alguns setores e por aqueles que não
querem mudar o quadro social brasileiro e que entram na discussão mais como inocente útil, massa
de manobra dos que não querem pagar impostos, as
grandes--transaçães financeiras: -É -umimposto progressivo e moderno. Apenas gostaria de esclarecer
esse ponto.
O SR. ANTÓNIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, quero esclarecer ao nobre Senador Roberto Freire que a emenda de iniciativa do Senado

foi inspirada pelo ex-Ministro Jatene, e acho que nenhum de nós sozinho teria condições de apresentar
e aprovar aquela emenda. Foi co_m base na confian. ça que tfnhamos no Ministro de que a CPMF seria
utilizada integralmente na manutenção da Saúde e
de que nesse ínterim- durante o ano - encontraríamos uma solução definitiva, que a aprovamos. E a
criatividade foi tão grande no momento da sua apresentação, no ano de 1995, que não só eu, Antonio
Carlos Valadares, tive oportunidade de assiná-la
como primeiro signatário, mas também o próprio Senador Roberto Freire. Todavia, agora, lamentavelmente, não vou apoiar a CPMF tal como V. Exapresentou na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e que hoje, inclusive, já faz parte do relatório do Senador Beni Varas.
Para o Governo, foi como se algo caís.c;e do
Céu, porque ninguém pediu. No caso da CPMF, na
época, o Ministro Jatene veio aqui implorar a todos
nós; na Comissão de Assuntos Sociais, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aqui no
Plenário. Veio o Governo, por intermédio do Sr. Mi·
nistro da Saúde, implorar a todos nós. E agora, neste momento, ninguém veio pedir nada. Foi uma coisa
que nasceu da vontade do Senador Roberto Freire.
Penso que S. Ex- poderia reservar a criatividade,
que é muito grande, para outras proposições, porque
para esta, lamentavelmen~~· S. Ex- não vai contar
com o meu apoio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Senador Eduardo Suplicy, V.Ex- tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BLOCO/PT-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Apenas,
Sr. Presidente, para registrar que já com as 27 assinaturas requeridas, estou apresentando Proposta de Subemenda à Proposta de Emenda à Constituição ng 33, cujo Relator é o Senador Beni V eras,
no sentido de dar ao art. 249 a seguinte redação,
suprimindo-se, em conseqüência, o art. 250, com
o objetivo de assegurar recursos para _o pagamento de benefícios de assistência social, inclusive
renda mfnima de cidadania: "Em adição aos recursos do Orçamento e da Seguridade Social, a
União, os ·Estados, o Distrito Federai" os Municípios poderão constituir fundos integrados por
bens, direitos e ativos de qualquer natureza me-
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diante lei específica que disporá sobre a natureza e
a administração desses fundos•.
Assim, o fundo proposto pelo Senador Beni Veras poderá incluir, entre os beneffcios a serem objeto
de financiamento, também a renda mínima de cidadania.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Continua em discussão.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a proposta
voHará na próxima sessão deliberativa ordinária de
amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltiem 4:

Discussão, em turno único, do Projeto

de lei do Senado nv 157, de 1996-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que veda a contratação por entes públicos dos serviços que menciona e dá outras providências, tendo Parecer sob nR 240,
de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador José Fogaça. favorável, nos termos de substitutivo
que apresenta.
(Em virtude de adiamento)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa do dia 26 de junho, quando teve a sua
discussão adiada para hoje.
Discussão, em conjunto, do projeto e do substitutivo, em turno único.
Em discussão.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um apelo no sentido de que V.
Ex' acione a campainha, porque este projeto, que,
acredito, tem o consenso da Casa, requer para a
sua aprovação, por se tratar de projeto de lei complementar, pelo menos 41 votos "sim". Então, como
será nominal a votação, é impoi'U!nte que os Srs.
Senadores estejam avisados da necessidade de votar.
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Trata-se de proposição pela qual se pretende vedar por entes públicos serviços de intermediação ou assessoramento que tenham por escopo a liberação de verbas públicas de qualquer
natureza, assim como a obtenção de empréstimos perante estabelecimentos de crédito controlados diretà ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades autárquicas, fundacionais e demais entes da administração indireta.
A motivação da proposição é conhecida. Os
serviços que se pretende sejam proibidos têm
sido fonte de desvios e desvirtuamento da destinação de recursos públicos, dando margem ao
acobertamento, sob o manto inocente da "intermediação ou assessoramento•, de ilícitos diversos: advocacia administrativa, exploração de
prestígio, corrupção, entre outros. Oferecida inicialmente como projeto de lei ordinária, por
orientação da CCJ, a proposição foi convertida
em projeto de lei complementar, tendo em vista
o disposto no art. 165, § 92 , inciso 11, da Constituição. Propôs, outrossim, o Relator da matéria
naquela Comissão, Senador José Fogaça, que a
desobediência à lei, em vez de ensejar crime de
responsabilidade, implicasse enquadramento do
infrator no disposto no art. 10 da Lei n• 8.429, de
2 de junho de 1992, sujeitando-se às penas do
art. 12 do mesmo diploma'legal (suspensão de
direitos políticos, ressarcimento do dano, multiplicado, conforme a extensão e multa). De fato,
ao analisar os arts. 92 , 1O e 11 da referida lei,
pareceu-nos pertinente a aplicação da sanção
proposta em emenda substitutiva, pois nem todos os agentes políticos, aos quais se sujeitariam as contratações que ora se quer impedir,
são passíveis de crime de responsabilidade. Por
tais motivos, recomendamos a aprovação da matéria, na forma do Substitutivo da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Agradeço a atenção do Relator, Senador José
Fogaça, sobre esta matéria.
Ressalto, Sr. Presidente, que foi durante os trabalhos da Comissão de Orçamento que se detectaram inúmeras ações desse tipo, isto é, algumas empresas estavam intermediando advocacia administrativa, pedindo comissões altas para liberação de
recursos públicos. No ano passado, ainda, o Ministro
da Educação, Paulo Renato Souza, detectou que
havia empresas cobrando comissões de 10%, 20%
ou mais para conseguir a liberação de recursos, que

Agosto 1997

497

ANAIS DO SENADO FEDERAL

poderiam ser da merenda escolar ou outros. Diante
de recursos tão escassos, o fato de haver empresas
de intermediação que cobram comissões altfssimas,
constitui, obviamente, desvio de função, que precisa
ser considerado como ilegal, na forma deste projeto
de lei complementar.
Assim, Sr. Presidente, pediria a V. ExA atenção
no sentido de chamar os Senhores Senadores. Verifico que 72 jâ registraram a sua pre$ença, mas seria
importante que todos viessem a plenário, para votar
não apenas esse item como também os demais que
requerem votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Antes de passar à votação, quero fazer um
apelo aos Srs. Senadores que se encontram em outras dependências da Casa, para que venham ao
plenário levando em conta que a matéria requer votação nominal e que há quorum especffico para sua
aprovação.
Por outro lado, queria fazer um apelo aos
membros da Comissão de Educação que, infelizmente, não se tem reunido e não tem produzido
como era necessário para o bom andamento dos
trabalhos da Casa. O Presidente da Comissão
está adoentado, e não há vice-Presidente eleito.
Estimaria que os membros da Comissão se reunissem hoje ou amanhã no máximo, e elegessem o vice-Presidente, para que possamos dar
um ritmo maior aos trabalhos daquela Comissão,
que não pode ficar sem funcionar porque, repito,
prejudica muito os nossos trabalhos e contribui
para a formação de má imagem do Poder Legislativo.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S,.s e Srs. Senadores, o Projeto de Lei nR 157, de
autoria do Senador Eduardo Suplicy, merece de todos nós a maior atenções. Visa a coibir a intermediação para liberação de recursos, em favor da União,
dos Estado~. dos Municípios, das fundações, das
sociedades de economia mista e de outras instituições. A medida é extremamente louvável, tendo em
vista que já tivemos a oportunidade de apurar, inclu-

sive na chamada CPI dos Precatórios, irregularidades na intermediação de recursos para instituições
públicas, quando é obrigação daqueles que estão
. emprestando, daqueles que estão concedendo os
mútuos, fazê-lo de acordo com a legislação em vigor.
O Senador José Fogaça apresentou substitutivo, afinal aprovado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que, a meu ver, aperfeiçoa o
projeto, tendo em vista que o adapta às caracterfsticas de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. S. ExA chegou a citar a Lei nR 4.595 e demonstrou que há, sob o ponto de vista jurfdico, necessidade de ajustes, que procurou fazer e que foram perfeitamente adotados e assumidos pela própria Comissão.
Nesses termos, venho, também como Lidar do
Partido da Frente Uberal, dizer que estou perfeitamente de acordo com o parecer e recomendo à Bancada o voto favorável ao Projeto de Lei de nR 157, de
autoria do Senador Eduardo Suplicy, nos termos do
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PFL vota "sim".
De acordo com o Regimento, o substitutivo tem
preferência regimental.
..
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PTSE) - A Uderança do Bloco encaminha o voto "sim',
Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-0 Bloco vota 'sim', com o Substitutivo.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- O
PMDB vota 'sim', Sr. Presidente, com o Substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Uder Jader Barbalho, pelo PMDB, vota 'sim'.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-OF)- O PTB,
Sr. Presidente, vota 'sim".
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PTB vota 'sim'.
Os Srs. Senadores já podem votar.
A Mesa será tolerante com o tempo até que
haja o número regimental indispensável à aprovação
do projeto.
(Procede-se à votação.)
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VOTAÇÃO NOMINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 157,
DE 1996- COMPLEMENTAR (SUBSTITUTIVO}
VEDA A CONTRATAÇÃO POR ENTES PÚBUCOS DOS
SERVIÇOS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROV1D~NCIAS.

N' Sessão: 1

Data Inicio: 13/08/1997
Data Fim: 13/08/1997

N° Vot.: 1
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O SR. LEVY DIAS - Sr. Presidente, peço a pa·
lavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos ·Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. LEVY DIAS (PPB-MS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, conforme V.
Exl afirmou, a Comissão de Educação está com a
vice-Presidência vaga, e o nosso Presidente encon·
tra-se com problemas de saúde. Estou dando esta
informação a titulo de contribuição.
São membros titulares da Comissão de Educação os Senadores: Júlio Campos, Hugo Napoleão,
Joel de Hollanda. Elcio Alvares e João Rocha, havendo três cargos vagos do PFL; José Fogaça, Fernando Bezerra, Roberto Requião, Gerson Camata,
José Samey, João França e um cargo vago, do
PMDB; Artur da Távola, Coutinho Jorge, Sérgio Machado, Teotonio Vilela Filho e Bani Veras, do PSDB;
Lauro Campos, Marina Silva, Sebastião Rocha, Abdias Nascimento, do Bloco; e Levy Dias e Leomar
Ouintanilha, do PPB.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, sou
membro da Comissão e parece-me que, pelo Regimento Interno, cabe convocar o Senador mais idoso.
Pela minha relação, o mais idoso é o Senador Lauro
Campos. Não sei se S. Exl se encontra presente
neste plenário. Mas, que se faça esta convocação,
hoje ainda, conforme solicita V. Exl, para que a Comissão de Educação possa se desincumbir, como
sempre o fez, de suas tarefas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Peço ao Senador Hugo Napoleão que faça as indicações que cabe ao PFL na Comissão de Educação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presidente, promoverei as indicações. O único esclarecimento que gostaria de prestar é que, como pelo
Regimento cada Senador é titular de duas Comissões, foram preenchidas todas as Comissões de acordo com as preferências dos Srs. Senadores, e houve uma vaga na Comissão de Educação e outra na
Comissão de Assuntos Sociais.
Terei que consultar novamente a Bancada para
verificar quais Senadores gostariam de participar de
uma terceira Comissão, se a Mesa entender que
isso é possível.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em caso assim, a Mesa não pode proibir que o Senador participe de três comissões. O importante é
que a Co!f1issão funcione; é mais importante do que
não ter um membro ou cumprir o Regimento, de certa forma.
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Faço um apelo ao Senador Levy Dias que,
apesar de não ser o mais velho, é o mais antigo dos
Parlamentares, para que convoque a Comissão de
Educação para escolher o vice-Presidente.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presidente, se V. Exl me permite um esclarecimento,
desejo apenas aduzir ao que vinha dizendo que também ficamos na eventualidade de ceder uma vaga
para o PTB, que é o Partido que tem direito à indicação do vice-Presidente da Comissão. Por isso, até o
momento não havíamos feito o preenchimento. Vamos acatar a decisão da Mesa e, sem dúvida nenhuma, tomar as providências para que, já na próxima
semana, o quadro esteja completo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Agradeço muito a V. Exl.
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- É sobre o mesmo assunto?
O SR. VALMIR CAMPELO- É sobre o mesmo
assunto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. Exl a palavra.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.. Presidente, a
vice-Presidência da Comissão de Educação realmente coube ao meu Partido_,_ pela composição dos
membros da Comissão. Entretanto, por ter havido
essa acumulação, como foi tão bem esclarecido pelo
nobre Senador Hugo Napoleão, estamos dispostos
a, até a próxima semana, ouvindo e cumprindo a determinação de V. Exl, encaminhar um nome para a
vice-Presidência daquela Comissão, que passará a
funcionar a todo vapor.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Agradeço a V. Exl. A indicação de V. Exl até seria
boa, embora muito temporária.
A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. LEVY DIAS - Sr. Presidente, apenas
para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra a Senadora Marina Silva, posteriormente, V. Exl.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, sugiro aos membros da Comissão que amanhã, às 1O
horas, já possamos fazer a reunião e escolher o
vice-Presidente. Assim, já se dá praticidade aos encaminhamentos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A sugestão de V. Exl já foi aceita pela Comissão.

Amanhã, às 10 horas, a Comissão, presidida pelo
Senador Levy Dias, escolherá o vice-Presidente.
O SR. LEVY DIAS- Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
O art. 88 do Regimento Interno, no seu § 29,
estabelece que cabe ao mais idoso convocar essa
reunião. O mais idoso é o Senador Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Como o mais idoso não estava no plenário, coloquei o mais experiente. Mas, Senador Lauro Campos, peço a V. Ex' a gentileza de convocar para
amanhã a reunião da Comissão de Educação e presidir a eleição do vice-Presidente.
O SR. LEVY DIAS - Muito agradecido, Sr. Presidente. •
O SR. LAURO CAMPOS - Como o menos jovem da Comissão, convoco os demais membros a
comparecerem amanhã, às 1O horas, para a eleição
do vice-Presidente da Comissão, que será escolhido
entre os Pares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Agradeço a V. Ex'. Já determinei à Secretaria Geral da Mesa que tome as providências burocráticas
para a convocação dos membros da Comissão, solicitando ao Senador Hugo Napoleão que faça a indicação ainda hoje.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
Tem V. Ex' a palavra.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para um
esclarecimento) -Sr. Presidente, estamos indicando
os Senadores Romero Jucá e Romeu Tuma. Com
isso, está cumprida a tarefa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Vamos fazer a apuração, tendo em vista que todos
os Senadores já votaram.
Votaram SIM 72 Senadores; NÃO, O.
Não houve abstenção.
Total de votos: 72
Aprovado por unanimidade.
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de redigiro vencido para o turno suplementar.

É o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA N2 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
NR 157, DE 1996-COMPLEMENTAR
Prolbe os atoa administrativos de
gestão que menciona e dá outras providénciaa.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Na execução financeira e orçamentária
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são vedados atos de gestão que tenham por
objeto a contrata(:ão ou o pagamento de serviços
destinados à prestação de consultoria, assessoramanto ou qualquer outra forma de intermediação na
liberação de verbas públicas.
Parágrafo único. A proibição estabelecida neste artigo aplica-se também às entidades das administrações fundacional e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 29 A infração do disposto nesta lei constitui
ato de improbidade administrativa do tipo definido no
art. 10 da Lei n2 8.429, de 2 de junho de 1992, sujeitando-se o infrator às cominações estabelecidas no
inciso 11 do art. 12 da mesma lei.
Art. 3R Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- As matérias constantes dos Itens nRs 5 e 6 da Ordem do Dia da presente sessão, nos tennos do art.
383 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas
em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências
necessárias, a fim de ser respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão t~forma-se em secreta às
17h02min e volta a ser pública às 17h20min.)

SÃO OS SEGUINTES OS ITENS APRECIADOS EM SESSÃO SECRETA:

-s-

MENSAGEM N 2 125, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n2 125, de
1997 (nR 759/97, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
BaMul Athull Netto, Ministro de Segunda
Classe do Cuf!dro Especial da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Cameroun.

-&MENSAGEM N° 129, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e De-
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hsa Nacional sobre a Mensagem n2 129, de
1997 (n2 812/97, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Luciano Ozorio Rosa, Ministro de Primeira
Classe do Quadro Permanente da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Hungria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A sessão volta a ser pública a partir deste momento.
Esgotada a matéria constante da Ordem do
Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Cartos Patrocínio.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 570, DE 1997
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 336, alínea b, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Ofício
•s• n" 58, de 1997, do Banco Central do Brasil, relativo à solicitação do Governo do Estado do Rio
Grande do Sul para a emissão de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul LFTRS, cujos recursos serão destinados ao giro da
dívida mobifiária vencível no segundo semestre de
1997. A matéria foi aprovada na sessão ordinária da
Comissão de Assuntos Económicos do dia 12 do
corrente, estando, portanto, perfeitamente instruída,
e sua urgência se justifica tendo em vista que parte
dessa dívida vence no próximo dia 15.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997.- Jáder Barbalho - Osmar Dias - Valmlr campelo Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Há processos iguais a este do Estado do Rio Grande do Sul, que pedem tramitação urgente, hoje, conforme foi acordado pelos Líderes de Partidos. Assim,
também o do Rio Grande do Sul poderá ser votado
hoje.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Projeto de Resolução n2 93, de 1997, que autoriza a elevação temporária dos limites de endivida-

mento do Estado do Rio Grande do Sul, para que
possa emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Estado, destinando-se os recursos ao
giro de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão.
Em discussão a matéria em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Cartos Patrocínio.
É lido o seguinte
PARECER Nil401, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n" 93, de 1997. · ·
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nQ 93, de 1997, que autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado do Rio Grande do Sul para que
possa emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro Nacional do Estado do Rio
Grande do Sul - LFTRS, destinando-se os recursos
ao giro de sua dfvida mobiliária com vencimento no
segundo semestre de 1997.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto
de 1997.- Antonio C8rios Magalhães, Presidente.
Júnia Marise, Relatara. Carlos Patrocínio - Luci·
dlo Portella.
ANEXO AO PARECER N2 401, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
· eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 , de 1997
Autoriza a elevação temporária dos
limites de endividamento do Estado do

Rio Grande do Sul, para que possa emitir,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul - LFTRS, destinando-se
os recursos ao giro de sua divida mobiliárla com vencimento no segundo semestre de 1997.
O Senado Federal, resolve:
Art. 12 É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos tennos da Resolução n2 69, de 1995, do
Senado Federal, a elevar os limites de endividamento e comprometimento previstos na mesma Resolução, para emitir letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul - lFTRS, cujos recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento
no segundo semestre de 1997.
Art. 22 A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos tftulos a serem substituídos, mediante aplica·
ção da Emenda Constitucional nR 3, equivalente à
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida
mobiliária do Estado vencível no segundo semestre
de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das letras Financeiras
do Tesouro- lFT, criadas pelo Decreto-lei n2 2.376,
de 25 de novembro de 1987;
d) Prazo: cinco anos;
e) Valor nominal: R$1 ,00 (SELIC);
f) Caracteristicas dos títulos a serem substituidos:
SELIC
Tftulo

Vencimento

QIJaolidade

531824

15.08-1997

378.766.386.827

531838

15.08-1997

36.116.183.339

531825

15-11-1997

672.079.732.128

531838

15-11-1997

432.596.902.439

g) Previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
SELIC
Colocação Vencimento

Título

Oata.:Base .
15-08-1997

15-08-1997

15-08-2002

531826

17-11-1997

15-11-2002

5318_2A_J.Z:H·1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• .565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
I) autorização Legislativa: leis nRs 6.465, de 15
de dezembro de 1972, e 8.822, de 15 de fevereiro de
1989, e Decreto n2 37.189, de 3 de fevereiro de 1997.
§ 12 A publicação do anúncio do leilão para oferta
dos títulos releridos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias de sua realização.
§. 22 O Govemo do Estado do Rio Grande do
Sul encaminhará ao Senado Federal, para exame da
Comissão de Assuntos Econõmicos, toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao
amparo desta Resolução.
Art. 32 No prazo máximo de catorze dias, após
concluída a operação de emissão dos títulos autorizada nesta Resolução, o Banco Central do Brasil enalminhará ao Senado Federal, para exame na Comissão de Assuntos Econõmicos, todos os registras
de compra e venda dos títulos, até o tomador final.
Art. 42 A autorização concedkla por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos
e setenta dias, contado a partir de sua publicação
Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
o SR. PRESIJEN1E (ArllllnO Carlos Magatlães) 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. (P.ausa.)
Aprovada.
-A matéria 'lai__à. promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)

- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n•
561, de 1997, lido no Expediente, para o Projeto de
Resolução n• 95, que trata de matéria relativa à dívida de Alagoas.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia.,ção da matéria.
ProjetQ__c:je_Besol_yção nº 95, que aprova o terceiro tenno aditivo <;le rerratificação ao contrato de
abertura de crédito celebrado entre o Estado de Ala_goas e a Caixa Económica, em 10/12196, relat1vo ao
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Programa de Apoio à Reestruturação do Ajuste Fiscal dos Estados.
A Presidência esclarece que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
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 redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte
PARECER N2 402, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolu-

çio n• 95, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 95, de 1997, que aprova
o Terceiro Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre o Estado de Afa9oas e a Caixa Económica Federal - CEF,
em 1O de dezembro de 1996, relativo ao Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados e cujos recursos são destinados ao Programa de Desligamento Voluntário- PDV.
de agosto
Sala de Reuniões da Comissão,
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Júnla Marise, Relator- Carlos Patrocínio - Lucrdio Portella.
ANEXO AO PARECER N2 402, DE 1997
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 1997

Aprova o Terceiro Termo Aditivo de
Rerratificação ao Contrato de Abertura de
Crédito celebrado entre o Estado de Alagoas e a Caixa Económica Federal - CEF,
em 10 de dezembro de 1996, relativo ao
Programa de Apoio ,à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal ·dos Estados e cujos re-

_
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cursos são destinados ao Programa de
PDV.

Oesligamer~tQVoluntário-

O Senado Federal resolve:
Art. 12 É aprovado o Terceiro Termo Aditivo de
Rerratificação ao Contrato de Abetura de Crédito celebrado entre o Estado de Alagoas e a Caixa Económica
Federal- CEF, em 10 de dezembro de 1996, relativo
ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
FISCal dos Estados e cujos recursos são destinados ao
Programa de Desligamento Voluntário- PDV.
Art. 22 A operação de que trata o artigo anterior
deverá ter as seguintes condições, devendo o Termo
Adivito ser a elas ajustado:
a) valor: acréscimo de R$ 165.000.000,00
(cento e sessenta e cinco milhões de reais), perfazendo um valor total de crédito de R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);
b) condições de pagamento: parcela única, nos
termos da rolagem global da dívida;
c) encargos financeiros:
- sobre o saldo devedor incidirá encargos fi-·
nanceiros de 2,2402% a.m. (dois inteiros e dois mil,
quatrocentos e dois décimos de milésimos por cento
ao mês), equivalentes, em 10 de dezembro de 1996,
ao custo de captação médio da Caixa Económica Federal - CEF, acrescido de juros de 0,5% a.m. (cinco
décimos por cento ao mês), calculados sobre o saldo
devedor atualizado e capitaiizado mensalmente;
- os encargos serão repactuados trimestralmente com base no último balancete da Caixa Económica Federal- CEF;
-a Caixa Económica Federal - CEF, fará jus a
comissão de abertura de crédito, incidente no ato de
liberação de cada parcela;
d) destinação dos recursos: financiar o prógrama de incentivo à exoneração voluntária para os servidores da administração direta autárquica e fundacional do Estado de Alagoas.
Art. 32 A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 42 A contratação desta operação de crédito
é condicionada ao cumprimento do disposto no art.
42 da Resolução n• 37, de 1997, do Senado Federal,
bem como do encaminhamento ao Senado Federal
da relação dos servidores alcançados pelas autorizações anteriores, devidamente acompanhada da
comprovação de suas respectivas remunerações e
indenizações recebidas.
-Ait. 52 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio carios Magalhães)
-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
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento no
560, de 1997 de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto e Resolução nQ 94, de 1997.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Projeto de Resolução n2 94, de 1997. É Relator
o Senador Jonas Pinheiro.
Autoriza a elevação temporária dos limites de
endividamento do Estado do Mato Grosso, para emi·
tir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Mato Grosso, destinando-se
os recursos à divida mobiliária com vencimento no
segundo semestre de 1997.
Passa-se à discussão dp projeto em turno único.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lida a seguinte
EMENDA N" 1 - PLEN

2•.

Dê-se a alínea a, do art.
do Projeto de Resolução do Senado Federal n• 94, de 1997, a seguinte redação:
a) quantidade: a ser definida na data
de resgate dos títulos a serem substítufdos,
mediante aplicação da Emenda Constitucional n• 3, sem deduções.

JustHicação
A situação financeira do Estado de Mato Grosso é grave, apesar dos enormes esforços empreendidos pelo governo estadual através de redução de
pessoal, corte de salários, liquidação de órgãos públicos e privatização de outros.
Vale ainda ressaltar, o engajamento do Estado
ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste

Fiscal proposto pela União, inclusive, com a assinatura em 11 de julho passado de contrato para refinanciamento total da dívida mobiliária, éuja legalida·
de depende ainda, de aprovação desta Casa, conforme exige a Resolução n° 12197, e aprovação de
suplementação orçamentária para que a União possa emitir trtulos federais e assumir esta dívida.
Essas são razões que fundamentam a rolagem
integral da dívida mobiliária do Estado de Mato
Grosso, já que sua assunção pela União é uma
questão de dias, além de ser procedimento idêntico
ao adotado por esta Casa qua~do examinou casos
similares de outras Unidades da Federação.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. Senador Carlos Bezerra, PMDB - MT.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro,
para emitir parecer.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, a
emenda apresentada neste instante a esta Casa foi
discutida pelo Senador Carlos Bezerra na Comissão. •
A emenda tem por linafidade fazer com que a rola·
gem da dfvida não se limite a 96%, mas que atinja
100%. Dada a situação do Estado do Mato Grosso, o
Banco Central recomendou que a rolagem da dívida do
meu Estado fosse de 100"/o, porque não havia margem
para que se resgatasse titulo por conta do Estado.
Evidentemente, em função da orientação do
Banco Central, somos favoráveis à emenda.
O SR. PRESIOEN1E (Antonio Carlos Magalhães)
- O parecer é favorável. Completada a instrução da
matéria, passa-se à sua imediata apreciaçi.io.
Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejulzo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, contra o voto dos Senadores José
Eduardo Outra e Eduardo Suplicy.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer oferecido a redação final
que será lido pelo Sr. "1 2 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

o

É lido -seguinte
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SOS

PARECER N° 403, DE 1997
COMISSÃO DIRETORA

Redação fmal do
Resolução no 94, de 1997.

Projeto

de

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de
Resolução no 94, de 1997, que autoriza a elevação temporária dos limites de
endividamento do Estado do Mato Grosso para que possa emitir, através de ofenas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFTEMT,
destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no
segundo semestre de 1997.

Sala de Reuniões da Comissão, em '_,
''- de agosto de 1997.

, PRESIDENTE

I

f/~'
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ANEXO AO PARECER N• 403, DE 1997.

Redação final do Projeto de
Resolução n•94, de 1997.

Faço saber que o Senado Federal
aprovou, e eu,
Presidente, nos. tef!!IOS do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte

RESOLUÇÃO
No
, DE 1997

Autoriza a elevação temporária dos
limites de emiividamento do Estado do
Mato Grosso para que possa emitir,
através de ofenas púbiicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do
Mato Grosso- LFTEMT, destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária
com vencimento no· segumio semestre de
1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Estado do Mato Grosso autorizado, nos termos da Resolução n•
69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites de endividamento e
comprometimento previstos na mesma Resolução, para emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFTEMT, cujos recursos serão destinados ao
giro de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.
Art. z• A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem
substituídos. mediante aplicação da Emenda Constitucional n• 3.. sem deduções;
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b) nJOdalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro - LFT,
Decreto-lei no 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:

SELIC
QUANfiDADE

TÍTULO

VENCIMENTO

640365

01.08.1997

385.868

640456

01.08.1997

374.384

640547

01.08.1997

379.508

640639

01.08.1997

384.666

640731

01.08.1997

324.391

640365

15.08.1997

3.335.747

640457

15.08.1997

3.223.572

640547

15.08.1997

4,871.336

640638

15.08.1997

2.533.918

640731

15.08.1997

1.924.909

640364

01.09.1997

1.833.899

640455

01.09.1997

2.047 568

640549

01.09.1997

1.441.418

640640

01.09.1997

1.394.008

640731

01.09.1997

894.434

640365

OLIL1997

393.908

640457

01.11.1997

385.868

640548

Ol.ll.l997

374.384

640639

Ol.ll.1997

379.508

640731

0!.11.1997

384.670

640362

15.ll.l997

3.474.828

640457

15.11.1997

3.335.747

640549

15.1l.l997

3.223.572
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640639

15.11.1997

2.871.336

640730

15.11.1997

2.533.922

640364

.... 01.12.1997

2.212.325

640455

01.12.1997

1.833.899

640546

01.12.1997

2.047.568

640640

01.12.1997

!.44!.418

640731

01.12.1997

!.394.009

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

SELIC
COLOCAÇÃO

VENCIMENTO

TÍTULO

DATA-BASE

0!.08.1997

01.08.1998

640365

01.08.1997

0!.08.1997

01.11.1998

640457

01.08.1997

01.08.1997

01.02.1999

640549

01.08.1997

01.08.1997

01.05.1999

640638

01.08.1997

01.08.1997

01.08.1999

640730

01.08.1997

15.08.1997

15.08.1998

-6210365

15.08.1997

15.08.1997

15.11.1998

640457

15.08.1997

15.08.1997

15.02.1999

640549

15.08.1997

15.08.1997

15.05.1999

640638

15.08.1997

15.08.1997

15.08.1999

640730

15.08.1997

0!.09.1997

0!.09.1998

640365

01.09.1997

0!.09.1997

Ol.l2.1998

640456

01.09.1997

0!.09.1997

01.03.1999

- 640546

01.09.1997

01.09.1997

01.06.1999

640638

01.09.1997

01.09.1997

01.09.1999

640730

01.09.1997

03.11.1997

Ol.ll.l998

640363

03.11.1997

03.11.1997

0!.02.1999

640455

03.11.1997

03.11.!997

01.05.1999

640544

03.11.1997

03.11.1997

0!.08.1999

640636

03.1!.1997

---------

-

Agosto !997

=-="'""===·~09

ANAlliJ?O SEJ'IADO !,;liDEM},

03.11.1997

01.11.1999

640728

03.11.1997

17.1!.1997

15.11.1998

640363

17.11.1997

17.11.1997

15.02.1999

640455

17.11.1997

17.11.1997

15.05.1999

640544

17.11.1997

17.11.1997

15.08.1999

640636

17.11.1997

17.11.1997

15.11.1999

640728

17.11.1997

01.12.1997

01.12.1998

640365

Ol.l2.1997

01.12.1997

01.03.1999

640455

01.12.1997

01.12.1997

01.06.1999

640547

01.12.1997

01.12.1997

01.09.1999

640639

01.12.1997

01.12.1997

01.12.1999

640730

01.12.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos tennos da
Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n• 4.660, de 7 de fevereiro de 1984, e
Decretos n•s 1.605, de 19 de junho de 1989, e 1.564, de 9 de julho de 1997.
§ 1• A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias de sua
realização.
§ 2• O Estado do Mato Grosso encaminhará ao Senado Fed~ral, pata
exame na Comissão de Assuntos Econômicos, toda a documentação referente à oferta
dos títulos emitidos ao amparo desta Resolução.

Art. 3• No prazo máximo de catorze dias, após concluída a operação de
enussao dos títulos autorizada nesta Resolução, o Banco Central do Brasil
encaminhará ao Senado Federal, para exame na Comissão de Assuntos Econômicos,
todos os registres de compra e venda dos títulos, até o tomador final.

Art. 4° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no
prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. s• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-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 (Antonio Car1os Magalhães)
-Em votação o Requerimento n • 559, de 1997,de
urgência para o Projeto de Decreto Legislativo n• 61,
de 1997.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 61, de 1997, da Comissão de Assuntos Económicos, com parecer do Senador Waldeck Omelas, que aprova a programação monetária
relativa ao terceiro trimestre de 1997.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento ela discussão.
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, com o voto contrário do Bloco, traduzido pelo Uder, Senador José Eduardo Outra.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lida a seguinte
PARECER N• 404, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n°61, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 61, de 1997,
que aprova a programação monetária relativa ao terceiro trimestre de 1997.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto
de 1997. - Antonio Carlofi! Magalhães, Presidente
- Carlos Patrocfnio, Relator - Marluce Pinto
Joel de Holanda.
ANEXO AO PARECER N 2 404, DE 1997
Aprova a programação monetária relativa ao terceiro trimestre de 1997.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovada a Programação Monetária
relativa ao terceiro trimestre de 1997, com as metas
indicativas da evolução dos principais agregados
monetários.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- 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.
O Projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se à apreciação do Requerimento n• 563,
de 1997, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Resolução n• 92, de 1997.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação
da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 92, de 1997, cujo Relator é o Senador
Francelina Pereira, que autoriza a elevação temporária dos limites da dívida do Estado de Minas Gerais, para que possa emitir, por intermédio de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro, destinandose os recursos à rolagem de sua dívida mobiliária
com vencimento no segundo semestre de 1997.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento da discussão.
· Em discussão. (Pausa.)
Não_havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

--------------------------------- - - - - - - - - - ---------------------------------
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte
PARECER N° 405, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n 2 92, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 92, de 1997, que autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado de Minas Gerais para que possa
emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais LFTMG, destinando-se os recursos ao giro de sua
dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Júnia Marise, Relatara - Carlos Patroclnio Marluce Pinto - Joel de Hollanda.
ANEXO AO PARECER N2 405, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

N2

,

DE 1997

Autoriza a elevação temporária doa
limites de endividamento do Estado de
Minas Gerais para que possa emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais - LFTMG, destinando-se os recursos
ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado de Minas Gerais autorizado,
nos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado
Federal, a elevar os limites de endividamento e com-

prometimento previstos na mesma Resolução, para
efetivar a operação de crédito autorizada no art. 2º
desta Resolução.
Art. 2° É oo Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Minas Gerais - LFTMG, para giro de
sua dívida mobiliária com vencimento no segundo
semestre de 1997.
Art. 32 A emissãoo deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n2 3, equivalente à
rolagem de 98% (noventa .e oito por cento) da dívida
mobiliária do Estado vencível no segundo semestre
de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n2
2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;
e) valor nominat. R$1,00 (um real) - SELIC;
f) caracterfsticas dos títulos a serem substituídos:
SELIC
Titulo
511824

Quantidade

Vencimento
15-8-97

161.982.570.742

511826

12..9-97

188.539.645.745

511826

12..10-97

240.885.980.783

511824

12..11-97

456.958.481.253

511826

12..12-97

550.693.136.802

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

SELIC
Data-Base

Colocacão

Vencimento

Titulo

15-8-1997

12 -8-2002

511812

15-8-1997

12..9-1997

12 -9-2002

511826

12..9-1997

12 -10-1997

12 -10.2002

511826

12..10-1997

3-11-1997

12 -11-2002

511824

3-11-1997

12 -12-1997

12..12-2002

511826

12-12-1997

~-
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h) fonna de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n• 9.589, de 9 de
junho de 1968, Decreto n• 29.200, de 19 de janeiro
de 1989, e Resolução n• 1.837, de 23 de janeiro de
1989.
§ 1° A publicação do anúncio do leilão para
ofertas dos títulos referidos neste artigo será feita
com antecedência mínima de três dias de sua realização.
§ 2° O Estado de Minas Gerais encaminhará
ao Senado Federal, para exame da Comissão de
Assuntos Econômicos, toda a documentação referente à oferta dos titulas emitidos ao amparo desta
Resolução.
Art. 42 No prazo máximo de catorze dias após
concluída a operação de emissão dos títulos autorizada nesta Resolução, o Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registras
de compra e venda de titulas, até o tomador final.
Art. 52 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 62 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-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. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda, por cinco minutos.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no dia
13 de agosto de 1956, há exatos 41 anos, o então
Deputado Emival Caiado proferiu um discurso na
Câmara dos Deputados que passou para a história
do País. Desse discurso nasceu a transferência da
Capital do Brasil do Aio de Janeiro para Brasília.
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O então Deputado Emival Caiado, à época da
Bancada da UDN de Goiás, foi designado, exalamente em função da grande repercussão desse seu
pronunciamento, como relator do projeto de lei que
havia sido enviado pelo Presidente Juscelino Kubitschek ao Congresso Nacional para a criação da Novacap e a mudança da Capital.
O Deputado Emival Caiado - que conviveu
com V. Ex-, Sr. Presidente, e com alguns dos Srs.
Senadores -, foi Deputado Federal por três legislaturas e Senador da República e está hoje com 79 anos
- graças a Deus, no gozo de ótima saúde -, tora da
vida pública.
Como Senador de Brasflia, gostaria de lembrar
desta tribuna que a mudança da Capital do País efetivamente só começou a ser concretizada com a
aprovação pelo Congresso Nacional da Lei n• 3.273,
chamada Lei Emival Caiado, que, em seu art. 12 , estabelecia que a Capital do Brasil seria transferida no
dia 21 de abril de 1960 para o novo Distrito Federal,
já delimitado no Planalto Central do Pafs.
O Deputado Emival Caiado passou à história
pelo papel relevante que cumpriu na viabilização da
transferência da Capital do Rio de Janeiro para o
Planalto Central.
O Dr. Emival Caiado esteve presente, neste
plenário, como ex-Deputado.e ex-Senador, com toda
a sua humildade, mas também com toda a sua importância histórica, celebrando, com seus amigos e
sua família, 41 anos do histórico discurso que iniciou, de fato, a transferência da Capital do País.
O Deputado Emival Caiado, Relator-Geral do
projeto de lei, foi quem apresentou um substitutivo à
mensagem do Presidente Juscelino Kubitschek e,
pela sua habilidade política, pela negociação que fez
no Congresso, possibilitou a sua aprovação.
Esse registro, Sr. Presidente, parece-me fundamental, não só como uma homenagem ao ex-Deputado e ex-Senador Emival Caiado, mas a todos os
brasileiros que acreditaram, naquela época, na possibilidade de transferência da Capital do Brasil e,
mais do que isso, na possibilidade de que se interiorizasse, a partir de Brasília, o desenvolvimento
econômico brasileiro.
Até os anos 50, o Brasil era demografica e economicamente litorâneo. E foi a partir dessa iniciativa
do Presidente Juscelino Kubistchek e dos Congressistas que aprovaram a Lei Emival Caiado, que o
Brasil se interiorizou, conquistou o seu próprio território.

~A~go':s~to~I9~9~7~--~=~~=~-==AN~:,;;AI~S~D~O~S~E~N~A~DO~FE:;gD~E~RAL~i:,..,.....,,_..,""'"""""""''~'=·~'=====:!:5jl::',3 ~··
Quarenta e um anos depois do histórico 13 de
agosto de 1956, tenho a honra, Sr. Presidente, de vir
a esta tribuna, como Senador por Brasília, para fazer
este registro e esta homenagem ao Dr. Emival Caiado e a todos os pioneiros que possibilitaram a construção de Brasma.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade,
como líder.
O SR. ADEMIR ANDRADE (BLOCO- PSB-PA.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, no início da atuallegislatura, fiz um longo pronunciamento desta tribuna, reivindicando para o Estado do Pará a implantação de uma refinaria da Petrobrás, prevista nos planos de expansão daquela
estatal como a estratégia destinada a ampliar a atuação da empresa para as Regiões Norte e Nordeste
do País.
Naquela ocasião, mencionava as peculiares
condições favoráveis para a implantação da refinaria
no distrito industrial do Município de Barcarena, cujas facilidades de infra-estrutura portuária e proximidade com dois yrandes projetes industriais (Aibrás e
Alunorte) indicavam, naquela época,. como indicam
até hoje, todas as possibilidades para a implantação
do empreendimento.

Acredito ser absolutamente dispensável mencionar as repercussões positivas que tal empreendimento traria para o Estado do Pará em particular e
para a Amazônia em geral, não só no que respeita à
geração de emprego e renda e à verticalização do
setor produtivo local, como no que tange à diversificação de toda a economia da Região Amazónica.
Continuo convencido, como estava há cerca de
dois anos e meio, de que a implantação de uma refinaria da Petrobrás no Estado do Pará transformarsa-ia em um marco de desenvolvimento para a Região Norte. Infelizmente, no entanto, essa tem sido
uma expectativa vaga e, ao que tudo indica, cada
vez mais distante de se tomar realidade ...
A partir da quebra do monopólio estatal do
petróleo e, agora, com a regulamentação da abertura do setor aos investimentos da iniciativa privada, que, como se sabe, em nível mundial, obedece
aos ditames de um verdadeiro cartel de empresas
multinacionais que domina esse mercado, tornouse praticamente inalcançável a concretização desse projeto.

Tem-se notícia, Sr. Presidente, de que o Governo Federal simplesmente afastou a Petrobrás do
projeto de implantação de uma nova refinaria no
· Norte ou Nordeste.
Como se vê, de nada adiantou a pressão política de ·Governadores, Parlamentares e outras Lideranças de expressão nacional, que reivindicavam a implantação da nova refinaria na Região
Norte - como tem sido a nossa pretensão - ou em
algum Estado do Nordeste. O discurso do Governo, que faz eco ao processo de desestatização do
setor, indica agora no sentido de que tais interesses sejam direcionados à atração de investimentos
privados que justifiquem e sejam convincentes
quanto às possibilidades para a implantação do
novo empreendimento.
Essa diretriz, anunciada pelo Governo por intermédio do Ministro de Minas e Energia, Raimundo
Brito, sem dúvida se coloca na contramão do debate
político acerca dos interesses das Regiões Norte ou
Nordeste do País em dinamizar suas economias.
Isto, no entanto, não nos surpreende.•. Infelizmente,
essa parece ser a prática comum desse Governo:
tomar decisões à revelia dos interesses do Pafs e de
seus setores representativos.
O argumento apresentado pelo Ministro, para
afastar definitivamente a Petrobrás do projeto de implantação de uma nova refiharia, indica que não faz
sentido o Governo desencadear uma política de pnvatizações no setor e, ao mesmo tempo, fomentar a
participação da estatal na área de refino. Esta seria
uma justificativa !lté_plausív(i!l,_llãQJosse a contradiçãÓ que a quebra do monopólio estatal do petróleo,
por si só, encerra.
É interessante destacar, Srl's e Srs. Senadores, que o Governo parece mesmo ter uma atitude
discricionária quanto_ aos interesses. _des.envolvimlnitistas doS-EstadOs do Norte e do Nordeste do
País.
Se, por um lado, o Ministério das Minas e Ener_gla sinali.zll, d.e.modo vago e sem consistência, que
o Governo poderá até se dispor a analisar qualquer
projeto da iniciativa privada que venha a ser apresentado quanto à implantação de uma refinaria na
Região Norte, podendo ceder aos interessados, mediante ressarcimento, os estudos de viabilidade técnica e económica já elaborados, por outro lado,
apressa-se em anunciar relevantes investimentos na
Região Centro-Sul do País.
A exemplo dessa discriminação, convém citar o
projeto de implantação de um novo pólo petroquími-
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co paulista, a ser instalado próximo à refinaria de
Paulínia e que custará cerca de R$1,6 bilhão, valor
este que prevê, inclusive, a implantação de uma termoelétrica acoplada ao projeto. Os investimentos
para a ampliação de rede de dutos deverão consumir entre R$3 e R$4 bilhões nos próximos três anos;
e a ampliação do pólo petroquímica de Camaçari, visando a auto-suficiência daquele empreendimento
na produção de nafta e óleo combustível, custará
mais de R$800 milhões.

É lamenfável constatar que o Governo Federal
trata os interesses deste País com vários pesos e
várias medidas. Registro essas atitudes discricionárias do Governo Federal, no caso específico que envolve o setor de petróleo, reiterando a luta do Partido
Socialista Brasileiro para que se encerre essa visão
compartimentalizada de desenvolvimento que privilegia alguns em detrimento do abandono a que são relegados tantos outros.
Reitero também meus posicionamentos quanto

à necessária implantação de uma política desenvolvimentista séria para este País, que leve em conta a
imprescindível reestruturação de sua base produtiva,
principalmente nos Estados que fazem parte da região amazônica, de modo a permitir a tão sonhada
verticalização do processo produtivo naquela região
que, historicamente, tem sido tratada tão-somente
como mera fornecedora de matérias-primas sarnielaboradas.
Por fim, considero importante destacar que,
dentre tantas outras iniciativas de interesse para a
região amazônica, a implantação de uma refinaria
de petróleo na Região Norte - de preferência no
Estado do Pará e no distrito industrial do Município
de Barcarena - está entre os assuntos que deveremos debater no seminário que a Comissão Especial para o Desenvolvimento da Amazônia realizará nos próximos dias 25 e 26 no auditório da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
em Belém- PA.
Espero que lá estejam presentes o Ministro do
Planejamento, Antonio Kandir, o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o Ministro do Meio Ambiente,
Gustavo Krause. Haveremos de discutir todos os
nossos problemas, além desse que aponto nesse
momento e que considero um dos mais importantes
para a integração de nossa região ao desenvolvimento do País e para seu próprio desenvolvimento.
Era esta a manifestação que tinha a fazer.
Muito obrigado.

*·
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Durante· o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2e Secretário.
O SR. · PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Carlos Bezerra, por permuta com o Senador Júlio Campos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, quando no
exercício do Governo de Mato Grosso, adotamos
programa direcionado à definição e à implantação de
política de integração desse Estado com os países
vizinhos. Naquele contexto, a hidrovia Paraguai-Paraná mostrava-se fundamental ao crescimento dos
países da Bacia do Prata - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, decisiva para a consolidação
da unidade latino-americana e de notável importância para nosso Estado, na medida em que se intensificassem as relações comerciais, tecnológicas e sócio-culturais na região.
É com grande satisfação, portanto, que acolhemos a decisão do Governo Federal de retomar esse
projeto, aliando o propósito do desenvolvimento econômico aos benefícios sociais que ele pode gerar,
obtendo, finalmente, a almejada união regionaL
Compondo a nova matriz dos transportes no continente, a hidrovia, amparada em mecanismos de proteção do meio ambiente, garante a redução das despesas de frete, acelera a competitividade dos produtos regionais e dinamiza a economia das pré-faladas
nações.
- Dessa fonna, já a partir de 1998, o transporte
hidroviário poderá ser utilizado em larga escala, trazendo, mensalmente, pelo menos 12 mil toneladas
de trigo argentino para as empresas de beneficiamento que estão se instalando em Cuiabá, visando à
produção de farinha, ração e massas alimentícias,
destinadas ao mercado interno e à exportação.
Nesse último caso, grupos industriais empenhados em atividades como plantio e beneficiamento
de algodão - fiação, tecelagem, tinturaria e confecções ·, além da criação e engorda de gado bovino,
vêm usando cada vez mais essa via de transporte.
Até junho último, seguiram pelo rio Paraguai até o
porto de Nueva Palmira, no Uruguai - uma distância
de mais de 3.400 quilõmetros -, 40 mil toneladas de
soja, prevendo-se que, até o final do ano, a quantidade transportada possa chegar a 200 mil toneladas.
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O potencial de utilização da hidrovia não fica a
isso limitado. Ao .contrário, o mesmo Uruguai também necessita importar açúcar e madeira de Mato
Grosso, vendendo ao nosso Estado arroz, grãos e
produtos lácteos. A Argentina, que no ano passado
recepcionou embarques de um milhão e meio de toneladas de minério de ferro, beneficiando-se das facilidades desse meio de transporte que propicia o
aproveitamento do porto de Rosário, na Província de
Santa Fé, pretende aumentar a importação de frutas
tropicais e madeiras de Mato Grosso e de Mato
Grosso do Sul, e exportar trigo, milho, sal e fertilizantes.
Pesquisas promovidas pelo Comitê lntergovernamental da hidrovia Paraguai-Paraná, criado, em
1989, pelos chanceleres dos países da Bacia do
Prata, comprovaram que, no lugar de um comboio
Iluvial de apenas 18 chatas, os 4 mil caminhões que
transportam 50 mil toneladas de grãos, manganês e
minério de ferro, de Mato Grosso para os terminais
de Santos e Paranaguá, no Atlântico, utilizam a
mão-de-obra de 8 mil homens, consomem 20 mil
pneumáticos e incalculável quantidade de combustível e peças de reposição. Isso signifiCa que, em longa distância, a hidrovia reduz pela metade o custo
do transporte rodoviário. Além disso, representando
a saída natural para o Cone Sul pelo Atlântico, promove o intercâmbio entre as nações e a redução do
~onsumo de combustível, assegurando competitividade à produção nacional.
Ante essas felizes perspectivas, não se pode
opor qualquer tipo de obstáculo ao futuro de grandeza de um Estado cuja produção de soja, no Chapadão dos Pareeis, alcança 2,7 mil quilos por hectaresuperando a média registrada pelos plantadores do
meio oeste norte-americano -, produz 7 milhões de
toneladas de grãos; tem um rebanho de 15 milhões
de cabeças de gado; pratica suinocullura equivalente à do Primeiro Mundo e fruticultura tecnicamente
atualizada, ainda preservando altíssima capacidade
produtiva, a ser oportunamente explorada.
Decerto, não se desconhece que o transporte
de carga na região do Pantanal mato-grossense,
pela preocupação que desperta em setores governamentais, empresariais e de entidades preservacionistas, é singularmente polêmico. Essa não é, porém, uma dificuldade intransponível e muito menos inédita em nações em desenvolvimento, que necessitam
encontrar o ponto de equilíbrio entre a necessidade de
crescimento econômico e a observância dos limites ditados pela irrecusável defesa do meio ambiente.
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' No entanto, algumas organizações de ecologistas vêm procurando dificultar a completa implantação da hidrovia Paraguai-Paraná, desconhecendo
que esse projeto não determina interferência no
ecossistema. É falsa, por isso, a alegação de que
se pretende ratificar trechos do rio Paraguai para
facilitar a navegação de maiores embarcações,
porquanto não há impedimento para o trânsito de
comboios de até duas colunas de três barcaças de
500 toneladas, dispensando, assim, as supostas
correções.
As autoridades brasileiras, assim também as
dos demais países, objetivam consolidar a integração latino-americana a partir da utilização do sistema hidroviário e do transporte interrnodal, sob a garantia de rigoroso monitoramento do meio ambiente,
que há de ser sempre resguardado.
Como se vê, alguns poucos passionais da ecologia ainda condenam a existência de hidrovias,
como a ignorar que, em cinco séculos de utilização,
o crescente movimento de barcos não produziu danos aos rios ou ao Pantanal. Essa visão retrógrada
do que seja uma verdadeira política preservacionista, e que assim tende para a construção de barreiras
ao desenvolvimento, por variados e inconsistentes
motivos levou a hidrovia Araguaia-Tocantins à paralisação, determinada por sentença judicial de primeira
instância, atendendo a pedido de uma orgànização
não-governamental- ONG.
Daí concluirmos, Srs. Senadores, pela impossibilidade de se deter, de forma continua, o progresso
económico em marcha, sobretudo se ele vem adicionado de correto programa de preservação do meio
ambiente e se promove benefícios para ~odos como vem sendo o caso das hidrovias referenciadas
-ainda quando rejeitado por grupos de ativistas, em
nome de uma utópica intocabilidade da natureza,
que nesse caso não existiria para usofruto do homem, mas apenas e tão-somente para sua contemplação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson
Péres. (Pausa.)
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva.
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A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~ s e Srs. Senadores, não
poderia deixar de me manifestar neste dia, porque,
de hoje até o dia 24 do corrente mês, a cidade do
Rio de Janeiro estará vivenciando sua 81 Edição da
Bienal do Livro. O Estado do Rio de Janeiro tem
marcado presença nacional nas iniciativas em rela·
ção às atividades dessa natureza. O crescente número de visitantes é outra prova irrefutável desse sucesso.
A dimensão e os benefícios económico-sociais
advindes de tal evento, e de similares, levam-me a
registrar aqui, neste plenário, sua realização.
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11 Série do 1v grau, que em 1981, era de 57%, em
1995 e 1996 baixou para 44%; o dos alunos da 1•
série do 2V grau, que em 1990 era de 42%, caiu para
34%. A Câmara Brasileira do Livro ratifica, com os
seus dados, essa correlação: em 1995 foram vendidos 2,4 exemplares por habitante; em 1996 o volume total de vendas cresceu para 2,57 exemplares
por habitante.

Sempre soubemos que há mão-de-obra brasileira desqualificada. Mesmo no nível de 3 2 grau, raramente se encontra quem redija, com clareza, objetividade e de acordo com as regras gramaticais, um
simples relatório, parecer ou outro documento oficial
qualquer. Faltou-lhes, indubitavelmente, cultivar o
hábito da leitura.
O fenómeno da globaJização acentuou o despreparo em vários níveis, seja de trabalhadores, empresários ou industriários. Os que não investiram na
atualização profissional, no conhecimento das novas
técnicas e das novas tecnologias, foram e estão sendo cada vez mais marginalizados pelo mercado económico.

As feiras de livros representam, pois, oportunidades imperdíveis de aprimoramento do ser humano, colocando à sua disposição, por preços mais
acessíveis, todas as novidades do Planeta.
Isso posto, não posso deixar de enfatizar,
igualmente, a importância das medidas e implementações adotadas pela Secretaria de Comunicação
Social desta Casa, sob a direção de Fernando César
Mesquita, no intuito de aperfeiçoar não só a imagem
da Instituição e dos Parlamentares mas, principalmente, de melhor divulgar seus trabalhos junto à população brasileira. Desde 1995, sob a Presidência
do Senador José Samey, hoje sob a Presidência do
Senador Antonio Carfos Magalhães, foram e continuam sendo implantados vários serviços nesse sentido: a Agência Senado, a Central de Vídeo, o
Congresso Hoje, o Jornal do Senado, o Senado
em Unha Dlreta, a TV Senado, a Voz do Brasil,
entre outros.
Com tais serviços, o Brasil inteiro tem condições de acompanhar o que acontece no plenário, nas
comissões, na Mesa Diretora, nos gabinetes dos
parlamentares, bem como de conhecer o funcionamento da Casa e o seu papel institucional. Tal acompanhamento se dá por meio da rede de informática,
da Radiobrás e das TVs educativas nos Estados, de
todas as emissoras do País, por TV a cabo e, até
mesmo, nos võos das companhias aéreas que saem
de Brasília.

O hábito da leitura poderia e pode ajudar na
capacitação profissional, na integração do ser humano com o mundo, com o ambiente em que vive,
e no seu crescimento social. A leitura amplia os
horizontes de qualquer pessoa, em todos os sentidos: é por meio dela que se descobrem os diferentes países, povos e costumes, as diversas filosofias e religiões, os desiguais sistemas políticos e
económicos.

Apesar de ainda não terem adequada infra-estrutura para tal fim, as equipes das Secretarias de
Comunicação Social e de Documentação e Informação desta Casa estão ampliando e aprofundando,
ainda mais, as relações com a sociedade brasileira.
Senão, vejamos: desde o ano passado, o Senado
vem participando de algumas das diversas feiras do
livro realizadas pelos diferentes Estados da Federação.

Vários programas e campanhas têm sido desenvolvidos na conscientização da importância do
hábito de ler. Os resultados desse trabalho já se fazem sentir: dados do Ministério da Educação demonstram que o índice de repetência dos alunos da

Conseguiram resultados significativos nesses
eventos, principalmente na I Feira lnteramericana do
Livro, realizada em maio do corrente, em Curitiba, e
na Feira Internacional do Livro, realizada em junho
próximo passado, em Recife.

Estatísticas do IBGE comprovam que a oferta
de emprego está diretamente relacionada com o nível de instrução e com a capacitação para o cargo
ou função. No período de 1995/1996, a oferta de
empregos para os sem-instrução caiu para 10,9%;
para os que têm o 1v grau completo, cresceu 2,4%;
para os que possuem o 2V grau completo, subiu
5,7%; e, finalmente, para aqueles com curso superior, aumentou 4,6%.
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Pesquisa realizada com as pessoas que visitaram o estande do Senado, nessas duas feiras, obteve os seguintes resultados que fiz questão de trazer
a esta tribuna:
89% dos pesquisados não esperavam encontrar um estande do Senado Federal;
52% não sabiam que o Senado tem uma editora;
51% tiveram interesse em conhecer o material
em exposição e o trabalho do Senado;
92,5% afirmaram que a participação do Senado, nessas feiras, aproxima esta Instituição do cidadão.
Reproduzo, aqui, algumas das assertivas e sugestões que fizeram, no intuito de melhor ilustrar a
importância dessa divulgação:
11 ) 'achei interessante essa aproximação com
o público, desperta interesse';
2'1) 'gostaríamos que o Senado ficasse mais
próximo de nós';
~) 'gostei de conhecer as obras publicadas,
pois explicam qual a função do Senado';
4 1 ) 'poderiam fazer um trabalho parecido nas
escolas, pois nós estudantes não temos nenhuma visão do Governo, a não ser a que a imprensa passa';
e, por fim,
5 1 ) 'com este trabalho começamos a perceber
que a democracia está sendo exercida em sus plenitude'.
Essas opiniões, emitidas pelo nosso povo,
acredito, dispensam quaisquer outras palavras ou
considerações sobre a necessidade de esta Casa divulgar, sempre mais, e de todas as formas possíveis, os trabalhos que realiza.
Quero, como representante do Estado do Rio
de Janeiro, convidar todos os meus nobres colegas
a participarem da 81 Bienal do Uvro. Suas presenças, além de abrilhantarem ainda mais tão importante evento, em muito contribuirão para maior conscientização do seu significado e para demonstrar o
real interesse de V. Ex-s de integração com os demais cidadãos.
Faço isso porque tenho tido todo cuidado e
apreço ao acompanhar o esforço que o Senado tem
desempenhado no setor da comunicação. Talvez
para alguns a TV Senado não signifique muito pelo
fato de terem acesso à grande mídia e poderem passar as suas mensagens, mas, para outros que não
têm essa oportunidade, esse canal tem-se tomado
altamente relevante. Reconheço que ele ainda pode-
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rá crescer muito e quero acompanhar seu crescimento.
Ainda que muitas vezes. desta tribuna, fale. mos apenas para a Assessoria de Comunicação,
para a Presidência da Mesa e para alguns poucos
Parlamentares, sabemos que a equipe de comunicação desta Casa cuida de levar à população brasileira as mensagens, as ideologias, as filosofias e
o comportamento de cada um de nós, assim como
nossos trabalhos nas comissões, em seminários,
em plenário e, às vezes, até nosso trabalho no Estado, como acontecerá na Bienal que será realizada no Rio de Janeiro, quand() será apresentada a
biografia dos Senadores do Estado do Rio de Janeiro: Artur da Tavola, Abdias Nascimento e Banedita da Silva.
Além disso, há muito eu também desejo fazer
daqui um elogio muito grande a esse serviço que
está democratizando o espaço que se chama Parlamento. É por meio da comunicação e do trabalho desenvolvido por esses servidores dedicados que temos recebido várias contribuições que o povo nos
tem dado, seja criticando o nosso comportamento e
o nosso trabalho, seja contribuindo para que possamos desempenhar nossa função com maior presteza.
Sr. Presidente, quero, _!)este momento, até chamar a atenção para um acontecimento muito interessante. Alguém me disse o seguinte: 'Diga aos Srs.
Senadores que_estamº_s acQmpa!}hando._ f>E!ÇB-Ihes
que não façam discursos muito longos, para que nós
possamos acompanhar principio, meio e fim'.
A partir desse fato, comecei a fazer algo que
não fazia até então, que é pedir a palavra para uma
comunicação inadiável, quando só disponho de cinco minutos. Assim, nós nos educamos. Quando estamos discorrendo sobre algum tema, às vezes nos
prolongamos além dos vinte minutos que nos são
dados antes da Ordem do Dia e dos cinqüenta minutos que nos são dados depois dela.
Esse comentário chamou-me a atenção, e estou fazendo esse registro para chamar a atenção
também dos Srs. Parlamentares para o fato de que
o povo brasileiro está vendo a TV Senado. O povo
brasileiro está acompanhando, está aprovando, está
apoiando esse trabalho da comunicação que aqui
está sendo feito. Para não cometer erros ao citar nomes - poderia omitir alguns -, menciono apenas o
nome de Fernando Mesquita ao fazer esta homenagem ao serviço de comunicação da Casa. Ao citar
Fernando Mesquita, homenageio essa equipe de de-
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dicados servidores da Secretaria de Comunicação e,
ao mesmo tempo, a Bienal do Livro, no Estado do
Rio de Janeiro, meu Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Eduardo
Suplícy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, quero
ded1car-me a uma reflexão sobre a decisão, extremame~te difícil, dolorosa, tomada pelo Governador
do Estado do Espírito Santo, Vitor Buaiz, na última
segunda-feira, quando se desligou do PT.
Ainda l"!tem, o Presidente Nacional do Partido
dos Trabalhadores, José Dirceu, por ocasião do lançamento de sua candidatura à Presidência do Partido dos Trai.Jalhadores, realizada no Sindicato dos
Bancários, em Brasflia, expressou a ãlficuldade por
que passou o partido diante da saída de Vítor Buaiz,
ressaltando que S. Ex- é uma pessoa extremamente
ética, que teve divergências com deputados estaduais, com segmentos do PT no Estado do Espírito
Santo, que o levaram a sair.
Eu disse ao F, usidente José Dirceu e a tantos
que ali estavam, e o mesmo faço da tribuna do Senado
Federal, que nós do PT precisamos criar as condições
para que Vitor Buaiz retome ao seio do Partido que
aJudou a formar nos últimos 17 anos. Vitor Buaiz começou a se destacar entre nós, companheiros de PT,
quando era Presidente do Sindicato dos Médicos. Uma
figura extremamente respeitável até por sua forma de
viver e de se relacionar com as pessoas, por suas excepcionais qualklades, foi eleito Deputado Federal, o
primeiro de nosso Partido, pelo Estado do Espírito
Santo. Na Constituinte, destacou-se sobremaneira.
Tinha iniciativas pioneiras, até mesmo sobre
formas de viver. Dentre outros aspectos interessantes, vou citar um de que me lembro. Gomo médico,
preocupado com a saúde das pessoas e com a sua
própria saúde, Vitor Buaiz preferia a alimentação vegetariana, que recomendava às pessoas. Entretanto,
aqui no Congresso Nacional, não havia um restaurante vegetariano. Foi ele quem procurou organizar
os seus pares para que a Mesa da Cãmara dos Deputados se convencesse dessa necessidade e, portanto, graças a ele, todos aqueles que preferem esse
tipo de alimentação podem hoje fazer uso do restaurante vegetariano que existe na Cãmara dos Deputados, que inclusive serve aos funcionários do Senado e
a nós Senadores. Esse é um pequeno exemplo.
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Vítor Buaiz foi eleito, junto com Luiza Erundina
e Olivio Outra; em 1988, para Prefeito de Vitória.
.Eram os três prefeitos de capitais do PT: Vitória, São
Paulo e Porto Alegre. Em Vitória, como os demais
prefeitos de capitais eleitos pelo nosso Partido fizeram, ele introduziu o orçamento participativo. Teve
inúmeras iniciativas interessantes no sentido de tornar a administração pública mais transparente e
mais participativa. Teve algumas desavenças com
pessoas dentro do PT, mas de tal maneira conduziuse bem que tomou-se o nome mais forte para a sucessão ainda mais difícil - a de ser Governador do
Estado do Espírito Santo. Em que pese a pequenas
rusgas aqui e acolá, ele conseguiu eleger-se Governador daquele Estado, mas num momento extremamente difícil, em que os governos estaduais se viram
diante de barreiras extraordinárias.
Vitor Bua:iz, por exemplo, avaliou que havia
ocorrido um certo arrocho de salário na gestão anterior e que poderia conceder um aumento de 25%
na remuneração dos servidores. Isso aconteceu
no mesmo ano que se implantou o Plano Real,
que acabou diminuindo significativamente os preços. Aquele aumento dos funcionários guardava
relação com uma situação inflacionária, e as conseqüências do aumento acabaram dificultando,
porque aumentou sobremaneira o peso dos salários no Orçamento, uma vez que a arrecadação
não cresceu na mesma proporção. Assim, as dificuldades começaram a ser cada vez maiores. o
Governador se viu obrigado a pensar numa maneira de enxugar as despesas, e, a partir daí, cresceram os conflitos naturais entre as organizações
representativas dos médicos, dos professores, dos
servidores em geral e a administração.
No curso dessas dificuldades, o Governador
precisou recorrer, por exemplo, à Caixa Econõmica
Federal e a outras instituições financeiras da União,
e os responsáveis pelo Governo da União acabaram
exigindo ora a privatização da Escelsa, ora medidas
de enxugamento, tais como programas de demissão
voluntária e assim por diante, o que veio a acirrar os
ânimos dentro do PT.
Não conheço tanto os detalhes e, por isso
mesmo, tive hoje uma conversa com o Deputado Federal João Carlos Coser, que muitas vezes foi um
aliado e muitas vezes um discordante de Vítor Buaiz.
Pedi a ele que me explicasse um pouco o problema
e falei ao Deputado que hoje faria uma reflexão da
tribuna do Senado em sinal de respeito a esse companheiro.
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Quero transmitir aos companheiros do PT,
mesmo àqueles que discordam de Vitor Buaiz num
ou noutro aspecto, que o considero um valor muito
tão significativo na história do PT, uma pessoa que
sempre se apresentou com valores éticos muito próximos daqueles que julgo importantes na defesa do
interesse público. Seus adversários não mencionaram qualquer quebra da ética pessoal e consideram
que seus procedimentos foram realizados com a devida probidade. Não há registro de acusação de denúncias sobre suas atitudes no que diz respeito à
seriedade no trato da coisa pública.
Apesar das divergências, quero registrar o
respeito que tenho por Vítor Buaiz e dizer que me
coloco à disposição para com ele dialogar e também com o Partido, porque gostaria, num espaço
de tempo não muito longo, ao examinar as diversas opções de partido, ao examinar a sua própria
história e inclusive as palavras de Vítor Buaiz na
sua carta à Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, instrumento com o qual se desligou,
eu gostaria, repito, de lhe dizer: suas palavras são
próprias de quem ainda poderá vir a dar extraordi~
nária contribuição ao Partido dos Trabalhadores.
Seus dezassete anos entregues à causa do PT,
que você ajudou a construir por acreditar na utopia
de uma relação politica para uma nova sociedade,
exercendo os cargos que exerceu, mostram que
você tem muito ainda a contribuir para que venhamos a construir uma Nação justa.
Num trecho de sua carta, diz que "não faz sentido ignorar que o fenômeno multifacetado da globalização nos coloca diante de um desafio gigantesco:
como conciliar as necessidades de reduzir custos e
se tomar competitivo com as carências de grandes
contingentes da população que, já destituídos dos
ingredientes mínimos da cidadania, estão sendo lançados no submundo do desemprego ou lutam pela
sobrevivência na selva da economia informal?"
Será que há solução para isso? Há sim, Vitor.
Podemos assegurar a todos os brasileiros o direito à
riqueza da Nação e à sobrevivência; podemos assegurar a todas as crianças do Brasil pertencentes a
famílias de pouca posse ou muito carentes o suficiente para não precisarem estar trabalhando tão
precocemente. E mediante que instrumento? Por
exemplo, a renda de cidadania, uma renda garantida, que deve ser prioritária. Se governos, como o de
Fernando Henrique Cardoso, colocam como prioridade ora criar o Proer para ajudar instituições financeiras, ora criar condições para a privatização de
empresas como a Excelsa e outras, ora criar instru-

mantos para dinamizar a economia aqui e acolá,
nós, do PT, podemos mostrar, com clareza, que há
caminhos.
·Sr. Presidente, requeiro que seja anexada ao
meu pronunciamento a carta de Vitor Buaiz ao PT,
para que possamos todos refletir sobre esse documento. Na forma do Regimento, arco com eventuais
despesas de publicação.
Será importante criarmos as condições para
que ele e o Partido reflitam, a fim de que possa retomar um dia a nossa Casa.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO:
CARTA À DIREÇÃO NACIONAL
DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Depois de 17 anos entregues à causa do Partido dos
Trabalhadores, que ajudei a construir, por acredilar na utopia
de uma relação politica para uma no1111 sociedade, exercendo
mandatos políticos - primeiro como Deputado Federal, depois
como Prefeito de Vitória e agora como GovernadOr do Espirito
Santo -, chegou a hora de tomar a decisão que venho adiando
em nome da esperança, enfim frustrada. de que e disputa entre
as oorrentes Internas do Partido pudesse gerar um projeto da·
mocrátioo de desenvolvimento para o BrasH e o Espirito Santo,
incluindo novas fonnas de relação entre o Estado e a Sociedade. No entanto. esta disputa transformou-se em uma luta fratricida para afirmar ou negar velhos dogmas da esquerda. dissociados da realidade brasileira e dos Interesses maiores da população hoje.
Na década de 70, entrei na vida pública, a partir da minha
vivência como médico, professor e lidar sindical, comprometido
com a nac:essidade de alterar o quadro social da época. Aprendi
a fazer poifUca com compromisso, no meio do po110 sofrido e esperançoso, ao lado de companheiros alimentados por principias
de fé e coerência de vida. No contexto da América Latina dominada por governos militar.,., ousamos sonhar com a Ubertação des·
se povo, o que exigiu sacrificios profundos de cada um que apos-

tou neste sonho.
A realidade da década da 80 mostrou que era possível ser
uma alternati1111. CredibilizadO pela grande mobilização nacional e
pala adesão massiva de segmentos mais comprometidos com um
projeto maior para o Pais, o PT cumpriu o simbofasrno de sua estrela: sinalizou os caminhos para a transformação social. E foi no
bojo desta luta, vislumbrando a perspectiva de uma nova trincheira no combate às desigualdades sociais, dentro de um palarnar
mais elevado da politica que ingressei na vida públíca. sacrificando minha profissão de médico e de profissional da área de saúda.
Na Constituinte, integral a bancada petlsta da 16 Deputados, representando 5 Estados (ES, SP, MG, RJ, RS), que defendeu os Interesses de milhões de excluldos. Como Prefeito de VItória, juõllarnente como Lufsa Erundina 8fl1 São Paulo e OUvia Outra

em

Porto Alegre - sustentados por outras pmfeituras petistas

em cidades da pequeno e médio poria-, deixamos marcas importantes para a administração pública. dentre elas o Orçamento
Participativo e politicas salariais dignas e criamos a Frente Nactonal dos Prefeitos (fórum coieti110 de discussão dos grandes problemas nacionais).
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Esta trajetória de vida, aliada à garra da müilâncla, levou-

me a ser o primeiro governador do PT,juntamente com o campa·
nhairo Cristóvam Buarque, no DF, Graças ao
conseguimos, a duras penas, reunir

os

nosso

empenho,

demais governadores -

""

·*,t\l;_OStO 19',17, ~.--.-. ~

Em feverairo da 1997, quando reunimos algumas lideran·
ças da esquerda brasil!fra em Vitória, expressai a !lrlgústia do governante oonsciente dos limites de sua ação num contexto de

grupos sacretérlos

mudanças globais. Aquele encontro ncs propiciou o primeiro vis·
lumbre da que, à esquerda, não basta resistir às tentações do voluntarismo ou às simplificações maniquelstes. Nós temos a obrigaçio da pensar seriamente e fonnutar propostas alternativas ao
projalo rl9CHiberal que carnpela pelo mundo e vem ganhando es·
Jlii90 no Brasil.
Da9de que fui elalto governador, em 1994, após ferrenho
combate nas umas, contando com aliado no campo de centro-as·
querda. ~ dzendo que o partido deveria se debruçar sobre a
complexa problemátice que desafiava todos os governos esta·

que se consideram donos da •verdade revolucionária", se eximin-

duais: méquina sucateada; grande número de funcionários das·

do de elaborar prbpOStas coerentes e viévels para os desafios

motivados; fim do "Imposto Inflacionário" que garantia o paga·
- d o s ealários mais ou menos em dia; juros altíssimos au·
mentando assustadoramente a divida pública.

fato histórtco - para debatermos a crise brasileira, forçando o governo federal a uma negociação coletiva que inclui os

pequenos

Estados do Nordeste. Os companheiros sabem que náo é fácil fa·
zer uma articulação politica como esta quando se é minoria, pois
a cultura tradicional sempre apontou para o individualismo;

no en-

tanto o.~ primeiros passos foram dados.
Sempre mê orgulhai de participar da todos os momentos
da histórta do PT,

mas

a minha disposição para a convivência

partidária esgotou-se diante da intolerância da

que nos foram colocados

no exercício do governo.

Essa situação de conlfrto pennanente chegou a um limita,
que se traduz na seguirrte constatação: maus maiores opositores

são os deputados do meu próprio partido na Assrolbléla leglslati·
va do Espírito Santo.
O ....,., da profundidade da crise Interna dO PT soou
para nwn na reunião do diretório nacional em maio passado,
quando, na 6nsia de resolver as dificuldades de governar o meu
~- IICal8l a dedsão de me submeter a um conselho pertidá·
rio - . . . . que - sem ouvir as razões que me levaram a adolar
C8<tiiS medidas em raiação aos servidores e às finanças_ públicas
- condenou-me sumariamente como "neo-liberal" ...
A população capixaba, que tem dado tantas provas de ma·
t u . - em sua consciência civil, não merece continuar assistin-

do a esse ospeláculo de degradação politica. Lamento profunda·
mente que o Espírito Santo tenha sido o palco da cenas deplorá·
vais para um partido "movido a utopia, g-rosidade e luta",
como disse o companheiro Patrus Ananias em sua recente Carta

aos Petistas.
O partido está em crise e não sem negando-a que va·
mos resolvê-la. Não quero ser responsabilizado, no próxlmo encontro nacional, por dificuldades que, o Partido como um todo
não tem conseguido superar. O Espírito Santo, que tol o primai·
ro Estado, ao lado do Distrito Federal, a ter um governador do

PT, não quer continuar sendo o bode expiatório das lutes lntilr·
nas do partido.
Sem passivei que, depois de tanto sofrimento, não

oon·

seguimos chegar a uma convivência mais fraterna e civülzada?

O que aprendemos com tantos episódios representativos da
luta das esquerdas no Brasil e na América Latina? De que nos
valem as lições deixadas por militantes como Che Guevara,
cujo exemplo de vida reverenciamos 30 anos depois? Bom se-

A existência da metérta-príma tão rica não foi o suficiente
para evi1ar que o partido consumisse suas malhares energias
em disputes Internas que, além de tudo, passam à população

uma Imagem equivocada da vida partidária. A luta burocmtica
das tendências, num simulacro de democracia, corroeu a credl·
bllldade partidéria e minou o que o PT tinha de melhor - a garra
da millt4ncla, forjada na denúncia do autoritarismo e em cam·
panhas como as Dlretas Já e o Fora Collor. No Esplrlto San·
to, que tinha tudo para ser um grande exemplo do Modo Pe·
tieta de Governar - já provado, com sucesso, na Prefeitura
de VItória no perlodo 89/92 -, a·irracionalldade de uma es·
querda ultrapassada e o oportunismo da direita chegaram a
conftulr para um mesmo objetivo: queriam o impeachment do
governador. Nas ruas de Vitória, os sindicatos faziam a festa
com passeatas de protesto contra o governo. A população,
confusa e decepcionada, desistiu de encontrar sentido. E, o
que é pior, passou a encarar o governo como refém do sec·
tarlarno esquerdista e da inconseqúência do sindicalismo
numa demonstração deplorével da falta de conteúdo politico
no discurso, e de práticas oportunistas.
Na campanha que ma levou à vüórla no segundo turno de
1994, ficou ctaro o compromisso de fazer um governo para todOs
~ Oii CiljliJCabas. Nilo medi esforços para respeitar esse acordo feito
__ em nome da govemabilldede. Na reunião do partido em maio, fiz
um longO relalório sobre os esforços do meu governo no sentido
e promover a Integração social, o saneamento das finanças públi·
cas, a democratização das oportunidades. a rofonna da máquina
do estado e o desenvolvimento da economia
Quando há sectarismo, todos perdem: Partido, Governo e
Sociedade. Mas não podemos desistir e eu repito: é preciso oon·

ria que nos lembrássemos dos primeiros tempos, ainda durante

oentrar esforços na construção de um projeto novo para o Brasil e

o regime militar, quando Henfil sintetizou ·o espírito da nossa

a América Latina- um projeto à altura de um novo milénio. A pre-

luta numa frase memomvel: ·eu vim para dividir o Poder- com
o povo•.

cérla estabilidade da economia, que é um fato real, não oferece

garantia de resgate da divida com a maioria da população.

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

-

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
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Também não faz sentido Ignorar que o fanOmeno muttlfacetado da globalização nos. coloca dianta de um desalio gigantesco: como conciliar as necessidades de reduzir custos e se tomar
competitivo com as carências de grandes contingentes da popula·
ção que, já destituídos dos ingredientes minímas da cidadania,
sendo lançados no submundo do desemprego
pela sobrevivência na selva da economia informal?

ou

lutam

Raconhoço que alguns companheiros ~ Partido vêm contribuindo com reflexões Importantes sobre esse

-

momento de tran-

sição. Mantanho minha admiração pelo companhalm LUla, que
vem captando as mudanças que estão ocorrendo, como é o caso
de sua entrevista após o Fórum de São Paulo, em que declam •a
gfobalimção tam que ter urna face humana•, e por cent~ de
outros companheiros e companheiras que compartilharam comigo
ao longo de 17 anos de convivência fraterna e solidária, o compromisso de construção de um projeto que sirva de alicerce a
nova sociedade. Minha expectativa é que o PT radlrecione o eixo
do debata polftico interno e volta a ser referência para a atualização da esquerda lxaslleira.
Não tenho dúvidas de que, apesar das dificuldades, nós
no Espirito Santo estamos dando nossa quota de contribuição a

-

- - - - - - - -
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Reste a certaza da saber que não perdemos tempo mas,
alm, avançamos na percepção de um outro caminho. Diante de
tanto desgaste, tornou-se evidente para a sociedade capixaba
que a criação de novas formas de participação e de relações do
Estado com a sociedade é condição básica para a montagem da
um novo modelo de desenvolvimento que se sustente mais na ini·
clativa responsável dos cidadãos e menos na vontade politica dos
govemantes do momento. Ao governo cabe gerir da fonna efi·
ciente os recursos públicos, Cl.ia escassez recomenda urna concentração nos setoras de educação, saúde e segurança - os
Itens mels reciamados pala população que precisa da assistência
do Estado. Fora dai, compete ao governo organímr parcerias,
vlabllzar projetos e criar um ambiente favorável ao desenVolvimento sustentával - sem hipotecar o Muro do Estado por meio
da concessões Irresponsáveis a grupos nacionais ou estrangeiros
detentores dli cap;tal 9 toenologia.
Como governante, cidadão e ser humano tenho um

com·

promisso claro com a ética, tanto na vida pessoal, quanto na gestão da coisa p(lbllca. E, por acreditar na importância dessas novas nllações do Estado com a sociedade para o efetivo exercfcio

da cidadania é que nesta momento estou me desligando do Parti-

esse esforço. Avançamos bastante num salutar e pioneiro pro-

do doe Trabalhadores que, no Espirito Santo, pala ação de grupos sectários vem bloqueando a possibilidade de concretização

grama da reformas que se baseia no enxugamento da méqulna

~~MM

governamental. E definimos urna politica de desenvolvimento -

atendimento de reivindicações de ocasião, estou convencido de

projeto. Qrientedo patos interesses da maioria a não pelo

mais do que estadual, regional - para os próximos 111108. Sim, o

que

Espírito Santo, em plana crise financelra, está encarando sem

que estão se omitindo nesta hora grave.

subterfúgios o desafio tl'8.l!ido pala globatimção. Além de dotar
o estado de instrumentos modernos de gestáo - o que Inclui a
reciclagem dos mcursos humanos contratados pelos órgãos públicos -. estamos trabalhando no sentido de suprir as necessl·
dades básicas em tennos de saneamento, energia, transportes
elogistica portuária.
Como democrata, eu jamais chegaria ao extremo da di·
zer que perdi tempo em algum debate. Lamentavelmente, porém, tenho de reconhecer que gastamos um tempo precio&o
demais na luta para convencer democraticamente todos 011 segmentos da sociedade da relevância de dar os primelros passos
para a modernização das relações entre o estado e a população. O debate foi extremamente prejudicado pala visão estreita
de grupos que, movidos por interesses imediatos, acabaram se
tomando defensores de privilégios, assumindo posições distantes dos interesses da maioria da população- objetivo central
de um governo democrático.

a sociedade saberá

cobrar a responsabilidade dos politicos

Acreditai, idealisticamente, que certas lideranças partidá·
rias fossem capazes de discernir entre as exigências de um govamo democrático e os interesses do partido. Chagamos assim a
um impasse. Ou ooncluo a obra de governo que as circunstâncias
me imp6em, estabelecendo uma nova concepção de Estado ou
estaremos retardando a cada dia a execução das madidas necassérias. ~ meu empenho mostrãr que o governante não pode se
confomlar em 'passar adianta' os problemas administrativos do
Estado. Preocupo-me, especialmente, com a govemabifidade do
Esplrito Santo, freqüentemente colocado numa situação dWícil entra o Sudeste, o Nordeste e o Centro-Oeste.
Procurare) ampliar as relações do governo com a sociada·

de, com os partidos e lideranças políticas, bem como os demais
poderes constituidos visendo definir uma cooperação que possibilite o desenvolvimento do Estado e a prestação de serviços de
qualklade à maioria da população.
A. busca de contribuir na construção da um novo projeto

transparente enconfmria resistências, da certa forma naturais

para o desenVolvimento do pais, e a necessidade de avançar na
superação da crise no Espirito Santo levam-me ao afastamento

num ambiente deturpado pelo patemelismo e o clientelismo tão

do Partido que ajudei a fundar. Embora saiba que minha decisão

Nós sabiarnos que a decisão de realizar uma reforma

comuns na máquina de governo. Entretanto, não podemos mala

te<á reflexos na vida politica do Estado e do Pais, a opção pelo

aceitar a intoleráncia de algumas entidades sindicais de servido-

desligamento do PT é estritamente individual. Mesmo saindo, não

res públicos que perderam o senso de realidade e que, apesar do

pemo a identidade com os principies que me motivaram a ter uma

discurso de melhoria do serviço público. atuam de fato no aentido

participação decisiva na construção de um Partido de massas,

de manterem privilégios no aparelho estatal.

democrático, e socialista. Foco na expectativa de qua após o XI
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Encontro Nacional do PT, o partido estabeleça um amplo debate
interno para formular políticas de governo que enfrent~m a crise
do Estado brasileiro e defina um novo padrão de relacionamento
com seus representantes em cargos executivos.
Os companheiros poderão continuar contando com a mi~
nha militância, onde quer que esteja. em defesa da ética e dos

direitos humanos, construindo um estado e uma sociedade
mais democráticos, e na luta pela cidadania plena para todos
os brasileiros.

5audações fraternas, Vítor Buaiz.
Vrtória ES, 11 de agosto de 1997.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Carlos Wilson. V. Ex" dispõe de 8 minutos, mas poderemos
prorrogar a sessão, caso haja necessidade.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB·PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s e Srs.
Senadores, no dia 7 deste mês, fui recebido em audiência pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, juntamente com o Deputado Federal Luiz Piauhy1ino, na qual tive oportunidade de debater com S. Ex'
problemas de relevância para Pernambuco, todos
constituindo velhas reivindicações de meu Estado.
Foi um encontro bastante proveitoso em que
tratamos de assuntos sobre os quais o Presidente
da República demonstrou conhecimento, garantindo
que o Governo Federal vai-se empenhar na rápida
concretização de antigos projetes do povo de Pernambuco.
Hã muito o Nordeste vem.desenvolvendo persistente &sforço para articular sua economia com as
demais regiões do Pais, por meio de significativas
transformações na estrutura produtiva e de ajustamento interregional. Programas de investimentos no
Norte e no Centro-Oeste do Brasil e a integração
dessas regiões com o Nordeste propiciarão o desenvolvimento de extensas áreas com enorme potencial
de exploração económica, desde que atrelados à
disponibilidade de modernos meios de transporte,
imprescindíveis para possibilitar a movimentação de
grandes volumes de carga com segurança e a baixos custos.
A Ferrovia Transnordestina, idealizada no século passado, com traçado acompanhando a configuração da costa nordestina, hã muito não atende
às necessidades da região, que hoje clama por desenvolvimento integrado com seu interior. Daí a urgência da recuperação e implantação de novos trecros ferroviários, sobretudo daqueles componentes
da ligação norte-sul da Transnordestina, capazes de
'assegurar o transporte necessário aos programas
regionais de desenvolvimento. Pernambuco tem es-
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pecial interesse na articulação do sistema ferroviário
regional, com prioridade para as ligações PetrolinaSalgueiro-lngazeiras-Missão Velha, pelos efeitos
dela decorrentes para a economia regional, resultantes da maior integração da região com o dinâmico
pólo nacional. Objetivando modernização e racionalização do sistema, o Governo do meu Estado quer
implantar terminais interrnodais de cargas, centrais
de frete, dinamizando o uso do porto fluvial de Petrolina, bem como do porto marítimo de Suape, alcançando o Mercosul e mercados internacionais.
Reconhecendo a importância decisiva do problema para todo o Nordeste, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso mostrou todo o interesse para a
definição de um cronograma realista e o imediato
reinício da mais antiga obra paralisada no Brasil, que
é a Ferrovia Transnordestina - iniciada ainda por D.
Pedro 11 -, cuja desestatização abre novas perspectivas para a concretização rápida de tão velha aspiração do povo pernambucano.
Sr. Presidente, aproveitando a receptividade
por parte do Presidente da República, abordei na audiência que tive com Sua Excelência outros problemas, também de relevância, que exigem rápida decisão para a expansão económica em meu Estado e
em todo o Nordeste. Informei que os Srs. Eliezer Batista e Benjamin Steinbruch consideram Suape o lugar ideal para a construção de uma usina siderúrgica. O empreendimento é ·viável ainda porque Pernambuco já dispõe de um gasoduto e tem adequado
fornecimento de energia elétrica, por estar o porto de
Suape consolidado há mais de dez anos, e, ainda,
porque Suape dispõe de água em abundância.
Com empenho, expressei ao Presidente da República a convicção pemambucana de que o Estado
será escolhido para a construção de nova montadora da General Motors, para fabricação de jipes, com
tecnologia japonesa, como se faz no Canadá. Para
concretização desse empreendimento, esperamos,
se necessário, o apoio presidencial. Solicitei, ainda,
auxílio do Governo Federal para Pernambuco sediar
uma unidade de laminação, empreendimento em estudo pelo Estado com a Usiminas, Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, CST e Grupo Gerdau. Tal
projeto está em fase final de elaboração. Finalmente,
expus ao Presidente a necessidade de decisão urgente sobre a implantação de uma usina terrnoelétrica em Suape, em face de sua localização excepcionalmente favorável ao empreendimento, conforme
constatado por empresas do porte da Shell, Mobil e
Amoco. projeto no qual a Petrobrás tem,'também, interesse de participar. É esse mais um assunto que

requer célere decisão, a fim de que a região não venha a soirer falta de energia, diante das incertezas
que ainda existem sobre o aproveitamento do potencial hidrelétrico da Amazõnia.
Encontrei sempre, Sr. Presidente, da parte do
Presidente Fernando Henrique Cardoso receptividade no exame desses assuntos, em face do interesse, afirmado por Sua Excelência, de tudo empreender para que o pleno desenvolvimento nordestino se
concretize rapidamente, em condições de sua integração com as demais regiões brasileiras. Esse o
empenho de Pernambuco, correspondendo a secular anseio do povo para cuja concretização o Presidente da República assegurou integral apoio.
Esperemos, pois, que se concretizem esses
esforços, todos voltados à eliminação das desigualdades regionais, desafio ao qual atribuo a máxima
prioridade.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os
Srs. Senadores Gilberto Miranda, Odacir Soares,
Gilvam Borges e Guilherme Palmeira enviaram discursos à Mesa para sererr. publicados, na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex-s serão atendidos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM} - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, venho a esta tribuna expressar minha grata satisfação por constatar
que só se tem valorizado e, cada vez mais, nos últimos tempos, o precioso património institucional brasileiro que é sua diplomacia.
De fato, a qualidade da diplomacia brasileira
vem de uma longa e sólida tradição, de defesa de
nossas aspirações. de promoção da harmonia com
nossos vizinhos e com nossos parceiros internacionais.
Nascida com a independência, a diplomacia
brasileira é quase duas vezes secular. Sua grande figurasímbolo, seu patrono, o Barão do Rio Branco,
servelhe de inspiração. De geração em geração,
nossos diplomatas interpretam o sentido das mudanças históricas no Brasil e no mundo, e projetam os
interesses de nossa sociedade, cada vez mais complexa, na forma das muitas pontes e muitas vias que
são nossas relações exteriores, sempre a serviço do
País.
Com talento, profissionalismo e espírito público, a diplomacia brasileira tem sabido responder aos
aesaiios de cada hora histórica, promovendo as mudanças necessárias em sua atuação e usando a
nosso favor as oportunidades internacionais. Foi as-

sim, há um século, quando foi assegL Ja a formidável empre1tada da construção de "" .as fronteiras.
estáveis e seguras, da paz com no .. JS muitos vizinhos e da credibilidade junto a ele~. É assim, hoJe,
quando o mundo se vai tomando. cada vez mais,
algo como um único e compacto cvntinente, e a era
da globalização vem sendo enfrentada. pela nossa
diplomacia com sua tradicional habilidade, com alto
nível de percepção das novas realidades e com notável agudeza e dinamismo nas correspondentes novas ações e iniciativas.
Os diplomatas brasileiros formulam as alternativas de nossa política externa e a executam. É vma
política externa. a de hoje, que reflete o Brasil e seus
anseios. Que reconhece nossas deficiências, mas
também nossos rápidos prpgressos em todos os setores. Que leva em conta nossa pujança e a renovação do nosso prestigio, que adveio com a estabilização econômica. Que espelha nossa riqueza e diversidade cultural. Não é uma política externa de gabi·
neles fechados. Atende ao quotidiano das cidades,
dos campos, das regiões, dos cidadãos, dos agentes económicos.
Nos dias que vivemos, a politica externa afeta
diretamente a sociedade. Podese mesmo dizer: diz
respeito ao que se encontra nas prateleiras dos supermercados. E a sociedade deve dela tomar conhecimento, deve acompanhála, ppr meio da opinião pública em geral, da imprensa, do Congresso, das entidades empresariais e sindicais, dos núcleos de estudo especializado das universidades. O ltamaraty tem
plena consciência e sensibilidade quanto a esses aspectos inovadores de interaçáo políticosociat, alua
em conformidade com eles, como não pode deixar
de ser em uma democracia que se vai afirmando
cada vez mais amadurecida.
O que mais caracteriza a política externa brasileira, atualmente, é a ampla gama de seu alcance, a
sua horizontalidade. O Brasil interage com todos os
continentes, com toc:lcls os biQ<;Os, procura ativamente uma grande diversidade de parcerias: regionais,
bilaterais, multilaterais. A recémreadquirida credibilidade e confiabilidade do Brasil no cenário internacional, por força de sua evolução interna e por ação da
diplomacia brasileira, produz também uma dinâmica
de retomo: o Brasil desperta interesse, é procurado
para parcerias políticas e económicas, para investimentos. Tudo isso contribui para nosso desenvolvimento econõmico e social.
Não se pode deixar de lembrar, a propósito, o
sucesso e a dinãmica que marcam o Mercosul. O
sucesso do Mercosul retorça o prestigio e os ganhos

de •al1a um de seus parceiros e, certamente, realça
.õ pr~sriçíu Jo Brasil. Dos bons resultados do Marcosul cFmva•·•· uma série de ações diplomáticas positi•'-'=· <:t'-'<= nossa diplomacia tem sabido muito bem
gerir e aprofundar. O Mercosul gera comércio com
outras regiões do mundo e fortalece a democracia
em nossa região. E, segundo a firme posição do ltamaraty, o Mercosul deverá ser o canal de inserção
de seus participantes na futura Área de Livre Comércio das Américas, a ALGA. O estabelecimento da
Alca deverá se dar nos termos definidos por nossa
política externa: no ritmo e gradação conveniente
aos membros do MercosuL
As ações da diplomacia brasileira, a nossa
nova realidade interna, tudo isso tem lavado, no
mundo todo, ao surgimento de uma confiança renovada no Brasil. Isso é fator de acesso do País a
mercados diversificados, a novas tecnologias, a investimentos, tudo redundando a favor de nossa
prosperidade.
Nossa diplomacia se apóia em firmes diretrizes, em comunhão com os diversos pólos dinâmicos
internacionais: a democracia, a liberdade econõmica, os direitos humanos, o desenvolvimento sustentado que implica cuidados com o meio ambiente , a
nãoproliferação de armas de destruição em massa.
Mas a variedade, a agilidade e a habilidade nas ações da diplomacia brasileira, sua capacidade de agir
com eficácia, de aproveitar as novas realidades do
País e do mundo, devemse às qualidades tradicionalmente cultivadas nos quadros do ltamaraty: a valorização do mérito, da hierarquia, do senso do dever, do sentido de serviço público, da lealdade e fidelidade ao Brasil.
Sr. Presidente, de há muito, muito tempo o ltamaraty deixou de ser o "de punhos de renda". Hoje,
ele é o ltamaraty de mangas arregaçadas, trabalhando, com afinco e com altos resultados, para o bem
do Brasil e para o progresso da sociedade brasileira.
Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Presidente, s.-.s e Srs. Senadores. hoje ocupo a tribuna
dessa Casa para tecer comentários a respeito da autorização do Senado Federal a União para a contratação de operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e DesenvolvimentoBIRD, no valor equivalente de até noventa milhões
de dólares americanos, destinada a financiar, parcialmente, o Projeto Piloto de Alívio à Pobreza e Reforma Agrária".

Esse Projeto, se inclui entre os que çompõem

o Programa do Góvemo "Brasil em Ação", tem por
escopo complementar as políticas e ações de reforma agrária implementadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, objetivando avaliar a viabilidade da descentralização
permitindo aos beneficiários dos Estados eleitos:
Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco, desde a identificação e obtenção da terra
até o desenvolvimento, exploração e gestão dos
assentados.
Os beneficiários do empréstimo externo serão
as associações civis, localizadas nas áreas do projeto em cada Estado, que correspondem às áreas do
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural
(PAPP Reformulado), e que vierem a adquirir terras
por meio de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasii-BNB. Os recursos externos serão utilizados pelas comunidades rurais para financiar os
investimentos de interesse colativo: infra-estrutura,
produtivos e sociais.
O Banco Central do Brasil, por meio do expe- dienteFIRCE/DIAUT/SUCRE--97/309, de 10 de julho
de 1997, informou que a operação em tela tem as
seguintes condições financeiras:
devedor. República Federativa do Brasil;
executor: Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA;
- credor: Banco InternaCional para Reconstrução
e Desenvolvimento - BIRD;
valor: equivalente a US$90.000.000,00 (noventa milhões de dólares norte-americanos), de principal;
juros; sobre os saldos devedores do Empréstimo a uma taxa para cada
Período de Juros igual ao Custo de Empréstimos Qualificados determinado para o semestre anterior acrescida de 0,5% a.a.;
commitment charge (Comissão de Compromis·
so): 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento)
ao ano sobre o montante não desembolsado.
É importante aduzir que o custo total do "Projeto Piloto de Alivio à Pobreza e Reforma Agrária"
foi estimado em US$150.000.000,00 (cento e cincoenta milhões de dólares norte-americanos) a se·
rem desembolsados no prazo de três anos. sendo
que US$90.000.000,00 (Noventa milhões de dólares norte-americanos), financiados com recursos
do BIRD e o restante apartados pelo INCRA
US$45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos). pelos Estados participantes DS$6.000.000,00 (Seis milhões de dólares
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norte-americanos)
e
pelos
beneficiários
US$9.000.000,00 (Nove milhões de dólares norteamericanos).
A ampliação do programa de reforma agrária
brasileiro, além de se constituir na estratégia mais
adequada, a curto e médio prazo, para a geração de
postos de trabalho no campo, a mais baixo custo aliviando a pressão por empregos nas cidades, significa ademais o atendimento da demanda por equidade, necessária para que o Brasil combine crescimento económico com desenvolvimento humano.
A manutenção do ritmo atual do programa da
reforma agrária, com a previsão de assentar 80 mil
famílias este ano, até atingir o patamar de 100 mil
famílias em 1998, fará com que somente no ano
2012 se chegue ao atendimento acumulado de dois
milhões de famílias, estimativa conservadora da demanda social mais critica por terra.
O ritmo atual do programa de reforma agrária,
Senhor Presidente, apesar de ser, historicamente, o
mais elevado dos últimos governos federais, não
tem aliviado a tensão no campo. A conjugação de
uma conjuntura de taxas de crescimento da economia mais baixas, com um processo de reestruturação dos setores industrial e de serviços, levou a uma
desproporcional contração do mercado de trabalho
urbano, aumentando as mobilizações sociais e a reivindicação por terra nas regiões mais desenvolvidas
do País. Haja visto o movimento organizado, continuo, forte e radical, como o registrado no Pontal do
Paranapanema, em São Paulo.
A idéia de buscar alternativas e novos instrumentos para o programa de reforma agrária, além de
trazer enormes benefícios ao projeto de desenvolvimento social no campo, onde o assentamento de
trabalhadores e o programa nacional de apoio à agricultura familiar são destaques, tem a importância estratégica de encaminhar a solução do desafio atual
de criar novos postos de trabalho.
A iniciativa diferenciada que identifico no "Projeto Piloto de Alivio à Pobreza à e Reforma Agrária",
é o de tentar a descentralização da reforma agrária
envolvendo os Estados, Municípios e mais importante, as associações de produtores rurais. Uma segunda particularidade, seria o de recorrer a empréstimo
internacional, via BIRD, para complementariedade
de recursos, e sinalizar a opinião pública internacional o firme propósito de fazer realizar a reforma
agrána.
Na semana passada, Sr. Presidente, o jornal O
GLOBO anunciou em sua edição de sexta feira, 25

de julho, • ...Governo prepara programa de crédito da
Caixa Económica Federal para financiar a compra
de terras•. No corpo da notícia obtém-se o detalhe
de que o Governo vai lançar um programa de crédito
para financiar a compra de terra por pequenos e médios agricultores. A Caixa Económica Federal deve
iniciar o projeto, que mais tarde seria incorporado a
um mercado de capitais mais amplo de compra e
venda de terra, incluindo outros agentes financeiros.
Acredita-se existir um grande mercado de pequenos e médios fazendeiros, com três ou quatro tilhos, que não poderiam ser atendidos só com a herança. A idéia é criar um instrumento de mercado de
financiamento de longo prazo para atender essa demanda reprimida por terra.
O programa será voltado para o financiamento de agricultores que tenham entre 50 e 80
hectares de terra. Pela proposta o pretendente
ao financiamento poderá optar por dar uma entrada e, a partir do valor pago, fixar com o agente financeiro o prazo do financiamento. Outra alternativa seria o proprietário da terra entrar
como avalista do candidato ao financiamento. A
renda do dono da terra seria a garantia exigida
para conceder o empréstimo.

•o pai pode não --~ o dinheiro para comprar a
terra, mas pode ser o ;;..";i.st~. na aquisição de uma
área de 50 hectares, por c. ..-.:rolo, onde o filho vai
começar um sitio. Esse tipo d<, 'inanciamento é mais
importante do que crédito subsidiado", explica uma
autoridade do Governo.
É claro, Sr. Presidenlé, •'"' não se deve confundir a proposta do "Projeh.· i'd;,;,.; ,,,. Alivio à Pobreza e Reforma Agrária" com o : ;,.oio do BIRD,
Governo Federal, Governos Estadu;lis 'l associações de produtores rurais com a prop ... ~ a que surge da volta do crédito fundiário que já xistiu no
Brasil e, que financiou a tantos e tantos nquenos
produtores, com a proposta da Caixa L :nõmica
Federei. As duas medidas são bastante ;orantes
no atingimento de públicos di!erenctadu;;, :;-.3s OUP.
de toda a forma, induz a promover a voll,. :Jt: >)i'!S·
soas, com um certo conte(• :io atávico de t(. , '
filhos de agricultores, de ~ccuaristas) que poCiv·;,;
vir a ter o seu pedaço de terra, a produzir 'alime<-.tos e a gerar empregos.
Essas providências, Sr. Presidente, precisam
ser urgenciadas, como precisam ser rapidamente
atendidas as propostas encaminhados por nt;s ao
Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiário,. Dr.
Raul Belens Jungmann Pinto e m~is recenten ;snte
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ao Dr. Milton Seligmann, Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
relativas a Rondônia.
As propostas que volta a explicitar, Sr. Presidente, são a retomada da Gleba de Licitação 'Burareiro', com uma área de 90 mil hectares de terras,
situada no município de Ariquemes, aonde poderiam
ser assentadas 1.800 famílias em lotes individuais
de 50 hectares; e o atendimento da proposta do Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste, para a
criação da Agrovila Ouro Preto, aonde seriam assentadas 200 famílias, em lotes de terras desapropriados pelo Incra, no município de Ouro Preto do Oes·
te.
Para concluir meu discurso permito-me citar
uma frase do documento Informe sobre Desarrollo
Humano, PNUD, 1996, página 109:
'Em uma situação em que o predomínio de
grandes imóveis na distribuição de terra é tão forte,
não há nenhuma manipulação de preços relativos ou
de impostos que possam modificar o perfil fundiário'.
Muito Obrigado

O SR. GILVAM BORGES (PMDB·AP) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos em vias
de assistir à votação, na Câmara dos Deputados, da
nova Lei Eleitoral que presidirá às eleições de 1998.
É essencial, para o país, aprovar regras claras
e democráticas para o pleito que se avizinha, e fazêlo com a máxima urgência, pois o prazo constitucio·
nal para qualquer alteração na Legislação Eleitoral
expira em 03 de outubro próximo, e o Projeto, vindo
da Câmara, ainda terá de sofrer a revisão pelo Senado Federal.

Oportuna, portanto, a manifestação da Presidência desta Casa, instando os colegas Deputados
a agilizarem o trâmite da matéria, apresentada na
Casa de origem em 08 de janeiro de 1997.
Antes de comentar os pontos mais importantes
contemplados no Projeto ora em discussão, é neces·
sário ressaltar a importância do assunto e lamentar o
fato de a rn<~téria eleitoral ser sempre tratada através
:J;;~ r~l·w~as legais transitórios e preordenados à re~~UI.t~ ao ue pleitos específicos.
O adequado seria a existência de uma Lei Elei·
torai única e estável, resultante de uma ampla refor·
ma em nosso Código Eleitoral, velho de quase meio
séorlo.
Nunca é demais sublinhar que a falta de normas eleitorais e partidárias solidas e respeitáveis
t"m contribuído para a situação de desprestígio da
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classe política, apontada, com freqüência, na mídia,
como preocupada apenas com interesses pessoais
e de grupos, de modo casuística, e sem dar a devida
atenção à construção de instituições políticas permanentes.
Assim, entre as reformas sempre referidas
como estratégicas para racionalizar o funcionamento
do Estado Brasileiro, tais como, a Administrativa, a
Previdenciária, a Tributária, deveria ter precedência
a Reforma Política, através de mudanças de maior
fôlego que as ora apresentadas e submetidas ao
voto dos Parlamentares.
Entre as alterações reclamadas pela Nação no
sentido de estabelecer no País um quadro político·
partidário saneado, e imune a manipulações. estão,
ao meu ver, a fidelidade partidária e a restrição ao
número de agremiações partidárias, vinculado ao
desempenho do respectivo partido nas eleições anteriores.
Estas propostas constituem singelo mas relevante adminículo ao fortalecimento dos partidos em
nosso Pais, penalizando os trânsfugas e arrivistas
com a perda do mandato, que não é patrimõnio pessoal e sim do partido, mormente num sistema eleitoral proporcional como o praticado no Brasil.
'Poucos, mas bons' é o aforismo latino que
serve, à perfeição, como mote· da reformulação partidária que advogamos: é mister pôr fim à pulverização de legendas que tanto descrédito tem merecido,
e com justiça, da opinião pública nacional.
Quanto à Legislação ora proposta, gostaríamos
de emprestar nosso apoio à grande maioria dos dispositivos contidos no Substitutivo do relator da Comissão Especial da Câmara Deputado Carlos Apolinário.
Itens, como o alongamento do prazo para fi·
liação partidária e para fixação do domicílio eleitoral em um ano antes do pleito, a destinação
de, pelo menos, 25% das vagas de cada partido
ou coligação à candidaturas do sexo feminino e
a garantia de legenda aos exercentes aluais de
mandatos, nos parecem perfeitamente dignos de
aprovação.
Dê-se. igualmente destaque positivo à proibição extensiva a todos os candidatos ocupantes de
cargos executivos de inaugurar obras públicas noventa dias antes da eleição, como garantia inibitória
da intromissão indeVIda da máquina adminístratrva
no processo eleitoral.
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Uma inovação que representa notável auxílio
ao processo de controle dos eventuais abusos de
poder económico, principal ameaça para a lisura dos
certames eleitorais, é a sugestão do Relator de instituir um financiamento público para as campanhas.
É uma fórmula da maior pureza republicana e
democrática, já adotada, por sinal, por inúmeras sociedades de maior maturidade política; e experiência
civilizatória, e que significa um golpe de morte no
ambiente de suspeição que sempre precede nossos
pleitos, através das famigeradas 'caixinhas eleitorais'.
Esta cumplicidade reprovável entre o interesse
privado e o interesse público, além de imoral, costuma ser mais onerosa aos cofres públicos, na forma
de favorecimentos, pelos mandatários eleitos em tais
esquemas, aos seus benfeitores, que o financiamento prévio, transparente e exclusivo das campanhas
por toda a sociedade, mecanismo alvitrado, em boa
hora, pelo relator.
Trata-se de salomônica providência, destinada
a promover, também no campo eleitoral uma separação mais nítida entre esfera pública e esfera privada,
elementar ao regime republicano de Govemo, adotado, como cláusula pétrea, em nosso ordenamento
constitucional, há mais de um século.
Algumas questões menores, constantes do relatório, podem ensejar pequenos reparos ao substitutivo a ser apreciado na Câmara, como por exemplo, a data-limite para as convenções partidárias e o
conseqüente início das campanhas eleitorais propostas para trinta de junho de 1998, quando este
prazo poderia ser prorrogado, como quer o Presidente da República, para 31 de julho, dada a evidente impossibilidade prática de realizar campanha em
plena Copa do Mundo de Futebol.
Do mesmo modo, não deve criar celeuma a
questão do número atribuído aos candidatos majoritários de coflgação, que, conforme o texto do Substitutivo, deve ser novo e diverso do dos partidos que a
compõem, e não, como manda o bom senso, que seja
definido de comum acordo entre os interessados.
Quanto ao espaço no horário gratuito no rádio
e televisão, parece suficiente o critério adotado pelo
Relator, de duas horas e dez minutos distribuídos aos
partidos, através de dois programas diários de cinqüenta minutos contínuos cada um, e trinta minutos
apresentados na forma de pequenas inserções diárias.
Estas, enfim, as considerações que me cabia
fazer sobre tal matéria, insistindo, de novo, na exi-
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-güidade de tempo disponível para o aprofundamento
de sua discussão, o que nos leva a somar nossa voz
ao apelo feito pela direção desta Casa ao membros
da Câmara dos Deputados para sua pronta votação
e remessa da decisão afinal tomada a esta Casa do
Congresso Nacional.
Era o que tínhamos a dizer Senhor Presidente.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- Al) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não posso
deixar de registrar meus profundos sentimentos de
solidariedade e tristeza em face do falecimento do
sociólogo Herbert de Souza, cuja trajetória de vida o
terminou identificando não só com as mais admiradas qualidades de homem público, intelectual e pessoa de extraordinária sensibilidade, mas sobretudo
como símbolo da cidadania em nosso pais. Ele merece a reverência de todos nós, mas é credor, antes
de mais nada, da admiração, do respeito e do tributo
de todos os brasileiros nos quais fez despertar, pelo
exemplo, pela ação e pôr uma incansável pregação,
a consciência da solidariedade, da fraternidade, da
cidadania e dos deveres cívicos sem os quais não
existe coesão social.

Este ano de 1997 tem sido trágico para o país,
pela perda sucessiva de três grandes personalidades que marcaram a vida brasileira contemporânea, a que agora vem se juntar a de Betinho síntese, exemplo e paradigma das qualidade dos que
se foram antes dele, como Darcy Ribeiro, Paulo
Freire e Antônio Calado. Ele era, na expressão
apaixonada de seu devotamento ao Brasil, tão admirador de seu país co.mo Oarcy Ribeiro. Na contribuição que deu à permanência e à importância
dos problemas sociais brasileiros, tã~lúcido e empolgado quanto Paulo Freire. E no descortino de
nossos desafios, tão visionário quanto Antônio Calado. Os quatro, Senhor Presidente, curtiram as
agruras do exílio, o padecimento da discriminação
e a incompreensão da intolerância. Mas em todos
eles, e em ninguém mais do que em Betinho, a adversidade aguçou a consciência, despertou os sentimentos éticos e o agigantou como uma das melhores expressões brasileiras deste século.
Vítima como seus irmãos de nossa incúria, de
nosso descaso para com a vida humana, nos precários procedimentos relativos à saúde, não foi um
mártir da liberdade, mas um servidor atento, permanente e devotado de seu papel de líder, capaz de
galvanizar a consciência do pais, numa de suas
mais perenes obras, a Campanha pela Cidadania
contra a Violência e a Fome. Ninguém como ele sou-

be mobilizar a consciência nacional para as responsabilidades coletivas. Foi sonhador, sem dúvida,
mas foi um realizador extraordinário. Foi um pensador, mas foi um santo agitador, no melhor sentido
que se pode atribuir a essa palavra. Foi um intelectual e um homem de ação. Foi, em suma, capaz de
dar a seu pais, aos deserdados, aos pobres e marginalizados, por sua entrega à Nação, muito mais do
que todos nós seríamos capazes de lhe devolver em
alegria e no reconhecimento do dever que cumpriu
como poucos.
Não é o Brasil só que está de luto, Senhor Presidente. É a consciência da Nação que se sente entristecida, por não ter sido capaz de dar a Betinho a
única recompensa a que ele em vida aspirou: ver erradicada a fome da terra farta e opulenta que ele cultivou como ninguém, e a que serviu com o mais admirável espírito público de que qualquer outro brasileiro seria capaz. À sua memória, portanto, o nosso
respeito e nossa enternecida gratidão.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
Sr. Senador José Serra enviou à Mesa projeto cuja
tramitação, de acordo com o disposto no art. 235, III,
a, Item 3, do Regimento Interno, deve ter infcio na
Hora do Expediente.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária de amanhã, às 14h30, a seguinte

(Tramitando em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição n2 14, de 1996)
Terceiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 33, de
1996 (n• 33/95, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que modifica o
sistema de previdência social, estabelece normas de
transição e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 390, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Beni Veras, favorável, nos termos da Emenda n• 1CCJ (substitutivo) que oferece, com voto em separado do Senador Antonio Carlos Valadares.

-3PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°14, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição n• 33, de 1996)
Terceiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n2 14, de
1996, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Freire e outros senhores Senadores, que modifica o sistema de previdência social instituindo o regime básico unificado, dispõe sobre regime complementar público e privado, estabelece normas de
transição no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1Bh30min)

ORDEMDODIÁ
-l-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 19, DE 1996
Terceiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 19, de
1996, tendo como primeiro signatário o Senador
Waldeck Omelas, que dispõe sobre os benefícios
fiscais referentes ao ICMS, tendo
Parecer sob n• 274, de 1997, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, favorável, com a Emenda
n2 1-CCJ, que apresenta.

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 33, DE 1996

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. ROBERTO FREIRE NA SESSÃO DE
12108/97, E QUE ENTREGUE Á REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUB!..ICA[)O POSTERrCJRMENIE.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE.
Para discutir.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, vou discutir pontualmente algo que tem gerado
grande polémica e controvérsia. Acredito que caberia uma discussão mais geral sobre esse projeto.
Como a polémica diz respeito diretamente a uma
emenda por mim apresentada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, vou, pontualmente,
discuti-la.
Trata-se da emenda que torna a atual Contribuição Prov1sória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
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Financeira (CPMF) um tributo permanente. vinculando sua arrecadação integral aos custeios da Seguridade Social (saúde, previdência e assistência social.)
Em nenhum lugar do mundo os impostos são
populares. Não são no Brasil, na França, na Alemanha, na Suíça e em outros países. Mas se esquecem seus críticos mais agudos de que foi graças às
contribuições obrigatórias que se construiu naqueles
países de capitalismo avançado um Estado de bemestar que, apesar das falhas, muito fez pelos trabalhadores. Foi graças aos impostos que se procedeu
à universalização da educação e da saúde, que se
construiu um sistema de solidariedade social, e de
grande solidariedade previdenciária capaz de compensar aqueles indivíduos afastados do processo
produtivo, seja por invalidez, seja por velhice, seja
por desemprega, seja pela maternidade. Sem impostos, sem um Estado forte e instituições organizadas
que atendessem às demandas dos cidadãos, o capitalismo seria ainda mais predatório e perverso.
No Brasil, não conseguimos alcançar senão .o
Estado do mal-estar social, em que, curiosamente,
os que conseguem mais recursos indiretos, traduzidos em serviços, são os já privilegiados. No Brasil,
cidadão não é quem nasce aqui, mas quem tem carteira assinada, trabalha e contribui: cidadão é o incluído, quando deveriam ser todos. Ainda entre os
incluídos, numa situação de escassez de recursos,
quem ganha são os organizados no aparelho estatal,
no empresariado e nas corporações, e que, com sua
capacidade de mobilização, pressão e poder, subvertem o princípio da universalidade e conseguem
chamar a si ainda mais benefícios do que os já acumulados.
É óbvia a assertiva de que os impostos são impopulares - o próprio nome indica: é uma imposição
-,como é óbvia o fato de que são essenciais para a
sociedade. São necessários por duas razões básicas: primeiro, por sua funcionalidade, pois fazem
possível o Estado funcionar e atender às demandas
dos cidadãos; segundo, por seu caráter solidário e
redistributivo. Essas são as grandes questões postas em xeque pela Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, e que cabe aqui discutir.
Alguns poderiam achar um exagero dizer que a
CPMF contribui para a consolidação democcitica no
País, mas é a mais pura verdade. A democracia não
se constrói com base somente em eleições periódicas. livre associação, liberdade de imprensa, sufrágio universal, procedimentos necessários, essenciais, mas insuficientes. Democracia de verdade não
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se casa com miséria humana e exclusão social. Ela
se consubstancia sobre uma sociedade em que todos tenham, aiém de seus direitos essenciais de liberdade e participação, direitos soc1ais amparados
por lei e oportunidades iguais para todos: é somente
com a garantia ao trabalho, à educação, à moradia,
à saúde e à liberdade que se pode falar em avanço
do regime democrático.
Todos esses argumentos podem ser bem aceitos. De fato o são, até porque discurso não muda a
situação real de ninguém. Entretanto, quando se tenta promover mudanças qoalitativas na sociedade,
apresentando polfticas de fato redistributivas, surgem 'cidadãos' bradando pelo seu direito de não pagar mais um imposto 'extorsivo' e 'aviltante'. Com
caras de liberais, assumem a postura indignada de
quem é constantemente atazanado por um Estado
ineficaz e gastador. Talvez tal postura, em muitos
casos, corresponda a algo verdadeiro, mas a solução é reformar o Estado e lutar pela mudança do
Governo, e não deixar de pagar e cobrar imposto.
Desfilam inúmeros argumentos contra esta que seria
a mais nova 'invenção' dos políticos e dos governantes: a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Na maior parte dos casos, as criticas
partem de uma visão ingénua (ou ignorante?) do imposto e mostram o desconhecimento total de como
funciona o tributo e a quem ele. atinge.
Segundo estudos da Deputada Maria da Conceição Tavares (PT-RJ), em documento interno para
discussão do Partido dos Trabalhadores, 70,6o/o da
população com mais de dez anos de idade, economicamente ativa e com rendimentos não é a•·~ ·~ida
pelo tributo, simplesmente porque não utiliza o sistema bancário. Creio que é bom enfatizar: 70o/o da população economicamente ativa brasileira não é atingida por esse imposto.
Diferentemente de outros tributos, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que
tem caráter progressivo, não penaliza o setor produtivo nem segmentos sociais já desprivilegiados. Estão também excluídos da tributação, mesmo movimentando contas bancárias, trabalhadores e servidores públicos que recebam até três salários mínimos, aposentados, inativos e pensionistas. Esse
piso será elevado para dez salários mínimos - automaticamente, se o aprovarmos na Constituição exatamente para não caracterizar a bitributação, tornando o tributo ainda mais seletivo. Como se vê, o
imposto não tira de quem não tem.
A crítica que anda na boca do povo de que a
CPMF arrocha a classe média é um engodo. Dos

29,4% da população-referência restantes que operam no sistema bancário, 26% ganham até 20 salários mínimos, ou seja, R$2.400,00, restando apenas
3,4% que ganham acima disso (e que contribuem
com 65% da arrecadação).
Seria interessante analisarmos isto: com uma
renda de R$2.000,00, o contribuinte será "penalizado" em R$5,00 no final do mês. Quem ganha e movimenta R$4.000,00 será "extorquido" em, precisamente, R$10,00. Ampliando para uma camada inexpressiva da população, classe média-alta, que ganhe e movimente R$8.000,00, o •aviltante• tributo
será o eq11ivalente a apenas R$20,00. Dizer, portanto, que o imposto estrangula a classe média é fruto
da ingenuidade ou do anti-estatismo de muitos ou da
má-fé de quem pode e não quer contribuir para uma
sociedade melhor.
A CPMF não penaliza assalariado ou classe
média. Ela, de fato, só atinge quem faz da especulação financeira sua fonte de renda e que, com esse
imposto, fica impedido de sonegar. Além da especulação, a contribuição taxa o chamado "caixa-dois" de
empresas pouco honestas e atividades ilícitas, como
o contrabando de armas, a lavagem de dinheiro, o
tráfico de drogas, totalmente inafcançáveis pelo sistema aluai de tributação. Poder-se-ia até dizer que
"laranJ8S de precatórios"são alcançados. Atinge,
também, a ·economia informal", que engloba, hoje,
uma parcela considerável da população que usa e
ut1hza a Seguridade Social e que foge completamente ao controle do fisco, impedindo o Estado de cumprir suas tarefas legitimadoras.

É fundamental, portanto, que se diga, em favor
da Contribuição, que sua incidência é aproveitada
para continuar atingindo esse mercado informal. Estima-se que ele movimente cerca de US$490 bilhões/ano, e esses valores passam ao largo da tributação. Além do mercado informal, outro setor amplamente atingido pela Contribuição é o sistema financeiro, selar que, apesar de responsável por grandes
movimentações e altíssimos lucros, é ainda pouco
atingido pela regulamentação e pela tributação. É
preciso utilizar o potencial de aumento da receita
pública que as transações financeiras representam, reconhecendo sobretudo que a destinação deste imposto deva ter um fim social. Numa
análise limite, poderíamos dizer que, com a instituição de um tributo que atinja indistintamente todas as transações e fluxos financeiros, estaríamos
dando à globalização uma face mais solidária e
socialmente mais responsável.

Não é estranho dizer-se inclusive que talvez
este imposto seja 11m imposto intemaciona~ num futuro não muito distante para tributar os fluxos financeiros, qtte foi a primeira peça do processo intensivo
de globalização.
Não é à-toa que o fisco a considera o imposto
perfeito, porque insonegável: é retido na fonte em
sua integralidade. Qualquer que seja a atividade financeira, lícita ou não, clandestina ou semi-clandestina, regular ou irregular, todos os que se utilizam do
sistema bancário são alcançados. Além disso, não
há para o contribuinte o ónus de declaração nem
para o Estado o ónus da fiscalização e da conferência: nada de livros a preencher, declarações a entregar, contadores a contratar, prazos a observar, multas a pagar. É um mero programa de computador.
Uma última vantagem a ser apontada em relação à CPMF é que por meio dela se podem acessar
informações bancárias, até o momento negadas ao
fisco. É possível se confrontar os rendimentos declarados com o fluxo financeiro tributado, o que permite
a recuperação da base do Imposto de Renda. Para
os que não apresentam declaração, mesmo estando
obrigados, a contribuição é útil como indício para
embasar lançamentos de ofício. Como se trata de
uma contribuição cuja arrecadação é automática, as
autoridades fazendárias dela têm se servido para
romper com o sigilo bancário de muita gente.
É bom que se lemb.re sempre: sigilo bancário,
que parecia ser garantia de privacidade, garantia democrática, tem se transformado na arena fácil dos
negócios escusas.
Mas, perguntam-se os cidadãos: para onde irá
a CMF? Nossa proposta é que se destine, integral e
permanentemente, ao financiamento da Seguridade
Social (saúde, previdência e assistência social).
Com ele, os 29,4% dos brasileiros que podem contribuirão para a construção de uma sociedade menos
perversa e para o fortalecimento de nossa ordem democrática. Veja-se que, no primeiro semestre, areceita gerada pela CPMF foi de R$2,9 bilhões (5,3"/o
do total das receitas), número que, anualizado, deverá oferecer ao governo recursos da ordem de
R$6,6 bilhões. Trata-se de uma receita maior do que
a do IOF (R$1 ,364 bilhão nos cinco primeiros meses) e do Imposto de Renda das Pessoas Físicas
(R$1,312 bilhão). Foi uma arrecadação acima das
expectativas, sem que o crescimento da base monetária pressionasse o consumo ou os índiçes inflacionários. Esses recursos, canalizados para a seguridade, serão capazes de manter operante um sistema
mais justo e menos hierárquico, responsável pela
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dignidade de milhões de brasileiros que estão afastados do processo produtivo, ou excluídos.
Não vale aqui apelar para o argumento de que
o Estado é reconhecidamente mal gastador, campeão dos desperdícios, além de possuir uma burocracia discricionária que faz o que quer sem o controle da população. Nem vale falar da sonegação e
corrupção imanentes, infelizmente, nos processos
decisórios e na aplicação dos recursos. O que cabe
à sociedade é fiscalizar a atuação do Estado e exigir
transparência e responsabilidade dos governos e
dos indivíduos que neles aluam como intermediários
- políticos e burocratas. Não queremos negar as denúncias que lotam os jornais diariamente sobre os
casos de sonegação, desvio, desperdício e mal aplicação. Queremos que os processos tomem-se visíveis e, portanto, controláveis pelos cidadãos. O remédio contra a discricionariedade do Estado não é a
corrosão de sua base tributária ou o Estado mínimo,
como prega o neoliberalismo. A solução é, no mundo inteiro, o controle social e a ampliação dos espaços públicos de ação da cidadania.
Não se enganem, nem se deixem enganar pelos que se opõem aos impostos, e que são os mesmos que se opuseram ao IPMF e à CPMF. Não se
pode aqui deixar de citar as lideranças do setor empresarial, capitaneadas pela Federação Brasileira das Associações de Bancos- FEBRABAN, pela FIESP, peta
CNI - que tem como presidente um membro desta
Casa - e outras. A elas se somam os empresários, os
especuladores do mercado financeiro e aqueles de altíssimas rendas, habituados aos incentivos, subsídios,
renúncias, isenções e às benemerências fiscais da baixa tributação. Pior ainda, habituados à sonegação absoluta ou parcial do imposto, que não é devido ao Estado, mas à sociedade.
Entretanto, não são, infelizmente, apenas esses os que se opõem aos impostos. Recentemente,
li uma matéria vinda de Minas, em que a Central
Única de Trabalhadores daquele Estado tentava fazer uma mobilização contra a permanência deste imposto, argumentando como argumenta a classe dominante, a elite brasileira: que não quer pagar imposto porque o Governo aplica mal.
Eu pergunto ao trabalhadores: como vamos
construir o Estado do bem-estar social, com seguridade social, como vamos enfrentar as mazelas da
iníqua sociedade brasileira, das crianças de rua, dos
idosos sem amparo, dos portadores de deficiência
recebendo indigência; como vamos ter programas
completos de assistência social e previdência, sem
cortar custos nem benefícios, sem que a previdência
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e assistência social sejam financiadas para atender
melhor aos que estão saindo do processo produtivo
e precisam viver com dignidade?
Vamos resolver isso como? Com o discurso fácil das nossas elites, que não precisam de estado de
seguridade ·social? Será esse o caminho? Talvez o
que eles façam não seja diferente daquilo de que começo a ter medo: de o Brasil ser o País dos pobres
--que ititam
iicos-não- paguem imposto,
servindo de massa de manobra, de inocente útil,
exatamente para que essas entidades, para que os
grandes investidores, os financistas penhoradamente agradeçam, porque não precisam fazer nada. Os
trabalhadores da CUT estão equivocados, suas lideranças também estão profundamente equivocadas,
como equivocado está o PT em não assumir aquilo
que a Deputada Maria da Conceição Tavares indica
-imposto relevante, progressivo, distribuidor de renda e, portanto, algo que deve ser aprovado por
quem pretende transformar a sociedade brasileira.
É preciso entender que uma sociedade melhor
só se fará se houver um Estado forte, capaz de ampliar investimentos, regulamentar mercados e ampliar seu espaço público. Alcançar esse objetivo impõe como pressuposto a fixação de diretrizes políticas e programáticas para o seu financiamento, implicando a discussão de um profunda reforma fiscal
que privilegie os impostos diretos sobre as altas rendas e o patrimônio exatamente daqueles que têm
capacidade contributiva. Hoje, esses estão escassamente tributados e, compulsoriamente, só pagam os
piores dos impostos: o do medo da violência e o da
insegurança, gerados por uma sociedade injusta, desigual e socialmente perversa para a grande maioria
da população. Esse é o imposto que se paga, pelas
seguranças privadas dos condomínios fechados, pelos circuitos internos de televisão, pelos carros blindados, pelo medo dos sequestros. É exatamente o
imposto que pagam por não quererem o Estado do
bem-estar social, da seguridade social, porque não
querem contribuir, com o pagamento de impostos,
para a melhoria da sociedade.
Para finalizar, Sr. Presidente, a redução pura e
simples de impostos, infelizmente, é um discurso
apropriado pelos setores assalariados, pela ~lasse
média, e que interessa apenas a nossa elite. E hoje
aceito, à esquerda ou à direita, porque essas têm
apenas os olhos voltados para o senso comum de
que imposto é antipático e - pior - por mover-se
pelo oportunismo eleitoral.
Temos que superar a visão conservadora de
que 'imposto bom é o imposto velho' e de que se

para que-os

532

ANAIS DO SENADO FEDERAL

deve diminuir impostos e a carga fiscal dos contribuintes. A carga tributária no Brasil é baixa, insuficiente e, pior, mal-distribuída, penalizando assalariados de renda média e a produção. Reforma tributária
para mudar essa situação é algo com que, infelizmente, este Governo não se preocupou e não tomou
nenhuma das medidas, não deu ênfase, não mobilizou sua base de sustentação. Ela continua engavetada na Câmara dos Deputados.
Se quisermos superar a pobreza e a exclusão
social, integrarmo-nos no mundo globalizado, precisaremos de um Estado forte e presente e com capacidade de investimento. A contribuição financeira
certamente contribuirá para a sua construção.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. JOEL DE HOLLANDA NA SESSÃO DE
20.05.96, QUE SE REPUBLICA POR SOLICITAÇÃO DO ORADOR:
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores, há temas
que precisam ser trazidos à tona para discussão e
debate. São tão importantes e tão presentes em
nosso dia-a-dia que dispensam uma desculpa para
figurar nos pronunciamentos dos representantes
nesta Casa Legislativa. A sua própria natureza substantiva justifica-lhes a presença, sempre oportuna.
Um desses temas, Sr. Presidente, é a educação.
Em nosso País - custa-me dizê-lo - a situação do ensino público causa profunda consternação e vergonha.
Aqui, a educação está de cabeça para baixo. O ensino
básico, que em qualquer país civilizado é prioridade
nacional, só apresenta qualidade nas escolas privadas, inacessíveis à maior parte da população. O bom
ensino superior, por sua vez, está ao alcance dos privilegiados. É inatingível aos pobres.
Registra-se aí a grande distorção. Neste país,
com 18 milhões de analfabetos, só metade dos alunos matriiculados no I grau da escola pública conclui
a oitava série. Deles, grande parte é incapaz de resolver problemas elementares de Matemática, de
entender o que leu e de escrever uma redação com
começo, meio e fim.
Os que conseguem ultrapassar a barreira do
primeiro e segundo graus têm formação de má qualidade. Dificilmente chegarão aos bons cursos superiores, que são públicos. Cito exemplo da Universidade de São Paulo, das melhores do país: setenta
por cento dos alunos que logram entrar em um de
seus cursos vêm de escolas particulares.
Os mais pobres, com formação básica deficiente, terão que se contentar com uma faculdade priva·
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da que, além de cara, em geral oferece cursos de
baixa qualidade.
Com isso, Sr. Presidente, amplia-se o fosso
social. Os pobres estão condenados a continuar
pobres, sem nenhum preparo para enfrentar com
êxito os bons concursos ou lograr bons empregos
no setor privado. Na prática, os cargos qualificados são destinados a quem pôde pagar por boa
formação no I e li graus e teve acesso ao ensino
superior gratuito. São negados a quem só pôde
contar com a educação oferecida pelo Estado,
ou seja, a escola pública, que deveria servir-lhes
de redenção, que deveria ser a porta de entrada
para uma vida melhor, condena-os à eterna exclusão. A escola, que deveria ser a propulsora
da mobilidade social e da correção das desigualdades, tornou-se perpetuadora da iniqüidade e
do privilégio. Tira do pobre a única chance de
progresso individual e social.
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, é
hora de mudar, de dar um basta ao ensino deficiente, à má remuneração do professor, aos índices altíssimos de evasão escolar, à repetência
generalizada.
O ensino público deve ser de boa qualidade e
servir à maioria da população, não à elite. Hoje, o
País gasta muito com educação, mas gasta mal.
É indispensável corrig\( a perversidade do gasto público com educação.
Estudo do Banco Mundial mostra a distorção do
investimento no setor. O método foi o seguinte: o banco dividiu a população brasileira em cinco grupos, de
acordo com a renda. A mais pobre ficou com 16% dos
gastos; a segunda, com 18%; a terceira, com 20%; a
quarta, com 22%; e a mais rica, com 24%.
A título de comparação, Sr. Presidente, lembro
os números do nosso vizinho Chile. Lá, aos 20%
mais pobres cabem 35% dos gastos. Aos 20% mais
ricos, 7%.
Estamos a menos de quatro anos do novo milénio. Nosso Presidente da República e nosso Ministro
da Educação são conceituados professores. Certamente sabem o que fazer. O que falta? Ouso dizer que
falta vontade política. Falta a decisão de assumir o desafio de tomar a escola a redenção dos pobres.
Claro que alguém perderá. Mas esse alguém
tem condições de não prejudicar-se. Precisa apenas
devolver a fatia que não lhe pertence e que aprendeu a devorar com crescente voracidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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Agenda cumprida pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães
13/08/97
Quarta-feira

10:00

- Concede entrevista ao jornalista Roberto D'Avila

15:30

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal
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Ata da 102!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 14 de agosto de 1997
3l! Sessão Legislativa Ordinária da 5Q!! Legislatura
Presidência do Sr.Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Júnia Marise
dos Srs. Carlos Patrocínio, Jefferson Péres e Sebastião Rocha

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio

Carlos Magalhães - Antônio Car1os Valadares - Bello
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo

Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos
Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Eduar-

do Suplicy - Élcio Alvares -Emitia Fernandes - E mandes Amorim - Esperidião Amin - Flaviano Melo Franceino Pereira - Freitas Neto - Gerson Camata Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Jader Balbalho - Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro
-José Agripino -José Alves- José Bianco -José
Eduardo Outra - José lgnácio Ferreira - José Roberto
Anuda - José Samey - José Serra - Júlio Campos Júnia Marise - Leomar Quintanilha - Lucídio Portella Lúcio Alcàntara - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir
Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias '- Otoniel Machado - Ramez Tebet - Regina Assumpção- Renan
Calbeims _-_Roberto Freire =- Roberto Requião -= Homero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha LimaSebastião Rocha - T eotõnio Vilela Filho - Valmir Campelo- Vllson Kleinubing - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - 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. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- O tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da
presente sessão será dedicado a homenagear a memória do Sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, nos
termos dos Requerimentos nºs 547 e 567, de 1997, do
Senador Lúcio Alcântara e outros Srs. Senadores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Aicântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadorec:, i•~ntamente
com outros Srs. Senadores, tomei a iniciativa de propor es1a sessão de homenagem à memória do sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho, para que
o Senado pudesse ter a oportunidade de exaltar
uma personalidade que, com tantos serviços prestados à comunidade, realmente é merecedora desta
manifestação do Senado Federal.
A nobre Senadora Benedita da Silva, que logo
mais irá suceder-me na tribuna, não apenas firmou o
requerimento para que esta parte da sessão fosse
des1inada a esta homenagem, como também solicitou
que ela fosse antecipada do dia 21 para hoje, a fim de
que todos nós pudéssemos, ainda sob o impacto do
desaparecimento de Betinho, fazer aqui uma referência indispensável a ele, que, em vida, foi um benfeitor
da comunidade e um homem fJrofundamente comprometido com as causas sociais; um homem que fez de
suas limitações físicas, da fragilidade de sua saúde,
um instrumento de mobilização de energias pessoais e
da sociedade, para empreender uma série de rnovifl'1entos e de-campanl'las com profundo sentido de-so!b
dariedade humana e de preocupação com os excluídos, com os mais pobres, com os que estão à margem
do desenvolvimento, com os que não encontram oportunidade para realizar minimamente as suas aspirações individuais e fammares.

Na sua formação de mineiro de Bocaiúva, norte do
Estado de Minas Gerais, onde nasceu no ano de 1935,
há um COI'Jl)Ofle!lte que creio tenha sido decisivo para
plasmar a sua personalidade, para conformar o seu caráter: foi justamente o fato de ter feito ativamente política
universitária, participado dos movimentos universitários,
não apenas em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, mas também no Rio de Janeiro, em São Paulo e
no Brasil corno um todo. Betinho era filiado à organização AP, Ação Popular, tendo um conteúdo religioso na
sua formação, que foi justamente a sua militância na Juventude Universitária Católica. Belo Horizonte foi um
centro formador de vários desses militantes da JUC,
sob orientação do Padre Henrique Lima Vaz.
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Ele tinha dificuldades físicas. Era hemolilico, assim
como todos os seus irmãos - sabemos que a hemofilia é
uma doença hereditária, característica do homem. Então,
ele e seus irmãos homens, todos es'.avam marcados por
essa doença Agregando-se a isso, pela necessidade de
transfusões sangüíneas repetidas, de sangue e hemoderivados, e pela precariedade do nosso sisterra de Saúde,
ele tenni1ou por contrair o vírus da AIOS numa dessas inúmeras transfusões a que se submeteu. Todavia, todas essas deficiências físicas e de saúde que tinha, ele as compensou com um grande serviço prestado à corrunidade.
Há uma passagem interessante na sua vida.
Após 1964, durante o Governo Militar, Betinho, então militante da Ação Popular, foi para o ABC clandestinamente, fazer aquilo que muitos marxistas e
revolucionários pregavam, que era viver junto ao
operariado, ter uma militância direta com os trabalhadores. Foi trabalhar numa fábrica de porcelana no
ABC; e, com uma saúde tão débil quanto a dele,
acabou tendo uma hemorragia no joelho - os hemotnicos são suscetíveis a essas hemorragias espontâneas. Evidentemente, não pôde mais continuar trabalhando ali. Ao sair, usou uma expressão interessante: "Saio daqui intelectualmente humilhado".

Nessa fábrica, ele teve a oportunidade de um
cantata direto com o mundo duro do trabalho. Às vezes, temos uma tendência a idealizar o trabalho,
mas esse trabalho braçal, rude, não deve ser visto
apenas como um valor ideal, porque, muitas vezes.
o trabalhador tem que executar certas atividades em
condições extremamente desfavoráveis. Betinho
provou isso na prática e, ao sair, disse que saía daquela experiência "intelectualmente humilhado".
Pois bem, depois de ter ficado fora do Brasil durante muitos anos, Betinho retomou e terminou se
transformando numa figura suprapartidária. Como ele
dizia: "Não aceito mais ser dirigido por outra pessoa·.
Então, na verdade, ele não tinha uma filiação partidária; não estava nem sequer vinculado, no sentido estrito da expressão, a uma corrente política, a uma corrente ideológica. Mas, fiel aos ensinamentos que abSOlVeU no convívio da Juventude Universitária Católica, da chamada Doutrina Social da Igreja, ele tinha
realmente uma grande preocupação com os problemas sociais. E fundou o !base, Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas, que foi ali realmente a
base de lançamento dos grandes projetas que ele
idealizou aqui no Brasil e que mobilizou comunidades
inteiras, justamente em defesa dessas pessoas mais
necessitadas. Dali partiu a idéia daquela Campanha
Contra a Fome, pela Vida e pela Cidadania, e muitas
outras que ele coordenou e idealizou.
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É interessante salientar que, sendo ele uma
personalidade que, muitas vezes, teve que se opor
frontalmente a governos e até a pessoas, ele o fez
de certa maneira docemente, ternamente, sem que
isso significasse que_ estivesse cedendo nas suas
convicções ou nas suas propostas.
Chegou a integrar o Conselho do Comunidade
Solidária; depois desligou-se dele, mas nunca deixou de estar disponível para realizar todas essas
campanhas ou empreendimentos que resultassem
na melhoria das condições de vida da nossa população. Inclusive, considero pessoas como Betinho extremamentE! ii11Q()~ntesL pg_is. cQm a_s1la_ mensagem, o seu ideal, e até pela forma como se comportam~ mu_itll,s v_e~ªª--ehls conseguem rE!rnar contra a
corrente, opondo-se a certos movimentos económicos ou políticos que têm uma lógica própria, são irreversíveis, mas essas pessoas são capazes de se
opor a eles com idéias generosas, baseadas no principio de solidariedade, fraternidade e companheirismo. Betinho era uma dessas pessoas.
Daqui a poucos dias, vamos assistir à comemoração dos 50 anos de independência da lndia.
Quando os colonizadores ingleses deixaram esse
país, que continua ainda muito pobre e com muitos
problemas, inclusive para alimentar o seu povo, houve uma figura que se sobressaiu e que deixou lições
muito importantes para a numanidade: Mahatma
Gandhi. Hoje a Índia está quase tão pobre quanto
era na época do colonizador, _mas_ algumas das
idéias;-aos comportamentos~ das atitudes-de. Gandhi
foram incorporadas inclusive pelo mundo ocidental:
por exemplo, a idéia da desobediência civil, que consistia em se opor a certas ações de governo ou da
sociedade de maneira pacifiCa, mas com grande
conteúdo moral de resistência. São lições inesqueclveis que nos deixou esse grande homem, lições que,
volto a dizer, foram incorporadas, inclusive, por outras sociedades como uma forma de afirmar principias e atitudes diante de determinadas situações.
Betinho, guardadas as proporções, tinha esse
sentido da paz, da resistência e da rnobiTIZélção das
vontades e das pessoas em tomo de projetas de grande alcance social. Nesse momento em que desaparece do nosso convívio, podemos dizer que ele combateu a sua própria doença como combateu a fome: não
venceu a AIOS, como não conseguiu exterminar a
fome do Brasil, mas deixa para o País essa lição de
dignidade. Betinho viveu sonhador e feliz.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péresl - Concedo a palavra à nobre Senadora Bened~a da Silva.

A SR• BENEDITA DA SILVA (BfocoiPT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso."!:
- •••se estás para fazer tua o feria
diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, aeixa tua
oferta diante do altar e vai reconciliar-te
primeiro com teu irmão••• "
Mateus - cap. 5, v. 23 e 24.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nas minhas leituras do Evangelho, ao pousar os olhos sobre
essa passagem, imediatamente veio-me à mente a figura comovente de Herbert de Souza. De formação
católica, tendo começado na política estudamil muito
jovem, através da JUC mineira, Betinho, aos poucos,
foi se afastando dos rigores religiosos -com seus dogmas e rituais - ao perceber que a realidade era gm.nde
demais para caber ali, e foi pelo mundo. Foi ser o irmão dos excluídos, foi ser a voz dos que sofrem a dor
da fome e da miséria. Pensei: Betinho, sim, deixou sua
oferta no altar e foi reconcil•ar-se com seu irmão.
Após ter tido a grata satisfação de ouvi[ vários
de nossos Pares pronunc:iar-se com relação a esse
raro ser humano e a sua obra, por ocasião de seu
falecimento, sempre com expressões de beleza e
sensibilidade, cabe-me, talvez, proferir não mais do
que algumas singelas palavras em memória do meu
querido amigo: o nosso inesquecível Betinho. Aquele
com quem tive uma convivência muito próxima.
aquele que foi também meu orientador político,
aquele que estava presente nos momentos difíceis
do Estado do Rio de Janeiro, aquele que fez com
que todos nos mobilizássemos e fôssemos participar
daquele grande movimento de marcha para a paz no
Estado do Rio de Janeiro; Betinho, meu querido amigo, que emocionalmente coloca-me nesta tribuna.
Tentei buscar no meu íntimo, onde habitam os
sentimentos, lá, entre o coração e a alma, uma expressão que pudesse retratar a sua incomparável figura. E
dentre tantas capacidades que Betinho possuía, ser
humano pleno de virtudes que era, encontrei uma palavra-síntese para defini-lo, no sentido de que essa capacidade era o motor que o movia, movia o homem
público, o sociólogo, o politico, o militante; movia o pai.
o esposo e o amigo; movia o brasileiro, o cidadão, movia inteiramente Herbert de Souza: o AMOR.
Refiro-me ao amor no seu sentido mais profundo,
mais amplo, no seu sentido universal que é o amor fraterno. Refiro-me à sua incrível capac•dade de amar e à
sua vocação para, além das palavras que podem morrer em si mesmas, concretizar esse amor através de
atos concretos. Refiro-me ao amor que abraça o mun-

do. À qualidade daquele amor, rai'Çl e precioso, que
sai de si, perde-se de si, pousa no outro, existe no
outro, e volta consolidado para si. Foi essa a capacidade que fez de Betinho o ser múltiplo que era.
Em meio a um turbilhão de sentimentos a partir
da noticia de seu falecimento, entendi, não sem experimentar a dor, não sem um sentimento de perda que,
tenho certeza, contaminou a todos, Qlle Betinho foi um
semeador. Semeou justiça - defendeu a refonna agrária; semeou consciência social- defendeu o orçamento participativo; semeou solidariedade - a responsabilidade que todos temos em aliviar a dor e o sofrimento
do próximo, encampando o combate à fome e à miséria. Semeou a caridade. Tinha a exata noção danecessidade de resgatar o verdadeiro valor dessa palavra tão desgastada. Ávido por justiça, arregaçou as
mangas, arrebanhou milhares, ergueu a voz e jamais
se calou. Conviveu, desde cedo e muito perto, com a
morte. Vira a sua face tantas e tantas vezes, mas bravamente a repelira. Sabia que a transitoriedade da vida
exigia uma ação para o hoje, uma decisão para o hoje,
uma mobilização para o agora. Não tinha 1efTllO para a
retórica vazia, desprezava o discurso contraditório, denunciava a hipocrisia. E, por ter atingido tal nível de
consciência, dizem, tinha algo de profeta, agia às vezes feito santo, outras - diâfana figura -, feito um anjo;
um anjo cívico, um santo cívico, um profeta cívico.
O Sr. Romeu Tuma - Senadora Benedita da
Silva, permite-me V. Exl um aparte?
A SR• BENEDITA DA SILVA - Concedo o
aparte a V. Ext, Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma- Senadora Benedíta da Sil-

va, gostaria de cumprimentá-la pelo pronunciamento
cheio de emoção, de tristeza e de respeito a uma pessoa corno Betinho. V. Ex'- fala sobre a maneira de ele
agir com justiça, com amor, com respeito à cidadania e
da sua luta contra a morte. Provavelmente a morte ficou com vergonha de levá-lo pelo trabalho que vinha,
em vida, desenvolvendo e, por isso, demorou, e ele
continuou enfrentando a dor, o sofrimento e o próprio
doença impõe aos portadosacrifício moral
res do HIV. Betinho é um exemplo vivo de quem merece o céu e, provavelmente, merece o amor e o respeito
dos seus cidadãos. O Senador Lúcio Alcântara citou o
exemplo de Gandhi. Trvemos Adolfo Esquivei, Prêmio
Nobel da Paz, que foi quem iniciou no continente americano o movimento· da não-violência. Acredito, Senadora -e V. Exl deve saber melhor que eu, pois teve .
um convívio mais próximo com Betiriho -.que ele somou tudo isto: um pouco de Gandhi, um pouco de
Esquivei e mais ainda, um pouquinho daquilo que a
sua própria alma lhe oferecia, que era distribuir algu-
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ma coisa para aqueles que mais sofrem, pouco se
importando com os holofotes, com o destaque. Ele
não tinha objetivo político algum. Queria estar bem
consigo mesmo e distribuir aquilo que todós nos devíamos ter um pouco: amor ao próximo. E tinha também a grande preocupação de evitar o crescimento
desses conflitos sociais. Muito obrigado pelo aparte,
Senadora Benedita da Silva. Parabéns!
A SA 1 BENEDITA DA SILVA • Senador Aomeu Tuma, agradeço o aparte de V. Ex", que será
inserido em meu pronunc':::mento.
E gostaria de dizer também que a iniciativa do
Senador Lúcio Alcântara, e de outros Srs. Senadores, foi movida, tenho certeza, pelo sentimento de
gratidão que temos por essa figura, que busquei retratar no discurso, mas não tive como fazê-lo. Busquei também nas imagens que tinha. Posso aqui citar uma delas, que para mim é de grande importância. Estávamos no Rio de Janeiro, lutando para salvar nossa indústria naval, que já estava quase fechando as suas portas. Íamos participar de um movimento que reivindicava ao Governo Federal condições e recursos para o Estado do Rio de Janeiro, a fim
de que os nossos estaleiros não fechassem, pois já
estava havendo demissões em massa.
Lembro-me, Senador Romeu Tuma, de que estávamos perto das barcas para atravessar a Baía
até o outro lado do Rio, e, de repente, rompeu um
vaso de Betinho, que começou a sangrar. E sangrou
demais, o que nos preocupou. Naquele momento,
estávamos ali eu, o Vereador Pitanga, a Deputada
Jandira Feghali, o Deputado Carlos Mine, junto de
Betinho. Mesmo sabendo que eu era enfermeira e a
Deputada Jandira, médica, ele disse que nós não tínhamos o que fazer ali, que cabia a ele ir à clínica e,
a nós, pegar a lancha imediatamente, a fim de não
perdermos o ato, que era extremamente importante,
pois os trabalhadores não podiam perder seus empregos. Aquele gesto incrível daquela pessoa, que
estava ali se esvaindo em sangue e que dizia para
nós não lhe dannos atenção, pois aquilo era perfeitamente natural, que outros cuidariam dele, e que
fôssemos ver o que ele considerava maior do que
aquilo por que estava passando naquele momento.
Esse homem nos emociona.
Por isso, tenho certeza de que foi esse o sentimento que levou cada um de nós aqui, que também apoiamos a iniciativa do Senador Lúcio Alcântara e o aparte
que S. Ex" fez, para lhe prestar essa homenagem.
O Brasil que pensa e que sofre nunca vai esquecer o ano de 1997. Nele perdemos Antônio Callado, Darcy Ribeiro, Paulo Freire e, agora, o nosso
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Betinho. São todos representantes dessa geração
de brasileiros preocupados com a pessoa humana
que trabalha, sofre e luta para sobreviver, nesta sociedade extremamente hostil que é o nosso País.
Parece até que a partida de personalidades tão ativas e queridas, num curto período de tempo, se deu
para mostrar, aos que ficam, a responsabilidade que
temos de mudar a situação do nosso País, de melhorar a vida do nosso povo.
Talvez esteja fora deste contexto mencionar
que os jamais do mundo inteiro noticiaram, com
grande destaque, o falecimento de Herbert de Souza, o Betinho. Le Monde, The New York Times e
Washington Post não pouparam elogios à sua vida
e à sua obra. "Homem que encontrava força na dor;
admirado por todos; enérgico combatente das injustiças sociais; homem que deu de comer a 32 milhões
de miseráveis; sociólogo que representava as grandes lutas sociais; herói inscrito na memória nacional". Seria pretensão, exagero da nossa parte colocá-lo no mesmo nível de homens como Martin Luther King ou Gandhi?

O Sr. Bernardo Cabral - Senadora Benedita
da Silva, pennite-me V. Ex• um aparte?
A SR1 BENEDITA DA SILVA - Concedo o
aparte ao Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senadora Bened~a
da Silva, em primeiro lugar, quero que V. Ex" me
desculpe por interromper seu discurso, até porque
ele é fruto de um convívio afetivo entre V. Exl e o
homenageado de hoje, o Betinho. Associo-me à
densidade da sua peça oratória, eu que não tive
convívio afetivo com ele, senão aquele convívio profissional. de tomarmos parte em algumas conferências, algumas palestras - a última delas aqui no auditório Senador Petrõnio Portella. Creio que poucas
pessoas, neste Senado, teriam, como V. Exl, a propriedade de falar sobre Betinho. Entendo, numa análise superficial que possa fazer dele, que,. na orquestra sinfónica da inteligência e de bem servir o ser humano, ele foi o maestro incomparável. V. Ex' cita alguns líderes estrangeiros. Se Betinho tivesse nascido em um país que também não fosse o do idioma
português, ele estaria ombreado a todos eles, porque ele é daqueles que, com o que realiza ou produz, tem uma entrevista marcada com a posteridade. E a entrevista do Betinho com a história está garantida. sobretudo nas palavras de V. Ex".
A SR• BENEDITA DA SILVA - Agradeço o
aparte, Senador Bernardo Cabral, que enriquece o
meu pronunciamento.
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Como já disse, não consegui encontrar no dicionário palavras que pudessem fazer parte deste
discurso para expressar o que Betinho representou e
representa para todos nós e, em particular. para
mim. Tive com ele uma das grandes experiências da
vida. Era um homem que não se deixava ser cooptado por nada. Ele tinha seus próprios caminhos. Ao
mesmo tempo em que era um homem político, não
se ligou a nenhum partido. Mas foi a maior autoridade político-partidária que este País conheceu, porque podia chegar diante de grandes lideranças, de
diferentes partidos políticos, e propor uma aliança ou
repreendê-los em suas pretensões.
Lembro-me, Senador Bernardo Cabral, quando, em 1982, em minha casa, conversávamos arespeito do País, da abertura política e da luta pela
anistia. Betinho, conhecendo todo o meu trabalho e
o meu envolvimento com a comunidade, procuroume para me dar uma satisfação. Mas quem era eu
para que ele viesse me dar uma satisfação? Observem o respeito que Betinho tinha pelas pessoas e
como ele prestava atenção a cada um de nós. Ele foi
até lá para me dizer que achava muito importante naquele momento havia o voto vinculado - que pudéssemos eleger Brizola Governador do Estado do
Aio de Janeiro. E eu lhe disse que não poderia
acompanhá-lo, porque o candidato do meu Partido
era um outro grande brasileiro, Lisâneas Maciel, e
eu estava candidata a Vereadora para representar
os interesses das comunidades carentes, do morro.
Era a voz do morro, a voz das mulheres. a voz dos
pobres. dos trabalhadores. Ele disse que tinha um
compromisso com todas aquelas causas que eu iria
representar caso fosse eleita, mas que estávamos
necessitando não apenas de um Poder Legislativo,
mas de um Poder Executivo com coragem de tomar
iniciativas para amenizar o sofrimento e a dor da pobreza no Estado do Rio de Janeiro. E ele disse: "Vou
votar em Brizola. Mas você é muito jovem e terá outras oportunidades; e eu também terei outras oportunidades de acompanhá-la e não abandonarei o seu
mandato". E assim o tez. Sempre produziu políticas
para sustentar não apenas o meu mandato, mas de
todos aqueles defensores de causas justas.
Esse é o homem a quem estamos aqui prestando essa grande homenagem.
Betinho morreu com 39 quilos, alquebrado fisicamente pela hepatite. com as carnes consumidas
pela AIOS. Mas. contam os que estavam ao lado do
seu leito de morte, que mantinha o olhar de gigante.
Um olhar que tragava o espaço, através de todas as
coisas. indo pousar talvez, tranqüilamente, em Deus.

Betinho encaminhou o País de volta ao debate
essencial: o resgate urgente da dignidade do seu
povo; lançou sobre os excluídos os seus olhos de ver.
claros, enormes, decididos. Betinho, o semeador!
Lembro-me de ter lido, se não me traí a memória, em Shakespeare: 'Não ama aquele que não demonstra o seu amor!". Que gigante nesta arte Betinho foi! A arte de amar! Nas palavras do jornalista
Márcio Moreira Alves - e nas minhas - encerro minha homenagem: "Sábado morreu o santo cívico
Herbert José de Souza. Deus o tenha na sua glória".
Adeus, Betinho! Vá descansar despreocupado,
porque nós "seguraremos o tranco" e também iremos
até o fim para dar continuidade à obra que você tão
bem soube realizar e que é um compromisso de todos
os brasileiros que amam e respeitam a sua Pátria.
Era o que tinha a dizer, Sr-4 Presidente.
Muito obrigada.
Durante o discwso da Sra. Benedita da
Silva, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sra. Júnia Marise. 2 1 Vice-Presidente.
A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise) - Continuando a lista de oradores inscritos nesta sessão para
homenagear a memória do sociólogo Herbert de Souza, convidamos o nobre Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr-4 Presidente, Sr"s Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna nesta tarde para me juntar aos
Senadores e Senadoras que já tiveram oportunidade
de venerar, de homenagear a memória do nosso
Herbert de Souza, o Betinho. E o faço em meu nome
e em nome do Partido Democrático Trabalhista.
Betinho, que não era filiado a nenhum partido
politico, desenvolveu, como bem apontou a Senadora Benedita da Silva, atividades cívicas e também na
área da política e contribuiu com o Partido Democrático Trabalhista ajudando na elaboração do estatuto
do Partido. Por isso, esta homenagem, prestada
também à família de Betinho, ao Daniel, ao Henrique, à esposa Maria Nakano, é feita também em
nome do Partido Democrático Trabalhista.
Betinho, que nasceu em 3 de novembro de
1936, para uma existência marcada pelo sofrimento
físico e pela ameaça pennanente da morte. Foi vítima do mesmo mal que continua a levar milhares de
brasileiros à morte: a transfusão de sangue contamim;ido. Hemofílico, como todos sabemos, o sociólogo
descobriu, em 1986, que recebera direto na veia o
vírus da Aids. Seis anos depois, também por meio
de uma transfusão de sangue, foi contaminado pelo
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vírus da hepatite C. Morreu, portanto, não em função
diretamente da AIOS, mas, sobretudo, por causa da
hepatite.
Formado em Sociologia, Betinho ajudou a fundar, em 1962, a Ação Popular (AP). Era assessor de
Paulo de Tarso, Ministro da Educação do Governo
João Goulart, quando aconteceu o o golpe militar de
64. Foi perseguido, preso, saiu para o exflio e, em
1979, foi anistiado.

Como seria bom se, quando se fala em globalização econõmica, o Brasil pelo menos conseguisse
nacionalizar o espírito de Betinho e a sua vocação
para servir e para contribuir para a solução dos problemas que tanto maltratam o povo brasileiro, sobretudo os mais humildes.
Mas o nosso País foi incapaz de nacionalizar o
símbolo Betinho, o exemplo de Betinho. Como todos
sabemos, meses antes de sua morte, Betinho teve
de afastar-se do Programa Comunidade Solidária
Como membro do Conselho de Segurança Aliem função de discordâncias quanto aos rumos que
mentar (Consea), tomou-se a grande mola propulsoeram traçados, as decisões e ações que eram implera de uma das maiores mobilizações populares conmentadas por aquele Programa. Ao concorrer com
tra a fome jamais vistas no Brasil. Nesse período, o
um outro projeto liderado por Betinho, um projeto de
Brasil viveu um dos movimentos mais solidários de
combate à fome e à miséria e em favor da cidadania,
sua história: 25 milhões de pessoas contribuíram de
o Comunidade Solidária, de certa fonna, inibiu a
alguma forma e outras 2 milhões e 800 mil engajaação magnífica de Betinho.
ram-se diretamente na campanha contra a fome,
Nosso País foi incapaz de se inspirar no exematravés dos 4 mil comitês da Ação da Cidadania que
plo
de
Betinho para trazer à nossa população, sobreforam criados em todo o País.
tudo à mais humilde, aquilo de que ela mais necessiBetinho deixa como legado uma série de camta, que é a solidariedade humana. Se já foi tão difícil
panhas que ganharam adesões em todo o País e
nacionalizar, incorporar no espírito das ações de Goque leram reconhecidas internacionalmente. Foi, inverno o exemplo de Betinho, mais difícil certamente
discutivelmente, o marco fundamental da luta contra
será globalizar as ações voltadas para o social.
a fome, contra a Aids e contra a injustiça social. DeiO Governo brasileiro tem norteado a sua polítixou o exemplo da dignidade, da sua luta permanente
ca na globalização, mas, infelizmente, centra todos
pela cidadania e pelas refonnas sociais. Sua morte,
os seus esforços apenas na globalização da econoentretanto, não representa o fim dessas batalhas,
mia. Pouco ou quase nada é feito para se trocar exque certamente terão continuidade - é o que esperaperiências de outro nível; nada praticamente recebemos - nas mãos de milhares de brasileiros que commos de apoio social de países capitalistas - como
preenderam e que absorveram o trabalho magnífico
hoje é o nosso País -. que tanto reclamam de uma
desenvolvido por Betinho.
parceria do Brasil no processo de globalização.
Betinho morreu como herói, como um brasileiro
Acredito que seria fundamental que os probleverdadeiro, cuja memória será cultuada por todos
mas dos mais humildes no nosso País fossem, de
nós. Murtas autoridades que se pronunciaram a resfato, tratados de forma universal, e que os países ripeito dele consideraram-no um símbolo, um ícone.
cos, ao sentar na mesa para negociar, conjuntamenMas o que simbolizava Betinho? Ele começou a sua
te, ações de globalização, não deixassem de lado o
militância em favor dos mais pobres quando era es~
- aspecto-da- solidariedade humana, do apoio àqueles
tudante. Ainda em 1960, em congressos estudantis,
que não têm moradia digna, que não recebem o traBetinho pôde destacar-se por suas idéias e já destamento adequado à sua saúde e não dispõem sepertava a Nação para o que de mais bonito existia
quer do grau mínimo de alfabetização.
na sua personalidade: a solidariedade.
AS~ Marina Silva - V. Ex" me permite um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Pois não.
Betinho simbolizou a luta de uma sociedade,
AS~ Marina Silva - Parabenizo V. E~ pelo
de um segmento importante do País que queria a lipronunciamento e cumprimento os que já o anteceberdade plena e que não queria a implantação da dideram na homenagem à memória do Betinho.
tadura militar. Betinho simbolizou a luta contra as inUma das coisas interessantes que podemos
justiças sociais. Mais do que tudo, Betinho, de fato,
observar na trajetória do Betinho é que ele foi um
foi um dos maiores símbolos brasileiros no âmbito
dos poucos_cidadãos brasileiros a receber uma das
da solidariedade humana. Como Betinho, tivemos a_
maiores homenagens da sociedade brasileira, que
Irmã Dulce e podemos citar talvez mais uma dezena
foi um perdão público, um perdão soc1al, quando ele,
de brasileiros que se destacaram na luta para minoem nome de uma boa causa, admitiu que havia corar o sofrimento humano.
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metido um erro. Quando Betinho recebeu uma doação para ajudar pessoas portadoras de Aids, em dinheiro ligado ao jogo do bicho, houve imediatamente
um estranhamento do Brasil e das pessoas que conheciam quão era correto o sociólogo Herbert de
Souza. Imediatamente, Betinho apresentou um pedido de desculpas à sociedade brasileira.
Pelo que acompanhei e senti, não apenas os
brasileiros que ouviram ou leram nos jornais, mas inclusive os meios de comunicação foram capazes de
entender o gesto de Betinho. Poucas pessoas conseguiriam um ato corno esse da sociedade brasileira, em
momentos em que as pessoas vêem com estranheza
qualquer coisa que, embora coberta de boa intenção,
possa ter algum indício de irregularidade. Atribuo isso
à figura de alguém que, pelo trabalho que fez e o comportamento que tinha, passou a ser identificado como
alguém incapaz de cometer um erro proposital ou para
tirar qualquer tipo de proveito pessoal.
Faço questão de fazer este registro, porque
mesmo quando foi, digamos assim, aventada a possibilidade de que ele poderia ter cometido um erro, a
sociedade brasileira reconheceu e identificou no seu
gesto algo de grandioso. Inclusive na sua capacidade de ruconhecer que, embora cheio de boa intenção, os métodos usados para atingir o nobre objetivo
não eram os mais corretos. Quanto ao que V. Ex•
está diZendo sobre os problemas da fome, os problemas sociais e a relação disso tudo com o processo de globalização, só posso repetir aqui uma das
frases do Professor Cristóvam Buarque, Governador
de Brasília, que considero muito interessante. S. Ex'
diz que o mundo já está completo em termos de modernidade técnica e que precisaríamos, principalmente os países desenvolvidos, buscar uma modernidade ética, onde o interesse humano estivesse acima dos interesses mesquinhos de grupos, do lucro
fácil, do aproveitamento indevido, daquilo que foi disponibilizado de forma democrática pelo Criador. Parabenizo V. Ex" pelo brilhante prqnunciamento.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço a V.
Ex' e incorporo o seu aparte, com muita satisfação,
ao meu pronunciamento.

Em relação ao episódio relatado por V. Ex", de
que Betinho teria utilizado dinheiro do jogo do bicho na
campanha contra a fome, ele teve a dignidade de exibir
para o País um de seus momentos mais célebres, ao dizer que o episódio servia para desmistificá-lo, ao mostrar
que ele não era santo. mas que estava empenhado na
solução de um problema crucial da população brasileira.
que era a fome. Ele teve a humildade e a dignidade de
reconhecer que, embora cometendo um equivoco, o ob-
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jetivo final de sua ação era sanar um dos graves males que abatem a nossa população.
Não tive o privilégio de desfrutar da companhia
de Betinho, da sua convivência. Tudo que sei sobre
ele é o que mostra a literatura, a imprensa e o que
lemos sobre suas ações, sua vida e sua biografia.
Na juventude, participou do Juventude Católica
e, mais tarde, dessagralizou-se completamente e se
afastou de qualquer religião. Apesar disso, Betinho
foi um verdadeiro apóstolo, porque conseguiu entender e incorporar, nas suas ações, os mandamentos
de Deus, trazidos ao mundo por Jesus Cristo. Betinho teve essa sabedoria: sem ser crente, soube seguir o exemplo da boa-fé, da ação em favor dos
mais humildes, dos mais pobres e de desenvolver,
no nosso País, um dos trabalhos mais brilhantes em
função da solidariedade humana.
O Sr. Ademir Andrade - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - É com prazer
que ouço V. Ex".• Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademir Andrade - Senador Sebastião Rocha, quero me associar às manifestações de V. Ex" e
de todos os Senadores que o antecederam nesta homenagem ao sociólogo Herbert de Souza. Já disse
aqui e volto a repetir que um dos pontos mais importantes na vida de Betinho foi a compreensão do valor
da existência. Muitas pessoas passam pela vida e não
compreendem que são efémeros; passam pela vida
agitados por resolver seus problemas pessoais, com
uma ganância enorme para acumular riquezas, dominar e explorar pessoas. As vezes até conseguem sucesso nesse campo, mas morrem e são totalmente esquecidos. O Sociólogo Herbert de Souza conseguiu o
que deve ser o caminho almejado por todos nós: valorizar a sua existência enquanto ser humano; ter o desprendimento dos bens materiais; pensar no todo; enxergar o mundo, a sociedade, o sofrimento do seu semelhante; combater a exploração e buscar uma sociedade mais digna e solidária, uma sociedade onde haja
o amor, a fraternidade e a igualdade. Betinho morreu.
Hoje, é homenageado por nós e será lembrado por
toda a vida. É isso o que vale na vida do ser humano:
não limitar a sua realização ao seu bem-estar pessoal
ou até mesmo ao de sua famma. mas ver mais longe,
ver o mundo como a sua própria família. Foi o que fez
Herbert de Souza. e é assim que se devem comportar
todos os homens deste nosso tão belo Planeta. Se assim acontecer- espero que muitos sigam o seu exemplo -, haveremos de realizar o sonho que ele leve: vamos permanentemente lutar para construir. Concluo
minhas palavras congratulando-me com V. Ex" por

esta homenagem, inclusive com o Senador Lúcio Alcântara, por ter proposto esta sessão de homenagem. Que Herbert de Souza sirva de exemplo para
todos nós; que o seu ideal nos ajude a transformar
nossa Pátria e o nosso mundo. Muito obrigado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Estou convencido de que V. Ex" está coberto de razão. Betinho valorizou a existência humana, Betinho valorizou o seu
semelhante, mas Betinho, sobretudo, valorizou a
vida. Isso é o mais importante na sua trajetória.

Ao concluir, Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores,
gostaria de dizer que, no meu entendimento, não basta
afirmar que Betinho foi um exemplo, que Betinho é um
símbolo, que Betinho se constituiu num ícone da solidariedade humana Se não fonnos capazes, se o nosso
País, se o Governo brasileiro, se os governos dos países ricos não forem capazes de entender a vida de Betinho como um ensinamento dos caminhos que devem
ser seguidos, em busca de se igualar os cidadãos do
trundo inteiro, combatendo as desigualdades sociais,
garantindo dignidade à vida de cada ser humano, pouco
valerá o símbolo, o fcone, o exemplo, porque, daqui a alguns anos, ele poderá cair no esquecimento.
Portanto, faço um apelo ao Governo brasileiro, na
pessoa do Presidente da República, Senhor Fernando
Henrique Cardoso, para que incorpore, para que absorva no seu programa de Governo os ensinamentos de
Betinho e que transforme o Programa Comunidade Solidária num conjunto de ações que, de fato, venham a
contribuir para a erradicação das desigualdades sociais
neste Pais em favor daqueles que não têm comida, em
favor da habitação daqueles que não têm onde morar,
em favor da educação para os que não tiveram oportunidade de aprender, em favor da saúde.

Aliás, uma das causas da morte de Betinho, seguramente, foi a fragitidade do nosso sistema de saúde. Muitas vezes, nós, que ajudamos no aparte de recursos para a saúde - porque ajudei a aprovar a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira,
urna vez que compreendo a necessidade de injetar
mais recursos no nosso sistema de saúde -, questionamo-nos sobre a aplicação desses recursos.
Por isso, entendo e faço este apelo, para que o
Presidente da República busque, nos ensinamentos
de Betinho, os caminhos para o Comunidade Solidária. Ao mesmo tempo, apregoar pelo mundo inteiro e
conclamar as nações ricas a se juntarem numa campanha que tenha corno fundamento básico o combate
à fome e à miséria em favor da cidadania. Esta é a globalização que desejamos: não apenas a globalização
da economia, mas a globalização da qualidade de vida

que desfrutam os países mais ricos, que se negam a
oferecer numa parceria aos países pobres.
A Sr' Júnia Marise - Permite-me V. ~ um
áparte?
·
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo, com
prazer, o aparte à Senadora Júnia Marise.
O SR. PRESIDEN'TE (Antonio Cal1os Magalhães)
- Permita-me interromper V. Ex", Senadora Júnia
Marise, para prorrogar a Hora do Expediente por 15
minutos, porque ternos matéria na Ordem do Dia.
Prorrogada por 15 minutos a Hora do Expediente,
com a palavra V. ~A Sr' Júnia Marise - Senador Sebastião Rocha, agradeço a V. Ex" pela oportunidade do aparte
nesta sessão em que o Senado Federal presta homenagem ao sociólogo Herbert de Souza Manifesto a minha solidariedade não apenas nesse momento em que
o Brasil perde um dos brasileiros que mais atuou nas
últimas décadas em favor da população mais pobre do
Pais, mas também corno mineira - Betinho também o
era -, orgulhosa do trabalho que ele vinha desenvolvendo com toda a sua energia, com toda a sua IO!Ç8.
com toda sua coragem de posicionar-se, cobrando,
nos momentos mais importantes e mais decisivos,
ações do Poder Público voltadas para minorar a pobreza e o sofrimento da nossa população. Por essa razão,
Betinho transfonnou-se no cidadão brasileiro, no homem que estabeleceu na sociedade os patâmetros de
ética em relação à nossa vida pública e. acima de tudo,
à vocação de servirmos a urna Nação que está hoje, segundo Betinho, em situação de pobreza e miséria social.
Concluo, Senador Sebastião Rocha, enfatizando, corno
bem V. Ex" o fez, a origem, a tmjetória e os valores morais do nosso sociólogo Hetbert de Souza. A homenagem a Betinho não acontece apenas agora no Senado
Federal, mas acontecerá em todo o Brasi quando se
der prosseguimento à sua ação em favor do desenvolvimento econõmico e principalmente do desenvoMmento
social do nosso Pais. Foi dessa forma que Betinho agiu
corno sociólogo, mas, acima de tudo, como cidadão brasileiro voltado para a cidadania do nosso povo, para o
resgate da miséria e da pobreza da nossa soCiedade.
Muito obrigada a V. Ex".
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Obrigado, Senadora Júnia Marise.
Encerro, Sr. Presidente, enfatizando a essência do meu pensamento: se Betinho foi capaz de
mobilizar 25 milhões de pessoas em favor de urna
causa justa, a seu critério, sem dispor dos meios de
comunicação, sem dispor de recursos abundantes,
se foi capaz de sanar uma das maiores mazelas da
nossa população, a fome, imaginem o que acontece-
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ria se o Governo brasileiro, se os governos estaduais, as prefeituras e os governos dos países ricos,
incorporando o ensinamento de Betinho, multiplicassem esse exemplo, que deve ser considerado tese
vitoriosa, e o adotassem em suas administrações.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, a Sra. Júnia Marise, 2• Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
- Srs. Parlamentares, temos Ordem do Dia. Tenho
duas soluções a adotar: ou pedir que cada orador se
restrinja a cinco ou sete minutos - e aí prosseguiríamos na homenagem a Herbert de Souza -, ou interromper para fazer a Ordem do Dia, após o que voltariamos à lista de oradores.
Acho que se pudermos fazer um resumo, cada
um, poderemos atender a todos e às 16:00 horas
começaríamos a Ordem do Dia excepcionalmente.
Concedo a palavra o nobre Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Senador Antonio Canos Magalhães, S~ e
Srs. Senadores, •o que intriga a pessoa comum é por
que uma questão tão óbvia e necessária, como a da
enadicação da pobreza, da fome, não se transforma
na agenda nossa de cada dia, na decisão cotidiana de
Fernando Henrique Cardoso, do Congresso Nacional,
da Justiça, da mídia e de todos nós, já que é possível".
Eis uma das frases principais de Herbet de Souza,
publicada em O Globo de 20 de junho de 1997, há cerca de dois meses. Esse era o seu estado de espírito.
Ainda que atingido pela doença produzida pelo HIV, que
contJaiu em 1986, ainda que fragilizado pela luta em prol.
da própria sobrevivência, Betinho iluminava o Pais, fazia
com que as pessoas se vissem na necessidade de se
mexer. O que faria Betinho diante de cenas como esta
em que o indicado para a Presidência do Banco Central,

Gustavo Franco, encontrou-se com o menino Danilo
Lourenço da Silva, de oito anos, que lhe pediu esmola?
O que faria o Betinho se, indicado para Ministro ou para
Presidência do Banco Central, fosse abordado por urna
criança de oito anos que lhe pedisse esmola? O Presidente do Banco Central, assim designado, quando perguntado a respeito do que faria ou, ainda, se teria interesse em conhecer as razões pelas quais - a revista
Veja foi verificar - o menino Danilo lhe pedia esmola,
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sinl:Jiesrnente respondeu que meninos de rua não
são a preocupação do Banco Central.
Ou seja, para o Presidente do Banco Central
do Governo Fernando Henrique Cardoso, ainda que
um dos principais determinantes da politica monetária, das taxas de juros, da política cambial, aquela
que acaba afetando a condição de emprego e, em
conseqüência, a situação de pobreza no País, não
constitui preocupação importante a questão da miséria, da pobreza absoluta.
Não é à-toa que, primeiro confiando muito, com
muita esperança, quando o Presidente Fernando
Henrique Cardoso o convidou para fazer parte do
Conselho do Comunidade Solidária, Betinho refletiu
bem e, de início, aceitou. Mas posteriormente, em
maio de 1996, resolveu sair do Conselho. Por que
razão? Explica ele no artigo •oecisão Pensada", no

Correio Braziliense:
"Com o tempo, ficou claro que o Governo não tinha uma política de enadicação da
miséria no Brasil; esta. na verdade, se resumia a uma política econômica de estabilização, que é necessária, mas não é suficiente.
No Brasil, não existem bolsões de miséria, há
uma imensa pobreza, com milhões de pessoas na indigência. Podem perfeitamente coexistir baixas taxas de inflação e moeda forte
com miséria. O Comunidade foi sendo visto
corno a resposta do Governo à questão social
e foi cobrado como se fosse, mas não era. Ele
era muito pequeno frente ao problema e sua
inserção no Governo era marginal. Os Ministros, com raras exceções, não freqüentavam,
nem se reportavam ao Conselho. O próprio
Presidente, em um discurso, cometeu o lapso
de chamá-lo de •eomunidade Solitária•.
Como responder melhor? Corno homenagear
adequadamente Herbert de Souza? O Senado Federal, agindo na direção do que fazer com respeito à
enadicação da miséria, pode fazê-lo.
Sugeri, Sr. Presidente, que o Senado fonnasse
urna Comissão Ten\Porária, em 90 dias, para ir aos
principais lugares do País onde a incidência da fome
e da miséria seja maior.
Cinqüenta e quatro Senadores já assinaram a
proposição. Estou aguardando a reunião do PFL,
porque o seu Lfder, Senador Hugo Napoleão. disseme que gostaria de reunir a sua Bancada - e isso já
foi anteontem -, para ver se consideram prioritário ou
não o combate à pobreza, ou essa ação para combater a pobreza.
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Gostaria de saber do PFL e do Presidente do
Senado, caso não seja essa a ação adequada, o
que propor então? O que fazer para que isso não
seja algo que se possa adiar?
Sr. Presidente, na semana passada, o Senador
Esperidião Amin propôs um requerimento para formar Comissão Temporária por causa do fenômeno
El Nino. Todos nós concordamos que se tratava de
assunto urgente e que era importante uma Comissão Temporária do Senado logo se formar. Acordouse, assim, na urgência para a tramitação.
S. Ex' apresentou o requerimento que, pouco
tempo depois e com a concordância de todos, foi incluído na Ordem do Dia para ser votado. Não foram
necessários nem mesmo os dez dias regimentais
para que a proposição fosse publicada e examinada.
El Nino, que poderá causar intempéries no Sul,
foi considerado importante, com a minha aprovação.
Mas também peço, Sr. Presidente, que o Senado
Federal, inclusive com o PFL, que está há dois dias
para se reunir e pensar sobre qual a melhor ação,
aja ou apresente outra proposição.
Betinho, por exemplo, em novembro de 1993,
escreveu carta àquele que depois se tomou Uder do
Governo, Relator do projeto que institui o Programa
de Garantia de Renda Mínima, Deputado Germano
Rigotto, propondo que logo o Congresso apreciasse
e votasse a matéria. Estamos esperando até hoje.
Espero que o Senado Federal se mova, mexase com a rapidez necessária, atendendo de fato aos
apelos e à luz acesa por Betinho, e mostrando que
sabemos perfeitamente dar prioridade ao combate à
fome e à miséria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anlorio Canos Magahães) Concedo a palavra ao Senador Abdias Nascimento. Posterionnente, passarei à Ordem do Dia, após a qual prosseguirá a homenagem ao sociólogo Herbert de Souza
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, em
face da premência do tempo, irei reduzir o meu pronunciamento pela metade. Assim, peço que seja publicado na íntegra.
No começo, Sr. Presidente, faço uma relação
entre o nosso homenageado de hoje e a Arte. Nesse
sentido, faço uma evocação de todo o processo das
culturas e da arte africana até a sua chegada ao
Brasil, trazida pelos africanos escravizados.
Desse modo, era inescapável que a arte africana viesse a fecundar a cultura das Américas, e particularmente deste nosso Brasil, pelas mãos dos afri·
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canos e de sua criativa descendência, verdadeiros
responsáveis pela invenção deste Pais.
Não vou aqui estender-me sobre esse tema, táo
bem explanado dias atrás por essa extraordinária mulher negra e favelada, a Senadora Benedita da Silva, a
quem sou muito grato pelas elogiosas referências a
minha pessoa e ao Teatro Experimental do Negro, que
fundei com outros amigos já lá vão cinco décadas.
Quero, porêm, aproveitar o ensejo para falar brevemente de um grande artista que acabamos de perder.
Pois se a função da arte é expressar a vida, ninguém
merecia mais esse titulo do que o nosso querido Betinho, cuja existência foi um raro exemplo de inteligência, sensibilidade, determinação e dignidade a serviço
da nobre causa da justiça social.
Amigo feito no exílio, continuamos ligados pelo
coração e na luta por justiça quando regressamos ao
Brasil. Na qualidade de Secretário de Estado de Defesa e Promoção das Populações Afro-brasileiras,
no segundo Governo Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, Betinho foi até meu gabinete levar-me solidariedade naquela luta contra a injustiça e a discriminação racial. Anos depois, Betinho indicou-me o médico que nos livrou a ambos da labirintite - o problema da hepatite é outro. Foi meu último contato com
esse missionário da solidariedade.
Numa carta endereçada a outro grande brasileiro de igual status humano-recentemente falecido,
o também querido Senador Darcy Ribeiro, Betinho
mostrou claramente a alma de artista que animava
seu oficio de sociólogo e polftico. Referindo-se a
uma polêmica menor em que Darcy se metera, movido por um gênio que não lhe permitia esquivar-se a
qualquer provocação, Befinho assim se expressou:
"Darcy, aquele abraço
Você é de Montes Claros, eu sou de
Bocaiúva. Sou mais importante que você por
razão de nascimento, mas você não tem culpa. Você tem câncer e eu, al~m de hemofmco, tenho AIOS. Ganhei mais uma vez. Você
não pode comigo. Mas isso é entre nós.
Vivemos mais ou menos a mesma
época, você tem alguns anos mais que eu,
você viveu mais perto do Poder e eu mais
perto da planície, da sociedade. Não é virtude, é destino.
Você conheceu a morte mais tarde, eu
já nasci com ela. Vantagem minha? Não sei.
Você foi mais livre que eu, ousou mais em
muitos campos. Em outros, você foi Poder,
com Jango e tantos outros. Não importa. Somos grandes amigos e irmãos, apesar de
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não nos vermos como se deveria. E vivemos
no mesmo Aio.
Quando cheguei no Chile, escapando da
ditadura no Brasil, você foi logo me dizendo
que eu deveria assessorar Allende. Porque
você iria para o Peru assessorar o Alvarado.
Essa mania que nós, brasileiros, temos: pensar
que somos deuses. E, no entanto, tudo isso se deu.
Fui trabalhar com Joan Garcez, assessor pessoal de
AIIe~de. Você foi embora para descobrir lá longe o
próprio câncer e montado nele voltar para o Brasil.
Da me -te para a vida.
Enfim. nossa história é uma permanente disputa
pelo absurdo. até que eu te venci: criei a grande Bocaiúva e !nc.u__ 'ela Montes Claros, Belo Horizonte, Rio
e uma parte dr. '"!ris, sem falarem Nova Iorque.
Mas a•y·a estou triste cem esse debate paios
jornais que v' ê fez com gente do tempo da ditadura. Esse deba:s r ão merece ser feito por você. Clue
importa o passado? Os títulos, os curricuiuns? Essa
gente tem o pa~.;;ado da ditadura, você tem a luta
pela democracia! Eles são doutores da ditndura,
você é um etemo aluno da democracia. às vezes perigosamente pErto do poder. Mas não i1á nenhuma
dWlda sob~ o seu lado: c do oprimido, do segregado. ao danado. o da · ,.ioria. E isso é que é o saber.
Pelo amor de Deus, não perca seu tempo com
esse trpo de debate! Com esse tipo de gente! A vida
é mars •rnportante _
Discutir títulos é discutir "bestage", como se diz
em MinaS. Discutir diplomas é discutir ordem. Pare
com isso. Continue a discutir a vida, a democracia, a
rebeldia, a liberdade. Ou não serás digno da Grande
Bocaiúva, da qual Montes Claros é apenas uma parte.
Do seu irmão, doa a quem doer.
Betinho. •
Também um artista das Letras, Darcy
respondeu na mesma linha:
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meu feito mais importante eu já fiz. Senti, por vezes,
seus olhos claros me olhando carinhosos.
Agora:, Betinho meu, os anos se somaram, taotos, e as dores, ainda suportáveis, anunciando dores
maiores, e eu estou com medo de baquear. Antes
que desgraça maior me aconteça, enfrentei a dasgraça menor que é assumir que eu venho de longe e
já fiz meus feitos. Que é hora, JJortanto, de escrever _
mínllas c6nfissoes.-- E-o que- estou fazendo. Vou publicar nelas sua bela carta.
Do seu irmão, doa a quem doer,
Darcy Ribeiro."
Lá no Orum, receba Betinho, receba Darcy, o
nosso mais comovido axé!
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. ABDIAS NASCIMENTO:

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Sob a Proteção de Olorum, inicio este pronunciamento.
A criação e apreciação da Beleza constituem
uma experiência puramente humana. Não por acaso, alguém já definiu o ser humano como o único
animal dotado de capacidade estética. Diferentemente da natureza, onde só é feio o que é menstruoso, ou seja, imperfeito ou iliéompleto, a arte aproveita as coisas naturais e delas se vale para produzir
representações em que se incorporou um sentido
humano. Assim, para o artista as formas naturais
são como que um esqueleto permanente sobre o
qual este elabora sua obra.
Sirvo-me dessas eloqüentes imagens para intraduzir um dos temas de meu discurso de hoje,
além da homenagem ao queridn amigo Betinho, que
é a comemoração do Dia da Arte, celebrado a 12 de
agosto. Homem que tem usado diversas formas de
expressão artística, em especial a pintura, a poesia
•Querido Betinho,
e 0 teatro, como instrumentos de minha luta em delesa dos africanos e seus descendentes, não posso
Li comovido sua carta. Minha namorada até chorou.
deixar passar em branco a oportunidade de registrar
essa importante data.
Vivemos vidas paralelas, meu irmão. Belas e
bravas vidas de combatentes de nossa geração. ViEmbora se manifeste nas mais variadas facetas de nossa cultura, é exatamente no campo das
das sofridas, mas também gozosas.
Eu. de longe, olhando você viver, enfrentar
artes que melhor se apresenta a riqueza advinda da
singular mistura de grupos humanos que constitui a
suas tempestades e delas sair integro, sonhador. Ás
vezes, ferido no corpo, feridas de sangrar, mas você __ ~qçi«;l_ç!ªd!!__Q_@si!~i(~_fo_rrnªda_ pela fusão de matripassava a mão por c1ma, fazendo de côntas que as
zes mdígenas, africªnas e el)ropéias, a arte brasileicurava e seguia, montado no seu cavalo.
ra pode ser considerada uma verdadeira síntese da
Você, também de longe, me vendo viver meus
arte universal, contendo em si virtualmente todos os
anos com ra1va de envelhecer, incapaz de achar que
elementos constitutivos das variadas formas encon-
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Iradas pelo homem para expressar o sentimento estético que lhe é característico.
Durante muito tempo, a cuHura ocidental, no seu
modo peculiar de atribuir um cunho universal às suas
expressões particulares, acostumou-se a definir a arte
segundo os clássicos parâmetros da tradição greco-romana. Nessa visão, caberia à arte nwresentar as coisas da natureza, tal como captadas por nossos sentidos, sem espaço para a expressão de sentimentos outros que não a contemplação embevecida de paisagens, animais, plantas e seres humanos.
Essa visão reducionista e etnocêntrica começou
a ser demolida nas derradeiras décadas da úHima centúria e nos primórdios do século XX, exatamente no
momento em que a vanguarda das artes plásticas européias trava contato com a arte africana, no seu encontro com o Ocidente em função de pesquisadores
como o alemão Leo Frobenius. Sob o impulso dos pintores Fauves e Cubistas, num processo em que se
destaca a obra de Pablo Picasso, bem como de escritores como Apollinaire e Cendrars, as "curiosidades"
africanas passam a ser reconhecidas em seu valor artístico, transformando-se, nas palavras de P. Guillaume, em verdadeiro "esperma vivificador do século XX
espiritual". Assim, as •selvagens• escuHuras africanas
tomaram-se instrumentos de provocação, revelando
uma estética inspiradora de formas simplificadas, mais
preocupadas em "significar" ou "simbolizar" do que em
se submeter às referências naturais. Marcos desse reconhecimento são a publicação, em 1915, do livro Negerplastik, de Carl Einstein, em que o autor identifica
a escuHura africana como aquela que melhor resolve o
problema estético da expressão dos volumes; e também
a organização em Paris, pela Galeria Devambez, da primeira exposição de obras africanas e da Oceania.
Na verdade, a história da arte africana se confunde com a própria história da humanidade, pois é nas
pinturas e gravuras rupestres do Saara, bem como em
seus correspondentes da África Oriental e Austral, que
encontramos pela primeira vez os lampejas da genialidade humana na representação perfeita de uma fauna
e de uma flora então ainda pródiga. Começavam a se
desenvolver aí as próprias raízes do gênio africano,
que encontra nas variadas fo!T11as de arte a expressão
mais acabada de sua maneira peculiar de ser e estar
no mundo. Fibras vegetais, couro, madeira, pedra, terra-cota, bronze e outros metais permitiram aos africanos manifestar seu talento criador, expresso também
na música, na dança, numa rica literatura de transmrssão oral e até mesmo em sua forma de adornar o corpo, com roupas, tatuagens e penteados que constituem um irresistível convite à pesquisa decorativa.
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Na visão africana. que cnegou ao Brasil com os
milhões de homens e mulheres transplantados pelo
tráfico de escravos, arte não é coisa a ser contemplada
e reverenciada em galerias e museus. Ao contrário, íaz
parte da própria vida, manifestando-se por excelência
no domínio do sagrado, como testemunham, onipresentes, as máscaras e representações da ancestralidade. Assim, enquanto as cabaças gravadas do Daomé fixam o ensinamento dos provérbios, os objetos
usados para pesar o ouro em Gana constituem verdadeira enciclopédia que se expnme com a ajuda de símbolos e alegorias, elementos que também se fazem
presentes nos utensílios domésticos das diferentes
cuHuras africanas. Da mesma forma, os bronzes de lfé
e do Benin manifestam a grandeza e o esplendor das
admiráveis civilizações que se desenvolveram às margens do Golfo da Guiné, fazendo parte, ao lado das
enigmáticas muralhas do Zimbábue e da estatuária em
pedra do Congo, de um riquíssimo acervo pertencente
ao tesouro comum da humanidade. Um acervo no qual
se destacam os fantásticos monumentos que nos foram legados por um povo africano cuja negritude até
hoje incomoda os racistas encastelados no mundo
acadêmico: refiro-me ao Egito dos Faraós, cujas pirâmides, na precisão matemática de sua arquitetura,
constituem o mais belo exemplo do génio humano na
antigüidade.
Desse modo, era inescapável que a arte africana viesse a fecundar a cultura das américas, e particularmente deste nosso Brasil, pelas mãos dos africanos e de sua criativa descendência, verdadeiros
responsáveis pela invenção deste País. Não vou
aqui me estender sobre esse tema, tão bem explanado dias atrás por essa extraordinária mulher negra
e favelada, a Senadora Benedita da Silva, a quem
sou muito grato pelas elogiosas referências a minha
pessoa e ao Teatro Experimental do Negro, que fundei já lá vão cinco décadas. Quero. porém, aproveitar o ensejo para falar brevemente de um grande artista que acabamos de perder. Pois se a função da
arte é expressar a vida, ninguém merecia mais esse
título do que o nosso querido Betinho, cuja existência foi um raro exemplo de inteligência, sensibilidade, determinação e dignidade a serviço da nobre
causa da Justiça Social. Amigo feito no exílio, continuamos ligados pelo coração e na luta por justiça
quando regressamos ao Brasil. Na qualidade de Secretário de Estado de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras no segundo Governo Leonel
Brizola, no Rio de Jane1ro, Betinho foi até meu gabinete levar-me solidariedade. Anos depois Betinho Indicou-me o médico que nos livrou, a ambos, da labi-
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Discutir titules é discutir bestage, como se diz
rintite. Foi meu último contato com esse missionário
-em Minas. Discutir diplomas é discutir ordem. Pare
da solidariedade.
com isso. Continue a discutir a vida a democracia, a
Numa Carta endereçada a outro grande brasirebeldia, a liberdade. Ou não serás digno da grande
leiro de igual status humano recentemente falecido,
bocaiúva, da qual Montes Claros é apenas uma parte.
o também querido Senador Darcy Ribeiro, Betinho
Do seu irmão, doa a quem doer.
mostrou claramente a alma de artista que animava
seu ofício de sociólogo e político. Referindo-se a
Betinho.'
uma polémica menor em que Oarcy se metera, moviTambém um artista das letras, Darcy respondo por um gênio que não lhe permita esquivar-se a
deu na mesma linha:
qualquer provocação, Betinho assim se expressou:
'Querido Betinho,
'Darcy, aquele abraço
Li comovido sua carta. Minha namorada até
Você é de Montes Claros, eu sou de Bocaiúva.
chorou.
Sou mais importante que você por razão de nasciVivemos vidas paralelas, meu irmão. Belas e
mento, mas você não tem culpa. Você tem câncer e
bravas vidas de combatentes de nossa geração. Vieu, além de hemohlico, tenho Aids. Ganhei mais uma
das sofridas, mas também gozozas.
vez. Você não pode comigo. Mas isso é entre nós.
Eu. de longe, olhando você viver, enfrentar
Vivemos mais ou menos a mesma época, você
suas tempestades e delas sair íntegro, sonhador. Às
tem alguns anos mais que eu, você viveu mais perto
vezes ferido no corpo, feridas de sangrar, mas você
do poder e eu mais perto da planície, da sociedade.
passava a mão por cima, fazendo de confa que as
Não é virtude, é destino.
curava e seguia, montado no seu cavalo.
Você conheceu a morte mais farde, eu já nasci
Você, fambém de longe, me vendo viver meus
com ela. Vantagem minha? Não sei. Você foi mais livre
anos com raiva de envelhecer, incapaz de achar que
que eu, ousou mais em muttos campos. Em outros você
meu feito mais importante eu já fiz. Senti, por vezes,
foi poder, com Jango e tantos outros. Não importa. Soseus olhos claros me olhando carinhosos.
mos grandes amigos e irmãos, apesar de não nos verAgora, Betinho meu, os anos se somaram, tanmos como se deveria E vivemos no mesmo Rio.
tos, e as dores, ainda suportáveis, anunciando dores
Quando cheguei no Chile escapando da ditamaiores e eu estou com medo de baquear. Antes
dura no Brasil você foi logo me dizendo que eu deque de~graça maior me aconteça, enfrentei a desveria assessorar Allende. Porque você iria para o
graça menor que é assumir que eu venho de longe e
Peru assessorar o alvarado. Essa mania que nós,
já fiz meus feitos. Que é hora, portanto, de escrever
brasileiro, temos: Pensar que somos deuses. E no
minhas Confissões. É o que estou fazendo. Vou puentanto tudo isso se deu. Fui trabalhar com Joan
blicar nelas sua bela carta.
Garcez, assessor pessoal de Allende. Você foi emDo seu irmão, doa a quem doer,
bora para descobrir lá longe o próprio câncer e monDarcy Ribeiro.'
tado nele voltar para o Brasil. Da morte para a vida.
Lá no Orum, receba Betinho, receba Darcy, o
Enfim, nossa história é uma pennanente disputa
nosso mais comovido Axé!
pelo absurdo, até que eu te venci: Criei a grande BoO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
caiúva e inclui nela Montes Claros, Belo Horizonte, Rio
-Sobre a mesa expediente que será lido pelo Sr. 1•
e uma partes de Paris, sem falar em Nova Iorque.
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
Mas agora estou triste com esse debate pelos
AVISO
jornais que você fez com gente do tempo da ditadura. Esse debate não merece ser feito por você. Que
DE MINISTROS DE ESTADO
importa o passado? Os títulos, os curriculuns? Essa
N" 29197, de 7 do corrente, do Ministro de Estagente tem o passado da ditadura, você tem a luta
do
das
Relações Exteriores, referente ao Requeripela democracia! Eles são doutores da ditadura,
mento n• 441, de 1997, de informações, da Senadovocê é um eterno aluno da democracia, às vezes pera Marina Silva.
rigosamente perto do poder. Mas não há nenhuma
N• 46197, de 6 do corrente, do Ministro de Estado
dúvida sobre o seu lado: o do oprimido. do segrega___da Ae!Q[l~ytica, !~~n~n_!e !IQ __Requerimento_ n• 413, de
do, do danado, o da maioria. E isso é que é o saber.
1997, de informações, do Senador Romero Jucá.
Pelo amor de deus, não perca seu tempo com
N• 231/97, de 7 do corrente, do Ministro de Esesse tipo de debate! Com esse tipo de gentel A vida
tado de Minas e Energia, referente ao Requerimento
é mais importante.
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n• 465, de 1997, de informações, do Senador José
Biauco.
N2 724197, de 8 do corrente, do Ministro de Estado da Fazenda, referente ao Requerimento n• 446, de
1997, de informações. do Senador Sebastião Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
- As informações toram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao arquivo.
Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constituição recebida da Câmara dos Deputados, que vai
ser lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 25, DE 1997
(n• 449/97, na Câmara dos Deputados)
(De iniciativa do Presidente da República)

Altera dispositivos dos arts. 71 e 72
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias introduzidos pela Emenda
Constitucional de Revisão n 2 1, de 1994
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
Constitucional:
Art. 1° o caput do art. 71 do Ato das Disposições
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 71. Fica instituído, nos exercícios
financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos
períodos de 1° de janeiro de 1996 a 30 de
junho de 1997 e 12 de julho de 1997 a 31 de
dezembro de 1999, o Fundo Social de
Emergência. com o objetivo de saneamento
financeiro da Fazenda Pública Federal e de
estabilização económica; cujos recursos serão aplicados prioritariamente no custeio das
ações dos sistemas de saúde e educação,
incluindo a complementação de recursos de
que trata o § 32 do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais
de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e despesas
orçamentárias associadas a programas de
relevante interesse económico e social."
Art. 2° O inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar
com a seguinte redação:
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'V - a_ parcela do produto daarrecada- _
ção- da contribuição de que trata a lei Complementar n"?, de 7 de setembro de 1970,
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso III deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 a
1995, bem assim nos períodos de 12 de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 12
de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999,
medil!nte_ a<l.plic;lção da alíquota de setenta
e cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre a receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;"
Art. 3° A União repassará aos Municípios, do
produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza, tal como considerado na constituição dos fundos de que trata o art.
159, I, excluída a parcela referida no art. 72, I, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os
seguintes percentuais:
I - um inteiro e cinqüenta e seis centésimos
por cento, no período de 12 de julho de 1997 a 31 de
dezembro de 1997;
11 - um inteiro e oitocentos e setenta e cinco
milésimos por cento, no período de 12 de janeiro de
1998 a 31 de dezembro de 1998; e
III- dois inteiros e cinco décimos por cento, no
período de 12 de janeiro de 1999 a 31 de dezembro
de 1999.
Parágrafo único. O repasse dos recursos de
que trata o caput obedecerá à mesma periodicidade
e aos mesmos critérios de repartição e normas adotadas no Fundo de Participação dos Municípios, observado o disposto no art. 160 da Constituição.
Art. 4° Os efeitos do disposto nos arts. 1° e 2 2
desta Emenda são retroativos a 1° de julho de 1997.
Parágrafo único. As parcelas de recursos destinados ao Fundo de Estabilização Fiscal e entregues
na forma do art. 159, I, da Constituição, no período
compreendido entre 12 de julho de 1997 e a data de
promulgação desta Emenda, serão deduzidas das
cotas subseqüentes, limitada a dedução a um décimo do valor total entregue em cada mês. •
Art. s• Observado o disposto no artigo anterior,
a União aplicará as disposições do art. 32 desta
Emenda retroativamente a 1 • de julho de 1997.
Art. 6° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
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MENSAGEM N" 275, DE 5 DE MARÇO DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do artigo 60. lnc:iso II. da Constituição Federal.· submeto i: elevada
deliberoçã.o de Vossas Excelênc:.as. acompanha:do de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros
de Estado do Planejamento e Orçamena:o e da Fuenda.. o texro da proposta de emenda
constitucwnaJ que ""Altera dispositivos dos a.ns. 71 e 72 do Ato das Di5posições Constitucionais

Transitórias. imroduridos pda Emenda ConsútucionaJ de Revisão n° I. de 1994•.

de •.arço

de 1997.

Fernando Henrique Cardoso
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N" 08/MPOIMF. DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1997. DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
E ORCAMENTO E DA FAZENDA

E:\celenuss1mo Senhor Presidente da RepUblica.

Apresentamos a elevada. consideração de Vossa Ex;celência a anexa proposta de
emenda constitucional que prorroga até J t de dezembro de 1999 o Fundo de Estabilização
F"dCal- FEF.
2.

O objetivo da iniciativa

e preservar as condições minimu necessárias i

obtenção de

resultados fiscais compaliveis com a consolidaçio da estabilidade e o crescimento SUStentado. Para
tanto. continu& a ser neces.saria a manutenç:fo de instrumento capu de reduzir a rigidez provocada
pela excess~va vincula~o de receitas a gastos predelerminados. .de tal maneira 1. pennitir que se
financiem despesas incomprimiveis sem necessidade de.endividamento adicional da Unilo.
3.
Nessa perspecliva. impana frisar que o Fundo Social de EmergC:ncia • FSE.
poSierionnente denominado Fundo de Estabilização Fiseal • FEF. foi instituído em 1994 sob .a
premissa comum de que dcvena viger transitoriamente_ até que fossem apro\'adas as reformas
constitucionais indispensiveis para garantir o equilibrio fiscal cm bases perma.nentes.

4
Assim. concomitantemente. deu-se cuno à elaboraçio e aprcsent.açio das emendas
constitucionais. Com efeito. o governo de V. Excia. enviou ao Congresso. amda no transcurso do
primeiro ano de seu mandato. as ·propostas de emenda .i Constituir;ã.o relativas .is refonnu da
PrevidCncia e da Administração PUblica.. alem de outras. relativas â Ordem Econômica.
Registre-se. por oportuno, que o Congresso respondeu pronta c positivamente a essa
iniciativa do Execuuvo Aprovou as propostas de emenda consutucional da Ordem EconÓmica c deu
inicio â tramiração d3s propostas de emenda constitucional atinc:ntes a estrutura do gasto püb!;co, A
tramitação dessas ülumas. porem. por razões derivadas da própria natureza do regime dcmor.:niüco.
tem obedecido a ntmo menos ce\erc que o observado na apreciaçã.o das emendas relativas i Ordem
Econõmit:.l.
6
Esse fato obngou o E.-:ccutivo. no imal de 1995. a plcile.lr :a prorrcgaçio do FSE
JUnto lO Congresso Nacaonal por mais quatro anos. tempo conssdcr:~do adequado para que as
reformas constituciomus pudessem ser aprovadas c começ:J.sscm a produzir os resullados esperados
pJra a suster.111çào do equ•hbrio tis cal. O Congresso enterldeU-:- porem: SObciifiifrieiltC:~-quc~:i temp-o
de prorrogação era e:<ccssavo. resullando. dJi. decasào leg~slativJ de mantê-lo por somente mars 1&
meses. ate 30 de junho de: 1997

Ocorre que amd:~ <1g.or.:~ se en-contram· c-m milllílação -rio--congrcsso-Naeiõnãras7
cmc:ndas constitucionais indispcn5il\'Cis .i reestruturação dos gastos públicos. Persiste, pois. o auadro
de rcstnçõcs que cx1g1u .:1 cnaclo do Fundo Soda! de Emergência. como unica forma de avançar no
processo de c~ubilizaç.:io. enquanto não se aprpva.s..$~;m.as cmcndas.coostltucionais referidas.
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Em f:tcl! do c:\p.:>sw torna-se 1mposi1ivo encaminhar a V Excia a presente propost.l
de emenda constuuCIOO.ll, -.·isando a prorrogação do prazo de vigt!ncia do Fundo de Estabilização
FisCJl ate o fmJ.I do .:mo de I r:-~~1 quando di'! verão e.st;~.r definitivamente implantadas as reformas
constuudomm md1spensave•s J m."tnulcnção do eqUI!ibrio fasea{ em bases permanenles
9.
Ressalte--s-:, por rim, que a prorrogação do FundQ de Estabilização FiscaJ ê .Je
essenciol imponlnciJ pJra que se poss.1 financiar :.dequadamentc programas sociais indispcnsavcis.
como o Progr::una de ValonzJ.;:"~(.\ do Magis1erio. criado por emenda constilucional rccenu:mentc
apro ..·ada pelo Cong.resso

Respeitosamente,

/QJ)

~KA:'iDin

Ministro de Estado
do Planeja.mento e Orçamento

-;-.~~--s
PEDROMALAN
Ministro de Es1ado

da Fazenda

PROPOSTA DO EXECUTIVO
Altera dispositivos dos arts. 71 e 72'~do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introdu~d<;JS pela Emenda toQstitucional de RE!Visl'lo n•~ 1, de 1994;;

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,_nos
termos do § 3° do art. 60 da Const~uição Fed~J:al, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucion~l:
Art. 12 O c:aput do art. 71 do Ato das Disposições Constitucio~is Transitóriàs passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 71. Fica instituído, nos exercJcJOS financeiros 'de 1994 e 1995, bem assim nos
períodos de 12 de janeiro de" 1996 a 3p,d~Ju[~h~ d~ 11997 e 12 deJulho de 1997 a 31 de dezembro
de 1999, o Fundo Social de Emergência; com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda
Pública Federal e de estabilizaçãÕ 'ecii>nômiGa, wjoS. ;e.cursos serão aplicados prioritariamente no
custeio das a~õ~s dos sistemas de saúde e edut.ação, incluindo a complementação de 'recursos de
que trata o § 32 do art. 60 do Ato das-Bisp.osições Constitucionais Transitórias, benefícios
previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo
previdenciário, e despesas orçamentárias associadas a programas de relevante interesse
econômico e social."
Art. 22 O inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a
vigorar com a seguinte redação:
"V - a parcela do produto. da arrecadação da contribuição de que trata a Lei
Complementar n2 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o
inciso III deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem
assim nos periodos de 12 de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 12 de julho de 1997 a 31
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de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de setenta e cinco cemeslmos por cento,
sujeita a alteraçãq por lei ordinária posterior, sobre a receita l:ruta operacional, como definida na
legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;"
Art. 3a Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

C-QNSTI,TUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TÍTULO TV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

............................................................................... "............................................ .
SEÇÃOVIII
Do Processo Legislativo

............................................................................. ······· ······· ............................. .
SuBSEÇÃOII
Da Emenda à Constituição
Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1o - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
_ •. §-2° - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver,
em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
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§ 3° - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas

da Câmara dos Deputados e·do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
Ari. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na
seguinte forma:

............................................................................................................................................
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

Art. 60 - Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o "caput" do
Art. 212 da Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento
do ensino fundamental, com o objetivo de assegur..tr a universalização
de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

*

Artigo, "caput", com redação dada pela Emenda Constitucional n. 14, de

1210911996.

§ 1° - A distribuição de responsabilidades e r~· ·•.trsos entre os
Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte d )~ recursos
definidos neste artigo, na forma do disposto no Art. 211 da Constituição Federal, é assegurada mediante a criação, no âmbito d" ·~:ida Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e • ~envolvi
mento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magis-.<..ríc, ,: ; PBtureza contábil.
* f / com redação dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 12'09/!996.
§ 2° - O Fundo referido no parágrafo anterior seri constitui·.~
por, pelo menos, quinze por cento dos recnrsos a que Sl: referem •
arts. 155, inciso II; 158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas".:"<' "b'
inciso II, da Constituição Federal, e será distribuído entre ~.::.:L:d Es:. '
e seus Municípios, proporcionalmente ao número de 2 lu ~os nas r•J~
pectivas redes de ensino fundamental.
0

* § 2"com redação dada pela Emenda Consurucional n

i -1. Je /2,0(),1~!;·6.

~ 3° - A União complementará os recursos dos Fundos :: que :;.;;
refere o § I 0 , sempre que, em cada Estado e no Dislrito Federal, s.:u
valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.

* .11. 3" com redação dadapdal:·mcnd,, ( ·mzstJtuc·uJiw!n

f.l. d<! 12 I)') /996.
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Art. 71 - Fica instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, bem assim no período-de-1° de janeiro de 1996 a 30 de junho de
1997, o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de saneamento
financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica,
cujos recursos serão aplicados prioritariamente no custeio das ações
dos sistemas de saúde e educação, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e despesas orçamentárias associadas a programas
de relevante :relevante interesse econômico e social.

*

Artigo, "caput", com redação dada pela Emenda Constitucional número 10, de
0410311996.

§ 1o - Ao Fundo criado por este artigo não se aplica o disposto
na parte final do inciso II do§ 9°' dg Art. 165 ·da Constituição.

* § 1• com redação dada pela Emenda Constitucional número 10 de 0410311996.

§ 2° - O Fundo criado por este artigo passa a ser denominado
Fundo de Estabilização Fiscal a partir do início do exercício financeiro de 1996.

*.§ 2• com redação dada pela Emenda Constitucional número 10 de 04103/1996.

§ 3° - O Poder Executivo publicará demonstrativo da execução
orçamentária, de periodicidade bimestral, no qual se discriminarão as
fontes e usos do Fundo criado por este artigo.

* § 3• com redação dada pela Emenda Constitucional número I Ode 0410311996.

Art. 72 - Integram o Fundo Social de Emergência:

*

Artigo, "caput", com redação dada pela Emenda Constitucional número 10 de
0410311996.

I - o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre pagamentos efetuados, a qualquer título, pela União, inclusive suas autarquias e
fundações;
II - a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda
e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários,
decorrente das alterações produzidas pela Lei número 8.894, de 21 de
junho de 1994, e pelas Leis números 8.849 e 8.848, ambas de 28 de
janeiro de 1994, e modificações posteriores;

*

0410311996.

Inciso II com redação dada pela Emenda Constl/ucional número 10 de

~gosto
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III - a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação
da alíquota da contribuição social sobre o lucro dos contribuintes a
que se refere o § 1o do Art. 22 da Lei número 8.212, de 24 de julho de
1991, ~qual, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no
período de 1o de janeiro de 1996 a 3O de junho de 1997, passa a ser de
trinta por cento, sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas da Lei número 7.689, de 15 de dezembro de 1988;

*

Inciso III com redação dada pela Emenda Constitucional número 10 de

04103/1996.

IV - vinte por cento do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições da União, já instituídos ou a serem criados, excetuado o previsto nos incisos I, II e III, observado o disposto nos §§
3° e 4°;

* Inciso

IV com redação dada pela Emenda Constitucional número !O de

041031I996.

V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que
trata a Lei Complementar número 7, de 7 de setembro de 1970, devida
pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso III deste artigo, a qual
será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim
no período de 1o de janeiro de 1996 a 30 de junho de .1997, mediante
a aplicação da alíquota de setenta e cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei ordinária, sobre a receita bruta operacional, como
definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza; e

*

lnctso V com reda~·ão dada pela Emenda Constitucional número !O de

04l03'/996.

VI -outras receitas previstas em lei específica.

*

Artigo, "caput", acrescido pela Emenda Constitucional de Revisão número I. de
0//()J;/994.

§ 1°- As alíquotas e a base de cálculo previstas nos incisos III e
V aplicar-se-ão a partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa
dias posteriores à promulgação desta Emenda.

* § J• acrescido pela Emenda Constitucional de Revisão número I, de 011031/994.
§ 2° - As parcelas de que tratam os incisos I, II, III e V serão
previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação ou
participação constitucional ou legal, não se lhes aplicando o disposto
nos artigos 159,212 e 239 da Constituição.

* § 2• com redaçào dada pela Emenda Constitucional número 10 de 04103//996.
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§ 3°- A parcela de que trata o inciso IV será previamente deduzida da base de cálc!llO das vinculações ou participações constitucionais previstas nos artigos 153, §5°; I 57, II, 212 e 239 da Constituição.

* § 3° com redação dada pela Emenda Constitucional número I O, de 04/0311996.

§ 4° - O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos recur-

sos previstos nos artigos 158, II, e 159 da Constituição.

* § 4° com redação dada pela Emenda Constitucional número 10 de 04!03/1996.

§ 5° - A parcela dos recursos provenientes do imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza, destinada a() Fundo Social de
Emergência, nos termos do inciso II deste artigo, não poderá exceder
a cinco inteiros e seis décimos por cento do total do produto da sua
arrecadação.

* §5° com redação dada pela Emenda Constitucional número lO de 04!03/1996.
·················································~·········.:~

........................--:: ........... --;............. .

LEI COMPLEMENTAR 7 DE 07 DE SETEMBRO DE 1970
INSTITUI O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - É instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa
de Integração Social, destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresa:::.
§ Io

Para os fins desta Lei, entende-se por empresa a pessoa
jurídica, nos termos da legislação do Imposto de Renda, e por empregado todo aquele assim definido pela Legislação Trabalhista.
§ 2° - A participação dos trabalhadores avulsos, assim definidos
os que prestam serviços a diversas empresas, sem relação empregatícia, no Programa de Integração Social, far-se-á nos termos do Regulamento a ser baixado, de acordo com o Art. II desta Lei.
Art. zo - O Programa de que trata o artigo anterior será executado mediante Fundo de Participação, constituído ppr_<jepósitos efetuados pelas empresas na Caixa Econômica Federal.
Parágrafo único. A Caixa Econõmica Federal poderá celebmr
convênios com estabelecimentos da rede bancária nacional, para o fim
de receber os depósitos a que se refere este artigo.
-
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Art. 3° - O Fundo de Participação se~·a cunsritilldu por dt•::~s
parcelas:
a) a primeira, mediante dedução do !:nr.cst •. ,h; l<,~nda devido,
na forma estabelecida no § I0 , deste artigu, prucet;S<JJtdu -:-:e <l seu recc·lhimento ao Fundo juntamente com o pagamento Jo Imposto de
Renda;
b) a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados
com base no faturamento, como segue:
I) no exercício de 1971, O, 15%;
' . de 197'1.._, o.-~
")<;O!..
2) no exerctcio
, o,
3) no exercício de 1973, 0,40%;
4) no exercício de 1974 e subseqüeme:,. (l,~:oo ;,;
§ 1°- A dedução a que se refere a aiÍih:a "à" d.;st<; ai ligo se.á
feita sem prejuízo do direito de utilização Jo~ Íll<:~;Jllivc •S fiscais pr.
vistos na legislação em vigor e calculada com base 110 valor do lmpo:
to de Renda devido, nas seguintes proporçõ~~.:
a) no exercício de 1971 ....................... . .. .. . .... ..'. 0 ,,
b) no exercício de 1972_................................... ·i~;.
c) no exercício de 1973 e subseqüentes ........... 5°·~'
§ 2° - As instituições financeiras, sociedades s..:gu.-;:HJ,,t d~ e "' · ·
tras empresas que não realizam operações de ' <.~!ldd~; · k meÍT:JdUI'Ío _;
participarão do Programa de Integração SnLiai •:1\i :!1.U .-uillrihlli(,~a i
ao Fundo de Participação de recursos propric::; nc: · awf iJemico do
que for apurado na forma do parágrafo anterior.
§ 3° - As empresas que a título de ince:ai-ros !iscais estejam
isentas, ou venham a ser isentadas, do pagamento <.io IInposto de Renda, contribuirão para o Fundo de Participação, :.a base de cálculo
como se aquele tributo fosse devido, obedecidas as percentagens previstas neste artigo.
§ 4°- As entidades de fins não lucraii·~;~,~, qu.: tcHiialll empregados assim definidos pela Legislação Trabalhi~,\<!, nniribuirao para o
Fundo na forma da lei.
§ 5° - A Caixa Económica Federai resol •:t:n.l us ·:~,sos ,Jmissos,
de acordo com os critérios fixados pelo Cunst:lhu :' l.u!lo;!tarin f'iacional.
Art. 4° - O Conselho rvtonerário !"'lach'md podtr.:l alterar, até
cinqüenta por centu ( ~o~:d. f.Jaru mais .. u ::·•u.t ;::::!:·.. : ·:-. 1>•.!rcentuais
de contribuição de que trata 1> ~ 2° do :\ rt. Y'. :..::Hic. ,·m · i o.; ta " proporcionalidade das contribui<,:ões.
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Art. 5° - A Caixa Econômica Federal emitirá, em nome de cada
empregado, uma Caderneta de Participação - Programa de Integração
Social - movimentável na forma dos artigos 8° e 9° desta lei.
Art. 6° - A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à
contribuição referida na alínea "b" do Art. 3° será processada mensalmente a partir de I de julho de 1971.
Parágrafo único. A contribuição de julho será calculada com
base no faturamento de janeiro; a de agosto, com base no faturamento
de fevereiro; e assim sucessivamente.
AI1. r - A participação do empregado no Fundo far-se-á mediante depósitos efetuados em contas individuais abertas em nome de
cada empregado, obedecidos os seguintes critérios:
a) 50% (cinqi.ienta por cento) do valor destinado ao Fundo será
dividido em partes proporcionais ao montante de salários recebidos no
período;
b) os 50% ( cinqüenta por cento) restantes serão divididos em
partes proporcionais aos qüinqüênios de serviços prestados pelo
ernpregado.

§ I o - Para os fins deste artigo, a Caixa Econômica Federal,
com base nas informações fornecidas pelas empresas, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contados da publicação desta lei, organizará um
Cadastro-Geral dos participantes do Fundo, na forma que for estabelecida em regulamento.
§ 2° - A omissão dolosa de nome de empregado entre os participantes do Fundo sujt:;itará a empresa a multa, em J>enefi;cio do Fundo,
no valor de dez ( 1O) meses de salários, devidos ao empregado cujo
nome houver sido omitido.
§ 3° - Igual penalidade será aplicada em caso de declaração falsa sobre o valor do salário e do tempo de serviço do empregado na
empresa.
Art. 8° - (Revogado pela Lei Complementar número 26, de l 1
de setembro de 1975).
Art. 9° - (Revogado pela Lei Complementar número 26, de 11
de setembro de 1975).
Art. 1O - As obrigações das empresas, decorrentes desta Lei,
são de caráter exclusivamente fiscal, não gerando direitos de natureza
trabalhista nem incidência de qualquer contribuição previdenciária em
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relação a quaisquer prestações devidas, por Lei ou por sentença judicial, ao empregado.
Parágrafo único. As importâncias mcorporadas ao Fundo não
se classificam como rendimento do trabalho, para qualquer efeito da
Legislação Trabalhista, de Previdência Social ou Fiscal e não se incorporam aos salários ou gratificações, nem estão sujeitas ao imposto
so}:)re a renda e proventos de qualquer natureza.
Art. 11 - Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a contar da vigência desta lei, a Caixa Econômica Federal submeterá à aprovação do
Conselho Monetário Nacional o regulamento do Fundo, fixando as
normas para o recolhimento e a distribuição dos recursos, assim como
as diretrizes e os critérios para a sua aplicação.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional pronunciarse-á, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, sobre o Projeto de regulamento do Fundo.
Art. 12 - As disposições desta lei não se aplicam a quaisquer
entidades integrantes da administração pública federal. estadual ou
municipal, dos Territórios e do Distrito Federal, direta ou indireta
adotando-se. em todos os níveis. para efeito de conceituação, como
entidades da Administração lndireta, os critérios constantes dos Decretos-Leis números 200. de 25 de fevereiro de 1967, e 900, de 29 de
setembro de 1969.
Art. 13 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
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o SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)_ A matéria vai à Comissão de
Consllluiçàa. Justiça c Cidadania
Sobre a Mesa, projeto que ser3 lido pt.:lo Sr. 1° Secretário cm exercido, S~nador Carlos
Patrocinio
É lido o seh'llintc

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 158, DE 1997
Estgbelece normas para a eleição geral e do
Presidente e Vice-Presidente da República
O Congresso Nacronal decreta:
DISPOSIÇCES GERAIS
Art. 1' As eleições para Presidente e Vice-Presidentc da República, Governador e
Vrce-Governador de Estado e do Distrito Federal serão realizadas simultaneamente, em
todo o País, no primeiro domingo de outubro cio ano anterior ao do término do mandato
v1gente.

§ 1° Na mesma data referida no caput deSte artigo serão ''realizadas as eleiÇões
para Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital
§ 2°. Na eleiçáo para Senador, a representaçáo de cada Estado e do Distrito
Federal será renovada por um terço ou dois terços, nos termos das disposições
constitue renais.
Art. 2' Será considerado eleito o candidato a Presidente, a Vice-Presidente, a
Governador e a Vice-Governador, que obtiver maioria absoluta · de votos, não
computados os em branco e os nulos.
..
§ 1' Se nenhum cand.dato ás eleições de que trata este artigo· alcançar maroria
absoluta na prrmerra votação, será realizado segundo turno no último cJ(lfTlingode>_
outubro, concorrendo, para as respeCtivas -eleiÇõeS. os dois Candld8tos mais votados.
constderando-se elerto aqúele que obtiver a maioria dos votos váliqos em C?d? u_mª Qas
elerções.
- - - § 2' Se. antes .de realizado o segundo turno, oc6rrer n\orte,-desistêncía-olj
rmpedimento legal de candidato a Presidente ou a Governador,- convucar:se-á.-dentre os
remanescentes. o de matar votação.

·

·

§ 3' Se. na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar
mars de um candidato com a mesma votaçáo, qualificar-se-à o mais idoso
§ "' A eleição do Presrdente importará a do candidato a Vice,Presidente_com el§!
regrstrado, o mesmo se aplicando

a eleição do G-óvern8d6r.

-

- --

Art. 3' A posse do Presidente, do Vice-Presidente, dos Governadores e ViceGovernadores eleitos nos termos desta lei dar-se-à no dia 1' de janeiro do ano segurnte
mda~erç~
Parágrafo único. Os Senadores e Deputados Federais serão empossados no dia

1' de fevererro do ano seguinte ao dà eleiçáo e õs Deputados Estaduais e Distritais
tomarão posse na data rndicada na ConstítuTçáo cfri respectivo Estado ouoii
do Drstrito Federal.
Art. 4° Nas ele!ções refendas nos artigos anteriores será aplicada as disposições
do C6drgo Elertoral e as regras estabelecidas nesta lei.
Art. 5' Podera partrcipar das eleições previstas nesta lei o partidóque. até 3 de
ouh..:bro do ano antenor ao da eleição. tenha regístr8do seu estatuto nO frlbuflal Superior
Eiertoral. conforme o diSposto em lei, e que lérifla Seu órçjão de dir~ÇãD--constrtuí_9Çl_Da__ _
C!rcunscnção. de acordo com o respeCtivo ·e·srãtilfo."
-

[êi:orgânica

DAS COLIGAÇÓES
Art. 6' É facultado aos partrdos políticos celebrar coligações para elerção _
ma,ontãna. proporcional. ou para ambas. sô Pb"â6~r1à0. n-este Ultí~O- c-áSo, CofJó_a~-~~-p_§!_ra
a e!e1ção proporcional partidos que rntegrem a Coligação-p-ara -o plelto-ma-jGrJtáno
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~3 1° A cohgaçào tera denominação própna. que poderã ser a Jun_ção de todas_as
s1glas aos partidos oue a integram. sendo_a_ elª_atri_buíc:J<ls_a,._p[E>rrogativas _e__()brígªç_Qes_

dos p8rtJdos polit1cos no que se refere ao processo eleitoral

__

§ 2' Na propaganda para eleição maJontaria. a coligação usara, obngatoriamente,
sob sua denammaçãa, as legendas de todoB os partidos que a integram; na propaganda
para eleição proporcional, cada partido usara apenas sua legenda-sob a· nome da
coligação
§ 3' Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes
normas:
I - na chapa da coligação podem ser mscritos candidatos f11iados a qualquer
partidG político dela integrante;
11 - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos
partidos coligados ou por seus delegados, ou pela m<~ioriados_ I_Tlemt>-[o§_dos r.,sp.,ctilfos
órgãos executivos de direção:
_
III - os partidos integrantes da coligação_de_yem Jj_es1gn"r_ um_r:e~resentante, que
terá atribuições equ1valentes âs de presidente de partido político no trato dos intim~s-se-s

e na representação da coligação, no que se_refere_ªo proçesso eleito_r_al;
IV - a coligação será representada perante a Justiça Eleitora't"pela pe-ssoa
des1gnada na forma do inc1so III ou por delegados indicados pelos part1dos que a
compõem, podendo nomear até:
a) três delegados perante o Juizo Eleitoral;
b) quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;
c) cinco delegados perante o Tribunal Supenor Eleitoral;
V - celebrada a coligação. os partidos que a mtegram passam a_Juncio-""rcomo
um UnJCO partido durante o processo eleitoral no reJªcion_amento com_ a Justiça Eleitora!
no trato de Interesses 1nterpartidários.
---- --- ------

e

DA ESCOLHA E DO REGISTRO DE CANDIDATOS
Art. 7' As normas para a escolha dos candidatos e para a formação de coligações
observarão o que for estabelecido no estatuto do_~ar1ido.
Parágrafo umco. Em caso de omissão do estatuto: caberá ao órgão de-·ilireção
nacional do part1do estabelecer as normas a que se refere e~te art1go, publicando-as no
Diário Oficial ate 3 de abril do ano da eleição.
.
.
__ .··
Art. 8' A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberaÇão sobre coligações
deverão ser feitas no período de 15 de ma1o a 30 de junho de 1998, lavrando-se a
respect1va ata em livro próprio. podendo ser utilizados os já existentes.
§ 1' Aos que. na oata de publicação desta lei, forem detentores de mandato de
Glss@u_raclo _O.~k![o de cand_idatura__para o
Deputado Federal. Estadual ou DJJ;\ntal,
mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. independentemente de sua escolha na
resoect1va convenção salvo deliberação em.c_Qntr:ªr_iÇt_qo órgãq__ de_direção n.actonal do

e

oamja
§ 2' Para os fins do disposto no art. 1O, não será computado no limite ali definido o
numero de candidatos da coligação ou partido que, na cond1ção do paragrafo anterior,
superar um terço dos lugares a preencher.
- - --- § 3'. Para a realização das convenções de escolha de candidatos. os partidos
polít1cos poderão usar gratuitamente as escolas públ1cas ou Casas Legislativas,
resoonsabJiizanda-se por danos causados com a realização do evento

-

Art. 9' Para concorrer as eleições, o candidato deverá:
I - estar com a filiação defenda pelo re§!29_c:IJVO part1do até um ano antes da
eletcão;

·

11 - passUJr domicilio eleitoral nacirctmscnção na qual pretende concorrer pelo

menos um ano antes da ele•ção,

___ ___

___ _

Parágrafo ún1co: Havendo fusão ou Incorporação de partidos após um ano antes
da eleição. sera considerada. para efeito de filiação partJdámi, a data de filiação do
candidato ao partidO orlgmário
A11 10. Cada partido podera registrar candidatos para a Câmara dos Deputados,
Cãmma Legislativa e Assembléias Leg1slat1vas até cento e v1nte_por cento do número de
lugares a preencher.
__
§ 1° No caso de coltgação para as ele1ções proporctonats. tn~ependeniéille-nte ·aonUmero de parttdos que a mtegram. só poderão ser regtstrados candidatOs até uma veZ e

me1a o número de lugares a preencher
estabelecido no caput

observado. para c3da partido

o lim1te
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§ 2° O total de vagas de cada partido estabelecido no caput poderá ser acrescido
de até 20% (v1nte por cento) de vagas que deverão ser preenchidas por candidaturas de
mulheres
§ 3°. Para as eleições majoritárias, cada partido poderá registrar apenas um
candidato para cada cargo; para o Senado Federal, o candidato será registrado com os
do1s suplentes.
§ 4° No caso de. as convenções para a escolha de candidatos- não indicarem o
número máx1mo de can.didatos prev1sto neste artigo, os órgãos de direção dos partidos
respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até o prazo final para realização
de convenções. estabelecido no art B".
§ 5° Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se infenor a meio. e
Igualada a um, se 1gual ou superior.
·
kt 11. Os partidos e coligações solicitarão Justiça Eleitoral o reg1stro de seus
candidatos até às dezenove horas do d1a S_de ;ulho do ano da eleição.
· § 1• o ped1do de reg1stro deve ser instruíão ccmros segumtesaocumentos··1) cóp1a. autenticada pela Just1ça Eleitoral, da ata a que se refere o artigo s•;
11) autonzação do cand1dato. em documento com a firma reccnhec1da:
III) prova de filiação part1dána;
IV) cert1dão de qUitação eleitoral
V) declaração de bens. assinada pelo candidato, com os respectivos varares

a

atualizados.

-

VI) certidões cnminais fornec1das pelos órgãos de distribuição d.ll Jvstica Eleitoral.
· - ·- Federal e Estadual.
- -§ 2• Na h1potese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus
candidatos. estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral em quar.<'_nta e_oito b.aras a
contar do encerramento do prazo prev1sto no caput.
Art 12. O candidato às eleHçaes PtóP_~r~i_õr1~f~-JI1_(;JlÇãr~_ no _Q_~çjjdo_d_e-:ce_Qistro,
além de seu nome como!eto. as variaçõeS- noiTiinais com que deseJa ser registrado. até o

máximo de duas opções. que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
abreviado. apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça
dúv1da quanto à sua Identidade. não atente contra o pudor e não se;a ridiçulo ou
rrreverente, mencionando em que ordem de preferênciá desr:!ja- regTStra-r-=5e.
§ 1• Venf1cada a ocorrénc1a de homonímia, a Justiça . E~_itoral procederá
atendendo ao segurnte

··

I - havendo dúv1da, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada
opção de nome que mdicou no ped1do de registro;
--- ~.. ~- · - - ·
li - ao candidato que esteia exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos
últrmos quatro anos, ou que nesse mesmo- prazo-tenna cõr1Ccirrldó em eleiÇàõ--oom um
dos nomes por e!e Indicados, será deferida a sua utilização no registro. ficando outros

candidatos Impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome;
--- · ·· ··-· - · ··· :III - ao candidato que, pela sua vida porítica, social ou -profissional, Seja
Identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse
nome, observado a disposto na parte final do

indso anterior;

IV- em se tratando de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos
do1s inc1sos antenores, a Justiça Eleitoral os notificará para que em dois dias cheguem a
acordo sobre os respectivos nomes a serem utilizados;

V - no caso do 1nc1so anterior, não hàvendo accrdo, a JustTÇa-reglstrará ·éada
candidato com o nome por ele indicado no pedido de registro, observada a ordem de
preferência ali definida.
§ 2° A Just1ça Eleitoral poderá exigir do candidato prova. de que é conhecido por
determinada opção de nome que tenha indica.do, quando seu uso ~pÚder confundir "
eleitor.
§ 3° A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até 30 dias antes da eleição, as
seguintes relações. para uso na votação e apuração;

I - a

prime~ra,

ordenada por partidos, terá a lista dos respect1vos candidatos em

ordem numérica com as duas vanaçõés "de

norrfe- carresponaentesa cada

u~. na ordem

escolhida pelo cand1dato;
- -·
11 - a segunda. i::om indice onomástico e orgarií2:ada em ordem- alfabética, nela
constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em
ordem alfabética. segu1dos da respectJva !egenda e "númerO
- --- § 4° Na aouração serào anulados os votos dados a homônimos em que não se

possa 1dent1ficar com exatldão a vontade do eleitor
§ 5° Ao deCidir sobre os pedidOs de registro, a Justiça Eleitoral publicara
obngatoriamente as vanaçóes de nome deferidas aoS cãndidatos ·
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§ 6' A Justiça Ele1toral indeferira todo pedido de \/anação ~de nome co1nc1dente
com nome de candrdato a eleição majontária.

Art 13. É facultado ao partido ou coligação substitUir candidato que for
considerado 1nelegivel ou falecer após o termo f1nal do prazo do reg1stro ou. ainda. que
tiver seu reg1stro indeferido ou cancelado.
§ 1' A escolha do substituto far-se-à na forma estabelecida no estatuto do partido
a que pertencer o substJtuido. e o registro deverá ser requerido até dez dias contados do

fato que deu ongem à substituição
__ _
§ 2' Tratando-se de .ele,ções_majorTtãrlas. se ~~o ·cahdiâato~fur i:le~cor,gaÇao:- a
subst1turção deverá ser fe1ta por decisão da rna1orta absoluta das cornrssões executivas
dos partidos coligados podendo o substituído ser filiado a qualquer part1do dela
integrante desde que o partrdo ao qual pertencia o substituído renuncre ao dire1to de

preferência

§ 3' Nas ele1ções proporcionais. a substituição só se efetivará se o novo pedido.
com a observãncia de todas as formalidades exigidas para o registro, for apresentado até
sessenta dias antes do pleito.
Art. 14. Se a convenção parl!dána regional se opuser. na deliberação sobre
coligações às diretrizes leg1t1mamente estabelecidas pelos órgãos superiores do pamdo.
estes poderão, nos termos do ·respectivo-esrã:uto: -arrwa-f"IE:ns- d6CisOes· é -õs--atoS d8làSdecorrentes.

Art. 15. O partido pode requerer, até a data da eleição, o cancelamento do reg1stro
do cand1dato que:
I - for expulso do partido, em processo no qual seJa assegurada ainpla ~defesa e
observadas as normas estatutárias;

11 - apooe ou faça propaganda de candidato a cargo eletivo inscrito por outro
partrdo ou. de qualquer forma, recomende seu nome ao sufrãgio do eleitor.

Paragrafo Ún1co. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela
Just1ca Eleitoral.
· Art. 16. A Justiça Eleitoral disciplinará a identificação dos partidos e de seus
candidatos no processo eleitoral.
§ 1' Ao part1do fica assegurado o direito dé manter o número atnbuido à sua
legenda na eleoçáo anterior, e ~ao candiâatõ. lie~ssa ~hipótese, o direito de manter o
número que lhe foi atribuído na eleição anterior para o mesmo cargo.
§ 2' Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias. serão registrados com
o número da legenda de seu partido. e, nas eleições propOrcioriaiS, -com o número da
legenda do respectivo partido acrescido do número-que lhe couber no sorte1o a que se
refere o § s• do art 100, do Código Eleitoral, observado o disposto no paragrafo antenor
DA CÉDULA OFICIAL
Art 17 As cédulas ofic1ais para as eleições previstas nesta lei serão
confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para
d!stnbu1ção às Mesas Receptoras. sendo sua impressão feita em papel opaco, com tmta
preta e em trpos unrformes de letras e números
§ 1° Haverá duas cédulas distintas, uma para as ele1ções maJoritárias e outra para
as proporcronars, a serem confecdOnaaás ·segunao·moaeTõS-COnSfãiltes dó ãnexo:----~--§ 2' Os candidatos para eleição majontána serão identificados pelo nome 1nd1cado
no pedido de reg1stro e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem. e deverão
figurac na ordem detenmmada por sorteio, observaao.-no que coiioe( o ~d,sposfD~no-arf

--

12
§ 3° Para as eleições realizadas pelo srstema proporcional. a cédula terã espaços
para que o eleitor escreva o nome ou o número do candrdato escolhido. ou a srgla do
part1do de sua preferénc1a ou o número deste
§ 4' As eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 2•
§ 5° No prazo de qurnze dras após a realização do sorteto a que se refere o § 2°.
os Tribunais Regronars Ele1torars drvulgarão o modelo da cédula comoleta com os nomes
dos canardatos ma,ontános na ordem já definida:
An. 18, As votações serão feitas em dOis momentOs dislinfO_s__ fiá meSma- Lirna
devenco sei entregue ao eleitor. pnrne1ramente. a -cádula áeStmadâ -as é1e1ções
_oropcrcJonars, de cor branca --e ·errr segLTIOa~·a-ceauTaaestrnaaa as elelçOesrríáJõri"í"ãriã"S __ _
de cor amarela
-

a

§ 1° O elertor drngrr-se-a cab1ne duas vezes. sendo a pnmerra para preencher a
cédula destinada às ele1ções proporcrona1s e -a-·seglirTd"a- pata á"ssfriâlãt"o votó na cêdula
destmada âs elerções matontárias

§ 2° A Justiça Eleitoral fixara o tempo de votação e o número de eleJtores por
Seção. de modo a garariT!ra--reaJtzaçao-das--votaçoes noprazo legar neceSSánOaoexercíciO do voto
DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO

E APURAÇÃO

Art 19. O Tnbunal Superior Eleitoral poderá autonzar os Tribunais Reg1onaJs a
utilizar. em uma ou ma•s Zonas Eleitorais. o sistema eletrônico de votação e apuração.
§ 1•. A autonzação poderá se refenr apenas apuração.
§ 2•. Ao autorizar a votação eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral disporá sobre
a dispensa do uso de cédula.
§ 3°. O tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar, excepcionalmente, mais de um
Sistema eletrón1co de votação e apuraçãó. observadas as condições e as peculiaridades
locais.
§ 4°. A votação eletrón1ca será fe1ta no número do candidato ou da legenda
partidária, devendo o nome do candidato e do partido, ou da legenda partidária, conforme
for o caso, aparecer no painel da urna eletrânica.
§ 5°. Na votação para a eleição majoritária, deverá aparecer, também, no pamel, a
fotografia do candidato.
§ 6°. Na votação proporc1onat, serão computados para a legenda partidária os
votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número
identificador do partido seja digitado de forma correta.
§ 7" A urna eletrónica contabilizará cada voto, assegurada a possibilidade de
conferência posterior para' efeito de recontagem.
.. .
. .- .
.. _
Ar!. 20. O s1stema etetrônico adotado assegurará c) sig-ilo- do voto e a sua
inviolabilidade garan!lda aos partidos politicos, coligações e aos candidatos ampla
fiscalização
Parágrafo Único. Os part1dos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema
próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando, inclusive,
empresas de auditona de sistemas. que, credenciadas junto ·à Justiça Eleitoral,
receberão. prevtamente. os programas de computador e. simultaneamente. os mesmos
dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização
Ar!. 21. No mínimo 120 d1as antes das eleições. o Tribunal Superior Eleitoral
expedirá ouv1dos os partidos políticos, as tnstFOÇões necessâriasãutiliZaÇão dOsj~tema
eletrõnlco de votação e apuração. garantrndo aos partidos o acesso aos programas de
comoutador a serem utrlizados
§ 1o Nas Seções em aue for adotado o Sistema eletrônrco ae votação, somente
poderão votar eleitores cujos nomes estrverem nelas incluídos. não se aplicando a
ressalva do art 148. § 1°, do Código Eleitoral (Le1 n• 4.737, de 15 de jUlho de 1965)
§ 2• O Tribunal Supenor Eleitoral disciplinara a hipótese-de falha na urna
eletrón1ca aue prejudique o regular processo de cotação.

a

DAS MESAS RECEPTORAS
Art. 22. E defeso ao JUIZ E 1e1toral nomeac para Mesa Receptora. Turma ou Junta
Aouraaora frsca'rs e delegados dos Partrdos PoJítrcos. ou menor de dezorto anos.
Art. 23. É vedada a participação de parentes, em qualquer grau, na mesma Mesa,
Turma ou Junta Apuradora, ou de servidores de uma mesma repartição pública ou
empresa privada.
Art. 24. Os elertores nomeados para compor as Mesas Receptoras serão. no dia
seguinte ao da ele1çáo e ao do eventual segundo turno, dispensados do serv1ço sem
prejuízo do salãrio. vencrmento ou qualquer outra vantagem, mediante comprovação
expedida pela Just1ça Eleitoral.
DA FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES
Ar! 25 A escolha de fiscais e delegados pelos partidos ou coligações não pocerá
recaJr em quem, por nomeação do Juiz Ele1toral, já faça parte de Mesa Receptora, ou em
menor de dezorto anos.
§ 1° O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mars de uma Seção Eleitoral no
mesmo local de votação. mesmo sendo eleJtor de outra Zona Eleitoral, porém seu voto
serà admrtrdo somente na Seção de sua rnscnçâo.
§ 2° As credencaars dos fiscais e delegados serão expedidas. exclusrvamente.
pelos part1dos ou coligações e não necess1tam de visto do Juiz Eleitoral.
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§ 3° Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido ou o
representante da coligação deverá registrar na· Justiça Eleitoral o nome das pessoas
autonzadas a expedir as credenciais dos flscaiSEf dé!egadOS~

Art. 26. Fica vedado aos juizes que sejam partes em ações judiciais que envolvam
candidatos às eleições participar de qualquer das fases do processo eleitoral nos
d1versos pleitos de que trata esta lei.
Art. 27. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de
votação e apuração das eleições, inclusive o preenchimento dos boletins de urna e o
processamento eletrõnico 'da totalização dos. resultados, sendo-lhes garantido o acesso
antecipado aos programas de computador a serem-utilizados na apuraÇãO:
§ 1° Os fisca1s e. delegados dos partidos e coligações serão posicionados a uma
distánc1a não supenor a um metro da Mesa Apuradora, de modo que possam observar
diretamente a abertura da urna, a abertura e contagem das cédulas e o preenchimento
do boletim.
§ 2° Os trabalhos de apuração não poderão ser realizados sem que seja dado
cumpnmento

ao disposto no parâgratoanterror.-surertos -a-s-·-responsáV81S--às--penas-

prevlstas no art. 347 do Código Eleitoral.
§ 3° O não atendimento ao disposto no§ 1° enseja a Impugnação do resultado da
urna. desde que apresentada antes de sua abertura:

§ 4° No prazo de 48 horas a contar do conhecimento dos programas de
computador a que se refere o caput, o partido ·ou coligação poderá apresentar
Impugnação fundamentada junto a Justiça Eleitoral.
· § 5° Os partidos concorrentes ao pleito poderão const1tuir sistema próprio de
fiscalização, apuração e totalização -aos· resultados, contratando inclusive empresas de

aud1tona de sistemas que, credenciadas Junto à Justiça Eleitoral. receberão, previamente,
os programas de computador e, simultaneamente, os mesmos dados alimentadores do
s1stema of1c1al de apuração e totalização
Art. 28. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são
obngados a fornecer aos partidos ou coligações. no mesmo momento da entrega ao Jui;c
encarregado. côp1as dos dados contidos em fita magnética do processamento parc1a! de
cada dia
Art. 29. O bo!et1m de urna, cujo modelo será aprovado pelo Tribunal Superior
EleitOral. conterá Impressos os nomes e os-números do1fcandidatas concorrentes. - - § 1" O JUIZ Pres1dente da Junta Apuradora é obrigado a entregar aos partidos
concorrentes ao p!e1to ou coligações. e seus respectivos delegados ou fiscais
credencrados. cópra do boletrm de urna: não o fazendo, incorrera na pena prevista no art.
310 do Cód1go Ele•toral, aplicada cumulativame-nte
§ 2° A transcnção dos resultados apurados no boletim deverá ser feita na
presença de f1sca1s. delegados e advogados dos partidos e coligações,· que,' ao final do
preenchimento do boletim, receberão imediatamente exemplar Idêntico, expedido pela
Junta Eleitoral.
§ 3° Para os fins do disposto no paragrafo anterior, cada ·part10o ou coligáçãocredenc•ará dois fiscais perante a Junta Eleitoral. fuhcionando'umde-caaa vez:---- - § 4° O rascunho. denomrnado borrão. ou qualquer outro tipo de papel utilizado
pelo Juiz ou qualquer membro da Junta Apuradora. não pcderá serv1r de consulta
postenor à apuração perante a Junta totalizadora de votos.
Art. 30. Aplicam-se as seguintes disposições sobre recontagem de votos às
ele1ções em que não seJa utilizado o SIStema eletrõnico de votação e apuração:
I - nas 48 horas segurntes
divulgação dos dados da totalização dos votos do
Mumcip1o, poderão os part1dos políticos, independentemente de prév1a impugnação,
requerer. fundamentadamente, a recontagem de votos de uma determinada seçáo ou
Zona Eleitoral:
11 -será, também, assegurada a recontagem dos votos. na forma do inciso anterior,
quando, na fundamentação do recurso, f1car evidenc•ada a atribuição de votos a
candidatos •nex1stentes, o não fechamento da contabilidade da uma. bem como a
apresentação de totais de votos nulos. brancos ou válidos destoantes da média geral
venficada nas dema1s Seções do mesmo·ml.infc•pll5"'o1rZonaE!eTtoral:
III -nos casos não énquadrados nos inc1sos anteriores. caberá á Jurita Apuradora,
por marona dos votos. dec1dír sobre o recurso.
Art 31 Cumpr"' aos part1dos e coligações. por seus f1scais e delegados
devidamente credenc1àdos. e aos- canaiâatos.-·-procêder· ·11· instroçao-ãos-retursós
Interpostos contra a apura-ção, junta-ndo: para ·tantõ. -éõpia do boletim relativo à urna
1mcugnada
Parágrafo Umco Na hrpótese de surgrrem obstâcu!os à obtenção do boletrm,
caberé ao recorrente requere:.-medrante--.n-nâiCaçãO~dõ-s~ãdos ·net{fSS-éríoS~ qUe-õ-OfQãO

a
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da JustJça EleitoraL perante o qual fo1 interposto o recurso. instrua-o. com a anexação c:!o

respectrvo Bolelrm de Urna.
Art 32 O Juiz Presidente da Junta Apuradora- é obrigado a recontar a urna cujo
resultado aoresentar no Boletim JncorncJdêncta com o número de votantes ou houver
d!screoánc1a com os dados obudos no momentõ da apuração
Parâgrafo Umco. Os Tnbunais ~eg_i?hais _Elett_o~~rs t~mbém s_ã~ obn_g_~_dp~ a
proceder à contagem de votos se-mp1e -que- Os canaTõãtoS -apresfmfarem- 60T8t1-nS
~úrlíã-·
incornctdentes.
Art 33 Antes de conclUir a exoed1ção do Boletim de Aouração. o Jurz e os

cte

f11embros da Junta não ooderão passar a apurar a urna subseqüente. sob pena _9e _
rncorrer no cnme prevlstb-hõ-art -3-r3--dOCOâTQOET6iforâT
Art. 34. A 1mougnacão não recebida pela Junta Apuradora pode ser aoresentada.
em quarenta e o1to horas acom9anhada de declaração de duas testemunhas ao Tribuna•

Regronal Elertoral
Parágrafo úmco O Tribunal decidirá sobre o recebimento em quarenta e oito

horas.

publicando o acórdão

na prôpriá--sessão-- de ·julgaiiiimto e --trãnsmitindo-

1med1atamente 8 Junta. via telex '?U ~8X, O inte1ro !eor d~ c:!~~~S~_Q_e _da _ir:D_p_ugnªÇáO.

Art. 35. O Presidente da Junta Elertoral que deixar de receber ou mencronar, nas
atas de apuração. protestos. ou amda. que ~irripedir ó exerCíCiO de- ·nscaliÍ:ação- pelos
partidos ou coligações. deverá ser imediatamente afastado. além de responder pelos
:nmes prevrstos no Código Eleitoral.
Art 36 Nos munrcipros com mais de uma Zona Elenoral. a apuração ·das- urnas
correspondentes a cada uma será realizada em focais distintos
DAS PESQUISAS E Tl:STES PR~ELETfORAIS
Art 37 A partrr de 3 de abnl do ano da eleição, as entidades e empresas que
realrzarem pesqursas de oprnrão pública relativas as eleições ou aos· candidatos para
serem levadas ao conhecrmento publico são obngadas a registrar, junto à Justiça
Elertoral. até crnco dias antes da divulgação, as informações a seguir relacionadas:
I - auem contratou a realização da pesquisa;
li -valor e ongem dos recursos despendidos no trabalhO:
III -a metodologra e o período de realização da pesquisa:
IV - o plano amostral e ponderação no que se refere a sexo. idade. grau de
tnstrução nivel económicO e área física de realização do trabalho;
V- o rntervalo de confrança e a margem ae erro:
VI - o nome de quern pagou pela realização do lrabalho:
Vil - o srstema mtemo de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo.
VIII - o questronano completo aplicado.
§ 1° As mformações relatrvas à e!erÇão -préSiâE!r1tlal- devem ser regiStradas nO
Trrbunal Supenor Ele1toral. e as relativas as demais eleições, no Tribunal Regional
Elertoral
§ 2° A Just1ça · Elertoral afixara rmediatamente, no local de costume. avrso
comunrcando o registro das rnTotmáÇões -a·qúeS.rretere· esTeaffigõ-:--colocandó-as à
drsoosrção dos partrdos ou coligações com candiaatosao pfeito: que a--elas liirão- livre
acesso pelo prazo de tnnta d1as
§ 3° Imediatamente após a divulgação da pesquisa, as empresas ou entidades a
que se refere este art1go colocar~?- à drsposJção dos partidos ou ~ollgações. _que
possuam candidatos reg1strados para ·as -et8Jç0eSa-- qlie-pesqt..ils8.

-se-reterea

-as-

tnformacões e dema1s elementos atinênteS-á"C::.âOa um-dõs-r·e-SültadoS a publiCãf: em me1o

magnétiCo ou 1mpresso. a -critêrió ao 1r1teressaao~
§ 4° Os responsáVeiS pela emoresa ou entidade dé peSquisa. pelo órgão

veiculador partido. coligação ou _candidato que divulgarem pesqursa .não reQrstrada
estarão suJeitos a pena comrnaaa no arf -:323 ào Cóaígo Eleitoral e- à mufta de vriite ·mrl
rears ou de valor 1guaf ao contratado pela realrzação da pesqUisa. se este for supenor.
Art. 38. Os partrdos. mediante requerrmehto ·a Justrça Eleitoral. que determrnará
rmediatamente a reahzação de dlligêncra. terão aéesso ao sistema internO de controle.
venfrcação e fiscalização aa coleta de -dados. inclusrve ã identificação dos
entrevistadores. dos mstrtutos ou enfldádeS qüê deH·em· -ao có'rih€êirTiei1tõ ·Público
oesau1sas oe oo1m2o r-elat!vas às ele1cões e oOderão confrontar e- cOnferir- os daaos
ouo!rcados. oreservando·se a Identidade ·das réSoor,-aen-teS.
~

§ 1° A recusa ao cumpnmento do dlsoosto·neste artrgoóu quãiCfUE!f-ãtO-qt.ie v1Se a
retardar. 1mpedrr ou dificultar a ação fiscalrzadora dos partrdos. tornarâ os responsãvers
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pela entrdade ou empresa de pesqutsa sujeitos à pena de detenção de sers mesés a um
ano e multa de vinte mr! rears ou de valor rgual ao recebido pela realização da pesqursa.
se este for suoenor.
§ 2• A comprovação de lfregulandade ou desseme/hança entre os dados
publicados e aqueles atendas pela drligêncra do parttdo polítrco tornara os responsávers
pela enliOade ou 1nstituto de pesqu1sa e os responsáveis pelo órgão diVUlgador SUJeitos
às penalidades ind1cadas no paragrafo antenor, sem preJuízo da obngatonedade de
verculação dos dados corretos no mesmo espaço. local. horãno, pâgrna. caracteres e
outros elementos de destaque, de acordo com o veiculo utiltzado.
Art )C) As empresas ou entidades. a que se refere o art. 37. quando contratadas por

qualquer orgão de imprensa escrita ou de râdio e televisão não poderão ser contratada nem. de
qualquer forma. prestar serv1ços a partidos ou coligações que tenham candidatos .:is eleições
maJoritã.nas
§ I o Os partidos e coligações com candidatos às eleições majoritárias que contratarem ou. de
qualquer forma. utilizarem os serviços das empresas ou entidades referidas no art 37, deverão
comunicar it Justiça Eleitoral dentro de cinco dias a contar da data de celebração do contrato ou do
ímc1o da utilização dos serviços. devendo a empresa ou entidade juntar declaração de que não incide
na proihição de que trata este artigo
q 21;1 As empresas ou entidades que incidirem na proibição estabelecida neste artigo sujeitam
seus responsave1s a pena de multa equivalente ao maior valor dos dois contratos. ficando a empresa
ou entidade prmbida de manter qualquer contrato com a mesma finalidade durante o periodo
remanescente da campanha eleitoral.
·DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS CAMPANHAS
ELEITORAIS
'
Art 40 As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a
responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos. e por eles pagas
.Art. 41 Até dez d1as úteis após a escolha de seus candidatos em convenção. o
partido constJtu1rá Comitês Financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos e aplicálos nas campanhas ele1tora1s.
§ 1• Os Com1tés devem ser vinculados a cada uma das ele1ções para as qua1s o
partido apresente candidato própno. podendo haver reumão, num único com1tê. das
atnbu1ções relat1vas às eleições de uma dada circunscrição.
§ 2° Na ele1ção presidencial é obrigatória a criação de comitê nacional e facultativa
~
a de com1tês nos Estados e no Distnto Federal.
§ 3° Os Com1tês Finance1ros serão registrados:
I -no Tnbunal Suoenor E!e1toral. o nac1ona1·
!! - ncs Tribuna1s Reg1ona1s E!e1tora1s. os estadua1s e o dlstntaL
Art 42. Juntamente com o cedido de reg1stro de seus ComJtês os part:dos ecoligações comunicarão à Justiça Eleíto.raL os valores máximos de gastos que
despenderãn p-or candidatura em cada ele1ção a que concorrerem.
Parágrafo Un1co Tratando-se de coligação. os valores máximos de "gastos deverão
ser 1gua1s para os candidatos de cada partido que as integra
Art. 43 O candidato a cargo elet1vo fará, diretamente ou por Intermédio de pessoa
cor ele destgnada. a administração finance~ra-de sua prtrpna-·ca·mpanha. utilizando
recursos que lhe seJam reoassados oelo com1tê. 1nclus1ve os re!atrvos a cota do Fundo
Part1dáno, recursos própnos ou doações de pessoas físicas ou jurídicas. na forma
estabelecida nesta lei.
Paragrafo único. Os comités respondem solidariamente com os candidatos ceies
recursos que repassem a estes.
Art 44 É obngatóno para o partido e os candidatos às eleições majoritanas e
facultativo para os candidatos as eleições proporc1ona1s abnr contas bancánas
especificas para reg1strar todo o mov1mento financeiro da campanha.
Paragrafo Unico·. Os bancos acatarão, obrigatoriamente, o pedido de abertura de
conta de qualquer partido ou candidato escolhido em convenção. destinada a
mmrJmentação financeJra da campanha, sendo-lhes vedãdo condJcJoná-la a depósito
mim mo
Art. 45 A partir da escolha dos candidatos em convenção. pessoas físicas ou
JUrid:cas poderão fazer doações em dmheiro, ou estimáveis em dmhe1ro. para campanhas
alertorats. obAdec1do o dJsoosto nesta le1.
§ 1• As doaçóes e contribUições de que trata este art1go ficam hm1tadas
I - no caso de pessoa fisrca. a dez por cento dos rend!mentos·_o:rutos no ano
antenor ao da eletção;
11 - no caso em que o candidato utilize recursos prâpnos. ao valor maxrmo de
qastos estabelecidO pelo seu partido. na forma desta le1:
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III - no caso de pessoa jurídica, a dois por cento da receita operacronal bruta do
ano antenor ao da eleição.

§ 2° Os percentuars de que tratam os incisos I e III do§ 1° poderão ser excedidos.
desde que as contribuições e doações não sejam superiores a setenta .. mil rears e
trezentos m1! rea1s. respectivamente.
--- -Art. 46. Toda doação a candidato específico ou a partido deverif ser feita medinnte
recrbo. em formulário rmpresso, segundo modelo aorovado pelo Tribunal Super;or
Eleitoral.
•
Parágrafo único. Os recursos próprios do candidato utilizados ein sua campanha
deverão ser integralmente convertidos em recibos eleitorais, de que trata este artigo.

Art 47 Os partiaos e os candidatos manterão em seus arquivos, durante cinco
anos, à disposrção da Justiça Eleitoral, a relação completa de todas as doações
recebidas com identificação dos doadores.
Art. 48. É vedado a partrdo, candidato ou coligação receber diretaou indíretamente
doação em dinheiro ou estimável em dínheírõ, inclusive atravéS de oublicictade de
qualouer esoécre. procedente de:
I -entidade ou governo estrangeira·

11 - ôrgão oa administração pública díreta. ressalvado o Fundo P:.:~rtidário, 1ndireta
ou fundação instrtuída em virtude de lei ou mantida com recursos provenientes do Poder
Públrco:
- - --

III - concessionário ou permfssionário de serviço público estadual, distrital ou
municipal:
IV - entidade de dire1to privado que receba, na condição de beAeficiária. recursos

provenientes de contribuição compulsória em virtude de disposição legal:
V- entrdade declarada de utilidade pública federal. estadual. distntal ou municioal:
VI ~entidade de classe ou sindical:
VIl~ pesso~ juridtca sem ftns IUCfãtTVOS-que -rece5a

recursos do exterior
Parágrafo Unico. O partrdo que receber recursos de origem vedada nesta lei ou

gastar além das limites estabelecidas nesta lei. perdera a direita ao Funda Partrdàrro do
ano segwnte.

Art 49 São considerados gastos elettorats e, como tais, sujeitos a registro e aos
limites fixadas na forma desta ler:
I - confecção de matenal impressa de qualquer natureza e tamanha:
11 - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação
destinada a conqutstar votos·
· ~
III - aluguel de locars oara a oromoção de atos de campanha eleltõral.
IV - despesas com transporte ou deslocamento de oessaa·l a servrço das
candidaturas:
V - correspondência

e despesas postais

VI - despesas relativas à instalação. organização e ao funcionamento de ccmítês e
serviços necessârros ás eletções:

Vil - gratrfrcação ou rernuneraçã<Y-rle qUãlquer-espeCle a pessoal _glJ_e_ preste
serv1ços às candrdaturas ou aos comttês eleitOrars~

Vil - montagem e operação de carros âe som, de propaganda e assemelhados:
VIII - produção ou patracínro de espetãcUlos ou evéntos-p'romacíoriars de

candidatura.
IX . produção de programas de ráâio.-teleVtsãõou-vídeó:-íilCilfsi~ôS- destmaaos-a-

propaganda graturta:
X - pagamento de cachê de artrstas ou animadores de eventos relacionados a
candidaturas:
XI ~ confecção, aquJstção e distnbuJção de camisetas. chavetros e outros bnndes
de campanha.
XII - realrzação de pesqursas ou testes pré-eleitorais:
XIII -custos com a criação e rnclusão de s1te na Internet;
XIV - aluguel de bens partiCUlares para veiculaçãa, par qualquer meio, de
propaganda ele1toral.
Art. 50 Qualquer êlertor poderá realizar gastos. em aparo a candidato de sua
preferência até a quant1a eqUivalente a um mil reais. não sujeitos a contablhzação
desde que não reembolsados
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CAMPANHÀS-ELEITORAIS
Art 51 Até o tngésJmo d1a postenor à reaf1zação das ele1ções. os com1tés
f1nancerros env1arão à Justiça Elettoral as prestaÇõeis-de-cónhiS refài-9l1Tes as campanhas
de cada uma das ele1çõéS -pr8ViSTãS nesraJer
resp8ClfVOSCandKfatõs.

e· aos

~A~go':s:"to~I9:9~7--~===~~~"""'""""""~AN~A~ISi!.~;;D~O:.ÍSi!;JEi!N~A~OO~!,\EEªDgE1!:R~AL~=========:=:=:::::::::::::::.5~.6~7 _________ _
§ 1' As prestações de contas dbs can,:ida1osãs éleiçõesínaJoiTfárias-serào feifã·spor Intermédio do comztê financetro e a dos candidatos às eleições proporcJonaJs serão
feitas oor Intermédio do comttê finance1ro .ou drretamente pelos próprios candidatos.
§ 2°. As prestações d& contas deverão ser ãCOrh08nh8d"as:
I - dos extratos das cantas banc8nas referentes movimentação. pelos comités e

a

pelos candidatos. dos recursos fln::;~nte_lrbS --titiliZ~dOS -~a_--

cãf!JPãfih-ã-:--- ou--oSdãdOi_

contábers das doações e dos gastos em-dinh8:ii"O ou-eSftri1ãVI3íS6m·cfírlhelro
11 - da relação dos cheques recebidos. com a indicação doS tesPéCtíVos riúmeros
valores e emitentes:
III ~ da relação dos doadores pessõaS-TíSit-ãs-e _fuf_fdlcã~---:-=com ---ãS 795Pêc!IV6-s

valores e tndrcacão das formas de dba"C:ãó

--

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

- - - -- - -

· § 3° Até Crnco anos após o trâristto_em julgado da decisão sobre suas contas, os

candidatos e os parttdos conservarão a docutnentaçãõ -ã-elas concernente.-------- --

-

§ 4'. Ocorrendo segundo turno, a prestação de contas dos candidatos que o
drsputem, referente aos dois turnos, será encaminhada até o trigésimo diã_posterior à sua
realização
§ 5' Os candidatos ás eleições proporcionais que optarem peta prestação de
contas d~retamente à Justiça Eleitoral, observarão o mesmo prazo estabelecido no caput
deste artigo.
§ 6' A inobservância do prazo para encaminhamento dàs prestação de contas
impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar.
§ 7' As prestações de contas a que se refere este artigo devem ser encaminhadas
pelo órgão regional do partido ao Tribunal Eleitoral do respectivo. Estado ou Distrito
Federal e pelo órgão nacional ao Tribunal Superior Eleitoral, devendo ser apreciadas a:é
01to d1as antes da diplomação dos eleitos
-~
--- ~~ ~
Art. 52. O candidato é o único responsável pela veracidade das informações
financetras e contábeis referentes à sua campanha, devendo assinar a [espectiva
prestação de contas sozinho ou, se for o caso, em conjunto com a J:>Ei.~,;o_a_ glle !~nba~
designado para essa tarefa.
Art. 53. A prestação de contas dos candidatos e comitês financeiros deve ser feita
de acordo com plano de contas simplificado elaborado pelo Tribunal Supenor Eleitoral.
Parágrafo Único. A prestação de contas à Justiça Eleitoral, quando feita por
Intermédio do com1tê financeiro, será assinada pelo seu presiderife e pelo president<;l do
·
·
~
partido
o

Art. 54. Ao receber as prestações de contas e demais informações ~dos candidatos
ás ele1ções maJOritárias e dos candidatos as eleições proporcionaiS que optarem por
prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:
1 - venficar se os valores declarados pelo candidato â eleição majoritária como
tendo sido recebidos através _do- próprro comitê conferem com seus próprios registres
frnancerros e contãbeis,
11 - resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a
aoresentar demonstrativo consolidado das campanhas dos candidatos;
·
111 - encaminhar- à Just1ça Eleitoral o conjunto das prestações de contas dos
candidatos e do próprio comitê, de forma ordenada que permita fácil compreensão das
1r.formações. ass1m como identificação de documentos e trahsaçõês efetuadas.
observado o que dispõe o art
e os parágrafos deste artigo.
:.
~
Ar! 55 Examinando a orestação de contas, a Justiça Eleitoral. conhecendo-as.
dec1dirá sobre a sua regularidade.
§ 1' A decisão que Julgar as contas será publicada, em sessão, atê três dias antes
da diplomação.
§ 2° Erros formais e materiais que venham a ser corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação âe sanção a-cahdidatiJ 6u-paniõo
Art. 56. A Jus!lca Eleitoral poderá requisitar, diretamente, dos candidatos ou do
comitê financerro. bém como às instltuições--finãnceTras,-Tnformaçoes- aaiC-iOfi9!~f
necessárias. podendc. ainda. ordenar dilfgehtlaS pãrac-ompreméi11ãÇão das informaçõss
ou saneamento das falhas encontradas

Art 57 Se. ao final da campanha. ocorrer sobra de recursos fina_nceiros. esta devê
ser declarada na prestaçãcrãeq:c:Jntas-e:- apos JUigaaostoaas os recursos. transfenda ao
part1do
DA PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL

Art. 58 A propaganda eleitoral somente é perm1t1da após a escolha QO canJi•cia!Q__
pelo part1do ou coligação em convenção- ---- -
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------------------~~~~~~~~==========~~~---§ 1o Ao postulante 2 candidatura para cargo eletrvo é permitrda a realização na
qu1nzena anter~or á escolha pelo oart1do de propaganda v1sando a 1nd1cação de seu
no!'T'Ie, vedado o uso de râdro. televrsão e outdoors

§ 2' A violação do d1soosto neste artiQo.si.J)eltará o res 0 onsá'leU,ela d1vLJ!_gação da
propaganda_ bem como o beneficraçl'o. quando cqfT1pro_vado o seu prév10 conhecrmento à
multa de crnco mtl a qurnze md rears.

An 59 A partir do d1a 3 de abnl do ano da ele1ção. não ·será ve1culada- a
propaganda part1dána gratu1ta prevista na Lei n' 9.096. de 19 de setembro de 1995.
Art. 60 Em bens part1culares é l1vre. independendo da obtenção de 11cença
mumc1pal e de autonzação da Just1ça Eleitoral_, a veicul_açãode"prop~anda_eleitoral por
mero da frxação daJarxas_ placas. c'ªrta_f:~Lprnturasouinscrições. ou murars de qualqu~er~

de sua-passe

drmensão, desae que haja permissão do detentor
Art 61 Nos bens cujo uso dependa de cessão. permrssão ou concessão do Poder

Públ1co, ou que a ele pertençam. bem como nqs de yso comum, ~ Y-EC.!i.l'da a pichaçã_o e
rnscnção à tinta e a ve1culação de propaganda. ressplvada a colagem de cartazes-.
fixação de placas. estandartes. faiX€_15 e asse~~th~dos ~0-~- P?_~~es de !!umin~ção pública.
v1adutos, passarelas e pontes. desde que não lhes cause dano, -difiCUlte-ou 1mP8ÇaO seu
uso e o bom andamento do tráfego
Parágrafo Único. A p1chação,.a inscrição a t1nta ou a veiculação depropaganda
em desacordo com o_ disposto neste arttgo SUJeitam o responsável~ pe_n~ d~_restauração
do bem e

a multa no valor de cinco m11 a qumze:_ mil rea1~.

Art. 62 lndepende da obtenção de licen{;a-murucipal-e de ·autonúiÇão da JustiçaEleitoral a ve1culação de propaganda ele1toral pela distribwção de folhetos. volantes e
outros Impressos. devendo ser editados sob a responsabilidade de partido. coligação ou
cand1dato

Art. 63 A realização de qualqu_er ato de propaganda partidária-ouefeltoraTem
recmto aberto ou fechado. não depende de llcenç_a_d,. policia.
§ 1' O candidato ou part1do promotor do at6--(ara- a devida comumcação à
autondade policial. pelo menos 24 horas antes de sua realização. a fim de que esta lhe
garanta. segundo a pnondade do avrso, o d1rerto contra qualquer que, no mesmo dia,
hora e lugar pretenda celebrar outro ato
_
_ _ __
§ 2° P.. autondade pol1cial tomarâ as provTdências necessãrli3s 8- -garãntia da
realização do ato, bem corno çia norm_a]lçfªQe_p_Q§~!YE?I dq funcionamento do tráfego e de
servrços públiCOS que oossam ser atetados pelo eventO
§ 3° O d1reJto â propaganda exercJao nos termos da legtslaçáo eleitoral rião pode
ser cerceado sob alegação do exercicto do pader:__çje paliei~:
§ 4° A drstâncta mintma refenda no oarãgrafo Umco dO 3rt.-244-dá Lei n° 4--7:37 "de, 5 de JUlho de 1965. serà de duzentos metros.
~
§ 5° A reai1zação de comicíos ·seràpermJttda no haráno compreendrdo entre as 01fo
e as v1nte e quatro horas.
Art 64 A em1ssora cue detxar de cumpnr as disposJções __ desta Le1 sobre
::-rooaganda ele1toral terá a transmtssão de sua programação_ norrn~I_SlJ~pe~sa por ~111te
'? quatro horas por detarmmacão da Justiça Eleitoral. a VISta de reclamacão de oartJdO
-:u candJdato dobrando-se o Oeriodo e cada relncidêncra. sendo obn9áda· a trarism1t~r e ·
:aaa autnz:e m1nutos mensagem 1nformando a:...~e se encontra f6ra do ar por ter
desooedecrdo a ler elertorat

DA PROPAGANDA ELEITORAL EM OUTDOORS
Art 65 A propaganda através de quadros ou pa1néis de publicidade ou outdoors
somente será permrtrda após a realização do sorteio pela Justiça Eleitoral.
§ 1° As empresas de publicidade deverão relacronar os pontos_disponivers oara a
ve1cutação de propaganda ele1tora1 em quantidade não rnfenor a metade do total dos
esoaços ex1stentes no terntóno ml.lnldpal.
~
§ 2° Os Jocars destinados à propaganda ele1toral deverão ser assrm drstribuídos
a) tnnta por cento entre os partrdos e coligações que tenham candrdato a
Presidente da Republica
b) tnnta por cento entre os part1dos e coligações que tenham candidato a
Governador e Senador
c) quarenta por cento entre os partidos e coligações que tenham candrdatos a
deoutados federars estaduats ou drstnta1s
§ 3° Os locais a que se refere o oarâgrafo antenor deverão_ ser div1drdOs ~m
grupos eourtatJvos de pontos com maror e menor 1mpacto VISual, tantos quantos forem os

Agosto 1997

ANAIS OOSENMJQ.fEDERAL
oartrdos e coligações concorrentes, Para serem sorteados e utrlrzados durante a
propaganda elertoral

§ 4° A relação dos locais com a indicação dos grupos devera ser entregue pelas
emoresas de publrcrdade aos Juizes Efeltorars nos Municípros. e ao Tribunal Regional

Eleitoral. nas CapJtaJs. até o dia 25 de JUnho do ano daelo;ição.
§ 5° Os Tnbunaís Regronais Eleitorais encaminharão à publicação. na imprensa
of1c1a/. até o dia 8 de JUlho. a relação dos partjqQ>;_ e_ cQliga"'_õe.s _que requereram reg1stro
de candidatos. devendo o-sorteJo a que se refere o caput ser realizado até o dJa 10 de
Julho
§ 6° Para efeito do sorteio. a coligação é equiparada a.JJm parti®, qualquer que
ser a o número de part1dos 'que a irllegram ·
§ 7' Após o sorte1o, os part1dos e coligações deverão comunicar às empresas. por
escrrto. os oeriodos e a quantidade de quadros ou painéis que utilizarão dos grupos a
que se refere o§ 2°: oS que não forem utílr~ados não poderão ser redis_trit?uidos entre os
dema1s concorrentes. liberando-se a venda deSses- espaços. nos intervalos dos periodos
estipulados. somente para publicidade sem fins eleitoraiS.
§ 8° O preço cobrado pelas empresas para a veiculação da propaganda eleitoral
de que trata este artrgo não poderá ser sup_?r_ior àg!Jele por elas praticad_o_ normalmente
para a pubilcJdade comerciaL
§ go Nos 01to dias que antecedem a realização do º-''ª-ito, rlâo.ft_ perm1tida a
alteração de mensagem verculadá nos q~adf?S.-_ p-a_t~ê_ís de __ publici@Qg _e outdoors.
SUJeito o 1nfrator às penas do art. 347 do Cõdigo E:leiíoral.
§ 1O Os oartidos distnbuirão. entre seus ca_nc:lidatos_ os espaços que mes
couberem
§ 11. A violação c o disposto neste artigo sujeita a empresa responsaveL os
partrdos. coligações ou candidatos, ã rmedrata reti_rada da propaganda ir_regular e ao
pagamento de multa de mil a dez mil reais.

DA PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA
Art 66 Serâ oerm1trda até o dia das eleições.: a d1vulgação pc;~ga. n_a rmprensE
escnta. de orooaganda eleitora:. no esoaço màximo. por edrçã~ . para. c~~-~ .candidato.
partJdo ou coligação. de um oitavo de pagina de jornal padrão, e de um quarto de página
de rev1sta ou tablo1de
Paragrafo ún1co A violação do discaste neste art1go suJeitará os responsave1s
pelos veiculas de divulgação. bem como . os partJdos. coligações ou candidatos
beneficrados ã multa de crnco mrl a dez mil rears_pl,.l_ eqw,v_.al_en_te_.ao da _divulgação da
propaganda paga, se este for ma1or

DA PROPAGANDA ELEITORAL NAS REDES DE COMPUTADORES
Art 67 A propaganda eleitoral Pela Jillefnet e derT}ªrs red~S_ ..cfestJ'?-adas à
preslação de serv1ços de telecomumcações de_viil<2r_il_diç_iona_do somenleé perm1t1da nos
noventa dras anterrores à realização das erefções. observado o seguinte.
I -cada candidato só podera utilizar um único endereço eletrõnico de_pàgma WEB
e um ún1co endereço eletrõnico de e-ma/i para ve1culação cfe sua propagi!Jnda eleJtoral;
11 - cada candidato só poderá utilizar o seu e~maH para o envio de respostas a
correspondêncJas recebidas;
III - na propaganda pela Internet. com a utlliz_ação de qualquer de seus serviços.
OS candidatOS estão SUjeitOS as mesmas prOJbiÇóes_estabele_cld<JS nQ -ª[1. a3, desta lei.
vedada a utrlrzação de trucagem. montagem oU o~fr.Q.recurso de._video ou áudio, ou a
produção -OU veiculação de textos ou rmag_t;ms qu~ possam degradar ou ridicularizar
candidato partido _ou col19ação.
Paragrafo Umco. E vedado aos candidatos a uliljzaçãQ__dª-_lr§!a de e-ma!l para
divulgação de sua propa9anda eleitoraf.
Art. 68 O provedor de acesso ou de_ inforfT1_ação qu_e_ abC~gar a pàgma ~WEB de um
candJdato fica obngado a dar tratamento igual a· qualquer outro candidato. ,;oncedendolhe. dentre outras facrlidades. o mesmo espaço em disco, o mesmo ·cu~~o__p_elo~ ~ª!YJÇQS:~.
a mesma velocrdade de aéesso e a m·esma éslrutu_t~Lqe~ê"r:i@r:_eçame_nto.
Art 69 Os part1dos politicas ou co1Jgaç6es tamb_ém pog~rãoíazer_ propaganda de
seus candJdatos pela Internet observado o oue d1spõe o art. 66
Paragrafo ÚniCO o endereço etetrômco ae- pagma WE8: dO partidO _OJ,l COJIQ3\'ªQ
devera ter 1gua/mente divrdrdo entre todos os carid1datOs O espaço para a verculação da
oropaganda eleitor ar
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Art :--<• E Jeoaa:! 2! 1nserc~o d.c:: moaaoanda eleitoral e a rnformação de endereços
!J~ .-·:;w.-vwtv :,::~r r.no c.ollaac;:)o seus órgãos ou rBoresentantes em p8gmas
\tVEB sob r~sr:·0nsaoiln1Arle '1'? ora?os do Poder Publico de emoresas públicas de
socJeaarl.::>s oe >-:>•.r.'fl')tflla rn1sta
funcações wtstJtutdas pelo Poder PUbiJco ou de
eretrón,~:cs

t1e

aual<:t.. 1er ""I :1•1~0·-:- •JO ~~arnHJJstracão 1nd1reta
·
J.l.rt ~:
·, ,,,,.,bserv;:w::-18 ao :liSDosto nos arts
r11u1ta r to \féllor :::~ 'lttr a uez .~i·: ~ea 1 s

66 R 69. SUJelt.S os responsâve1s â

rv. l'f'(1P~r'•'JJ[If• f:'LEITOR/\L NO RADIO E NA TELEVISÃO
Ar t 1: •\_ morP.lqaroaa '?fertcral no râd1o e te!ev1são é restrita ao horãno gratuitc
O'::!fnlHjO rtAstn •.:.::• ·i'?r:J:OF:io::~ ,;~ 'l'f '.:ulacão oe orooaganda oaga
.Art. 13 A oartrr ae 1u de IUiho do ano da elerçâo e vedado as emrssoras. em sua
proararnacão-normal e rrmrc1ar'o
• r- trans1nrt1r au1aa ou<:! Brn to: ma oe entrevista JOrnalistJca, 1magens de realização
ae OE'"SQU!~a ou r..:ualquer C.J!rO tiDO de consUlta popular ae natureza eleitOral. em que seja
oossrvP.-! c.l .(112-r,:.f'c..~,.:.:i;.) 'Jc· "-'"·li"?'JIStado ou marifpuraçâo de dados

11- utilizar trucaqerr. montaoer"1 ou outro recurso de video ou áudro. ou produzir ou
veicular prom ~ma ouepossã-deçrãõaTOU-TiãiCularrzar candtdato. partrdo ou coligação:
III - 'J~rcui;::r rror.Jaq=:m~Ja politica ou difundir opintão favorável ou contrâria a
candidato. oertroo ou çooqação {)u-·seosorgâos ou-representantes~
1
V - ve11.::u1ar ou d1vu1aar filmes. novelas. mtnrssénes ou qualquer outro programa
aue faca a1usDo Oti sr <trcoD QIIJ? ore1Ud1que candrdatd. partido ·politico- blfCOIIgação~ irú3Sni0 aue rle forma orss;rrJuln'.1a
§ 1n E ve-::Jada .às enussoras. a parilr da data de escolha do candidato pelo part1do.
a tran:.rmssão de programa Qe radJo ou telev1são por ele apresentado ou comentado.
send:J rJ nome- \1.') programa o mesmo que o do candidato. é prt9ibrda a sua divulgação.
soo per~;;:~ de C'9nr:ela~r;.pto do t'=spectrvo reg1stro
§ 2n' É 'J-:!r:t.:JOQ tFJrr.b~rn .8s em1ssoras. a partir da escolha do candidato pelo
partrdo d1vu!çwr nc.HllA ::Je moqrama. amda quando preexrslerite. cOincidente com o seu
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empresa as IJ"711<:di(Jadas orev,ct2s no art. 323 do Côd1g0 Eleitoral e a multa de dez mil a
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no art fi'+
§ 4'1 A IP!nC.:r~:em:!a lfTII.:I1l'3 a rJuOIJcacão da penalidade.
3: ?<) r) rJa•···-tQ rYJittirrJ ;•Je se JUlgar preJUdicado poderâ soltCJtar ao Tribunal. que
susoeoaera nA orr~~~Jrat 1J 8 r_,roqramac;~u. rjevendo em ctnco dtas Julgar a questão em
cieflrH!IVO
t\rt
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/\<:;;
tnrJos •;s ~<-tnd,dé'/~0'3 ern sua programação normal e seus notktários
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Codtao t:le1t01al ::.. !Tlltlfa rlt~ ctnco m1l a dez mtl rea1s
é? 2° /\ r.::.rnr:Fif>n~l::t 1rnrH1C8 a rJup!Jcação da pena!rdade apliCada nOS termoS deste
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§ 1o Os debates serão organizados de modo a assegurar nUmero equivalente de
candidatos de todos os part1dos. podendo desdobrar-se em mais de um d1a.
§ 2' Será admotida a realização de debate sem a presença de candidato de algum
partodo. desde que o veiculo de comumcaçãor_esponsàvel comprove haver convodado o
candidato do parto do ausente com a antecedêncoa miníma de ··setén.ta duas horas·
realização de debate
· ·
§ 3' No caso de desdobramento do debate em maos de urn dia. a escolha do doa
da ordem da fala deverá ser feita mediante sorteoo. salvo se houver acordo entre os
candidatos Interessados.
§ 4° E vedada a reallzação de mais_ de um_ debate peH:J mesma em1ssora com a
presença do mesmo candodato salvo se for. para isto. indicado pelo seu partido·.
· Art. 77. As emossoras de radio e de televisão reservarão ein sua_prCJ_g_r_amação. nos
quarenta e c1nco dsas antenores à antevéspera das !?le1ções, ~_ua~ ~oras diárras. cXC~eto
aos domingos, para a propaganda eleitoral gratuita. sendo uma hora para a -e!EiiÇâo
presodencoal e uma hora para as eleições federais, estaduaos e distntais
§ 1' A veiculação de propaganda com vistas a eleoção presidencoal sera feota em
cadeia nacoonal, das 7:00h as 7:30h e das 20 30h ás 21.00h na televosão. e das 7.00h as
7:30h e das 12:00h as 12:30h no radio
·
§ 2° Para as ele1ções federats. e$taduais e distritais. a _prq_pagan~a será fet~a _em
rede estadual, das 7:30h ás B:OOh e das 21:00h as 21:30h na teleVisão. ediis730h.âs
8:00h e das 12:30h as 13:00h no radio
. § 3° Às terças-feoras. quintas-feiras e sábados. o horário definodo nos §§ 1° e 2'
será inteiramente destinado
divulgação das prOROStas parjidánas OU de candodatos
quanto á atuação na Câmara dos Deputados, nas Assembléias Legislativas e-ri"a Cáriiara ..
legoslativa; nas segundas, quartas e sextas-feiras, o horário·· será destinado aos
·
candidatos aos cargos majoritános, .
§ 4'tl A emissora qué não permanecer em rede ou cadeia no horário previsto nesta
lei t~râ suspensas suas transmissões por vin~e e q~atro horas_._ por det_ermi_naçã() da
Justoça Eleitoral, à vista'de reclamação de partodo, coligação ou· candidato, dobrando--seo periodo a cada remc!Oênda
_ _
"
"
§ 5' Na hopótese do parágrafo anterior, a emissora penalizada divulgará. -a cada qu1nze m1nutos. mensagem informando que se encontra fora do ar por _determmação da
Justoça Eleotoral, por ter desobedeCidO a lei eleotoral
.
§ 6' A fita com a gravação referente-a ·cada programa eleotoral diãrio deve seientregue. pelo part1do ou coligação, âs emissoras geradoras _9atr_ansm1ss_ão:
.a) no primeoro turno, até seos horas antes do- inicoo da--formação das-re.:Jes
estaduais ou nacional
-- b) no segundo turno. até três horas arites da formação das redes estaduais ·ou

e

cfa ·
e-

a

nac10nal
Art. 78 Havendo seg!-!ndo turno. as emrssoras áe rádio e telev1são reservarão. a
partir de quarenta e 01to horas da proclarTlé!Çª9 qo_ resyltado d~ pn_me~ro turno e ~t:_ a
antevespera da eleoção horãrro-destmado a oovulga\:ã.o ela propaganoa ·eTe.,toral g·ratuota
dlvtdido em aots períodos d1ános de vmte m1nutos para Cada eie,Çã.O.- dtVtdti:fÕ--1-QüaTrlienteentre os candidatos. JnJCiando~se as sete e as doze horas no rádio. e ás freze e as v1nte
horas e tnnta mmutos. na televtsào
-- - -- - ----- --- - ---

Parágrafo Ún1co Ocorrendo segundo turno para Pres1derite e ·Governador a
propaganda deste IniCiar-se-~ Jf'Y!ed!_ataiDente aoós o térmmo do horano reservado ao
pnmetro
'Art 79 Durante os períodos previstos nos_ arts. 77 e 78, as emissoras de
telev1são reservarão, a1nda. trinta mtnutos diários para a propaganda eleitoral gratUita a
serem uttl!zados em tnserções d_e tnnta _ou _!,;esse_Dta ____s_eg_undos. asstnadas
obngatoriamente pelo parto do ou coligação e distnbuidas proporcoonalmente ao longo da
programação vetculada entre as oito e as vtnte e quatro horas. tnclusJVE~ aos sábados e
domongos, obedecodo Q segu1nte:
· I - desttnação exclustva de metade: do tempo para a campanha dos cana1datos a
Presodente e Vi ce-Presidente da República
metade- par~ "'..ilris-ciiiii!ldafos .. o
Governador e Vice-Governador e de sua legendã parttdána ou r.T<1s iJ';:, 59"ffi"6•.:t,f_lai-r_i--sur-~-
collgação. quando for o caso.
11 - a d1stnbuição levarâ em conta os blocos de audténc1a entre as o1to e as doze
horas as doze e as dezotto horas. as dez01to e as vtnte e uma horas e as vtnte e uma e
as 111nte e quatro horas.
lll ~ nenhum cand1dato part1do ou coligação lera _dtretto a ma1s Cie-dez-in·s·erÇ08S
por d1a.
IV~ as 1nserções Observarão das dtspostç:ões Q\.le reqem os urnqr"1rl1F!S destmaaos
à transmtssão em rede. vedada a -ut111zacão de gravaçôe~ e..-tern~..; ,,,~,ntaqens nu

e

trucagens e a veiculação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato.

partido ou coligação
~
§1°. A partir do dia B de JUlho do ano da eleição. a Justiça Eleitoral convocara os
candfdatos que requereram inscrição e·i:l representaÇão das-e-rhisSó-r'ãà-de l€18\liSãO ·pãra
elaborarem plano de mídia. nos termos deste artigo, para a parcela do tempo no horário
eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a particrpação proporcional nos horários
de maror e menor audiência.

§2°. Da negocração referida no parágrafo anterior, resultara termo de acordo entre
as emissoras e os candidatos, que servirá para todos os fins de garantia de direito.

Art. 80. É facultado aos partidos e coligações utilizar, no todo ou em parte, o
horario das terças, quintas e sábados para a propaganda dos candidatos a Presidente e
Vice-Presrdente da República. Governador e Vice-Governador de Estado ou do Distnto
Federal.
Art. 81. A Justrça Elertoral distribuirá o tempo em cada um dos períodos diários do
horário reservado à propaganda eleitoral gratuita entre os partidos e coligações que
tenham candidato a cada eleição de que trata esta lei, observados os seguintes cntérios
I - na eleição presidencral·
a) dez mrnutos drvididos igualmente entre os partrdos e colrgações:
b) vinte mrnutos dividrdos proporcronalmente ao número de representantes de
cada partido ou coligação na Câmara dos Deputados, observado o disposto no § 1•:
li -na eleição para Senador:
~ ~
a) três minutos divididos rgualmente entre os partidos e coligações;
b) sete minutos divididos proporcronalmente ao número de representantes de
cada partrdo ou coligação na Câmara dos Deputados, observado o disposto no § 1o
III - na elerção para Governador e Vice-overnador de Estado ou do Distrito

Federal·
a) sers minutos divididos igualmente entre os particos e coligações.
b) quatorze mrnutos divididos proporcionalmente ao número de representantes da
cada partrdo ou coligação na Câmara dos Deputados. observado o dispoto no ~ 1'
IV - nas eleições proporcionars, o horárro definido no § 3° do artigo antenor serâ
assim distnbuido
;~) vinte minutos divididos igualmente entre os partrdos, rndependentemente de
estarem coligados ou não;

----

-- -

b) quarenta minutos divrdrdos proporcronalmente ao número de representantes de
cada partrdo na Câmara dos Deputados
§ 1° Na divrsão prevrsta na alinea b do rncrso I e na alínea b do incrso III. o número
de representantes da coligação serã igual à soma dos representantes dos partrdos que a
compõem
§ 2° Para os efeitos deste artigo, o número de representantes sérâ o exrstente em
3 de outubro do ano antenor ao da ele1ção.

§ 3• Para o partido que tenha resultado de fusão ou a qúe se tenha rncorporado
outro, o número de representantes corresponde ao somatõrio dos representantes que os

partidos orrginárros possuíam na data fixada no parágrafo antenor.
Art. 82. Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto serão admitidos os cortes
instantâneos ou qualauer tipo de censura prévta aos programas ·eleitorais gratuitos.
Art. 83 Os programas destinados á ve~eulação no horário gratuito pela televisão
devem ser realizados em estúdio. seja para transmissão ao vrvo Ou pré-graVados

podendo utrlizar música ou Jingle do partrdo. errados para a campanha eleitoral
~
§ 1• Nos programas a~ que -se relere-este-artigo.~-ê-veaaaa--ã-utrfízaÇão de
computação-gráfrca, desenho anJmado, efeJtos espec1ars, gravações externas. montagens
ou trucagens
§ 2° A violação do disposto no parágrafo anterior sujeita o candidato à suspensão
por um programa, duplicando-se a penalidade a cada reincrdêncra.

Art. 84. Na propaganda elertoral, no horárro graturto, são aplicave1s ao partido,
coligação ou candidato as vedações estabelecidas no art. 73, I e IL
Paragrafo único. A rnobservâncra de disposto neste artigo suJeita o partrdo ou
coligação a perda. no período do horário gratuito subsequente. equivalente ao dobro do
tempo utrlizado na prática <:ia ilícito, dobrado a cada reincidêncra
__ _
_ _
Art. 85. Veicular inserções em quantidade diferente aaqi.Jelifs a que~ os partidos e
candidatos tenham direito. bem como mcrdir na vedação de cortes instantàneos ou
censura prévra, estabelecida no art. 81, SuJeitaa-emrsso·rà-ãs _sançõ-e-spreVIS1ãS"-fi6 ãr:!_

323 do Código Eleitoral e multa de-dez 1111favlnte m1l reais~alemdil suspensão das
transmrssões. conforme o art. 64
Paragrafo únrco. A rernc1déncra rmplrca a du~pllcaçáo da penalidade
Art. 86. A requerrmento de partrdo_ colrgaçáo ou candidato. a Just1ça E1ertoral
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1mped1râ a reapresentaçáo de propagand3 ofens1va â honra de candidato, â moral e aos

bons costumes.
· Art. 87. A requerrmento de part1do. coligação ou candidato. a. Justiça Eleitoral
poderá determinar a suspensão. por 24 horas, 'da programação normal de em!ssora oue

de1xar de cumpnr as disposições desta Let sobre propaganda.
·
§ P No período de suspensão a que se refere este artigo. emfssora transmitir~\" a
cada qu1nze minutos a Informação de que se encontra fora do ar per ter desobedecido à

a

le1 eleitoral.

-

§ 2' Em cada relncidéncta. o período de suspensão será duplicado
Art. 88. As dispos1ções deste Le1 aplicam-se às emissorasde telev1são que
operam em VHF e UHF.
0 arágrafo Únrco. A divulgação de campanhas eleitorais na-S emissoras dete!evlsão do Poder Legislativo e nos hor~nos ç-or eles reservados em OutrOs caneis sarã
fetta a crrtério das respectivas Mesas Dirétoras ·

Art. 89. O Poder Executivo editará normas reaulamentando o modo e a forma de
ressarc1mento fiscal às emtssoras de rádio e televisão, pelos espaços dedicados ao
haráno de propaganda eleitoral gratuita.
DO DIREITO DE RESPOSTA
Art. 90 A partir da escolha de candidato em convenção, é assegurado o exercic1o
do direito de resposta ao partido, coligação ou candidato ·atingicfo · por afirmação
calun1osa, difamatória ou injunosa publicada em veiculo de 1mprensa
§ 1' O ofendido. ou seu representante legal, poderá requerer o exercício do direito
de resposta ao Juiz Eleitoral, dentro de três dias da data da publicação, instruindo o
ped1do com um exemplar da publicação e o tex1o para resposta.
§ 2' A Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para defender-se em
quarenta e oito horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de cinco dias a
contar da data da formulação do pedido.
§ 3' Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veiculo,
espaço, local, pág1na. tamanho, caracteres e outros elementos de destaque usados na
ofensa, em até quarenta e 01to horas após a decisão, ou, por solicitação do ofendido, no
mesmo dia da semana em que foi divulgada a ofensa, ainda que fora desse prazo.
§ 4' Se a ofensa for produzida em dia e hora que 1nviabilize sua reparaçãO' dentro
dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a Justiça Eleitoral determinará que a
resposta seJa divulgada imediatamente.
Art. 91 A partir da escolha de candidato em convenção, é assegurado o exercício
do dtre1to de resposta ao partido, coligação ou candidato atingido, ainda que de forma
1ndtreta. por afirmação caluniosa. difamatória ou injuriosa praticada nos horários
destinados a programação normal das emissoras de rádio ou televisão.
§ 1' O ofendido, t>u seu representante legal, poderá formular pedido para o
exercicio de dtreito de resposta dentro de quarenta e oito horas da ve1culação do
programa. dtrigido ao respectivo Trit)unal Regional_ Eleitoral, no caso de transmissão
local, e ao Tribunal Superior Eleitoral, no caso de transmissão riadonal·ou ·inferestaâual.
devendo a dec1são ser prolatada improrrogavelmente em setenta e duas horas.
§ 2' Para efeito de aprec1ação do exercicio do direrto de resposta previsto neste
artogo, a Justoça Ele1toral. a v1sta do pedido. devera notificar imediatamente o responsável
pela emissora que realizou o programa, para que entregue em vinte e quatro horas, sob
as penas do art. 347 do Código Eleitoral. cópia da fita da transmissão, qae será devolvida
após a dec1sào.
§ 3' Defendo o pedido. a resposta será dada em até quarenta e oito horas após a
dec1são
§ 4° Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação
dentro dcs prazos estabelecidos nos parágrafos antenores, a resposta será divulgada no
horàno defertdo pela Just1ça Eleitoral. em termos e forma previamenle aprovados. da
modo a não enseJar tréphca
§ 5° Em nenhuma hipótese a dire1to de .resposta. a que se refere este artigo.
poderá ser exercido no periodo entre o término da propaganda no horário eleitoral

gratUito no rad1o e na televJsão e o d1a da eletçâo
Art 92 O responsável pela em1ssora. ao ser not1ficado pela- JUStiça Eleitoral ou
1nformado por cóp1a protocolada que receber: de ~eclê!l'l}'ª'nte. preservarà a gravação atê a
dectsão fmal oo orocesso

Art. 93. É assegurado o exercic1o do dtre1to de resposta a qualquer pessoa
candidato ou não. part1do ou coligação. em relação a quem se1arri feitas afirmaÇões c:Hi
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transm1t1das Imagens calun1osas" difamatórias ou injuriosas no horário gratu1to da
propaganda eleitoral
§ 1° O ofendidr; ulll1zara" para sua defesa" tempo igual ao usado para a ofensa.
sendo nunca mfenor a um m1nuro ·oetiuzido-este dd--téfilpa-·testrr\Taâo ·aoparuao-ou
coligação em cujo hornno fo1 comet1da a ofensa, devendo necessariamente responder
aos fatos nela ve1cutados
§ 2° Se o tempo reservado ao partido ou coligação a que pertencer o ofensor for
infenor a um mmuto. a resoosta será levada ao ar tantas vezes quantas seJam
necessárias para a sua comptementaçãa
§ 3° O ofendido. ou seu representante legal, poderá formular pedido para o
exercício do dlre1to de resposta -8 Justiça Eteitoral, dentro de vinte e quatro horas do
térm1no da transm1ssão.
§ 4° Em prazo não supenor a vmte e quatro horas, será notificado o ofensor para
que exerça seu direito de defesa. também_ em vinte e quatro horas, após o que, no
mesmo prazo. devera ser proferida a decrsão.
§ 5° Deferido o pedido, a emissora geradora do programa eleitoral gratuito dever~
ser imediatamente notificada da decisão, na qual deverão estar indicados quais os
períodos" diurno ou noturno. para a ve1culação da resposta. A fita referente à resposta
deverá ser entregue â emrssora geradora, pelo ofendido, até trinta e seis horas após a
ciêncra da decisão, e transmitida no programa subseqUente do partido ou coligação em
cujo horário se pratícou a ofensa.
§ 6° Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem ~sua reparação
dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, aplica-se à divulgação da
resposta o que dispõe os§§ 4° e 5° do artigo anterior.
§ 7' Da decisão sobre •> defenmento do exercício do direito de resposta cabe
recurs'o âs instâncias supenores. em vrnte e__ quatro horas da data de sua publicação,
assegurado ao recorrido•oferecerc-ontra-razões em igual prazo.
§ 8° Os Tribunars devem proferir suas dei:::fsõeS no-prãZo rlláxlffio de--Vinte e qüatrõhoras, observando-se o disposto nos §§ 4° e 5° para a restituição do tempo em caso de
provrmento de recurso
§ 9° Se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha utilizado o tampo
concedido sem responder aos fatos ve1culados na ofensa, terá subtraído tempo idêr.lico
de seu respectivo programa elettoral Tratando-se de outra pessoa, ficará sujeita à
suspensão de 1gual tempo cc, • ~c·?·.1tdo etn eventuais novos pedidos de direito de resposta
e a multa de dois mH a \,;nco 1r· 1 ·ats_
D

- ...,11~ õ

c~[ITORAIS

Art 94 Const1tU· ',!P~ t:t:>HCI ;r
I - doar. direta ou ·1 ·c~·~tamente a partido, coligaÇão ou candidato, recurso de
valor suoerror ao definidc nes;a le1 cara aolrcação em campanha eleitoral:
Pena: multa de valer l'_:u;:l ao do excesso verificado;
li- gastar recursos ~•..:,ola ac. •lafõr de-flnido-nesta-leí para-apfídiÇão em campanh2
eJertoral
Pena. multa de va1ur .yuaf ao do excesso verificado;

III- distnbuir, no "'" cJ<J ele1câo qualquer espécie de propaganda politica, inclusive
volantes e outros impressos ou fazer funcionar postos de distribui_ção ou de entrega de
matenal de propaganda
Pena: detenção de um a três meses;
IV- exercer. no d1a da ele1ção, oualquer forma de aliciamento ou coação tendente
a influir na vo11tade do ele1tor
Pena: detenção de um a três meses;
V - divulgar fato que sabe Inverídico, distorcer ou manipular informações relativas
a partido. coligação ou candidato~ com o objet1vo de influir na vontade do eleitor:
· Pena detenção de dots meses a um ano ou pagamento de cento e vinte a cento e
cinqUenta dias-multa. agravada se o crime é cometido pela imprensa. rádio ou televisão.
VI - de1xar o JUIZ de declarar-se Impedido nos termos do § 3° do art" 14 da Le1 no
4. 737, de 15 de julho de 19G'õ
Pena - detenção de até um ano e multa:
VIl - reter título ele1toral ou comprovante de alistamento eleitoral contra a vontade
do elertor ou alistando
Pena - detenção de do1s a sers meses ou multa;
VIII - obter ou tentar obter, indevidamente, acesso a s1stema de. tratamento
automático de dados utilizado pelo serviÇO eleitoral, a fim de alterar a apuração ou
contagem de votos
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Pena - reclusão. de um a dois anos, e multa;
IX - tentar desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de
computador, cap"z do destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado,
instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em
sistema de tratamento automático de dados utilizado pelo serviço eleitoral:
Pena -reclusão. de três a sers anos, e multa;
X - causar ou tentar causar dano físico ao equipamento utíffZ8do
eletrõnrca ou às suas partes·
Pena - reclusão de dois a seis anos e multa.
§ 1• Consideram'se recursos para os fins deste artigo:
I - quantía em dinherro, seja em moeda nacional ou estrangeira:

-na --vOtaÇãO

11 - titulo representatiVO de valor mobiliário:
III - qualquer mercadoria que tenha valor económico:
IV - a prestação. gratuita ou por preço significativamente 1nferiorao- do mérCãao.
de oualquer serviço, ressalvada a oferta de mão-de-obra por pessoa física:
V - a utilização de qualquer equipamento 9u materiai;
VI -a difusão de propaganda, por qualquer meio d6 comunrcaçãO. Oü o pãgam-ento
das despesas necessànas a sua produção ou ve1culação·
Vil - a cessão de imóvel, temporána ou definitiva:
VIII - o pagamento de salário ou qualquer -outra formà-deremuneraç·ão a
empregado ou prestador de serviço a partido ou a candidato;
IX - o pagamento, a terceiros. de quaisquer despesas relativas às hipóteses

previstas neste art1go.
§ 2• As penas 1nd1cadas no inc1so 11 do caput serão aplicadas aos dirigentes
partidános ou membros de comitês de partidos ou coligações. se responsáveis pelo ato

delituoso

§ 3° Aplicam-se as penas previstas no inciso I ao presidente. gerente. diretcr.
adm1mstrador ou equ1valente responsável por pessoa Juridica da qual se origtnem cs

recursos destinados a partidos. coligações ou a candidato. não autorizados por este le1.
'§ 4° O candidato, se responsável pelo crime, está sujeito às penas ind1cadas ~este
artigo e ã cassação do registro de sua candidatura ou do diploma, se já eleito,
observadas as dispostções legais e constitucionais em v1gor

§ 5°. O Juiz poderá converter as penas de reclusão ou detenção, previstas nesta
lei, em penas alternahvas de prestação de serv1ços à comunidade.
Art. 95. À pessoa JUrídica da qual se originar recurso ilícito, na forma do"artigo
anterior. será aplicada multa de valor igual ao excesso verificado
Parágrafo único O valor da mu!ta pode ser aumentado até dez vezes. se o juiz
considerar que em v1rtude da situação económica da infratora. é 1neficaz a cominada
neste art1go

Art 96. O descumprimento das regras relativas ao financiamento das campanhas
eleitorais caractenza abuso do poder económico, suJeitando os candidatos ao
cancelamento do registro ou à perda do mandato, nos termos da lei, e os partidos à
sanção prev1sta nesta lei.
An 97. A pessoa jurídica que infnngir o disposto nesta lei ficará impedida de
participar de ll':itações públicas e de celebrar contratos com o poder público peta período
de cinco anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo em que seja
assegurada ampla defesa.
Art 98. Salvo disposição em contrário, no caso de reinciâencia. as penas
pecuniárias previstas nesta Lei serão aplicadas em dobro.

DAS CONDUTAS VEDADAS ÀS AUTORIDADES E DEMAIS AGENTES
PÚBLICOS EM CAMPANHAS ELEITORAIS
Art 99. São proibidas as autoridades e demais agentes públicos, servidores ou
não, as seguintes condutas nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, 'em beneficio de candidato, partido politico ou coligação, os
serviços. prédios e dependências de qualquer órgão ou nopartoção federal, estadual,
municipal, autãrqu_içª ou fundacional. ou de empresas públicas ou sociedade de
economia mtsta, ressafvada a utilização para realização de convençôes partidárias e o

uso de transporte oficial, nos termos desta le~;
11 • usar os serv1ços gráficos do Poder Público ou por esle cUstE!ãdos, oU pertnJtfrlhes o uso. para confecção de matenal de propaganda eleitoral: igual pr01biçáo'se aplica
aos servoços gráf1cos custeados pelas Casas Legislativas. veâaâa. ainda aos tanâidatos
Já detentores de mandato eletovo federal. estadual ou municipaL a utohza'Çao de materla'os
e serviÇOS que excedam às prerrogativas c6rl-s1Qnadas nos ·regmientõS- e ndrm8S da-s
Casas que 1ntegram
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_ A vedação do 1ncrso 1 não se aptíca ao uso·:· em camcanha. de tr~nsporte
oflctC~. pelos candidatos a reele1ção de Presidente e V1ce-~residente _dO:: RepUbl!ca. e ~e
Governador e V1ce-Governador de Estaco e do Distrito Federal. oóedec1do o que .~1spoe
esta let. bem como utilização, por esse·s candidatos. de suas reSídê"ndas ·aficJaJS para
realização de cantatas, encontros e reuniões pertine·ntes à-própria camoanha, desde que

a

não tenham carater de ato públiCO.
~
S 3c uescumpnmento dÕ disposto neste élrtiÇfa acarretará a saspensão imediata
da conauta vedada. quando for o caso. e_a apl1cação das segUintes sançoes
I ~nos casos dos 1nclsos I. 11, III, V. VIl e VIII. multa na valor de cinco mil a vinte m11
rea1s,
li - no caso do /ncrso !V, multa no valor ce dez mil a CinqUenta m1l rea1s ou ao
dobro do vaiar dos bens e serv1ços, prevalecendo o que for mator:
III - no caso do 1nctso VI. multa oo~ yalor_ ge gez mJI~a ~cln_qyenta m1l rea1s ou
correspon.::ente a um por cento do valor transfendo. prevalecendO -o que fOrrTú~JOr~- - ·- .. § 4c As multas de que trata este art1go serão duplicadas a cada retncidêncJa.
§ 5' A prat1ca dos atas enumerados no caput acarreta par_a as autondades e
demaiS agentes públrcos além da aplicação das multas. a SUJerção as dJsposrções da Lei
n" 8.429. de 2 de junho de 1992. e para os candidatos a aplicação das multas e o
cancelamento ao regtstro ou a cassaçá.J do mandato. se ele1to. nos termos das
tJtSpOS!Ç69.S CCln~tttUCJonaiS e :Pt::alS em VIQOf.
A~t ~C~O. Ao servrdor r;U-olrco ca ãam1mstração drreta ou 1ndlreta da Uníão. dos
E~tadcs de Otstnto Fede~al e ..do.s_)VI_ul'}_!c~pl.Q~ .. ~ gar~nttd~ no oerrodo compreend!do
Er.tre 'l:. at: ·ur~ho e 31 de dezembro do 8PD aa e1erçkiü.- P"errll3necer n8-ct:cunschçao ·aaolet!0 '= er•1 seu c3rqo ou e.rnore_go :1_3o pcd~!J~'). ~er.. s-.'( c:t:f;~·~ ."C':'"•O'/td<?, tr~ms!er!do ou
,-:.>'on.:;:;;~uo ~u awtca ·ser aemltljo sef1: Ji•• s.~ -C.J:.JS2 ..·.:·.-J·sêe:;S~ac~·:~:.:·sup:··~~ü"Sa·s-ou>
~.:;oadactaoas •;a~_~l:igens ou oor o~tros p·:e ·..-.~ ~~r :Jtf:r.:~t:3.:~o •:u :noec:no seu 2xerc:c.r.:
'tlnc;olmi :Ju oe1 rnanenaa na cu cunscrtç~,: ·.:':' cteno
::
~ l .:: ·~10 con~tderacos 'lt,!cs de c·~'iC ·.:tre!t\.:. ,. :1:. ·,;'=r .:;n-:"J 'J~:.:..:::.cue~ ';br~gaçCes
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b) a nomeação ou exoneração de cargo~ em camJSJ;ãQ_<Ldesign<!çã0_9!LQISJ'l"'Jlsa
de função de confiança;
c) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos órgãos
vinculados a Pres1dência da República:
d) a transferência ou remoção ex officio de policiais civis e militares e de agentes

penitenciános:
e) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais ou para atender a Situações de emergência ou
calamidade pública ..
§ 3° Os atas indicados no parágrafo anterior devem ser fundamentados, e serão
publicados no Diário Oficial dentro de quarenta e oito horas após a sua assinatura.
§ 4° O atraso na publicação do Diário Oficial, relativo aos quinze dias que
antecedem os prazos iniciais previstos neste art1go, implica a nulidade automática dos
atas relativos a pessoal nele inseridos, salvo se_Q_atraso for provocado por caso fortuito
ou força maior.
Art. 1 01. Além das proibições estabelecidas no artigo anterior, _o Presidente e o
Vice-Presidente da República, assim como os Governadores e Vice-Governadores dos
Estados e do Distrito Federal, quando candidatos ã reeleição, não poderão. desde a data
da sua escolha em convenção partidána:
I - utilizar-se para transporte pessoal e de colaboradores de sua campanha e de
representantes dos meios de comunicação social, para parti_cipar de atiy!ºad~s _eleitorais,
de transportes oficiais ou de veiculas automotores, embarcações ou aeronaves
pertencentes à AdministraÇão Pública Direta ou lndireta. salvo se ressarcidos os custos
desse transporte. nos termos desta lei:
-11 - aludir à sua ~ondição de candidato, ou pedir voto para si ou para terceiros,
quando da inauguração de obras ou serv1ços públicos de seus respectivos governos.
permitida a participação nessas inaugurações;
III - baixar ates que impliquem na outorga de permissões ou beneficio fiscal de
qualquer natureza a pessoas físicas ou JUrídicas que. por qualquer forma. participem,
financiem ou venham a financiar as respectivas campanhas, exceto quando a outorga ou

o beneficio decorra de processo lícitatório ou de disposição legal ou tenha carater geral;
IV- fazer pronunciamento em cade1a de rádio e televisão. fora do horário ele1toral
gratuito. salvo quando tratar-se de maténa urgente, relevante e característica das
funções de governo
Parágrafo Ún1co A violação das proibições estabelecidas neste art1go, sujeita o
candidato. além da imediata suspensão da conduta ou do ato, à multa de dez m1l a vmte
mrl reais, que será dobrada. no caso de reincidência. podendo. ainda. no caso de

re1teração da conduta ou dos atas, 1mpllcar no cancelamento do reg1stro do candidato.
DO USO DO TRANSPORTE OFICIAL PELOS CANDIDATOS A REELEIÇÃO
PARA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REt'Uf:lLIÇA_E:_ G(JVERNADQ_R E VI CE,
GOVERNADOR DOS ESTADOS OU DO DISTRITOFEDI;R_"'L
Art. 102. Quando. nos seus deslocamentos para participar de at1v1dades ele1tora1s
o Pres1dente e o Vice-Presidente da República. os Governadores e Vice-Governadores
de Estado ou do Distrito Federal, tiverem. por razões de segurança_ de se utilizar de
meios de transporte ofícia1s colocados à sua disposição ou pertencentes à admimstração
pública direta ou indireta, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
1 - os custos do meio de transporte utilizado serão ressarcidos à Fazenda Pública
mediante pagamento pelos partidos ou coligações dos candidatos. tendo por base os
critérios de custos fixados neste artigo;
11 - as autoridades a que se refere este art1go poderão levar em sua comitiva o
pessoal indispensável à sua segurança pessoal, bem como assess_ores e funcronános
cujos servrços sejam requendos pela representação do seu cargo cu para o exercicio das
funções de governo. excluída em relação a esses servidores a obrrgatorredade de
ressqrcimento dos custos do transporte. a que se refere a alinea anterior:
III - poderão acompanhar o candidato em suas viagens de finalidades eleitoraiS,
auxiliares e colaboradores de sua campanha. bem como representantes dos meios de
comunicação socraL sendo nestes casos res_sarçld_OS--ºS çusto_~Q_o t(53_0.~-ºctª_.nçs_ter_ITlo_s_
do item I. cabendo aos part1dos e coligações o pagamento do transporte dos aux1ilares e
colaboradores. e o pagamento pelo transporte dos representantes dos meros de
comunrcação soc1al as respectivas pessoas Juridrcas
IV ~ quando a vtagem para fins elertorars ocorrer em seqúência .ou antecedendo

viagem para participar de atas oficiais. a obrigatonedade de ressarcimento dos custos
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aplica-se somente ao trecho entre a cidade em que se derem os ates oficiais e a cidade
onde ocorrerem as atividades eleitorais;
- - -- --- V- quando, no trecho da viagem para fim~ eleitorais, não houver linhas comerciais

regulares de transporte cujos preços possam servir de base para o ressarcimento dos
custos, estes serão fixados tendo por base os custos por pessoa de me1o de transporte
comerc1al equivalente ou assemelhado.
Paragrafo Único. O ressarcimento pelo uso de transporte oficial terá por base o
t1po de transporte usadb e a respectiva tarifa de mercado éobrada no trecho
correspondente. ressalvado o uso do avião presidencial que terá por base a tarifa média
do aluguel de aernave de propulsão a jato do tipo taxi-aéreo, bem comoo número de
lugares oor aeronave e ·o total de membros da cOmitiva a ser transportado
Art. 103 O órgão central de controle interno da administração federai e o órgão
equivalente nas administrações estaduais elaborarão normas com procedimentos de
cálculos e tabelas para a cobrança dos custos de transportes oficiais a que se ref~e_o
do
eleiÇã-o. artigo anteroor. e as remeterão à JustiçàE/eítorafaté 1° de
~ 1o Tribunal Supenor Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais publicarão as

maÍO ano da-

normas. com os procedimentos e as tabelas,

pelo prazo de

ci6co

conheCimento dos partidOs, procedendo. após decorrido esseprazo,

_dias,_ para__ o

ao julga'mento das

contestações apresentadas
~ 2o Julgadas as contestações. as normas. os procedimentos e as tabelas serão
'egistrados sendo com base neles apreciadas as prestações de contas.
§ 3° As normas. os procedimentos e as tabelas poderão ser alterados. para os

fins de aJustes uu atualizações, ·até 15 de setembro do ano da eleição, por iniciativa d9
órgão que os elaborou. sô entrando em vigor a alteração após a decisão de registro da

Just1ça Eleitoral, nos termos dos parágrafos anteriores.
Art. 104 Para cada viagem realizada, o órgão próprio da administração feder2/ e o
órgão eqUivalente das administrações estaduais e~i~irão a cobrança dps .c..~sto~--ººª
lransportes. de acordo com as normaS. Os proCãd1menfciS

e tabeiSs-re~gTsü·adOs na Justiça

Eleitoral. encaminhando-a ao part1do ou coligação do candidato p.ara o respectivo
ressarcrmento.

Paragrafo Único. O partido ou coligação do candidato fará _o pagamento da
desoesa mediante recolhimento à Fazenda Pública. dentro do prazo de até 15 (quinze)
d1as. contados da data de recebimento da comunicação da cobrança do órgão
competente. devendo esse pagamento ser imediatamente comunicado à Justiça Eleitoral
Art 105. A tnobservãncia do ressarcimento, no prãzó eStãbeliFCídO~-

iriipliCarâ na

comunicação do fato ao Ministéno Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno.
Paragrafo úmco. Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral
aprec1ara o fe1to no prazo de trinta dias. a-plicando aos infratorés pena de multa
correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reincidência- DISPOSIÇÕES FINAIS
Art 106. Para as eleições previstas nesta lei, os pedidos d~ alistamento e de
!ransferénc1a de eleitores serão recebidos até 30 de abril do ano da ele1ção.
Paragrafo Ún1co. A retenção de titulo eleitoral ou do comprovante de alistamento
el91!oral constitui cnme, punível com detenção, de um a três meses, com a a1ternat1va de
prestação de serv1ços à comunidade por igual periodo, e muita no vaiÕr de cinco mil a
dez mrl rears
-Art. 107. Aos crimes previstos nesta lei aplica-se o_disposto nos__arts. 287 e 355 a
364 do Código Eleitoral (lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965).
Art. 108. O Tribunal Regional Eleitoral defenrá de plano o pedido de correição nas
Zonas Eleitorais. se solicitado até 5 de abril do ano da eleição e atendida uma das _
segu1ntes condições:

I - quando houver fundada desconfiança. de. que o total das transferências de
elettores ocorrrdas no ano em curso seja dez por Ceflto Supcirfor âo cfo- ãrló

ãnteríOr;

.. ...

11 - quando houver indicias de que o eleitorado seja superior ao dobro da
população entre dez e qúinze anos. somaàa·à- dé idade superTãrasetenta anos, do·
território do Munlcipto para cujas Zonas Eleitorais se requer a correição:
III - se o pedido for subscnto por todos os partidos com órgãos de dire_ç_ão__ na

a

cJrcunscrrção para a qual se req~':r -cor~etçãO.
Art 109. Os feitos e!ettorais._ no -periódo entre o reg1stro das candidaturas e até
CinCO diaS após a realizaçãO do segundó'turno das eleiÇÕes. te~o pnondade para a
partrc•pação do Mtmsténo Públrco e aos Juizes de todas as Justtças e tnstânctas.
ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança

(\l!o.sto 1997 ....
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§ 1o O descumonmento de disposto neste artigo constitUI crime de
responsabilidade
§ 2" Além das policias JUdiciárias. os órgãos da receita federaL estadual e
municipars: os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitora! na apuração dos
delitos eleitorais, com pnondade sobre suas atribuições regulares

§ 3". Os advogados dos candidatos ou pa-rtidoS e coligaç6es:-e os delegados
designados na forma do art. 9°, § 3°.IV. desta le1. serão notificados para os feitos de que
trata esta Lei com antecedência mínima de 24 horas. ainda que por fax. telex ou
telegrama
Art. 110. Salvo disposições especificas em contrário desta Lei. as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser fe·,tas por qualquer partido
politico. coligação ou candidato. e devem ser dirigidas·

t ~aos TribunaiS RegJOnais Eleitorais. nas eleições federais. estaduais e distritais:
11 -ao Tribunal Superior Eleitoral. na eleição presidencial.

§ 1" Os Tribunais Eleitorais designarão, para a apreciação das reclamações ou
representações, três juizes auxiliares, que sobre elas decidirão.
§ 2• Os recursos contra as decisões dos juizes auxiliares serão julgados pelo
Plenário do Tribunal.
§ 3°. Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará
imediatamente o reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em 48

horas.

§ 4°, Tratando-se de reclamação ou representação contra candidato, a notificação
poderá ser feita ao partido ou coligação a que pertença.
§ 5". Transcorrido o prazo do § 3', apresentada ou não a defesa, o órgão
competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em 24 horas.
§ s•. Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no
prazo de 24 horas. assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual
prazo.
§ 7". Os Tribunais JUlgarão o recunso no prazo de 48 horas.
§ 8°. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido poderá ser dirigido ao
órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artioo.
Art. 111. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal
Reg1onal Eleitoral contra o Juiz Eleitoral que descumprir as disposições desta Lei 01:1 der
causa ao seu descumprimento, inclusiva quanto aos prazos processuais; neste caso,
ouv1do o representado em 24 horas, o Tribunal ordenará a observância do procedimento
que explicitar, sob pena de incorrer Juiz em desobediência.

o

Art. 112. O Tribunal Superior Eleitoral, por meio de instrução, reduzirá os prazos
previstos nesta lei para o exercício do direito de resposta na imprensa. no radio e na
telev1são, para garantlf sua eficácia nos cinco dias que antecedem o pleito.
Art. 113. Nas eleições de que trata esta lei, será permitida a utilização de
Instrumentos que auxiliem 'o eleitor analfabeto a votar.
Parágrafo único. Os instrumentos de que trata este artigo não serão fornecidos
pela Justiça Eleitoral
i\rt. 114. No prazo previsto no § 1° do art. 200. do Código Eleitoral, os partidos
·· ··
·
- podem apresentar impugnação ao resultado de boletins de uma
· § 1• O ped1do deve ser fundamentado em pelo menos um dos seguintes motivos:
I - não-fechamento da contabilidade;
li - apresentação, quanto a votos nulos, brancos ou válidos, de totais destoantes
da média geral verificada nas demais Seções do mesmo Município ou Zona Eleitoral.
§ 2" Ev1denc1ada a ocorrência alegada no pedido, é assegurada a recontagem da
urna pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Art 115. A Justiça Eleitoral poderá reqUisitar. das emissoras de rádio e telev1são. a
part1r de 31 de JUlho e até a data do pleito. até três minutos diários, contínuos ou não, oue
poderão ser somados e usados em dias -eiipaÇa<fas.- para a- divulgaÇão--de--séu-5
comumcados. boletins e tnstruções ao eleitorado, especialmente sobre a votação e o
preenchimento da cédula eleitoral ou uso da urna eletrônica.

Art. 116. Para os fins do que estabelece o art. 19, da Le1 n 9.096. de 19 de
setembro de 1995. será considerada a relação de-filiados remet1da aos Juizes Ele1tora1s
m més de dezembro de 1997
An 117 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o fiel cumpnmento
desta le1
An. 118 Esta ler entra em v1gor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
Desde 1988 o Congresso Nac1onal vem editando leis especiais para cada
eleJção. Tal procedimento atendeu ao objetivd âe experimentar-rlO~as pi"8tica5-~JeitoFais

consoante as diSpOSIÇÕes da ConstituiçãO de 1988, mas abriu um canil/ para a reiterada
influência de casuísmo.
As se1s eleições realizadas desde 1988 (três municipais - 88, 92 e 96 e três
presidenciais e gerais - 89. 90 e 94) foram reguladas em leis que, não obstante o seu
carater especial. actotaram, na maioria dos seus dispositivos, as mesmas normas,

revelando um tendência à estabilização do orocesso eleitoral no seu formato geral. Foi a
partir das eleições presidencial e gera1s de 1994, que a legislação apresentou uma
profunda Inovação relativa ao sistema de financiamento das campanhas, que foi mantido
com a adoção dos recíoos- eleitorais' sob
nas eleições municipais de 1996,
responsabilidade dos partidos.
Também, a part~r das eleições municipais de 1992 vem-se observando a
tendência a restringir a celebração de coligãi;ões e a preOcupação em estabelecer um
Sistema de propaganda eleitoral que não seja desfigurado pela 'influência excessiva do
market1ng político eleitoral.
Ass1m, ao se tratar da proposta de lei eleitoral para 1998. que deverá estar
aprovada e sancionada até o dia 3 de outubro de 1997 (art. 16, da CF), buscou-se atingir
por me1o deste proJeto, os seguintes objetivos:
1 - consolidar uma lei que regula as eleições presidencial e gerais, valendo
para as ele1ções de 1998 e para as futuras. assumindo assim o caracter de lei geral e

a

não especifica:

2 - no seu formato geral, aproveitar as disposições já.J~sléldi!!Lda. l,~i n.
de 3019193, que regulou a eleição presidencial e geral de 1994, e os dispositivos
inovadores introduzidos na Lei n. 9.1 00. de 2919195 que estabeleceu as normas para a
realização das eleições municipais de 1996.
~ regulação das eleições municipais não foi incluída no presente projeto
porquanto. embora a maior parte das normas pudessem ser comuns. há a necessidade
de regulação especifica para esse tipo de eleição, devido às suas peculiaridades.

a. 713,

Convém, assim, elaborar-se uma lei geral somente para as eleições municipais.

Hã quem defenda a proposta de alterar o Código Eleitoral e estabelecer as
normas gera1s relat1va ao processo eleitoral. abolindo-se, assim, as leis especificas e
casuist1cas para cada eleição Esse procedtmento. poi"éril, é no momento -inapliéáveí, pois
a alteração de legislação codificada exige prazo e procedimentos especiais d_e tramitação
que demandanam todo o ano dé 1997 para sua conclusão.

- --

Apesar de a nova lei eleitoral reproduzir a-maioria das norm-as daquelas
duas le1s anteriores. remanescem algumas questões que ainda neCessitam de tratamento ·
com bane no resultado das prãticas eteitorats dos últimos anos. Essas questões s!!o
espec1a1s·

COLIGAÇÓES - Venf1ca-se na leg1slação ed1tada no período a tendência a
limitar progressivamente as coligações para a eleição proporcional. De acordO com essa

tendência. adotou-se a fórmula da lei eleitoral de 1994, segundo a qual se permite a
celebração ae coligações para as eleições majoritárias ou para as ele1çõiis proporcionais
ou amda para ambas. exrgmdo-se, nesta última hipàtese, a cond1ção de que sejam
celebradas com a oartrc1pação dos mesmos partiaas.
ESCOLHA E REGISTRO DE CANDIDATOS. a) Datas das convenções
partidárias e de reg1stro dos candidatos. Cabe considerar que a fixação dessas datas tem
a ver com os prazos de destncompatibilização fixados pela Lei Complementar n. 64/90, e
com o inicio efetivo do processo eleitoral.

Para as eleições gerais e presidencial,
o __ prazo__ geré>l de
desinoompatibrhzação é de 6 meses, EmcerrandoCse
3 de abril' Por ÍSSQL_,. J<;~i .da!>
eleições de 94 fixou o período aas convenções de 2 ·cre-abrTCa 3i -deimaio~
A adoção desse período tem a grande desvantagem ele antecipar muito o
processo eleitoral, tornando a campanha bastante dispendiosa. Mas, por outro lado,
fixando as convenções somente no mês de JUnho, como foi estabelecido na lei da eleição
de 96, ena-se um lapso muito grande de tempo entre a data da desincompatibilízação e a
da escolha do candidato pela_ convenção __ partidaria .. Assim,. considerando-se a
interdependênCia que ocorre entre aS- eleJÇ:ôeSQei'ãiS"énl C8da~~estado e a eleição
presidenCial, ado! ou-se O per iodo de 15 de maiO a 30 de junho para
réalização das
convenções part1darias estaduais e nac1onal de escolha de candidatos e deliberação

a

·a-

sobre col1gações. Com esse prazo atende-se aos obj8tívõs de ~i8duz1r -Ô--Iapso

de

tempo
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entre a oeslncompatJblllzação e a convenção e também não se antec1pa_ tar)Jt.? o_ proce_~~(
eleitoral.
Com o estabetecrmento desse período para as convenções, fixou-se a dat
de 5 de julho como limite para o registro dos candidatos, data adotaaa na eleição de 96.
·b) Cancelamento de registro de candidato por infidelidade partidária - A le1
eleitoral de 96 adotou esse procedimento Inovador (art. · 15, ~ 1•, 11), que convém
reproduz" de modo a perm1t1r ao 1-'arlido requerer. até a data da ele1ção, o cancelamento
do reg1stro do cand1daw que "aooie ou faça propaganaa de can01dato a cargo eletiVO
mscnto por outro partido ou. de qualquer forma. recomende seu nome ao sufrágio do
e/eJtor'. Essa norma reforça o pnncip1o da frdelload~ partrdána.
c) Numero ae canaiaatos e quota. fem1n1na -A lei eleltQral de 94 lin11tou _o
número de candidatos ao numero de lugar-.s ;:1 p.:<semcn<Jr no S"_na_d()_ Federal, Cãmara
dos Deoutados e Assembléias t: Câmara Legi_Sl~t!v~~· _EQt[eJ_?_IJto,_ permitiU que qual}dO
houvesse coligação esta pua esse reg·rstrar numero ae cand1datOSatéOnúmero de lugares a preencher. cesde cue. no total, não fosse ultrapassaao aquele limite
estabelecidO. A !e1 de 95 adotcu a fórmUla de astaoelecer o nUmero ae :candidatos até
120% (cento e vmte por cento) do numercr de lugares a preencner E para a nJpótese ae
coligações estabeleceu em parágrafo do art_ 11 __uma regr~ de aurnemo_g_;. n_úmero de
candidatos proporctona1mente representação dos re-spectivos partidos na t..:âmara dos
Deputados norma essa que fo1 considerada inç_onstJtu_c:l()nal Jlelo STF e. não teve
aplicação. ficando o número de cand1datos 11m1taao aos 120%. Adotou-se,-no-presente-projeto. c lim1te dos 120% dos lugares a preencher, o qual podera ser aumentado, no
caso de cologações, para uma vez e meta o numero dos lugares
· A lei de 96 trouxe uma 1novação. aue consJStlu em assegurar ·vmte por
cento. no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por
candídaturas de mulhere.s" E:::::.a-norms. d= ~rar:de- ahc:k1a polittca pats!!ouve au":lento
ca reoresentacão feminina r, E]~ cnmar3S t.-1Ut'~ÇIP81S. tOI mar~lti_da r:c ~·---~sef:te Projetõ
le1. pa'"a as •-:anc:da"tur<::s ~ o:-·..:::·,_:::2:::- ::~n.:por~-_::-:ar~
---·-- ---- - - ·--

umavez -e-me,o

a

-_de

d,l Prazo ae tlltacao pamdanã e uom:cil1o e1ettcra1. Como í~~ra geral e:permaner.te aaotcu-se f"IO Dro1etc <-3 ··egra Qq _;_;•.Jgen_ç_l__~-º-~_u!!} a0o ae _::>ra_!__O _t_éi_nto_ para a
frdaçâo oantaana -o aue :o e exrqmo-pc-tc rct----oarnaár.a ~r1õ -'ly.-:r ---=--.Xmo -pªr:= o-.Jonw:i11o
eleitoral
PESQUISAS ELEITORAIS: ~-.~la~tel:·.:..--:::-.;;---as ~J'scn:;-,cJ"B::= ~a-r~;staçao r~;e: 9-i.
com alguns aoerie1çoamentos aa tet -ae ~:3. :-:-Je---:;-,;--;~·JE::tdra .., .... a,:.a.. c:::.K:tas. : ..:dav1él.
antroduz1u-se uma dtSPOS!cão nova (an._ 3S,) CL:t:! c_._J_s:.:;: <=:.•fitar ~ do-?~CCl~1~~~ 7 de llitt~res~;::-~
entre as entidades de pesoutsas. os veicules üe __çon]4DIÇªçap_~q_ç!~i _~ tis --~J:!~ldatús~
Por esse r.o\fo dtsposatvo . .G.S emoresas Ft e'1ttdaaes que reahzem- pesquiSas âe oplrlíão
públtca relatavas âs eletções e candtdatos ftcam protbtaas. quand(J c:;ontr~~adas por
qualquer veiculo de imore01sa escnta ou oe rad!o _e televts~o~ d_e rf!~~~e~ _contra_to o~
prestar qualQuer serviÇO a partidOS OU coligações q~e lenham candidatoS àS eleiÇÕeS
majontârias
FINANCIAMENTO DAS ,,AMPANHAS ELEITORAIS. ai Sistema de
financiamento No seu formato geral, adotou-se o s1stema de financiamento def1nido pela
le1 eleitoral de 94. introduzindo-se os aperfeiçoamentos da le1 de 96, seja no tocante à
fonte de recursos (doaçõea. recursos proprios dos candidatos e os fornecidos pelo
parttdo. 1ncius1ve onundo ao ~=~.Jndo PartJdánoJ, lirr_lit~s de ocações. resp~0sabílidades
pela prestacão de contas. etc
· Há propostas aue compartt!hamos. no sentido de que as eletções sejam
custeados exclusivamente por recursos oúbl!cos. srstema que arnda não se mostra viável,
em face das reações de opinião. Por 1sso. adotou-se o ststema m1sta de financiamento
aplicado nas duas últimas leis eleitorats, com base na ut!l:zaçãc de recursos orillndos de
doações de pessoas tisicas e Jurídicas. recursos própnoJ ao cand1oato e destinados pelo
prõpno partido, inclusive recursos do Fundo Part1dáno.
.
..
________ . .. . _
b- Líml!es de despesas com as campanhas. Em ambas
anteriores; a
fixação dos limites de despesas com caaa campanha eleitoral ficou a cargo de cada
Partido Fórmula de que seJa fixado um paarão ún1co de gastos para cada ele1ção, que
devena ser segutdo petas Parttdos. atnda não é oossivel adotar. sobretud~~ -numa eleição
complexa como a de 1998 A_ Qr_ãttca_p.a _transpêrenc1a e do controle pela Just1ça Eleitoral
dos gastos com as eletções a1Qc:l~ ___é_lnçnlJente L~_(Jª-_-!!__§9__~e diSpoede !fifõffnaçoescons!stentes sobre custos que permitam cbter o_a_drões de despesas adequaaos a caaa
ele1ção e a realidade de cada estado oa fedeiaçãa-·

asleiS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------------------------------

Em face disso, adotou-se, no presente projeto,~ ~o sistema das duas -leis
anteriores, segundo o qual caberá aos partidos fixar os limites
gastos- comumcá-los
à Just1ça Eleitoral, juntamente com o pedido de registro dos Comitês Financeiros.
c - Recibos eleitorais - Aboliu-se a fórmula do " bónus eleitoral". instituído
pela lei de 94. que se revelou dispendioso e de pouca praticidade. Optou-se pelo sistema
de 96, segundo o qual caberá aos Partidos utilizarem "recibo, em formulário impresso,
segundo modelo aprovado pelo Justiça Beitoral".
d) Abertura de contas bancárias. Na legislação anterior, a abertura de
contas bancánas era obrigatória para os Partidos e facultativa para os candidatos. Neste
projeto, ampliou-se a obrigatoriedade das contas. estendendo-a aos candidatos às
eleições majoritárias e mantendo a faculdade apenas para os candidatos às eleições
proporcionais.
·e) Prestação de contas das campanhas. Também neste ponto o projeto
alterou as normas antenores mantendo a obrigatoriedade de prestação de contas por
1ntenmédio dos Comitês Financeiros somente para os candidatos às eleições majoritárias
e permitindo aos candidatos às eleições proporcionais fazê-lo diretamente à Justiça
eleitoral. A prática das últimas eleições revelou o atraso no envio das prestações de
contas dos Comitês Financeiros à Justiça Eleitoral tem sido causado principalmente
pelos candidatos às eleiçOes proporcionais. Com a possibilidade de estes candidatos
remeterem diretamente sua prestação de contas à Justiça Eleitoral, os Comitês terêo
possibilidade de atender aos prazos legais com mais facilidade, pois serão responsáveis
basicamente pela prestação de contas das eleições majorMrias.

c!c

e

.
PROPAGANDA ELEITORAL. a) Duração do horário eleitoral gratuito. Nas
eleições, tanto municipais como federais, tem sido utilizado o horário eleitoral gratuito
com duração de sessenta dias antecedendo a antevéspera dos pleitos eleitorais. Essa
duração é excess1va, gerando desinteresse da população e ampliando as despesas de
campanha.
No presente projeto, optou-se por reduzir o período da propaganda eleitoral
para quarenta e cinco dias, já experimentada nas eleição municipal de 1992. A fixação
desse horário menor conlribuirá para reduzir os gastos, além de tornar mais compatível o
•nic•o da propaganda com as datas fixadas para as convenções partidárias no mês de
ma1o e junho. Isto por sua vez, permitiu à justiça eleitoral o tempo necessário para
resolver as questões relativas ao registro das candidaturas.
..
b - Distribuição do tempo. Adotou-se as mesmas regras da lei de 94,
aplicando-se também, em relação aos candidatos ao cargo de Senador, o mesmo
s1stema de distribuição baseado numa parcela dividida igualmente entre os partidos e
coligações com candidatos e outra parcela distribuída proporcionalmente às bancadas na
Câmara dos Deputados.
c - Programa em rede e inserções. A lei de 96 trouxe uma inovação de
grande alcance na propaganda eleitoral, que foi a destinação, alêm da propaganda em
rede, de 30 minutos diários para inserções de trinta ou sessenta segundos. Essas
~nserções eram assinadas pelos partidos ou coligações, distribuídas proporcionalmente
ao longo da programa'ção veiculada entre as 8 e 24 horas, inclusive aos sábados e
domingos, e des!Jnadas exclusivamente à campanha dos candidatos a Prefeito e VicePrefeito, com a limitação de 1O inserções diárias para cada candidato.
Essa lei aplicou ao processo eleitoral o mesmo sistema de inserções que já
havia sido criado pela nova lei dos partidos políticos para a propaganda part1dária (Lei n.
9.096, de 19.9.95).
~·
- Adotou-se, no presente projeto, o sistema das inserções diárias para a
propaganda eleitoral, porém submetido às mesmas regras e vedações determinadas para
a propaganda nos programas transmitidos em rede e por blocos de horários. As
inserções serão destinadas exclusivamente à propaganda dos candidatos a Presidente e
Vice-Presidente da República e de Governador e Vice-Governador de Estado e do DF.
d - Realização dos programas em estúdio e a proibição de utilização de
cenas externas, montagens e trucagens. Essa medida, profundamente inovadora, foi
adotada na lei eleitoral de 94. permitindo que o eleitorado tivesse conhecimento mais
direto dos seus candidatos, dos seus discursos e de suas propostas, sem os disfarces
dos esquemas de marketing e publicidade que vendem os candidatos como produto
comercial. Optou~se. assim. por esse sistema. aplicando~se as mesmas normas e
orocedimentos estabelecidos na lei ele1toral de 1994, extendendo a proibição do uso de
Computação gráfica. desenho ammado e efeito_s especiais.
e - Propaganda através das redes de computador. Capílulo novo, no qual se
buscou principalmente disciplinar a conduta dos candidatos na utilização da moderna
tecnologia da Internet

Seria uma contradição tentar tegular o uso do serviço que por sua origem e
operação é refratário à regulação, Nas últimas eleições, venficou-se a utilização desse
recurso pata veiculação de propaganda dE> candidato• sem nenhum tipo de
disciplinamento, Visando prevenir o uso desordenado desse ti~o de recurso, buscou-se
no presente projeto estabelecer algumas normas fundamentais oara a regulação das
condutas dos agentes e náo dos serviços. Essa 1egu'sção estabelece algumas
obrigações para os candidatos que venham a utilizar-se dos ser11ços da Internet, bem
como para os provedores,
DIREITO DE RESPOSTA Seguiu-se a me&m3 cegulação estabelecida na
lei de 94, que garantiu amplamente o exercício do d:r.;no ''~ resposta aos partidos,
coligações e candidatos atingidos por afirmações caluniosas, difamatórias ou injuriosas.
Todavia, visando prevenir abusos constatados no passado, deu-se nova redação aos
Par. 4• e s•, do art. 91, visando proibir o exercício do direito de resposta no período entre
o término da propaganda no horário eleitoral gr;~tuito no rádio e na televisão e o dia da
eleição.
CRIMES ELEITORAIS. Além de manter o el~nco dos crimes eleitorais
tipificados nas leis de 94 e 96, o projeto inovou neste capitulo ao adotar a regra que
permite ao Juiz converter as penas de detenção ou reclusão em penas alternativas da
prestação de serviços à comunidade,
CONDUTAS VEDADAS ÁS AUTORIDADES E DEMAIS AGENTES
PÚBLICOS. A lei eleitoral' de 1996 iniciou a regulação das condutas das autoridades e
agentes públicos, ao estabelecer expressamente, em seu art. 82, a proibição aos Estados
e à União, bem como .às suas entidades vinculadas, de transferências voluntárias de
recursos aos municípios após o dia 30 de junho de 1996, e até a realização das eleições,
ressalvados os destinados a cumprir acordo celebrado anteriormente para execução de
obra ou serviçc em andamento e com cronograma prefixado, e dos destinados a atender
situações de emergência a calamidades públicas. Para tornar eficaz a ; roibição,
estabeleceu no mesmo artigo que o descumprimento dessa proibição constituiria
malversação de recursos públicos, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
Com a aprovação da Emenda Constitucional que permite <-- :'resiaente da
República, aos Governadores e Prefeitos candidatarem-se à reeleição r ~•~releio do
cargo e sem desincompatibilização, com mais razão tomou·se in. ,roe,..ir'!d!vet
regulamentar a participação dessas autoridades no processo a!eitorat, delir •nuo a
conduta que deverão ter como candidato, concomitantemente com o exercício do cBrgo,
bem como as proibições quanto ao uso dos recursos públicos
A tipificação das condutas vedadas às autondaces e demais aç<m:es
públicos na utilização dos serviços e da máquina admmistratrva. durante C> er'odO
eleitoral, estabelecida nos arts. 99 e 101, do projeto constitur med:,:3 salutar, pc
,., •urá
que os candidatos se exponham a intermináveis questionamentos
Jici.:.J.J!;;
pnncipalmente àqueles que sejam candidatos à reeleição. Além das vedações rJ&
diversos tipos de ates administrativos. estabeleceu-se também a proibição de a~
autoridades e agentes aludirem à sua condição de candidato ou pedir voto para si ou
para terce~ros, quando da inauguração de obras ou serv•ços oúblicos, de1xando-se
expressa a permissão para participar dessas inaugurações. Vedou-se também a
realização de pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão. fora do horário eleitoral
graturto, mas ressalvou-se a possibilidãife de sua realiz.:.c•· -. ~· •cmdo se tratar de matéria
urgente, relevante e característica das funções de govem:>.
Além de tipificar as condutas vedadas. o pr<:';c'rç b>raoeleceu um si.r~re~3 d,,
sanções que vão desde as multas à aplicação das penas relat1vas á imp•cb:d<""
administrativa e, para os candidatos, a do cancelamento do reg1stro ou cassação de
mandato, nos termos das disposições constitucionais e lega1s em v1gor.
USO DE TRANSPORTE OFICIAL_pELJJS CANDIDMOS À i .:c:L::ç;.,ú
Também, buscou-se no projeto. nos arts, 102 a 104, disciplinar a :Jtllização Jo3 me1os d<1
transporte oficial pelos candidatos à reeleição para Pres1c!er.lc 5 Yiced"ces,jeme na
República e para Governador e Vice-Governador de Estado. Come os_r-<Jndidaros :3
reeleiç.3o terão de utilízar..se dos transportes oficiais. por razões de St";qUn=!r:ça, buscouse estabelecer um sistema que permrra afenr os custos des~í?s t:·~. lSportes. bem como
para o seu ressarcimento pelos partidos dos caodJdatos a ree181ção. Adotou~se como
regra para o cálculo dos custos, que o ressarcimento pelo uso ela transporte ofiCial tara

por lodse o tipo de transporte usado e a respectiva tanfa de merc3do co_br<!cl.3 IJQ trecho
correspondente, ressalvado o uso do av1ão presidencial qc:e ter a por base a tanta media
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do aluguel de aeronave de propulsão a jato do tipo taxi-aéreo, bem co~o· o número :l:Jê.
lugares por aeronave e total de membros da comitiva a ser transportada.
Outro aspecto a ressaltar, é o da desindexação geral das penas de multas
que nas leis anteriores foram fixadas em UFIR e que, pelo presente projeto, foram
estabelecidas em Real, pois em face da estabilização da moeda não cabe mais recorrer a
esses velhos mecanismos da época da inflação alta.

Sala das sessões, 14 de agosto de 1997

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

..................................................
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará cm vigor na dnta de sua publicação, nl!o se aplicando à eleição que ororra até wn ano da dnta de sua vigência.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ............................. .
LEI N" 8.713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993
Estabelece normas pano as eleições de J de outubro de 1994.

. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
LEI

N~

4. 737, DE 15 DE JULHO DE 1965
(Texto consolidado)
Institui o Código Eleitoral.

..

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

Art. 14. Os Juizes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigaturinmente por dois anos, e nunca por mais de dois biên.ios consecutivos..
I
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§ J• Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final
da eleição, não poderão servir como Juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como Juiz
Eleitoral, o cónjuge, parente con~angüíneo legítimo ou ilegítimo, ou afim, até o segun·
do grau de candidato a cargo eletivo registrado na Circunscrição .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . ....... .

.

Art. 148. O eleitor somente poderá votar na Seção Eleitoral em que estiver
incluído o seu nome.
§ 1• Essa exigência somente poderá ser dispensada nos casos previstos no art.
145 e seus parágrafos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
Art. 200. O relatório a que se refere o artigo anterior ficará na Secretaria do
Tribunal, pelo prazo de 3 (três) dias, para exame dos partidos e candidatos interessado~.
que poderão exammar também os documentos em que ele se baseou.
§ 1• Terminado o prazo supra, os partidos poderão apresentar as suas reclamações, dentro de 2 (dois) dias, sendo estas submetidas a parecer da Comissão Apuradora,
que, no prazo de 3 (três) dias, apresentará aditamento ao relatório com a proposta
das modificações que julgar procedentes, ou com a justificação da improcedência
das argüições.
§ 2' O Tribunal Regional, antes de aprovar o relatório da Comissão·Apuradora
e em 3 (três) dias improrrogáveis, julgará as impugnações e as reclamações não proyidas
pela Comissão Apuradora e, se as deferir, voltará o relatório à Comissão para que
sejam feitas as alterações resultantes da decisão.

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

Art. 244. ~ assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, indepen·
dentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contri·
buição:
I - fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os
designe, pela forma que melhor lhes parecer;
.
II ·- instalar e fazer funcionar, normalmente, das quatorze às vinte e duas
horas, nos três meses que antecederem as eleições, alto-falantes, ou amplificadores
de voz, nos locais referidos, assim como em veiculas seus, ou à sua disposição, em
território nacional, com observância da legislação comum.
Parágrafo único. Os meios de propaganda a que se refere o n. II dêste artigo
não serão permitidos, a menos de 500 metros:
I - das Sedes do Executivo Federal, dos Estados, Territórios e respectivas Prefeituras Municipais;
II - das Cãmaras Legislativas Federais, Estaduais e Municipais;
III - dos Tribunais Judiciais;
IV - dos hospitais e casas de saúde;
V - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funclo·
namento;
VI - dos quartéis e outros estabelecimentos militares.

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

Art. 287.
Penal.

Aplicam-se aos fatos incriminados nesta Lei as regras gerais do Código

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... .
Art. 313. Deixar o Juiz e os membros da Junta de expedir o boletim de apuraçio
imediatamente após apuração de cada urna e antes de passar à subseqüente, sob
qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos Fiscais, Delegados ou
candidates pr<:sentes:
Pena- pagamento de 90 a 120 dias-multa.
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!'aragralo linico. Nas Scções Eleitorais cm que se proceder à contagem pela
Mesa Receptora, incorrerão 'na mesma pena o Presidente e os Mesários que não
expedirem imediatamente o respectivo boletim.
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Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverfdicos. em relação a
partidos ou candidatos e capaus de exercer influência sobre o eleitorado:
Pena- detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.
Paráuafo !laico. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa,
rádio ou televisão.
•''''"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ro,,-,-,-,,.;,;_.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou
instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:
Pena - detenção de !rés meses a um ano e pagamento de I O a 20 cüàs-multa .

.................................... .............. ...........................................................
CAPITULO III
Do Processo das lnfraçõu

Art. 355.
Art. 356.

As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.
Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código
deverá comunicá-la ao Juiz Eleitoral da Zona onde a mesma se verificou.
t I• Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la
a tenno assinado pelo apresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao órgão
do Ministério Público local, que procederá na fonna deste Código.
§ 2' Se o Mini•tério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los.
Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia
dentro do prazo de lO (dez) dias. ·
t l• Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia,
requerer o arquivamento da comunicação, o Juiz, no caso de considerar improcedentes
as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao Procurador Regional e este
oferecerá a denúncia, designará outro Promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido
de arquivamento, ao qual só então estará o Juiz obrigado a atender.
§ z• A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
t 3• Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal,
representará contra ela a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração d~ responsa·
bilidade penal.
§ 4• Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o Juiz solicitará ao
Procurador Regional a designação de outro Promotor, que, no mesmo prazo, oferecerá
.a.denúncia .
• ; § S• Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Minis·
tério Público se o Juiz, no prazo de 10 (dez) dias, não agir de ofício.
Ar1. 358. A denúncia será rejeitada quando:
1- o fato narrado evidentemente não constituir crime;
U- já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa;
UI - for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei
para o eX"!"::~L:•' da ação :'L·nal.
Pal A~rchO tutlo t.:.
~os casos do no III. a rejeição da denúncia não obstará ao
eXCfCJCU __:<l aÇô::l.l) f, .... L.... ;, desde que prOmovida pOr parte legítima OU Satlsreita 3 COn·

diçao
Art. 359. Recebida a denúncia e citado o infrator, terá este o prazo de 10
(dez) Uiéi~ piira ~umestá~la. podendo juntar documentos que ilidam a acusação e
arrolar as le~tcmunha~ que tiver.
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Art. ,~i)(). 1 )uvJdas as testemunhas de acusaçau e da dc.;fe;)a ç praw.:.a.da~ as diligências requenda> pelo Ministéno Público e defendas ou ordenaJ~s peJo Juiz. abrir·se-á
o prato de :) ( cwco} dias a cada uma das partes -- acusação e deft:sa- 11ara alegações
finaiS.
Art. 361. D.::cvrrldo esse prazo. e conclusos CJS .iuiÓs aú j aiz l!..;nuo de quarenta
e oito horas, terá o mesmo 10 (dez) dias para profenr a sent~nça.
Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolv1çãü cabe recurso para
o Tribunal Regwnal. a ser Interposto no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 363. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatóna, baixarão imediatament~ os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita
no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da vista ao Ministério Público.
Parágrafo tínico. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução
da sentença, serão aplicadas as normas constantes dos §§ 3'. 4' e 5• do an. 357.
Art. 364. No processo e julgamento dos crimes de1torais e dos comuns que
lhes forem conexos. assim como nos recursos e na execução que lh.:s digam respeito,
aplicar-se·á, como lei subsrdiária ou supletiva, o Código de Proe<:sw Penal.

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

..

LEI Nº 9.100, DE 29 DE SETEMBRO lJE 1995
Estabelece normas para a t·ealização
das eleiçÕes municipais de J de outubro
de 1996, e dá outras pl'Ovidências.

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEl\JDIW HE J995

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

Dispõe •obr·e 1;ar·ri<iús l•Olíticos,
reguiamenta os ar·ts. I i ,• i .J, § 3", iudso; V,
da Constituição Federal.
. ...
.
. . . . .. . . . . .

. . . . . ... .

LEI COMPLEMENTAR

N~

.

. . . . ..

64, DE 18 DE MAIO DE 1990

(Texto consolidado)
Estui>dcte. Jc acordo com o art. J .j, § 9•y da <'unstitui«,.áu f"ederal, casos
de inc-h:gihifidade, prazos de cessação e detennino outra :i prol·ii.Jêndas.
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Canos Magalhães)
- O projeto será publicado e remetido à Comissão
competente.
Sobre a mesa. projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 97, DE 1997
Acrescenta alínea ao parágrafo 3 2 do
artigo 1° da Resolução nº12197.
O Senado Federal resolve:
Arttgo 1° O parágrafo 3 2 do art. 12 da Resolução do Senado Federal n• 12/97 fica acrescido da
seguinte alínea c
"Art. 12

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

§ 3º .......................................................
a) ·························································
b) ····················································•·····
c) O Senado Federal apreciará o conrunto dos acordos firmados entre a União e
os Estados. no ãmbito do Programa de
Apo10 à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, com vistas à consecução de
tratamento equânime. •

Arttgo 29 Esta Resolução entra 'em vigor na
data de sua publicação.
Arttgo 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Casa da Federação, por excelência, é o Senado Federal.
Somente a visão conjunta dos procedimentos
adotados permitirá justiça e eqüidade, indispensáveis ao respeito ao princípio federativo.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1997. Senador Esperidião Amin.

LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 12, DE 1997
Altera ~ Resolução n 2 70, de 1995,
do Senado Federal, que autoriza os Estados a contratarem operações de crédito
previstas no Programa de Apoio à Reestruturação ao Ajuste Fiscal dos Estados.

O Senado Federal resolve:
Art. 12 O art. 12 da Resolução n2 70, de 1995,
do Senado Federal, passa a vigorar, acrescido dos
seguintes parágrafos, transformando-se o atual parágrafo ún.ico em § 1
§ 2º Os contratos autorizados nos termos deste
artigo, bem como nos termos do Programa de Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos
Estados, serão submetidos à Comissão de Assuntos
Económicos, para apreciação no prazo de quinze
dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo
Plenário do Senado Federal.
§ 3º Em nenhuma hipótese será examinado
pelo Senado Federal pedido de autorização para a
contratação de operação de crédito, nas condições
desta Resolução, sem que o mesmo contenha as
seguintes informações:
a) receita líquida mensal do Estado;
b) montante das dívidas que se pretende negociar.
Art. 2º Esta f3!lsolução entra em vigor na data
de sua publicação.

°.

(À Comissão de Assuntos Econ6micos.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- O projeto será publicado e remetido à Comissão
competente.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
_lido pelo Sr. 1 Secr~tário em exercícõo, Senador
Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:

°

REQUERIMENTO N 2 571, DE "1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara n• 105, de 1996,
com o Projeto de Lei do Senado n°154, de 1997, em
virtude de tratarem da mesma matéria.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1997. Senador lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- O requerimento será publicado e, posteriormente,
incluído em Ordem do Dia, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:

º
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REQUERIMENTO N2 572, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 160, do Regimento Interno do Senado Federal, que o tempo destinado à Hora do Expediente, da Sessão'Pienária do dia
27 de agosto de 1997, seja dedicado a homenagear
o 432 aniversário de falecimento do Presidente Getúlio Vargas.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1997. Senadora Emilia Fernandes ~ Abdias Nascimento
- Júnia Marise - Sebastião Rocha - Marina Silva
- Benedita da Silva.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O requerimento será submetido à deliberação do
Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 573, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução n2 86, de 1997, que autoriza o Estado de
São Paulo a contratar operação de refinanciamento
de dívidas do Estado, consubstanciada nos contratos celebrados em 22 de maio de 1997, com base no
protocolo de acordo firmado entre a União e o Governo do Estado de São Paulo, no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1997.- Élcio Alvares - Jader Barbalho - Jefferson Péres Gilberto Miranda.
REQUERIMENTO N2 574, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336
alínea b do Regimento Interno, para o Ofício n2
S/59, de 1997, que solicita autorização para realizar
operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor de R$56.977.850,00 (cinqüenta e seis milhões,
novecentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta reais), a preços de 19-5-97, cujos recursos
serão destinados à compra de equipamentos relati-

vos ao Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrô-RJ.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1997.- Elcio Alvares - Jader Barbalho - Jefferson Péres Gilberto Miranda.
REQUERIMENTO N2 575, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b do negimento Interno, para o Ofício n 2
S/60, de 1997, que solicita autorização para realizar
operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES, no valor
de R$160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de
reais), a preços de 25-5-97, cujos recursos serão
destinados à conclusão dos investimentos previstos
no Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrô-RJ.
Salas das Sessões, 14 de agosto de 1997. Elcio Alvares - Jader Barbalho - Jefferson Péres
- Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do que dispõe o Regimento lntemo do Senado.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
OF Nº 173/97-GLPFL
Brasília, 14 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, para as vagas
de Titulares do PFL existentes na Comissão de Educação os seguintes Senadores:
Romeu Tuma, e
Romero Jucá.
Indico ainda o Senador Edison Lobão Suplente
na referida Comissão para a vaga de Titular.
Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão,
líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência designa os Senadores indicados
pela Uderança do PFL para integrarem a Comissão
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PSDB
Jefferson Péres

Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil,
o Ofício n2 2.478/97, de 14 do corrente, encaminhando ao Senado relação das operaçõ'es de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) analisadas no
mês de julho de 1997.
Esclarece, ainda, que houve indeferimento de
treze operações da espécie no referido período.
(Diversos n2 45, de 1997).
O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Júlio César
Luiz Braga

Murilo Pinheiro
:)sório Adriano

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA)
Dilso Sperafico
Jurandyr Paixão

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.508-20, adotada em 12 de agosto de
1997 e publicada no dia 13 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 IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial'.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 'dos §§ 4° e 5° do art. 2º da
Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL

Edison Lobão
Jonas Pinheiro

João Rocha
Júlio Camoos
PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Paulo Lustosa
Paulo Rítzel
PSDB

Welson Gasparini

Antônio Balhmann

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Alcides Modesto

Aldo Arantes
PV
Fernando Gabeira

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-97- designação da Comissão Mista
Dia 14-8-97- instalação da Comissão Mista
Até 18-8-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 27-8-97- prazo final da Comissão Mista
Até 11-9-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.535-8,
adotada em 12 de agosto de 1997 e publicada no
dia 13 do mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre o
Plano de Carreira dos servidores do Banco Central
do Brasil, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4ºe 52 doar!. 22 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

rrtulares
PFL
Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral

Edison lobão
Odacir Soares
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Carlos Wilson

José lgnácio Ferreira

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.560-8,
adotada em 12 de agosto de 1997 e publicada no
dia 13 do mesmo mês e ano, que •estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública robiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5° do art. 2 2 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

SENADORES

PTB

Suplentes

Titulares

Regina Assumpção

Valmir Campelo

PFL
RomeroJucá
Freitas Neto

João Rocha
Edison Lobão

DEPUTADOS

PMDB

Suplentes

Titulares
PFL

Augusto Viveiros
Euler Ribeiro

Saulo Queiroz
Manoel Castro

Bloco (PMDB/PSDIPSUPRONA}
Gonzaga Mota
Dejandir Dalpasquale

Djalma de Almeida César
Barbosa Neto

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB ..

Jefferson Peres

José Serra

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)

Ademir Lucas

PTB

Candinho Mattos
Bloco (PT/PDT/PCdoB)
PPB

Fetter Júnior

Valmir Campelo

Regina Assumpção

Alcides Modesto

Aldo Arantes

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

PSDB

OEPUTADOS
Suplentes

Titulares
Cunha Bueno

De acordo com a Resolução n•1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-8-97- designação da Comissão Mista
Dia 15-8-97 -instalação da Comissão Mista
Até 18-8-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o pareeer
sobre a admissibilidade
Até 27-8-97- prazo final da Comissão Mista
Até 11-9-97- prazo no Congresso Nacional

PFL
Vilmar Rocha
Ciro Nogueira

Jairo carneiro
José Carlos Aleluia

Bloco (PMOB/PSDIPSUPRONA)
Oilso Sperafico
Mauro Lopes
Pinheiro Landim
Adelson Salvador
PSDB
Arnaldo Madeira

Luiz Carlos Hauly

Bloco (PT/POT/PCdoB)
Alcides Modesto
Aldo Arantes
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PSB
Sérgio Guerra

JoãoColaço

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-8-97- designação da Comissão Mista
Dia 15-8-97 - instalação da Comissão Mista
Até 18-8-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27-8-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-9-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.

_ ,.Agosto I 997

Educação do Estado do Amapá em audiência junto
ao Ministério da Administração e Reforma do Estado
-MARE.
.
Requeiro, portanto, de Vossa Excelência, abono para as faltas das votações procédidas em Plenário no dia de ontem.
Ao ensejo renovo protestos de consideração e
.. apreço.
Brasília, 14 de agosto de 1997.- Senador Gil-

vam Borges
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
-As comunicações lidas vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

O SR. PRESIDENTE (Antônio Gar1os Magalhães)
-Sobre a Mesa comunicações que serão lidas pelo
Sr. 1' Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocinío.

ORDEM DO DIA

Item 1:
Terceiro dia, de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 19, de 1996, tendo corno primeiro signatário o Senador Waldeck Omelas, que
dispõe sobre os beneffcios fiscais referentes
ao ICMS, tendo

São lidas as seguintes

COMUNICAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que em virtude de estar em audiência com
o Dr. Eduardo Augusto Guimarães, Secretário do
Tesouro Nacional, tratando de informações a respeito do PL n° 14, de 1997-CN (crédito especial que trata do programa de reestruturação e ajuste fiscal dos
Estados e do Distrito Federal - Dívida Interna - sob
minha relataria na Comissão Orçamento), não foi
possível comparecer à votação das matérias constantes da ordem do dia da Sessão Deliberativa Ordinária de 13 de agosto de 1997.
Brasília, 14 de agosto de 1997.- Senador Lúcio Alcântara.
Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que ontem, dia
13 de agosto de 1997, estando presente -na
faltei à votação em virtude de estar acompanhando
os representantes do Sindicato dos Servidores em

Casa

Parecer sob n2 274, de 1997, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Lúcio Alcântara, favorável,
com a Emenda n 2 1-CCJ, que apresenta.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358, ln fine, do Regimento Interno, a matéria constará na Ordem do
Dia durante cinco dias úteis, em fase de discussão, quando poderão se• oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição
da Casa.
Transcorre hoje o terceiro dia de discussão, em
primeiro turno.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
-Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidas as seguintes:
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EMENDAS (qe plenário) OFERECIDAS À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇAO N 2 19, DE 1996, TENDO COMO PRIMEIRO SIGNATÁRIO O
SENADOR WALDECK ORNELAS, QUE DISPÕE SOBRE OS BENEFÍCIOS
FISCAIS REFERENTES AO ICMS
EMENDA Nll 2-PLEN

Suprima-se no § 6° do art. 150 da Constituição, contido
no art. 2° da PEC D 0 19, de 1996, a expressão "anistia ou
remissão".

JUSTIFICAÇAO

A anistia e a remissão hoje são perfeitamente discriminadas no
Código Tributário Nacional, que tem força de lei complementar.
Por serem postas em prática, a anistia e a remissão têm que ser
determinadas através de lei estadual.
Esses institutos não são utilizados como política de atração de
investimentos, e sim como recurso para facilitar o pagamento de tributos
de pessoas jurídicas inadimplentes para com o Fisco.
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
SÉRGIO MACHADO
ELCIO ALVARES
MAURO MIRANDA
ROMEUTUMA
FRANCELINO PEREIRA
ABDIAS NASCIMENTO
OTONIEL MACHADO
JÚNIA MARISE
LAURO CAMPOS
CASILDO MALDANER
MARINA SILVA
JOÃO ROCHA
BERNARDO CABRAL
JOSÉ ALVES
RONALDO CUNHA LIMA

EDUARDO SUPUCY
SEBASTIÃO ROCHA
NEY SUASSUNA
RAMEZTEBET
VALMIR CAMPELO
BENIVERAS
JEFFERSON PÉRES
BENEDITA DA SILVA
JOSÉ EDUARDO DUTR.t
OSMAR DIAS
JONAS PINHEIRO
ADEMIR ANDRADE
MARLUCE PINTO
- CFOMAA QUfNfAN1LHA
JOSÉ SERRA
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EMENDA No 3- PLEN

Dê-se a seguinte redação ao inciso VI do § 2° do art. 155 da
Constituição, constante do art. 2° da PEC n° 19, de 1996:
"Art. 2° Os dispositivos da Constituição abaixo
enwnerados passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.l50 ....................................................................... .
§ 6o ........... ····· ················ .............................................. "

"Art. 155 ...................................................................... .
§ 20 ............................................................................. .

VI - Salvo deliberação em contrário dos Estados e do
Distrito Federal, na forma defuúda pelo Senado Federal, as
alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser
inferiores às previstas para as operações interestaduais."

JUSTIFICAÇÃO
A emenda em ques_tão tem por objetivo conferir competência ao
Se1~ado -Federal para
defimr como os Estados e 0 Distrit o Federa
.
1
deII berarao con,tranamente
ao estabelecido neste dispositivo
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
SÉRGIO MACHADO
ELCIO ALVARES
BERNARDO CABRAL
JOSÉ ALVES
NEY SUASSUNA
RONALDO CUNHA LIMA
EDUARDO SUPLICY
SEBASTIÃO ROCHA
MARLUCE PINTO
ABDIAS NASCIMENTO
RAMEZTEBET
OTONIEL MACHADO
CASILDO MALDANER
JOÃO ROCHA
FRANCELINO PEREIRA

MARINA SILVA
JÚNIA MARISE
MAURO MIRANDA
BENIVERAS
JEFFERSON PÉRES
ROMEUTUMA
BENEDITA DA SILVA
JOSÉ EDUARDO Dl.t TRA
OSMAR DIAS
JONAS PINHEIRO
LAURO CAMPOS .
ADEMIR ANDRADE
VALMIR CAMPELO
LEOMAR QUINTANILHA
JOSÉ SERRA
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EMENDA No 4 • PLEN
Dê~se a seguinte redação ao inciso IV do § 2° do art. 155 da
Constituição, constante do art. 1° da PEC n° 19, de 1~96:

"'Art. 1° O § 2" do art. 155 da Constituição passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso IV, remunerando-se os
demais:
"Art.l55 ....................................................................... .
§ 20. ········· .............................. ······· .... ·····························
IV- compete ao Senado Federal, observados ~tincisos
II e III do art. 3°, defmir para cada região do País,
parâmetros dentro dos quais as unidades da Federação
poderão conceder isenção, crédito preswnído, red~ão de
base de cálculo, devolução do tributo, financiamento ou
parcelamento de débitos fiscais, ampliação do prazo de
recolhimento, empréstimos a qualquer título, subscrição e
integralização de capital social, bem como qualquer outra
espécie de subsídio, beneficio ou incentivo fiscal, do qual
resulte eliminação total ou parcial do respectivo ônus,
concedidos diretamente ou através de instituições de
crédito."

os

JUSTIFICAÇÃO
A
Com o objetivo de atrair investimentos, alguns Estados estavam
{oncedendo empréstimos a qualquer título na sua base territorial. E, do
mesmo modo, utilizando~se de subscrição e integralização de capital
social.
A emenda em questão visa a inserção de duas modalidades de
atração de investimentos utilizados· pelos Estados, que seriam regulados
Dé! fo!JRáJI~a pelp Senado Fedf(ral,
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
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SÉRGIO MACHADO
ELCIO ALVARES
JOSÉ ALVES
JÚNIA MARISE
RONALDO CUNHA LIMA
EDUARDO SUPLICY
SEBASTIÃO ROCHA
RAMEZTEBET
FRANCELINO PEREIRA
JOÃO ROCHA
OTONIEL MACHADO
NEY SUASSUNA
CASILDO MALDANER
ABDIAS NASCIMENTO
BERNARDO CABRAL

MAHINÀ SiLVA
MAURO MIRANDA
BENIVERAS
JEFFERSON PÉRES
ROMEUTUMA BENEDITA DA SILVA
JOSÉ EDUARDO OUTRA
OSMARDIAS
JONAS PINHEIRO
LAURO CAMPOS
LÚCIO ALCÂNTARA
ADEM IR ANDRADE
MARLUCE PINTO
VALMIR CAMPELO
LEOMAR QUINTANILHA
JOSÉ SERRA

EMENDA N- 5 • PLEN
Dê-se aos artigos l ", 2", e 4" da Proposta de Emenda à Constituição n" 19, de 1996,
a seguinte redação.
Art. 1". O art. 155, § 2", da Constituição, passa a vigorar acrescido do seguinte

inciso IV, renumerando-se os demais:

"Art. 155 ....................................... ,...-.. , ....... ,., .................................................. ..

§ 2" .................................................................. , .....•...~, ........ coo ................ ..

IV- resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da Republica

(>U

de um terço dos Senadores:

a) aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas
aplicáveis às operações e prestações interestaduais;

b) aprovada por dois terços dos seus Membros, definirá, em relação às operações
internas, os limites para os Estados e o Distrito Federal concederem qualquer espécie de subsidio,
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beneficio ou incentivo de natureza fiscal, creditícia ou financeira, inclusive a devolução total ou
parcial, direta ou indireta, condicionada ou rrão-;-do imposto ao contribuinte, a responsável ou a
terceiros e a concessão de financiamentos, direta ou indiretamente, com condições privilegiadas em
relação aos praticados em mercado;

c) aprovada por dois terços dos Senadores de cada Estado e do Distrito Federal,
definirá os limites de qu~ trata a alínea anterior aplicados no caso de operações interestaduais." -

Art. 2°. O art. 150, § 6°, da Constituição, passa a vigorar

/ot

a

s~guinte redação:

"Art. 150...............................--~-~~--~-··~·~.~~.;----~--·'"''~~~"'''"''"·'·

§ 6°. Qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, de iniciativa exclusiva do Poder
Executivo, que regule somente as matérias- acima enumeradas ou o correspondente tributo ou

e

contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2", IV, "b" "c''_,,-

Art. 4°. O art. 34, do_ Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição, passa a vigorar acrescido do seguinte § 13:

"ADCT- Art. 34 .................................................................................................. .

§ 13. Até que resolução do Senado Federal, na forma do art. 155, § 2°, IV. "l)' e

"c", disponha sobre a matéria, ficam mantidas as isenções, os incentivos c os beneficias !iscais,
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creditícios e financeiros, relativo ao imposto de que trata o art. !55, II, pelo prazo determinado
originalmente, desde que concedidos até 30 de jll!1ho de 199,7 e em estrita observância ao disposto na
Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 197~

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda objetiva aperfeiçoar a redação e tomar mais eficaz e abrangente o
princípio corretamente proposto pelo autor da PEC

~

19 e pelos membros da CCJ de disciplinar a

concessão de beneficies fiscais do ICMS pelos governos estaduais.
Não somos contra a concessão de incentivos, mas é necessários que estes obedeçam
um mínimo de normas racionais e nacionais, o que não vem acontecendo hoje ao abrigo da chamada
"guerra fiscal" entre Estados.
Em primeiro lugar, a proposta visa corrigir a remissão constante no art. 150, § 6°
bem como excluir o dispositivo da atual Constituição que remete a matéria à-legislação complementar
(art. 155, § 2° XII, "g"), tendo em vista a delegação da atribuição para o Senado Federal.
Em segundo lugar, propõe-se que a iniciativa de projetos de lei que acarretem
renúncia de receita governamental seja exclusiva dos Chefes dos Poderes Executivos (art. 150, § 6°).
Em terceiro lugar, sugere-se desmembrar as novas atribuições do Senado e,
consequentemente, qualificar diferenciadamente o seu quórum (art. 155, § 2°, IV). A fixação de
"bandas" para redução do imposto em operações internas deve ser aprovada por quórum normal de
dois terços. No caso das operações interestaduais, sugere-se uma regra excepcional de aprovação por
dois dos três Senadores de cada Estado, uma vez que é fundamental evitar que os interesses da
maioria prejudiquem um único ou um pequeno grupo de Estados nos quais, por exemplo, se concentra
a produção de determinada mercadoria. É uma proposta compatível com a situação tributária única no
mundo, em que um imposto sobre valor adicionado, distribuído ao longo da cadeia produtiva c sem
adoção de princípio de destino pleno, é cobrado a nível de governo estadual c não federal, como
recomendam as teorias da tributação c as_cxperiências de países ricos e pobres. Além disso, a proposta
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visa evitar a criação de dispositivos constitucionais q•re possam produzir graves

discorura~

no seio da

Federação brasileira.
Sobre o mesmo assunto, sugere-se adotar urria definição mais abrangente do que
seja a renúncia tributária, e citar, a título de exemplo, apenas os casos em torno dos quais é travada a
chamada "guerra fiscal" - qual seja, a redução ou a eliminação de imposto na forma de empréstimos
públicos subsidiados. Também nos parece de melhor técn:.::a legislativa substituir o termo
"parâmetros" por "limites", por se tratar,-esteúltimo, de conceito já adotado na Constituição em
outras disposições.
Em quarto lugar, uma vez que se transfere para o Senado Federal competência hoje
atribuída a lei complementar, é importante regular, em dispos!ção transitória, a situação dos beneficies
vigentes. Por motivos óbvios, não faz sentido preservar os benefícios que, certamente, viriam a ser
concedidos de maneira indiscriminada após a proposta de

eq~enda
>

constitucional chegar a fase final do

processo legislativo.
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.

VILSON KLEINUBING
ROBERTO REQUIÃO
JOÃO FRANÇA
ROMEUTUMA
ABDIAS NASCIMENTO
NEY SUASSUNA
LUCÍDIO PORTELLA
CASILDO MALDANER
JOSÉ SERRA
ELCIO ALVARES
BELLOPARGA
ADEMIR ANDRADE
JOSÉ FOGAÇA
ESPERIDIÃO AMIN
JONAS PINHEIRO

BENEDITA DA SILVA
OSMARDIAS
EDUARDO SUPLICY
SEBASTIÃO ROCHA
HUGO NAPOLEÃO
JOSÉ ALVES
ONOFRE QUINAN
LAURO CAMPOS
ROMEROJUCÁ
FERNANDO BEZERRA
FREITAS NETO
CARLOS BEZERRA
JOSÉ EDUARDO VIEIRA

EMENDA No 6 - PLEN

Suprima-se no inciso IV do § 2° do art 155 da
Constituição, contido no art. I o da PEC n° 19, de 1996, a
expressão "anistia, remissão, tnorntónit'.
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JUSTIFICAÇÃO
A anistia, a remissão e a moratória hoje são perfeitamente
discriminadas no Código Tributário Nacional, que tem força de lei
complementar.
Por serem postas em prática, as anistias, as remissões e as
moratórias têm que ser determinadas através de lei estadual.
Esses institutos não são utilizados como política de atração de
investimentos, e sim como recurso para facilitar o pagamento de tributos
de pessoas juridicas inadirnplentes para com o Fisco.
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
SÉRGIO MACHADO
ELCIO ALVARES
MAURO MIRANDA
BENIVERAS
ROMEUTUMA
FRANCELINO PEREIRA
BENEDITA DA SILVA
JOSÉ ALVES
RONALDO CUNHA LIMA
EDUARDO SUPLICY
SEBASTIÃO ROCHA
NEY SUASSUNA
JOÃO ROCHA
RAMEZTEBET
MARLUCE PINTO

OTONIEL MACHADO
JÚNIA MARISE
MARINA StLVA
CASILDO MALDANER
LAURO CAMPOS
ABDIAS NASCIMENTO
JEFFERSON PÉRES
JOSÉ EDUARDO OUTRA
BERNARDO CABRAL
OSMAR DIAS
JONAS PINHEIRO
ADEM IR ANDRADE
VALMIR CAMPELO
LEOMAR QUINTANILHA
JOSÉ SERRA

EMENDA N° 7- PLEN

"Art. 5". Fica acrescentado ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias o artigo..... ; com a seguinte redação:
"Art. .... O disposto no artigo 155, parágrafo 2°., inciso
IV, da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a
Emenda Constitucional no ..... aplica-se imediatamente, salvo no
que respeita aos compromissos assumidos pelos Estados e que
envolvam a concessão de incentivos, que ficam mantidos.
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JUSTIFICAÇÃO

A inclusão do dispositivo no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias tem por objetivo reafirmar a autonomia
dos entes federais, na administração e desenvolvimento de seus
negócios e da economia regional, bem como resguardar relações
jurídicas constituídas anteriormente à vigência da Emenda
Constitucional n° 19, com vistas a manter a sua estabilidade.
Realmente, atendendo à determinação constitucional
contida no artigo 174 da Constituição Federal vários Estados
exerceram seu poder-dever de incentivar seu desenvolvimento
econômico e4 social, diretriz positiva que a carta constitucional impõe
ao Poder Público. Em face disto, foram concedidos incentivos com o
objetivo de viabilizar a implantação de empresas, com a finaliélade
precípua de maximizar as potencialidades económicas e sociais
regionais.
Tais incentivos concedidos, em grande parte, com
recursos dos orçamentos estaduais. Como o ICMS concorre
fortemente para a formação das receitas locais, sempre surge a
indagação quanto à relação entre o imposto referido e o subsídio
concedido. Se é certo, de um lado, que a Constituição Federal proíbe
a mera devolução do ICMS, que pode levar ao esvaziamento da
arrecadação, não menos certo é que esta vedação tem por
fundamento o esvaziamento da receita do imposto imotivada, que
não implica na geração, em paralelo, de outros resultados sociais ou
econômicos positivos. Entender diferente seria negar eficácia à
norma diretiva contida no artigo... 174 da Constituição Federal, que
atribui aso Estados a função de incentivo à iniciativa privada, na
busca de um desenvolvimento equilibrado. É, além do mais, impedir
que os Estados implantem políticas de desenvolvimento, buscando
reduzir as desigualdades regionais, para o que é fundamental induzir
novos investimentos e promover o envolvimento e efetivo
da
iniciativa
privada
em
programas
comprometimento
governamentais.
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Considernildo que múltiplos têrn sido os incentivos
criados pelos Estados da rederação e que a sua instituição ocorreu
por diversc=ts ~ varindas formas, não parece justo possa alteração
constitucional influir nas relações jurídicas instnuradas quando em
vigor regras constitucionais diversas. Igualmente, criaria urna situação
anti-isonõrnica e um
tratamento desuniforrne entre os entes
,,
federados o cancelamento de incentivos concedidos por uns Estados
e a manutenção de outros, por considerações ligadas exclusivamente
à forma de sua concessão.
Ainda, a questão reveste-se de grande irnportância não só
para os Estados concedentes de tais incentivos, que poderiam ficar
desacreditados pen:mte as empresas beneficiárias que se instalaram
em seus territórios, mas também para estas, que formaram com os
Estados
verdadeiras
parcerias
estratégicas
e
realizaram
investimentos de monta, tomando suas decisões confiando nos
pactos firmados - todos de longo prazo - e nas leis estaduais que lhes
davam sustentação.

É notório o grande nt.'Jmero de relações jurídicas
envolvendo o Poder PC1blico e os particulares, em vários e diferentes
Estados da federação.- visando a implantação de indústrias e
envolvendo a concessão de incentivos, relações estas que devem ser
resguardadas até em atendimento aos comandos constitucionais e
especialmente os direitos e garantias individuais que propugnam pela
mantença da estabilidade das relações jurídicas.
Outrossim, a preservação das relações jurídicas
constituídas anteriormente à vigência da Emenda Constitucional é
exigência que . decorre dos princípios que regem a atividade da
Administração Pública, como consta do artigo 37 da Constituição
Federal, dentre os quais ressalto o dª_rnorªlicfªc:lª·
Por fim, ;1ão se l1á de olvidar que vige, no sistema
constitucional pátrio, a responsabilidade objetiva do Estado,
co_!lsagrada no pa1.íqrafo 6" do rnesrno artigo 37, o que reafirma a
impossibilidade de serem impostos prejuízos aos particulares em
razão de descumprimento dos compromissos <.!ssumidos pelos
Estados, com base t:>m c::eus orçamentos e com vistas ao atingimento
do interesse rl"ibliCt1.
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Esta proposição visa, assim, permitir que a alteração
constitucional promovida por Emenda Constitucional não se
transforme em instrumento de instabilidade em relações jurídicas
constituídas anteriormente à sua vigência, respeitando os
compromissos firmados com particulares em homenagem à
segurança jurídica e aos direitos e garantias individuais consagrados
constitucionalmente.

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
GERSON CAMATA
ELCIO ALVARES
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
CARLOS BEZERRA
LUC[DIO PORTELLA
JOÃO FRANÇA
FERNANDO BEZERRA
JOÃO ROCHA
ROBERTO FREIRE
ODACIR SOARES
ABDIAS NASCIMENTO
EDUARDO SUPLICY
CARLOS WILSON
ERNANDES AMORIM
VALMIR CAMPELO
OTONIEL MACHADO
REGINA ASSUMPÇÃO
MARLUCE PINTO
ONOFRE QUINAN

RENAN CALHEIROS
JOEL DE HOLLANDA
MAURO MIRANDA
BELLO PARGA
JADER BARBALHO
JONAS PINHEIRO
JÚLIO CAMPOS
LAURO CAMPOS
BENIVERAS
- BERNARDO CABRAL
CASILDO MALDANER
JOSÉ AGRIPINO
GUrLHERME PALMEIRAS AAMEZTEBET
FREITAS NETO
JOSÉBIANCO
COUTINHO JORGE
SÉRGIO MACHADO
NEY SUASSUNA

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)_ Discussão. em conjunto.
da proposta e das emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na sessão
deliberativa ordinária de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2 33, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição-nl!-f"4, de
1996)
Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda

à Constituição nQ 33, de 1996 (n 2 33/95, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do
Presidente da República, que modifica o sistema de previdência social, estabelece
normas de transição e dá outras providências, tendo
Parecer sob n2 390, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Beni Veras, favorável, nos termos da Emenda n 2 1CCJ (substitutivo) que oferece, com voto em separado do Senador Antonio Carlos
Valadares.
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A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do dispositivo do
art. 358, do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco
dias, em fase de discussão, quando poderão ser oferecidas emendas.
Até a presente sessão foram apresentadas 21 emendas e transcorre
hoje o terceiro dia de discussão, em primeiro turno.

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1°-Secretário em exercício,
Senador Carlos Patrocínio.
São lidas as seguintes:

EMENDA N" 22 - PLEN
Siuprima-se o § 6º do art. 11 do Substitutivo.
JUSTIFICAÇÃO
Será feita oralmente, de acordo com o texto em anexo.

A proposta de Substitutivo à PEC !1° 33/96 submetida à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresentava um equilíbrio
entre seus diversos dispositivos.
As principais medidas eliminavam privilé!,rios, tais como o
fim da aposentadoria por tempo de serviço e a acumulação de
aposentadoria, e introduzia a subordinação das aposentadorias ao teto
constitucional. Com estas ressalvas, cabe ressaltar os temas centrais que
davam organicidade e equilíbrio à proposta submetida à CCJ:
I. - consolidação do· objetivo de uniformização dos critérios e
requisitos dos regimes de previdência para o servidor público e do regime
geral de previdência soei;~!;
2. - eliminação das diferenças si!,'llificativas entre o regime geral de
previdência social e a previdência para o servidor público que tenha
rendimento de até R$ 1.200,00;
3. - realização de ajustes para assegurar que a Reforma da
Previdência não afetará em nada os benefícios dos 16 milhões de
segurados do rNSS e não aumentará ã contribuição dos mais de 30
milhões de brasileiros contribuintes do rNSS;
4. - revisão das medidas com o oojetivo de conferir maior vigor
financeiro e atuarial ao rNSS, de tal mó~dõ que mudança alguma tenha
impacto no bolso do segurado ou diminua seus benefícios;
5. - realização de ajustes, de tal modo que nada muda para o
servidor público de rendimento igual ou inferior a R$ 1.200,00. Todos os
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direitos e todas as garantias e prerrogativas foram mantidas. O servidor
aposentado e o pensionista de baixa renda contará com .a ~elhoria ~a
gestão pública da previdência oficial, mas não terá de contnbmr com mats
recursos ou terá reduzidos seus beneficias;
6. - este contingente de servidores representa a maioria dos
servidores públicos do Brasil: mais de 60% dos servidores d.o Exec~tivo
Federal, mais de 80% dos servidores dos Governos Estadums e mats de
95% dos servidores mumctpms. Em relação à situação de todos esses
sen-idores, a Reforma da Previdência não promove alteração alguma!
7. - os servidores inativos continuarão a ter a revisão de seus
rendimentos-sêtnpre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, o que visa manter atualizado o poder de compra, acrescido,
ainda, das modificações nos planos de cargos, salários e t,'Tiltificações;
8. - criação de uma margem para a adequada administração dos
recursos humanos em atividade: os servidores que se aposentarem após a
publicação da Emenda terão um pequeno diferencial entre os proventos e a
remuneração dos servidores em atividade;
9. - apenas para os sen-idores com remuneração acima.de R$
1.200,00, a proposta submetida à CCJ estabelecia uma gradação entre a
totalidade da remuneração e o valor dos proventos de aposentadoria. Em
hipótese alguma, a aposentadoria seria menor que a proporção de 70% da
remuneração do servidor em atividade. Corno a paridade seria mantida,
haveria tranqüilidade para o servidor público quanto sua renda na
inatividade;
10. - esta margem de até 30%, entre a remuneração do servidor
ativo em relação ao servidor inativo, permitiria a administração dos
recursos humanos do serviço público. Para uma mesma disponibilidade de
recursos financeiros, esta diferença permitiria administrar a concessão de
gratificações restritas ao servidor ativo quanto ao desempenho e
representação. Trata-se de uma margem bastante restrita, mas, face à
escassez generalizada de recursos públicos, poderia ser um instrumento de
melhoria da gestão pública, com estímulo ao melhor desempenho do
servidor em atividade; e
11. - em síntese, a proposta submetida à CCJ atingia, de modo
brando, as expectativas de uma parcela mínima dos cidadãos brasileiros,
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enquanto se concentrava na melhoria da gestão das políticas públicas e das
rotinas e práticas da administração pública, em beneficio direto da imensa
maioria dos brasileiros.
A aprovação da Emenda Aditiva, acrescentando o parágrafo
6° ao Art. ll, adia de modo indefinido a aplicação deste dispositivo aos
servidores ativos de elevado nível salarial. A aprovação desta emenda
adia a adoção deste aperfeiçoamento no sistema de aposentadoria e
pensões, que terá impacto na capacidade de investimento dos governos
estaduais e municipais, ao mesmo tempo em que promove maior justiça e
equanimidade na administração dos beneficias previdcnciários do sctor
público.
Cabe enfatizar a manutenção da transferência plena de
qualquer aumento dos rendimentos dos servidores ativos aos servidores
inativos, que era o centro de atenção de todos os Parlamentares, em função
da intenção inicial de promover uma administração mais coerente dos
benefícios previdenciários, evitando-se promover aumento real dos
proventos e pensões, em detrimento do equilíbrio das finanças públicas.
A proposta original era coerente com a prática vigente em
diversos países democráticos do mundo:
- na Espanha, para os servidores públicos de nível
superior, o valor da aposentadoria é limitado ao teto equivalente a US$
2.300 por mês. Para alcançar este beneficio, o servidor precisa contribuir,
no mínimo, 35 anos e, ao se aposentar precisa ter 65 anos de idade;
-na França, os funcionários públicos civis, magistrados
e militares contribuem com 6% de seu salário-base e têm direito à
aposentadoria a partir de 15 anos de serviço. O valor da aposentadoria
plena eqüivale a 75% do último salário-base, desde que o interessado
tenha contribuído durante 37,5 anos e tenha atingido 65 anos;
- na Alemanha, há um sistema previdenciário especial
direcionado a uma categoria profissional com estatuto próprio, que reúne
as carreiras especiais do Estado. É facultado a esses servidores aposentarse com 70% do último salário-base, desde que com 62 anos de idade e 35
anos de c::ontribuição.
O valor do beneficio pode alcançar
aproximadamente US$ 3.500 por mês;
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- na Argentina, nos regimes especiais para os militares,
policiais e funcionários provinciais, o prazo de contribuição é de 30 anos e
o valor máximo do beneficio eqüivale a US$ 3.500 por mês.
Con3tnta-sc a coerência da proposta de gradação na
proporcionalidade entre a remuneração do servidor em atividade e Ôs
proventos quando \!m inatividadc, ao se comparar com a prática vigente
nos países indicados como representativos da experiência intemacional.
Cabe esclarecer que cada ente federativo estabelecerá sua
própria tabela de t.>radação para os salários superiores a RS 1.200 por mês.
No entanto, é possível antecipar que a imensa maioria dos servidores terão
uma diminuta redução ao passarem para a inatividade. Para exemplificar,
cabe indicar que apenas 4,9% dos servidores civis ativos do Poder
Executivo Federal têm remuneração mensal superior a R$ 3.500.
Qualquer escala de redução dos proventos em relação à remuneração, que
venha a ser aprovada no Congresso Nacional, dificilmente penalizará a
estes servidores com remuneração inferior a R$ 3 .500 em proporção
superior a 15 ou 20%. Ou seja, é válido antecipar que apenas uma minoria
bem diminuta de servidores virá a ser atingido em proporção próxima ao
limite de 30% de redução máxima dos proventos em relação à
remuneração.
Ante a relevância da matéria pedimos o apoio dos nobres
colegas para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997

Elcio Alvares
RomeuTuma
João França
João Rocha
Roanldo Cunha Lima
Edison Lobão
Sérgio Machado
Fernando Bezerra
Ney Suassuna
Hugo Napoleão
Regina Assumpçiio
José Eduardo
Nabor Júnior
Coutinho Jorge

Gerson Camata
Renan Calheiros
Carlos Bezerra
José Agripino
OsmarDias
Carlos Wilson
José Roberto Anuda
Jader Barbalho
Gilberto Miranda
Odacir Soares
Bello Parga
Marluce Pinto
José Bíanco
Ramcz Tcbet

RomeroJucá
Emandes Amorim
Onofre Quinan
Jonas Pinheiro
Lucídio Portella
Mauro Miranda
Júlio Campos
Joel de Hollanda
Casildo Maldaner
Otoniel Machado
Waldeck Omelas
Levy Dias
Valnúr Campelo
Carlos Patrocínio
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EMENDA N• 23 - PLEN

,')ê-se a SCb'llinte redação ao artigo 19, da PEC n° 33/96:

Ficam revogados, a partir da publicação desta
~.menaa, todos os dispositivos que estabeleçam requisitos e critérios
•.iifcr?nciados para a concessão de aposentadoria que estejam em
desacordo com o disposto no art. 40, § s•, e no art. 201, § t•."
'i't.rt. 19.

JUSTIFICAÇÃO
A i•;fedida Provisória n° 1.523, em sua décima reedição, modifica as
Leis no g,::!.l2 e n• 8.213, de 199L_quanto à concessão de aposentadorias
especiais. No artigo 11, referida MP revoga as disposições em contrário
ao no'":! paradigma ~::stabelecido para as aposentadorias especiais.

Ao mesmo tempo em que revoga a legislação específica, por
l:ategoria profissional, a MP estabelece a sistemática mediante a qual
garante a todos os segurados do INSS o direito à aposentadoria em
condições especiais, desde que comprovem o exercício de ati,lidades sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade flsica.

Este procedimento já está em vigência plena desde a edição da MP
n° 1.523, em 25 de outubro de 1996. Não obstante, a todos os
trabalhadores que efetivamente trabalham em condições especiais tem sido
concedida aposentadoria especial, sem nenhuma perda de direitos.

A inclusão desde dispositivo na PEC n° 33/96 visa dar consistência
:l pP;pcsta de Reforma da Previdência Social, tomando-a imune a qualquer
!Ilp<c:visto na transformação em lei da MP no 1.523.
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Ante :1 relevància da matéria pedimos o apoio dos nobres colegas
para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, cm 14 de agosto de 1997.
Elcio Alvares
José Eduardo Dutra
Romeu Tuma
Gilberto Miranda
Ramcz Tcbct
Espcridião Arnin
Bernardo Cabral
Júnia Marisc
Ney Suassuna
Jefferson Péres
Lucio Alcântara
Abdia~ Nascimento
Eduardo Suplicy
Marina Silva
Osmar Dias
Adenúr Andrade
Seba~tião Rocha
Jonas Pinheiro
Lauro Campos
Casildo Ma!daner
Ronaldo Cunha Lima
Benedita da Silva
João Rocha
Otoniel Machado
Marluce Pinto
José Alves
Valrnir Campelo
Leomar Quintaniiha
José Serra
Carlos Bezerra

EMENDA No 24- PLEN
Dê-se ao inciso VI do art. 93 da Constituição Federal na forma
proposta no ar. I o do Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, a seguinte redação:

Art. 93 ................................................. .

VI - a aposentadoria dos membros da magistratura c a pensão de
seus dependentes observado no que couber os dispostos nos m1s. 40 c
:2--18.
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Justificativa
Trata,se de pennitir aos membros da magistratura, enquanto
membros de poder, o mesmo tratamento - mutatis mutandts -. que é
dispensado aos demais agentes políticos, no caso os ocupantes de cargos
eletivos.
Evidente que a natureza temporária do cargo eletivo difere da
natureza vitalícia dos cargos da magistratura mas o fato de ambos serem
considerados membros de poder convida o tratamento igualiíárie.
A lei, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, encarregar-se-à de
traçar os limites e as peculiaridades para efeito da aplicação do regime (
geral de previdência do servidor público e de um re~:,rime específico próprio \
à magistratura.
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
Ronaldo Cunha Lima
Bello Parga
José Eduardo Dutra
João França
Flaviano Melo
Júlio Campos
Adernir Andrade
José Agripino
Fernando Bezerra
Benedita da Silva
Onofre Quinan
Renan Calheiros
Carlos Bezerra
Joel de Hollanda
Freitas Neto
Mauro Miranda
Lucídio Portella
Abdias Nascimento
Gerson Camata
Elcio Alvares
Valrnir Carnpelo
Antonio Carlos Valadares
José Bianco
Ernandes Amorim
J únia Marise
Odacir Soares
Marluce Pinto
Coutinho Jorge
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EMENDA No 25 - PLEN
Requeiro, nos termos do Regimento Interno, emenda ao inciso VI,
do art. 93, constante do art. 1° do Substitutivo, a expressão "no que couber",
ficando assim redigido:
·

"Art. 93 ......................................................................................... ..

Sf"US

VI - a aposentadoria dos membros da magistratura, a pensão de
deoendentes observarão o disposto no art. 40, no que couber".
JUSTIFICATIVA
Tratando-se de

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
José lgnácio Pereira
Regina Assumpção
LevyDias
João França
Mauro Miranda
Otoniel Machado
Ramez Tebet
Júlio Campos
Carlos Wilson
Emandes Amorim
José Bianco
José Fogaça
Jonas Pinheiro
Bello Parga
Lucio Alcântara
Jader Barbalho
Ney Suassuna
Jefferson Péres
Fernando Bezerra
Gilvan Borges
Antonio Carlos V aladares
Edison Lobão
Gerson Camata
Coutinho Jorge
Júnia Marise
Eduardo Suplicy
José Eduardo
RomeuTuma

do STF, o acréscimo da
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EMENDA No 26 - PLEN

Inclua-se no art. 1° da Proposta de Emenda à Constituição
n• 33, de 1996, a seguinte disposição:

"Art. 100............................................................................. .

§ 3" O disposto no caput deste artigo, relativamente à
expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas
em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal
deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado."

JUSTIFICAÇÃO
O precatório é, segundo se alega, um instrumento de "defesa" dos interesses do
Estado, prevenindo o risco de ser gerada, para o ente público, urna obrigação de
pagamento sem previsão orçamentária.
Defende-se o Estado das ameaças de quem? Defende-se contra quem?
Na reatktaae, a "defesa" é contra o cidadão brasileiro.
O precatório é o instrumento pelo qual o Poder Judiciário comunica ao Poder
Executivo que o erário público deve pagar a alguém uma determinada quantia. Ora,
para que esse alguém - o cidadão - obtenha da justiça essa ordem dirigida ao Estado,
precisa em primeiro lugar, ser titular de um crédito legitimo Uá que a sua legitimidade
terminou sendo reconhecida pela Justiça). Em segundo lugar, que tenha esgotado as
tentativas de receber o pagamento a que tem direito Uá que foi obrigado a recorrer à
Justiça, o que significa que o pagamento, pela via administrativa, lhe foi negado) e,
finalmente, que tenha percorrido toda a "via crucis" das demandas judiciais.
Quando tudo isso se completa e o Estado esgota lodo o seu arsenal de protelações e
manobras, sempre alguns anos depois do inicio da postulação por parte do cidadão,
confirma-se judicialmente o direito à percepção do crédito reclamado.
O que acontece então? O Estado não paga, apesar da ordem. O pretexto é a
inexist§ncia de previsão orçamentária. Como o Estado não pode realizar despesas que
não estejam previstas no Orçamento, simplesmente anotará a obrigação, para incluir
na previsão de despesas do Orçamento do ano seguinte. No ano seguinte, certamente
essa será uma das primeiras despesas a ser excluída da execução orçamentária.
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Contra essa violência, o cidadão nada pode fazer, pois a cobertura constitue "1al ao
precatório o impede de rebelar-se contra mais essa manobra, que, embor& .·ja um
desrespeito à sua cidadania, infelizmente está consagrada pela "Constituição ,.;idadã'.
Mais do que isso, a Constituição ainda ampliou a burla, quando permitiu (art. 33 das
Disposições Transitórias) o pagamento em oito anos dos precatórios pendentes de
pagamento na data da sua promulgação.
Esse abominável instrumento de agressão à cidadania, incompatível com o Estado
moderno que se pretende criar, não protege o Estado, como ente social, criado pela
sociedade e seu serviço; não "defende" o Estado, que não precisa, não pode e não
deve defender-se dos cidadãos, ou seja, de si próprio. É, isto sim, um instrumento de
defesa dos interesse do estamento burocrático, fortalecendo-o ainda mais na sua
relação com o cidadão, no seu antagonismo a ele. Este é um dos frutos da cultura da
nossa burocracia que, florescendo no cenário geral de atraso administrativo e político
do nosso pais, amadureceu e se consolidou no período autoritário, cuja arrogância e
prepotência incorporou e potencializou com grande entusiasmo.
Na realidade, nem mesmo aquela alegação usual da inexistência de cobertura
orçamentária consegue sustentar-se. A simples inclusão no Orçamente de uma
dotação genérica destinada a atender ao 'pagamento de obrigações decorrentes r!0
decisões judiciais", evidentemente, resolveria esse problema.
Para poder fazer-se respeitar pelo Estado, portanto. o cidadão brasileiro.tem•.::n lor.go
caminho a percorrer, uma longa luta pela frente.
Aqui e ali, algumas iniciativas muito tímidas têm ocorrido favorecendo o cidadão, na
sua desigual e desequilibrada relação com o Estado. A Lei de Beneficias da
Previdência Social (Lei 8.213/91 ), por exemplo, previa, em seu art. 128, o pagamento.
independente de precatório, dos créditos contra a Fazenda Pública, com sentença
transitada em julgado, de valor, àquela época, não superior a Cr$ 1.000.000,00 (hum
milhão de cruzeiros), valor esse alterado para R$ 4.988,57 (quatro mil, novecentos e
oitenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos) pela Lei na 9.032, de 28.04.95.
Na medida em que contrariava o art. 100 da Carta Magna, essa disposição foi tornada
insubsistente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o que será eliminado se
aprovada esta proposição.
Além do lado odioso do uso do precatório contra o cidadão, o próprio interesse do
Estado recomenda que sejam enGontradas formas de redução do número de
processos judiciais, impondo a permanente e onerosa ampliação tanto das estruturas
do próprio Poder Judiciário, quanto dos quadros de procuradores e advogados do
Poder Executivo.
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A Medida Provisória n• 1.561-1, reeditada pela quinta vez em 16 de maio de 1997,
aponta nessa direção. De fato, em seu art. 1° e parágrafos, autoriza a transação
judicial, pelo Advogado-Geral da União, a fim de evitar os litígios de valor até R$
10.000,00 (dez mil reais).
Portanto, já que a proposição aqui discutida contribuirá para reduzir o número de
demandas judiciais
relação a créditos alimentlcios e créditos de pequeno valor, tem
efeitos compaUvels com a Medida Provisória.
Assim sendo, se aprovada, a emenda ora proposta eliminará a restrição constitucional
que retirou eficâcia ao art. 128 da Lei n• 8.213191, e será um pequeno passo na direção
do favorecimento aos interesses do cidadão, sem ferir os do Estado.
A medida não cria despesas novas de nenhuma espécie para o erário. Apenas permite
o pagamento, independente de precatório, de obrigações relativas a créditos de
natureza alimenllcia ou de pequeno valor, decorrentes de sentenças judiciais
transitadas em julgado, que são obrigações, portanto, liquidas e certas do Estado que
não decorrem desta iniciativa.

em

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
Carlos Wilson
Sérgio Machado
Coutinho Jorge
Teotônio Vilelea Filho
João França
Emília Fernandes
Regina Assumpção
Gilvan Borges
Elcio Alvares
Osmar Dias
Sebastião Rocha
Eduardo Suplicy
Lauro Campos
Nabor Júnior
José Agripino
Jonas Pinheiro
Júnia Marise
Flaviano Melo
Casildo Maldancr
Jader Barbalho
Roberto Freire
Lucfdio Portella
Antonio Carlos Valadares
Marina Silva
Benedita da Silva
RenanCalheiros
Ramez Tebet
JoséBianco
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EMENDA No 27 - PLEN
Altere-se a redação daaa ao§ 3° do art. 201 pelo art: .,..,:

'§ 3" Todos os salários de contribuição considerados para o
cálculo de benefício serão corrigidos monetariamente e serao
incorporados ao salário, para efeito de contribuição e
repercussão em beneficio, todos os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, na forma da lei. •
~USTIFICAÇÃO

A presente emenda visa garantir que o cálculo dos
benefícios não apenas seja feito com base em valores atualizados,
como também sejam considerados para tanto totas as parcelas
habituais, como prevêem os atuais §§ 3° e 4° do art. 201.
Sala das Sessões, em 14 de agosto de IW7.
José Eduardo Dutra
Leomar Quintanilba
Otoniel Machado
Elcio Alvares
Ronaldo Cunha Lima
Carlos Bezerra
José Alves
Jonas Pinheiro
RomcuTuma
João Rocha
Espcridião Amin
Bernardo Cabral
Casildo Maldancr
Ademir Andrade
Bencdita da Si! va
Ney Suassuna
José Serra
Gilberto Miranda
Jefferson Péres
Júnia Marise
Lauro Campos
Marluce Pinto
Lucio Alcântara
OsmarDias
Scba,;tião Rocha
Valmir Campelo
Abdias Nascimento
Eduardo Suplícy
Marina Silva
Rarncz Tebet
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EMENDA No 28 • PLEN

Inclua-se, no inciso II do § 7° do Art. 201, referenciado no art.
I o do texto do Relator, após a expressão " produtor rural ", os . seguintes
termos:
" o meeiro, o parceiro , o arrendatário, "
passando o texto a ter a seguinte redação:
" 201 ·············································································
§ 70 .......................................................................... .
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para
os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas
atividades em regime exclusivo de economia familiar, neste incluídos o
produtor rural, o meeiro, o parceiro, o arrendatário, o garimpeiro e o
pescador artesanal."

JUSTIFICAÇÃO
Ent~n_demos que se faz necessária a apresentação da presente
emenda de Plenano para restabelecer a coerência com o que estatui o S R0

Com ef..:tto, alí se diz que " .. .o produtor, o parceiro. o meeiro
e o arrcndatáno rurars e -O- pescador artesanal, bem como os respectivos
cônJuges (.....................) contribuirão para a seguridade social
(. .............. ..... .) e farão jus aos he.netlcio.s nos termos da lei..
Todavia, quando no inciso II do § 7o do art. 201 são
estabelecidas condições para o auferimento do benefício da aposentadoria,
assegurado no § 7°, simplesmente foram esquecidos o parceiro, o meeiro e
o arrendatário.
Em que pese o próprio texto constitucional atual ter incorrid0
nessa mesma falha (cotejar os textos do art. 195, § go e do art. 201, inciso I)
estamos absolutamente convencidos da necessidade e da justiça dessa
correção nesta oportunidade, uma vez que não faz sentido essa exclusão, por
absoluta incoerência.
Esta a razão pela qual apelo ao nobre Relator e ao Plenário do
Senado, em última instância, para que se faça justiça ao meeiro, aos
parceiros e aos arrendatários do todo o País.
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Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
Esperidião Amin
Emandes Amorim
Levy Dias
Ney Suassuna
Regina Assumpção
Sebastião Rocha
Freitas Neto
Júnia Marise
JoséBianco
João França
Casildo Maldaner
Odacir Soares
João Rocha
Marluce Pinto
José Eduardo Outra
Marina Silva
Coutinho Jorge
Rom:u Turna
Ram:zTebet
Jonas Pinheiro
Lucídio Porteila
Júlio Campos
Carlos Bezerra
Leomar Quintanilha
Bello Parga
Onofre Quinan
Mauro Miranda
Renan Calheiros
Teotônio Vilela Filho
Gilberto Miranda
Joel de Hollanda
José Fogaça
Emilia Fernandes .

EMENDA No 29- PLEN

Acrescente-se o seguinte § li ao art. 201, referenciado no art. 1o do
Substitutivo do Senado:
"Art.201
§' 11 . Será consuh!Fãdo como trabalhador
mral em regime de economia familiar, para efeito do
disposto no inciso II do § JO deste artigo, o produtor
rural, o meeiro. o parceiro e o arrendatário que possua
até dois empregados, ainda que em caráter
pennanente."
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JUSTIFICAÇÃO
E muito importante, imperioso mesmo, que essa conceituação
de trabalhador rural seja estabelecida de maneira clara e definitiva, também
para o meeiro, o parceiro e o arrendatário, quando mais não seja, por uma
questão de eqüidade e, em assim o fazendo, entendemos que estará o
Senado da República assegurando tranqüilidade - e por que não dizer? segurança a esse importantíssimo e numeroso segmento de nossa economia.
O PPB estabeleceu como condição para dar seu apoio à _PEC
33/96 os pontos que estão assinalados 1Ú1 NOTA a segl.tlr transcrita.
,....

"Especificamente, ntL caso da Previdência
social, os Deputados do PPB e do PL somente deram seu
voto favorável à aprovação do parecer do Relator, após
terem conseguido introduzir no texto constituCional 04
(quatro) importantes conquistas, a segp.ir nominadas:
I. ficou asseguraiiõ o direito de
aposentadoria aos traballladores rurais com 05 (cinco)
anos a menos de serviço do que o trabalhador urbano,
tanto para homens como para mulheres. Da mesma
forma o trabalhador rural que trabalhe no tradicional
sistema de economia doméstica e que tenlla até 02 (dois)
empregados, terá direito a ser aposentado, pois· não se
configurará como empregador ruraL
2. garantia de que o servidor público
aposentado sempre receberá o mesmo aumento salarial
que for concedido ao servidor na ativa. Com este
dispositivo fica sacramentado o salutar e socialmente
justo princípio da paridade.
J. os deputados do PJ'IJ e do PL, atua1Ulo
em conjunto, conseguiram assegurar a manuteução dos.
cltanuu/m; direitos adquiridos dos servidores públicos e de
todos os apo~·entados e pensionistas do Sistema Geral da
Previdência Social. A dúvida até e filão existente e que era
motivo de infindáveis controvérsias e discussões ficou
plenamellle dissipada pela clareza do novo tex:to
constitucional.
4. igualmellle, graças à luta dos nossos
.·.·:· ·, ·:dasfrJi incluída no Relatório do parecer do Relator
düposirivo absolutamente transparente e claro que
assegura u todos os segurados da Previdência Social e
.l"l.!rl'idores púhlicos, terão os 11U!SI~Ws direitos adquiridos
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garantidos, mesmo que ai11da ve11ltam a obtê-los 110s
próximos 02 (dois) Ullos, valeudo também o mesmo
pri11cípio para a apose11tadoria proporciouaL "
Com estas infonnações estamos convencidosde que a presente
Emenda haverá de ser acolhida pelos eminentes pares, sobretudo pelo nobre
Relator Senador Beni Veras.
Sala das Sessões, cm 14 de agosto de 1997.
Esperidião Arnin
Ernandes Amorim
Levy Dias
Ney Suassuna
Regina Assumpção
Sebastião Rocha
Freitas Neto
Júnia Marise
José Bianco
João França
Casildo Ma!daner
Odacir Soares
João Rocha
Marluce Pinto
José Eduardo Dutra
Marina Silva
Coutinho Jorge
Romeu Tuma
Rarnez Tebet
Jonas Pinheiro
Lucídio Portella
Júlio Campos
Carlos Bezerra
Leomar Quintanilha
Bello Parga
Onofre Quinan
Mauro Miranda
Renan Calheiros
Teotónio Vilela Filho
Gilberto Miranda
Joel de Hollanda
José Fogaça
Emília Fernandes

EMENDA No 30- PLEN
Acrescente-se à emenda substítutJva. onde couber. o segumtc
arttgo:
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"Art.
Até a entrada em vigor da lei complementar a que
se refere o § lo do art. 20 l, fica assegurada a concessão de aposentadoria
especial, ou pensão por morte que dela resulte ou a que teria direito o
segurado na data de seu falecimento, nas condições previstas na legislação
vigente à data da publicação desta Emenda."

JUSTIFICAÇÃO

Somos motivados a apresentar a presente emenda pela
constatação de que, em face de nossas ponderações -- e acatamento pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -- quanto a necessidade de
retirada do antigo art. 19 do substitutivo, sobreveio questão relevante
quanto à matéria que fora objeto de discussão.
Vale recordar que o antigo art. 19 dispunha sobre a imediata
revogação de toda a legislação relativa a aposentadorias especiais com a
promulgação dessa Emenda ConstitucionaL Ora, isso levaria a indesejável
vacatio legis, na medida em que a nova regulamentação das
aposentadorias especiais deverá ser objeto de futura lei complementar,
argumento que foi devidamente acatado pela CCJ.
Entretanto, o simples fato de tal dispositivo· ter sido
expungido, não resolve o problema por completo. É que, a luz dos
principws concernentes à eficácia e aplicabilidade das normas
constitucionais, toda a legislação que diga respeito às aposentadorias
especiais -- sejam leis esparsas ou o próprio Regime de Benefícios da
Previdência Social (lei ordinária) -poderia ser -entendida como
tacitamente revogada por incompatibilidade vertical com.:A norma
luerarqlllcamente supenor 1de .:statma constitucional). Isso sena
inadmissível, que pelo ângulo técmco. quanto à intcrtcmporalidadc das
leis, quer pelo lado da necessidade de preservação de direitos, quer por
absoluta mconveniência política que a lacuna da lei acarretaria.
Assim, é preciso que se afirme:
a) que o § Io do art. 20 I é nonna de eficácia limitada, e não
norma autoaplicável, a qual somente poderá ser considerada em sua
plenitude. para efeito de eficácia e aplicação, quando da devida edição da
necessária lei complementar a que se reporta:
b) que, em conseqüência do disposto na alínea anterior, toda a
legislação infraconstitucional relativa a aposentadorias especiais, estará
automaticamente recepcionada pelo novo rcgramento constituciOnal c terá
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uma sobrevida até que a mcorporação no ordenamento jwidica da aluclida
lei complementar.
Pelos argumentos expostos e pela gravidade do problema
apontado, confiamos plenamente no acolhimento desta emenda.
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
José Eduardo Dutra
Leomar Quintanilha
Otoniel Machado
Elcio Alvares
Ronaldo Cunha Lima
Carlos Bezerra
José Alves
Jonas Pinheiro
RomeuTuma
João Rocha
Esperidião Arnin
Bernardo Cabral
Casildo Maldaner
Ademir Andrade
Benedita da Silva
Ney Suassuna
José Serra
Gilberto Miranda
Jefferson Péres
Júnia Marise
Lauro Campos
Marluce Pinto
Lucio Alcântara
OsmarDias
Sebastião Rocha
Valmir Campelo
Abdias Nascimento
Eduardo Suplicy
Marina Silva
Ramez Tebet

EMENDA No 31 - PLEN
Substitua-se o .1' 7" do Art. 37, constante do a11. I" do Substitutivo
da I'EC n' 33/96, nos scgumtcs tcnnos:

",.trt. 37 ····································~---.-·--···· .. ···-~- ............'"'...,.,~....~~---·---§ 7• ,;_- permitida me o limite fixado uo Art 3 7 Inciso XI "
percepção simultânea de prol'l'lltos de aposl'utadoria decorrl'lltes do ArL 40
ou do Art. 42 corn reuullll'ruçãu de carf.fO, emprego 011 jiu1ção pUblica,
illciusil'e as cargos cu1 cowissüu tiec/armlos cm lei tic livre tunneação e
t..'XOilt!ruçtio."
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JUSTIFICAÇÃO

Essa emenda posstbilita a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria com remuneração de cargos, função pública ou emprego, desde
que observado o limite.
.
Uma vez que o Substitutivo estabelece no Art. 40 § i 2", o liluile
para a soma de percepção de proventos, não há porque não estender o direito à
somatória de provento e remuneração, observado o li.núte fixado em lei.
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
Sebastiçao ·Rocha
Abdias Nascimento
J únia Marise
Eduardo Suplicy
Ademir Andrade
José Eduardo Dutra
Lauro Campos
Marina Silva
João Rocha
Jonas Pinheiro
Benedita da Silva
Vairnir Carnpelo
Leomar Quintanilha
José Alves
Regina Assumpção
Jefferson Péres
Gilvan Borges
Hugo Napoleão
João França
Júlio Campos
Carlos Bezerra
Bello Parga
Lucídio Portella
Freitas Neto
RomeuTuma
Ney Suassuna
Ronaldo Cunha Lima
Carlos Patrocínio

EMENDA No 32- PLEN
Dê-se ao § 4° do Art. 40, constante do art. 1o do Substitutivo da
PEC 11° 33/96, a seguinte rcdação:
"Art.. 40...................................................................................... .
§ 4• Os proventos de aposelltadoria, por ocasião de sua concessão

serão calculados com base na totalidade da remuneração do servidor rw
cargo ejetivo em que se der a aposemadoria e na forma da lei."
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JUSTIFICAÇÃO

Essa emenda se faz mister em defesa da real paridade entre os
servidores ativos e os inativos.
A diminuição nos proventos em relação à remuneração do cargo face
à superação de um limite reflete total disparidade, pois o servidor inat! vo
poderá perceber até 30%a menos do que o ativo.
Ademais não se pode diferenciar servidores que contribuíram durante
toda a atividade para a Previdência, condenando-lhes a uma drástica
diminuição do poder aquisitivo quando de sua aposentadoria.
O próprio relator no § 5° do mesmo artigo vetou expressamente a
adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria.
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
Sebastiçao Rocha
Abdia~ Nascimento
Júnia Marise
Eduardo Suplicy
Ademir Andrade
José Eduardo Outra
Lauro Campos
Marina Silva
João Rocha
1o nas Pinheiro
Benedita da Silva
Valrnir Campelo
Leomar Quintanilha
José Alves
Regina Assumpção
Jefferson Péres
Gilvan Borges
Hugo Napoleão
João França
Júlio Campos
Carlos Bezerra
Bello Parga
Lucídio Portella
Freitas Neto
Romeu Tuma
Ney Suassuna
Ronaldo Cunha Lima
Carlos Patrocínio

623

624

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto 1997

EMENDA No 33 - PLEN
Dê-se ao § 6° do Art. 40, constante do art. lo do Substitutivo da
PEC 11° 33/96, a seguinte redação:

"Art. 40...................................................................................... .
§ 6" Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto 110 § 2" III, "a", para o
professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação ilrjantii, llO ensino fundamental, médio
e superior. "
JUSTIFICAÇÃO
Essa emenda pretende manter também para os professores de nível
superior a aposentadoria especial, ou seja, a redução em 5 anos dos critérios de
idade e de tempo de contribuição, dando-lhes tratamento isonômico com os
demais professores.
Justifica-se tal assertiva pelo fato de ter o professor universitário as
mesmas tarefas e obrigações do professor dos outros níveis de ensino,
agravado pela exigência de quafificação a nível de pós-graduação, necessária,
não só para habilitar-se, bem como para o efetivo exercício das funçõ~~ de
magistério superior.

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
Júnia Marise
Sebastiçao Rocha
Abdias Nascimento
Eduardo Suplicy
Ademir Andrade
José Eduardo Outra
Lauro Campos
Marina Silva
João Rocha
Jonas Pinheiro

Benedita da Silva
Valmir Campelo
Leomar Quintanilha
José Alves
Regina Assumpção
Jefferson Pércs
Gilvan Borges
Hugo Napoleão
João França

Júlio Campos
Carlos Bezerra
Bello Parga
Lucídio Porte lia
Freitas Neto
RomeuTuma
Ney Suassuna
Ronaldo Cunha Lima
Carlos Patrocínio

EMENDA No 34- PLEN
Dê-se ao § 8" do Art. 20 I, constante do art. I• do Substitutivo da
PEC n• 33/96, a seguinte redação:
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"Art. 20/...........................................................-·-············-············
§ s· ~Js requisito~ de idade e de tempo de contribuição saão
reduzidos em cinco a11os, em relação ao disposto 110 inciso I do parágrafo
anterior, para o professor que compro>•e exclusivamente tempo de efetivo
exercício das ftmções de magistério 11a educação ilifautil, uo eusiuo
fim da mental, médio e superior. "

JUSTIFICAÇÃO
Essa emenda pretende manter tam~é!ll para os professores de túvel
saperior a aposentadoria especial, ou seja, a red'ução em 5 anos dos critérios de
idade e de tempo de contribuição, dando-lhes tratamento isonômico com os
demais professores.
Justifica-se tal assertiva pelo falo de ter o professor universitário as
mesmas tarefas e obrigações do J>rofessor dos outros rúveis de ensino,
agravado pela exigência de qualificação a rúvel de pós-graduação, necessária,
não só para habilitar-se, bem como para o efetivo exercício das fw1ções de
magistério superior.

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1997.
J únia Marise
Sebasüçao Rocha
Abdias Nascimento
Eduardo Suplicy
Ademir Andrade
José Eduardo Outra
Lauro Campos
Marina Silva
João ~QCb&Jonas Pinheiro
Bencdita da Silva
Valmir Campdo
Leomar Quintanilha
José Alves
Regina Assumpção
Jefferson Pércs
Gilvan Borges
Hugo Napoleao
João França
Júlio Campos
Carlos Bezerra
BeiJo Parga
Lucídio Portclla
Freitas Neto
RomeuTuma
Ney Suassuna
Ronaldo Cunha Lima
Carlos Patrocínio

625

626

ANAJS DO SENADQ FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
- Discussão, em conjunto, do projeto e das emen·
das.
O SR. ESPERIOIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião
Amin para uma comunicação inadiável.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pedi a
palavra, na forma regimental, para uma comunicação inadiável, a propósito desta matéria. Peço, neste
momento, para registrar, em primeiro lugar, o meu
absoluto respeito aos dois articulistas que veicularam comentário a propósito de uma emenda que
ofereci e que foi acolhida pelo relator, caso contrário
não tram1taria; foi acolhida pelo Plenário e integra
agora um substitutivo do Senado.
O meu respeito é quanto à Jornalista Cristiana
Lobo. com os seus colaboradores e de maneira muito espectai à Jornalista Rosa Costa que, em matéria
veiculada pelo Jornal O Estado de S.Paulo, ambas
as colunas, atribuem à emenda de minha autoria,
por reverso, o escopo de criar marajás, posto que a
manchete. a chamada da matéria do Jornal O Estado cM S.Paulo diz: "Governo tenta derrubar privilégio de marajás." Logo, se a emenda é de minha autona e o Governo pretende derrubar privilégio de
mara]às. e porque eu estaria tentando criar algum.
Para resumir. a proposta que apresentei - foi
aprovada e vou defender - cria apenas um parâmetro, que é inafastável.
A emenda de minha autoria diz:
Para efeitos do cálculo dos proventos
de aposentadoria previstos no caput deste
artigo, a lei a que se refere o § 4° do art. 40,
ao estabelecer a gradualidade prevista no
seu inciso 11, considerará a proporcionalidade de remuneração percebida pelo servidor
e o tempo de serviço prestado à data da
promulgação desta emenda.
Ou seja, a lei complementar que regulará _a
questão do redutor de 30% nas futuras aposentadorias superiores a R$ 1.200,00 - essa lei não foi proposta por mim; ê proposta pelo substitutivo qi.Je ·a nobre Senador Beni Veras concedeu - terá que ser
aprec1ada pelo Congresso Nacional. E é absolutamente impossível, a meu ver, que essa lei não considere o tempo de serviço; a remuneração é óbvia,
mas o tempo de serviço que a pessoa tenha quando
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vier a se aposentar terá que ser considerado. Isso é
inafastável.
Se uma lei que regule um futuro redutor de
aposentadoria não levar em conta o tempo de serviço diferenciado das pessoas, estará apenas sendo
inconstitucional, ou seja, não valerá nada. Por quê?
Imaginemos, para concluir: o cidadão "A" tem 5
anos de serviço e terá que trabalhar e contribuir durante 35; o cidadão "8" tem 30 anos de serviço e
terá que trabalhar mais 5 anos para consolidar o seu
direito à aposentadoria. Não lhes dar tratamento
equânime à vista do tempo e serviço já somado, é
trilhar a inconstitucionalidade.
Não fui eu quem criou a lei, não propus a sua
criação e não tentei alterar o redutor, posto que já
estava aprovado; sobre ele não vou comentar, não
direi se é justo ou injusto, para não me alongar. Mas,
se está aprovado um redutor e se ele será objeto de
uma lei, não incluir nessa lei complementar a consideração do tempo de serviço, seria um absurdo.
Faço este comentário, Sr. Presidente, s,~s e
Srs. Senadores, pelo profundo respeito, amizade e
apreço pessoal que tenho ao Senador Beni Veras,
idem em relação ao Líder do Governo, Senador Elcio Alvares, até porque ê atribuída a S. Ex' a seguinte frase - escrita pela Jornalista Rosa Costa, a Rosinha, daí o meu respeito dobrado: - • A Emenda do
Amin desfaz o substitutivo do Relator Beni Veras•.
A minha emenda não refaz nem desfaz, apenas lembra e obriga que se considere uma variável
inafastável, repito: o tempo de serviço na lei que estabelecerá as condições de aplicação do redutor.
Vou defender a minha emenda, estou convencido de que ela é justa e boa para a Previdência Social, porque ~ enxurrada de aposentadorias que estão ocorrendo, inclusive na Universidade Federal,
cujo Corpo Docente eu integro, é decorrência do
medo do desconhecido, do pavor do desconhecido.
Se o trabalhador souber que seu tempo de serviço
vai ser respeitado. acho que terá menos pavor e poderá tomar uma decisão mais racional.
Sr. PresidEm!'ª-•- Sr"~ e Srs.. Senadores, era o
esclarecimento que eug()stariade prestar.
o SR.-PRESIPEtfl'E_(~oniQÇ~_MªQalhães)
-Continua em discussão a proposta e as emendas.
Com a palavra o Senador Jo:;é Eduardo Outra.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (PT-BLOCOSE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. ·Senadores. v1mos declaraçóes,
na imprensa e até aqui no Senado, do Senador Beni
Veras. Relator da matéria. em que diz que, possivelmente daqui a cinco anos, teremos que nos debru-
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çar novamente sobre a questão da Previdência. Não
estamos fazendo uma reforma da Previdência, estamos fazendo um ajuste. E ai nós nos perguntamos:
por que estamos gastando tanta energia e tanto tempo para aprovarmos um ajuste na Previdência Social? Por que não nos dispomos a fazer, sim, uma
reforma na Previdência Social que viabilize seus problemas de caixa e dê tratamento igualitário para todos os brasileiros? Por que lembrar de todas as exposições de motivo do Governo Federal que, ao encaminhar o seu Projeto de Reforma, coloca como
um dos ~ontos fundamentais que o atual sistema
previdenciário brasileiro é repleto de privilégios e
que não dá tratamento igualitário a todos nós? Então, por que não nos dispomos a fazer a reforma?
Nós, do Partido dos Trabalhadores e possivelmente do Bloco da Oposição, vamos encaminhar o
voto contrário ao substitutivo do Senador Beni Veras, embora reconheçamos que existem alguns
avanços, que houve debates, que houve um processo de negociação e que houve uma situação, no
caso da reforma previdenciária, pelo menos, inédita
nos últimos dois anos, porque na primeira emenda
constitucional houve um processo de negociação.
Agora, é lógico que isso aconteceu porque ao Governo interessava modificar a emenda, ele não gostou do que saiu da Cãmara. Então, como interessava ao Governo moditicar a emenda isso implicou,
necessanamente, em que a emenda voltasse à Cãmara dos Deputados. Assrm, possibilitou-se a introdução de alguns temas que consideramos relevantes.
Foi extremamente importante a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania ter aprovado, por
unanimidade, a· emenda que estabelece um teto
para o acúmulo de aposentadorias, de forma que
ninguém poderá, nem mesmo os Parlamentares,
acumular vencimentos com proventos de aposentadorias superiores ao teta que será definido na reforma administrativa, que nós inclusive defencemos
que esse teta seja o do salário do Presidente da República, e nâo os R$12.700,00 como está sendo falado.
Mas, rndependentemente de quanto será o
teto, acreditamos que é profundamente salutar que
esta Casa, ou melhor, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadanra - espero que não haja nenhum
destaque supressivo dessa emenda no plenário- tenha aprovado um teto para os acúmulos de aposentadonas.
Mas vamos votar contra o substitutivo até para
atender ao desafio que nos foi feito pelo Ministro
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Reinhold Stephanes na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em uma audiência pública,
quando nós propusemos o Sistema Único da Previdência, que incluiria todos os brasileiros - militares,
civis, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa
privada, Parlamentares -. até um teta de possivelmente 10 salários mínimos, e, a partir daí, quem quisesse ou quem pudesse iria para a previdência complementar, o Ministro disse que nós propusemos
esse Regime Único mas que nem o PT votaria a tavor.
Como esse Regime Único está aqui no Senado, sob proposta subscrita pelo Senador Roberto
Freire, queremos aprovar o Regime Único. Como a
única forma de votar a emenda do Senador Roberto
Freire é derrubando o substitutivo, vamos votar contra o substitutivo.
Embora reconheçamos alguns avanços no
substitutivo, queremos levantar um aspecto que consideramos o principal - os membros da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania devem se lemorar
- e que está escrito no livro de campanha do então
candidato Fernando Henrique Cardoso, o qual fiz
questão de ler na CCJ. Quando a matéria vier ao
plenário eu o trarei outra vez - espero que, mais
uma vez, não peguem o livro e façam dedicatórias,
falsiticando a assinatura do P,residente da República,
_porque senão vai me causar mais problemas com a
biblioteca do Senado, porque, como já disse, aquele
livro é propriedade do Senado Federal.
_ _ _Qual é o ponto que consideramos fundamental? É perfeitamente justo e razoável que se introduza um princípio de idade mínima para que brasileiros
possam se aposentar, até> para evitar absurdos
como, por exemplo, o do Ministro da Previdência,
que pôde se aposentar com quarenta e poucos anos
de idade. Mas se é perfeitamente justo estabelecer
isso, nós não podemos desconsiderar que, em função da profunda desigualdade de distribuição de
renda no nosso País, existe um número muito grande de brasileiros que ingressa no mercado de trabalho muito mais cedo.
Ora, mesmo tendo sido aprovada uma emenda
de minha autoria aumentando a idade mínima para
ingresso no mercado de trabalho com 16 anos. salvo
na condição de aprendiz, com 14 anos, ao estabelecermos QUE! Jodos a_qujlles que ingressarem a partir
da prÓmulgação da emenda da Previdência, o brasileiro vai ter que ter 35 anos, no mínimo, e 60 anos
de idade para se aposentar.
Ora, para a classe média alta, que de um modo
geral entra no mercado de trabalho aos 23, 24 ou 25
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anos de idade. somanoo-se os 25 anos de it!aa"'
com os 35 anos de contribuição dá 60 anos. Então,
está mais ou menos justo. Agora, o jovem que entra
no mercado de trabalho aos 16 anos de idade- ~en
siderando inclusive que esses setores são os que
têm a renda mais baixa - ao se aposentar apenas
aos 60 anos de idade, essa pessoa vai contribuir durante 44 anos para a Previdência Social, enquanto
aquele oue entra no mercado de trabalho aos 25
anos vai contribuir durante 35 anos.
Então, como eu já disse na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, são duas as altematjvas que vão acontecer a partir da aprovação deossa
emenda: ou haverá uma sonegação e um incentivo à
informalidade do trabalho para aqueles que entram
aos 16 anos até completarem 25 anos- não vai fa!tar empregador que proponha ao trabalhador: "Clhn.
vamos fazer um acordo: você nã.o contnbui e nem
eu, porque esses nove anos que você vai contribuir
não vão adiantar nada, porque só vai começar a
contagem para a sua aposentadoria aos 25 anos de
idade, porque você só pode se aposentar aos 60
anos" - nove anos que o trabalhador vai estar no
mercado informal e não contribuindo para a Previdência, e conseqüentemente o empregador também
não vai estar contribuindo; ou a outra alternativa,
que é igualmente perversa: esse trabalhador, que
ganha menos, vai, durante nove anos, estar contribuindo para que outros possam se aposentar.
Qual é a forma de se corrigir essa distorção? E
uma emenda que apresentamos na Comissão e que
reapresentamos em plenário, que é estabelecer na
Constituição que a renda será também um fator para
determinar a idade mínima e o tempo de contribuição, de forma que o trabalhador de renda mais baixa
poderá aposentar-se com uma idade menor e também com um menor tempo de contribuição.
Isso é justo, não só em função daquele argumento que já apresentei, como também pelo fato de
que, de um modo geral, o trabalhador de menor renda está sujeito a condições de trabalho muito piores,
inclusive tem uma expectativa de vida menor do que
aquele de maior renda. Estamos colocando que-a lei
levará isso em consideração.
O Senador Beni Veras, Relator, disse que é
uma questão de difícil regulamentação.
Ora, o próprio Relator já introduziu o fator renda para definir a paridade do servidor público, dizendo que a lei vai estabelecer como será essa paridade. Sa a lei vai poder levar em consideração a renda
para estabelecer a paridade do servidor público. a lei
também pode levar em consideração a renda para
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.;,stdbet,;(:er a tdade mínima e o_tempo de contribuicão.
Portanto. Sr.__ PrP.si<!ente, S~s e Srs. Senadores, esté'. é a nossa emenda principal. Ap~sentamos
~ele ou oito emendas, se n?.o me engano, mas essa
é a que consideré'.mos fundamental para dar-se um
pouco de eqüidade a essa questão da Previdência,
já -:;tm, como estamos vendo, infelizmente, a maioria
do Governo não tem coragem de assumir o Sistema
t.Jmc;()._ctue _!l!;Sª'- ~im da.ria_ tratamento igualitário a
todos os brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDEHTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra. ao Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO f..LVARES (PFL-ES. Para discu~:r. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Senadores, ouvi com muita atenção as palavras
do Senador Esperidião Amin, no debate da matéria
que está na Ordem do Dia.
Gostaria de fazer um registro, a bem da verdade e para colocar os fatos dentro da medida exala.
Ontem, tive oportunidade, perante vários colegas, de
colher assinaturas para uma emenda supressiva,
exatamente visando profligar com a emenda do Senador Esperidião Amin. Em. nenhum momento - isso
é importante assinalar - a Uderança do Governo
teve qualquer dÚvida sobre o alcance e a serenidade
da emenda do Senador Esperidião Amin.
Quanto ao comentário que se encontra hoje
em O Estado de S. Paulo, quero registrar também
uma homenagem, que acho que é de todos os colegas, porque na jornalista Rosa Costa vemos uma
profissional exemplar, sempre dedicada ao respeito
exato da verdade. Ela deu uma interpretação jornalística, evidentemente, que fiCOU a critério dela, pode
não ser o entendimento nosso, ontem, quando reco.lhemos as assinaturas. Para que tudo fiCasse bastante esclarecido, em apreço ao debate da emenda,
ttve a oportunidade de juntar ao nosso pedido uma
justificação; nela, fazemos um histórico claro das razões que levaram o Senador Beni Veras a apresentar o seu substitutivo. Diga-se de passagem, houve
até urn debate entre os Senadores que dão sustentação ao Governo, com o Presidente da República,
onde houve um acordo.
Tomei conhecimento agora, através do Senador Espendião Amin, também do artigo da jornalista
Cristiana Lobo. São duas profissionais exemplares,
da mais alta qualidade e do mais alto conceito pe-
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rante nós. Nas colocações feitas, está embutida, evidentemente, uma interpretação jornalística.
Mas, a liderança do Governo - e já tive oportunidade de conversar com o Senador Esperidião Amin
sobre isso - tem que se empenhar, inclusive por intermédio do Ministro Reinhold Stephanes, em dar prosseguimento ao debate da matéria. E o Senador Esperidião Amin, como sempre tem fe~o. com o mais alto e
elevado espírito público, participará, com o Senador
Beni Veras, que realizou um trabalho brilhante e que
tem sido, até o momento- faço questão de registrar-,
um relator excepcional da matéria da Previdência. Teremos um desate. Não tenho dúvida alguma de que
aquele desate será necessário, para que o projeto da
Previdência tenha, aqui nesta Casa, urna votação segura, com repercussão não só em favor dos aposentados, daqueles que se beneficiam da Previdência, mas
também da própria administração pública do País.
Portanto, quero, neste momento, dizer ao Senador Esperidião Amin, por quem tenho grande admiração, que vamos realmente realizar um trabalho,
com muito empenho, para que, nas conversas mantidas com os órgãos do Governo, principalmente
com o Ministro Reinhold Stephanes, possamos encontrar o denominador comum.
Mas, o Governo assumiu essa posição por entender que, em determinado momento, tinha sido
rompido o entendimento mantido com os Senadores
que lhe dão sustentação e com o próprio Senador
Beni Veras.
A explicação do Senador Esperidião Amin me
pareceu muito clara. E tenho certeza de que as duas
eminentes profissionais aqui citadas, jornalistas que
considero da mais alta qualidade em matéria de respeito às nossas opiniões, por certo levarão em conta
aquilo que se constituiu aqui, à guisa.de discussão
de emendas e do projeto, em urna explicação do Senador Esperidião Amin. E, diga-se de passagem,
não teria dúvida de que essa seria a posição de S.
Ex', porque, em nenhum momento, vi na sua emenda algo que pudesse faltar àquele sentido de vida
pública que tem prestado até o dia de hoje.
Era essa a declaração que gostaria de fazer,
como Líder do Governo, e estimar que o Senador
Beni Veras, que tem conduzido com muita proficiência, com muito talento, o desenvolvimento dos trabalhos da Previdência, possa encontrar, já na semana
que vem - talvez na quarta-feira, com a votação das
emendas de plenário -, o denominador comum, para
termos um substitutivo consagrado pela maioria dos
Senadores desta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Continuam em discussão a proposta e as emendas. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na sessão deliberativa
de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N2 14, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição n• 33, de 1996)
Terceiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 14, de 1996, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Freire e outros
senhores Senadores, que modifiCa o sistema de previdência social instituindo o regime
básico unificado, dispõe sobre regime complementar público e privado, estabelece normas de transição no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e dá outras providências.
A matéria retomará à Ordem do Dia da sessão
deliberativa de amanhã para o quarto dia de discussão, em 1• turno, juntamente com a Proposta de
Emenda à Constituição n• 33, de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 573197, de urgência ao Projeto de Resolução n•
86, de 1997.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, assinei o requerimento de urgência para autorização
da renegociação de divida de alguns Estados, mas
vejo-me forçado a retirar minha assinatura, como LIder do PMDB, dessa matéria.
Acabo de fazer essa comunicação ao nosso
estimado colega Líder do Governo, Senador Elcio
Alvares, e gostaria que S. Ex" e a Casa entendessem. Isto não é possível! O Relatório do Senador Ornelas descreve a renegociação da dívida do Estado
de São Paulo e a compara às de outros Estados.
Nós,. do Norte e Nordeste_ fundam~ntalmente, esta-
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mos cansados de sermos responsabilizados publicamente pelas mazelas deste País.
O parecer circunstanciado do Senador Ornelas
nos alerta: o Estados de São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Aio Grande do Sul são responsáveis
por 90% da divida dos Estados do Brasil. Além disso, alerta a negociação feita com São Paulo e a enfrenta, por exemplo, com a do meu Estado.
O Pará, que não tem praticamente divida alguma, assina com 15 anos; São Paulo assina com 30
anos. Não é possível isso! Chega! Quer dizer, nós
do Norte e do Nordeste somos os responsáveis pelo
rombo do País. Isso é um escândalo! O Senado
deve dar tratamento igualitário para todos, porque
não é possível manter dessa forma, Sr. Presidente.
Em relação à receita líquida real, enquanto
para os outr•JS Estados foi de 15%, para São Paulo
foi de 13%.
Então, numa leitura rápida que se possa fazer
do parecer do Senador Ornelas, verfficar-se-á que
há uma discriminação em relação aos demais Estados da Federação.
Com todo o respeito que temos por São Paulo,
isso não é possível. Penso que, pelo menos este assunto, deve ser examinado com cautela.
Recuso-me, neste momento - e jâ apresentei
as minhas escusas ao Senador Elcio Alvares - manter a minha assinatura nesse requerimento, pois não
posso tratar deste assunto em regime de urgência.
Há necessidade de que esta matéria possa ser
meditada e discutida.
O Senador Waldeck Omelas inclusive alerta:
São Paulo fez operações de ARO, diversas e bilhões de operações de ARO, para empregar em infraestrutura. aparelhou-se, investiu e, agora, isso tudo
vai ser financiado em 30 anos.
O meu Estado, que não se endividou, que não
teve problemas com seu Banco, vai pagar em 15
anos. Isso não é possível, Sr. Presidente!
Quero alertar que tudo deveria se dar na mesma linha, no mesmo prazo, com os mesmos percentuais e com o mesmo tratamento; tudo no mesmo
pacote. Não é possível que o maior Estado da Federação, onde há os maiores investimentos, que é o
mais forte economicamente, tenha um tratamento
dessa natureza. E verifico que o meu Estado foi obrigado a assinar em condições altamente desfavoráveis em comparação com o Estado de São Paulo.
Então, nessas circunstâncias, Sr. Presidente,
retiro minha assinatura do requerimento de urgência,
porque penso que o Senado deve ter oportunidade
de analisar este assunto com mais calma e tranqüili-
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dade, até porque o Banco Central do Brasil deu pareceres contrários. Há restrição. Estamos aqui, fomos à CPI dos Precatórios e, depois, tivemos que
reconhecer e fazer o mea culpa. Na tarde de ontem,
aprovamos aqui três renegociações, todas elas com
observações do Banco Central.
Sr. Presidente, creio que seria muito bom para
o Senado Federal, que é a instituição que representa
a Federação, que este assunto fosse tratado com
mais cautela.
Por isso mesmo, pedindo escusas 'lc ilustre Líder do Governo, retiro, em nome do PMDB, a urgência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magaihães)
- Retirada a urgência por parte do Senador Jader
Barbalho.
O requerimento está desqualificado e, assim, a
matéria volta a tramitar normalmente como, aliás,
deveria ser a norma do Senado, sobretudo em virtude dos últimos problemas surgidos na Comissão
Parlamentar de Inquérito, que investiga os precatários.
Senador Jader Barbalho, tem V. Ex" a mesma
posição em relação aos Requerimentos n2 s. 574 e

575/97?
O SR. JADER BARBALHO - Sim, Sr. Presidente, também em relação aos demais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Conseqüentemente, estão todos três desqualificados, e não haverá votação de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magaihães)
- Passa-se à apreciação do Requerimento n2 572,
de 1997, lido no Expediente, de autoria da Senadora
Emília Fernandes e outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores na Hora do
Expediente, da sessão do dia 27 do corrente mês,
seja dedicado a homenagear o 43° aniversário de falecimento do ex-Presidente Getúlio Vargas.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magaihães)
- Volta-se à homenagem ao sociólogo Herbert de

Souza.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Se-
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nadores, em homenagem póstuma ao poeta Robert
Frost, o Presidente John F. Kennedy lembrou que
"uma nação revela-se não somente pelos homens
que produz, mas também pelos homens que lembra
e presta homenagem'.
Por isso este tributo ao Herbert José de Souza,
o Betinho, que hoje faz o Senado e que se reprodt•z
no País inteiro, mais do que engrandecer o homenageado, engrandece nosso País, o Brasil de hoje.
As pessoas a quem mais respeito na vida são
aquelas que conseguem servir a si mesmas dedicando-se aos outros. Para elas, Aristóteles sempre
esteve certo ao dizer que o único caminho para alguém assegurar a felicidade a si próprio é aprender
a dar felicidade aos demais. Betinho fez parte desse
grupo, razão pela qual, merece o tributo de todos.
Conheci Betinho numa noite de 1962 em São
Paulo, apresentado por um amigo comum, José Carlos Seixas. Ouvi, nessa noite Betinho reclamar do
frio e da garoa paulista. Eu começava, como estudante, a fazer política. A Ação Popular estava sendo
criada, e ele era o guru máximo dos estudantes da
juventude católica, ou próximos a ela, politizados e
não marxistas.
Junto com Luiz Alberto Gomez de Souza, Betinho havia editado um livro, Cristianismo Hoje, no
qual escrevera um artigo que era um verdadeiro manifesto à juventude, incitando à indignação e à luta
aquelas gerações nascidas em tomo da Segunda
Guerra, ávidas para construir uma sociedade mais
democrática e justa, objetivo que parecia ao alcance
de nossas mãos.
Betinho havia se formado em Sociologia na excelente Faculdade de Ciências Econõmicas de Minas Gerais, onde foi bolsista em tempo integral, e
poderia ter seguido com facilidade uma bem-sucedida carreira acadêmica. Mas decidira dedicar-se à
Ação Popular, que, segundo sua idéia e de outros
companheiros, deveria transformar-se num movimento socialista que extrapolasse a área estudantil.
Desde então, convivemos durante 11 anos, a
maior ou menor distância geográfica, mas sempre
de perto. Convivemos até o golpe do General Pinochet, no Chile, quando fui buscá-lo no apartamento
em que vivia, em Santiago, a fim de levá-lo a refugiar-se na Embaixada do Panamá, com cujo Embaixador eu já negociara o seu asilo. Ele ainda acreditava que o golpe não se consolidara e resistiu um pouco à idéia do asilo, mas, finalmente, concordou,
quando o convenci de que seu apartamento seria
prontamente allanado, ou seja, sofreria uma batida
pelas forças militares golpistas.
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Quando eu estava na Presidência da UNE, em
1963/1964, Betinho era uma companhia cotidiana.
No início, aqui em Brasília, onde ele assessorava o
éntão Ministro da Educação, Paulo de Tarso. Depois, no Rio, onde ele, juntamente com outros companheiros, dava-me sustentação politica, diante das
responsabilidades imensas que a UNE detinha à
época, desproporcionais ao tamanho da experiência
de um jovem de 21 anos - que era a minha idade.
Poderia aqui evocar muitas coisas a respeito
desse período, mas creio que seria mais apropriado
a um texto de memórias do que a uma homenagem
à memória de Betinho.
Quando veio o golpe de 12 de abril de 1964, ele
estava ao meu lado. Chegamos a escrever juntos
um manifesto, inutilmente, chamando os estudantes
à greve geral, diante da iminência da deposição do
Presidente da República
Procurado intensamente pelas forças de repressão da época, Betinho exilou-se em Montevidéu.
Mas não ficou mais de um ano no Uruguai, exilado.
Vohou ao Brasil, para aqui viver e engajar-se na lUta
contra a ditadura que se consolidava.
Somente em 1972 afastou-se do Brasil, depois
de trabalhar 'integrando-se à produção' numa fábrica de louça, apesar de hemofílico, que não podia sofrer ferimentos. Descoberto e_ perseguido, salvou sua
vida rumando para o Chile, fixando residência em
Santiago.
No Chile, consolidou seu segundo casamento,
reintegrou-se ao trabalho universitário, na FLACSO,
criou um centro de estudos para os jovens exilados
brasileiros - lESE - e refletiu muito sobre o Brasil e
sua experiência de militante político. Foi talvez seu
período de vida mais 'normal', mais tranqüilo desde
a época do golpe no Brasil.
O mesmo vigor suave que Betinho desenvolveu enfrentando a fragilidade física, ele dedicava à
luta social e politica. Mas creio que não tinha vocação para ser político, no sentido profissional, do termo. Mas e essa postura de não politico, no sentido
profissional, só veio a materializar-se plenamente
nos últimos dez anos. Sua atuação não era orientada para o poder. Não vivia o permanente dilema que
inferniza os políticos de tradição ideológica e doutrinária: trair ou perecer, isto é, abandonar os princípios em função da conquista ou da conservação do
poder, ou perder a luta por recusar-se a abandonar
os princípios. Sua política não era a de conquista
para si ou para seu eventual grupo. Não precisava
ser sempre "realista• nem eficaz do ponto de vista
da marcha para o poder. Era a politica que deveria
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incitar à indignação e à solidariedade. E nisso foi eficaz como ninguém.
Há algum tempo, num aniversário de Franco
Montoro, evoquei umas palavras de Bertolt Brecht
sobre os homens imprescindíveis. Valem para o Betinho, pelo que fez na vida:
"Há homens que lutam' um dia e são
bons. Há outros que lutam um ano e são
melhores. Há os que lutam muitos anos e
são muito bons. Porém há os que lutam toda
a vida. Esses são os imprescindíveis. •
Todos os que estudam História sabem que
poucos homens atingem uma situação de grandeza
diante de seu tempo e da sociedade que os produziu. Dentre esses poucos, só alguns são reconhecidos por sua grandeza ainda em vida, só alguns, muito poucos, podem contemplar o reconhecimento da
sua grandeza enquanto vivem. Somente os integrantes desse pequeno grupo privilegiado que, de fato,
pode receber em tempo o veredito da história a seu
respeito.
Talvez tendo em mente essa realidade, Sófocles escreveu há cerca de dois mil anos:
"Temos de esperar até o anoitecer
para ver quão esplêndido foi o dia"
Pois bem, os familiares, amigos e admiradores
do Betinho podem, neste momento, desfrutar o conforto de que ele pertence àquele grupo privilegiado.
É talvez o único privilégio estritamente pessoal que
.iamais teve. No anoitecer de sua existência Betinho
pôde olhar para trás e refletir: "O dia foi realmente
esplêndido".
Durante o discurso do Sr. José Serra,
o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, S,.s e Srs. Senadores, falar numa
sessão de homenagem a Herbert de Souza, nosso
Betinho, é um privilégio para qualquer um, mas para
mim, especificamente, é um grande privilégio.
Betinho foi, por quatro anos, meu colega no
Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro.
Por quatro anos, todas as quinta-feiras. encontrávamo-nos para tratar dos problemas da educação daquele Estado. Por quatro anos, vi a transparência
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desse homem e pude constatar a correção das suas
preocupações para com o povo brasileiro. Por muitas vezes, visitei o instituto que Betinho mantinha e
vi o trabalho de pesquisa, de orientação, de educação e de informação que ele desenvolvia.
Posteriormente, tive a oportunidade de, na TV
Educativa, participar, também por várias vezes, do
programa de televisão que ele comandava, que se
chamava "Cidadania', onde se discutia problemas
da cidadania. Portanto, convivi com ele em muitas
ocasiões, e em todas elas a recordação, a impressão, a certeza era de que se tratava de uma pessoa
que não tinha outra bandeira na vida senão a de lutar pelo nosso País, pelo nosso povo, pela nossa liberdade.
No ano de 1996, apresentei o projeto do Balanço Social das Empresas, uma das últimas bandeiras
levantadas por Betinho. Há duas semanas, recebi
uma carta dele, que deve tê-la expedido há três semanas. Portanto, até mesmo próximo do seu passamenta, estava ele acompanhando o trabalho do Parlamento, o que estávamos discutindo, por que estávamos lutando, brigando, e me mandava uma carta
de parabéns, de congratulações por esse projeto.
Por isso eu não poderia deixar de, no dia em
que estamos homenageando Betinho, vir à tribuna
para dizer da minha convivência com esse insigne
brasileiro, da minha admiraÇão e da admiração que
deve ser de todo o nosso povo, porque ele deu praticamente toda a sua vida adulta na luta pelo nosso
povo, pela melhoria do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão, último orador inscrito para a homenagem ao
sociólogo Herbert de Souza.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,.s e Srs.
Senadores, há muitos anos, o companheiro que também atendia na situação de motorista do ex-Presidente Juscelino Kubitscheck, Geraldo Ribeiro, homem de extrema simplicidade, mas de muita profundidade, a mim me disse: 'Os entes queridos não
morrem, e não morrem porque vivos permanecem
em nossos corações'. Creio que é esse o sentimento, não diria nem da Pátria, mas o sentimento da nacionalidade com relação ao Betinho, ao sociólogo e
humanista Herbert de Souza, porque toda a sua vida
foi marcada. pontilhada, pela devoção ao próximo,
pelo serviço permanente à causa dos desafortunados, daqueles que, não tendo meios para defender
seus próprios direitos. encontraram uma luz em seu
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caminho, uma luz de esperança, a esperança de
melhores dias. Eis que Betinho, Sr. Presidente, era,
em última análise e inst.,>.ncia, essa chama de esperança daqueles cuja sorte não bafejou. Esse sentimento percorreu o País inteiro, percorreu todas as
instituições da Nação brasileira, passou pelos poderes da República, pelo Poder Legislativo, evidentemente que pelo nosso Senado Federal, pelos partidos políticos e pelo Partido da Frente Liberal, que tenho a honra de representar no Senado e em cujo
nome falo nesta homenagem.
Betinho era, sem dúvida, a síntese da cidadania, da cidadania naquela percepção que ainda não
temos de maneira exata e precisa, a cidadania no
sentido de que reconheço e sei dos meus direitos,
mas sou necessariamente obrigado a entender a
existência dos direitos do próximo e a respeitá-los.
Uma ocasião, conversando com o ex-Senador
pelo Estado do Pará, Jarbas Passarinho, ele me dizia do receio que tinha de que o sentimento de cidadania no nosso País ainda demorasse a frutificar.
Eis que vemos, evidentemente como em qualquer
sociedade, os abusos, as arbitrariedades, as torturas. Mas não é nem nesse sentido; falamos no sentido diário, no sentido do uso de bens coletivos, no
sentido do respeito que se deve ter pelo próximo. E
era essa noção que sobrava em Betinho, era exalamente esse sentimento de cidadania que ele fazia
transparecer, que ele passava para o próximo e que
deixou como marca indelével na sua irrepreensível
conduta.
Aqui mesmo, ouvi as palavras do Senador, exMinistro e ex-Deputado José Serra, e o testemunho
que deu sobre o exílio que ambos passaram, com
outros tantos, em Santiago do Chile, após 1964. Devem ter sido difíceis aqueles dias. Viver fora da Pátria só pode ser uma grande angústia, mas ele foi
obrigado, e, mesmo fá, criou o centro de estudos e,
mesmo lá, procurou servir. E eu posso, Sr. Presidente, de voz elevada, falar a respeito desse período,
porque fui advogado de preso político durante o período da revolução. E como era difícil advogar naqueles tempos, in illo tempore, como diriam os romanos. Eu imagino o sofrimento de Betinho, mas
creio que ele tenha deitado sementes ao chão para,
numa nova jornada, ou numa virada de página da
sua vida e da sua vida de servir, lançar os funda·
mentos do trabalho que a seguir faria, como fez e o
fez de maneira brilhante.
Aproveito para dizer que, nas homenagens
aqui prestadas, o eminente Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, por quem nutro grande respeito e ad-
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mi ração, iez ·réferência ao meu nome e ao nome do
meu Partido a respeito de uma oportuna comissão,
que ele requereu, para examinar a questão da fome
e da miséria no Brasil, no momento exato em que,
tendo falecido Betinho, apresenta-se o problema
mais ainda de forma latente pela ausência e pelo vácuo que ele deixou. O Senador a mim me telefonou
pedindo a aposição da minha assinatura em solidariedade ao seu requerimento. Manifestei total simpatia desde o início, dizendo a ele que era realmente
favorável à idéia. Depois, conversando com Vice-Lideres, com o Colégio de Líderes do meu Partido,
dentre eles os Senadores Edison Lobão, Francelina
Pereira, Romero Jucá, Romeu Tuma e Júlio Campos, eles disseram que a idéia era tão boa que devíamos discuti-la no seio da nossa Bancada, no seio
da Bancada do Partido da Frente Liberal.
Como nós, no PFL, que é hoje o partido com
maior representação no Senado da República, temos o hábito de fazer reuniões quinzenais - a próxima reunião será na terça-feira vindoura -, já incluí,
como item nº 1 da Ordem do Dia, a discussão ampla
desse assunto.
De maneira lhana e cavalheiresca, o Senador
Eduardo Suplicy dirigiu-se a mim, quando estava
sentado na cadeira da Liderança do PFL, informando que havia feito menção àquilo a que acabo de me
referir. S. Ex" fez questão de me dizer porque, no
momento, não me encontrava no plenário. Então, eu
disse que faria questão de inserir no discurso que faria, como ora faço, de homenagem ao Betinho, a
resposta ao Senador, que é exatamente esta: nossa
próxima reunião ordinária da Bancada será na terçafeira vindoura.
Quem sabe talvez - uma das propostas por um
dos Vice-Líderes foi exatamente esta - possamos
até fazer não só aquilo que deseja o Senador Eduardo Suplicy, com o brilhantismo que caracteriza sua
ação nesta Casa, mas algo de mais amplo, como um
seminário, em que o Senado Federal se engajaria
por inteiro, e não apenas uma comissão de sete
membros. Com isso, não estou absolutamente diminuindo; ao contrário, quero enaltecer a iniciativa do
Senador. Quando falo do Senado como um todo e
não apenas de sete membros, estou oferecendo
apenas uma alternativa que quero discutir na Bancada, porque na Bancada do PFL temos o hábito de,
democraticamente, tomar as decisões em conjunto
em horas e momentos importantes, como importante
é este momento também.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex"
um aparte, Senador Hugo Napoleão?

----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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O SR. HUGO NAPOLEÃO - Concedo a pala·
Mesa - e isso não se realizou - que S. s• tivesse
vra a V. Ex•, nobre Senador Eduardo Suplicy.
respOndido a mim na-ocasião de que culpa ce o .
O Sr. Eduardo Suplicy- Agradeço a atenção
menino estar nas ruas seria do Governador Cristode V. Ex* em responder a questão suscitada. Em
vam Buarque. Poderíamos ter averiguado, como fez
meu pronunciamento, li trecho de artigo recente de
a revista Veja. Está bem explicado na reportagem de
Betinho, talvez o último, escrito em 20 de junho de
Daniela Pinheiro que o menino e sua família haviam
1997 e publicado em O Globo. Afirmava ele que,
chegado há menos de cinco anos a Brasília e, por
hoje, há uma certeza de que a tarefa de erradicar a
esta razão, não tinha direito a bolsa-escola. Será
pobreza é do Estado e da sociedade e que ninguém
que não seria o caso de ampliar, nacionalmente, o
vai resolver a questão sozinho. Parceria, criatividaPrograma Bolsa-escola ou um programa de garantia
de, propostas, mobilização, iniciativas, inovação .
i:fe ferida~míriima para -que-;- de-fatO. estejamos mais
solidariedade são as categorias fundamentais nessa
próximos da meta que o Presidente Fernando Henriconstrução democrática. Daí ressaltei o que ele disque disse querer ver alcançada na conclusão do seu
se: ·o que intriga a pessoa comum é por que uma
Governo? Espero que o seu Governo termine em
questão tão óbvia e necessária não se transforma na
menos de um ano e meio porque, pelo que sabeagenda nossa de cada dia, na decisão cotidiana de
mos, o seu mandato acaba em dezembro do próxiFH, do Congresso- portanto do Senado-. da Justimo ano.
ça, da mídia e de todos nós, já que é possível"? Fico
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Talvez, neste ascontente de saber que V. Ex" teve o respaldo dos Lípecto, eu tenha uma opinião diferente.
deres para considerar a proposição e que, inclusive,
O Sr. Eduardo Suplicy - Este mandato termiaceitando a sugestão do Betinho, considera a possina em dezembro de 1998.
bilidade, inclusive, de melhorar a proposição: realiO SR. HUGO NAPOLEÃO - Este. Quem sabe
zar-se um seminário em que todos os 81 Senadores
para a frente ...
se envolvam para examinar a questão de corno erraO Sr. Eduardo Suplicy - O mandato seguinte
dicar a miséria o quanto antes no País. Eu gostaria
iremos disputá-lo. A Oposição vai disputar.
de estar dialogando com V. Ex• e com o seu Partido
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Por isso é que
sobre o que fazer. V. Ex" :oi um dos Senadores da
estou afirmando, até com uma dose de humildade:
legislatura passada presente aqui em 16 de dezemquem sabe, mais à frente.
bro de 1991, quando aprovamos o Projeto de GaranO Sr. Eduardo Suplicy - O povo brasileiro é
tia de Renda Mínima. Fiz menção da carta que o soque dirá qual será o novo Presidente.
ciólogo Betinho encaminhou ao Deputado Germano
O SR. HUGO NAPOLEÃO- É claro.
Rigotto, relator da matéria, em 6 de dezembro de
O Sr. Eduardo Suplicy- Haverá uma chance,
1993, quando conclamava o então Vice-Líder do
sim, para o Presidente Fernando Henrique.
PMDB e, depois, Líder do Governo no Congresso
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Quero, inicialNacional a que se votasse rapidamente o Programa
mente,
agradecer a atenção do Senador Eduardo
de Garantia de Renda Mínima. Quem sabe possaSuplicy e dizer que, quanto à questão da comissão
mos estudar outras proposições além desta e penque sugere ou do seminário que proponho, talvez a
sarmos em que o Senado Federal e Congresso Nanossa diferença venha a residir no modus faciendl.
cional podem fazer para agir mais rapidamente e, de
Na essência, o objetivo é o mesmo, o destino da
fato, priorizar essa questão. Na sexta-feira passada,
nossa ação é realmente idêntico. Quero apenas ter a
o Presidente Fernando Henrique Cardoso disse que
oportunidade
de, como disse antes, discutir no seio
quer terminar o seu Governo sem nenhuma criança
da Bancada para, então, na próxima terça-feira, na
fora da escola. Todavia, há milhões de crianças fora
ocasião do encontro com o Senador, transmitir-lhe o
da escola, há um número extraordinário. O que fazer
resultado da reunião aqui no Senado.
para que esta meta seja cumprida? Quando mencioQuanto à questão da educação, eu, que fui Minei o menino Danilo - se o Presidente do Banco
nistro da Educação, compartilho das preocupações
Central Gustavo Franco, já aprovado pelo Senado
----do Presidente Fernando Henrique Cardoso e do deFederal, preocupou-se em saber por qUe razãO
sejo que Sua Excelência tem de equacionar, de mava pedindo esmolas - a minha expectativa era a de
neira adequada, a questão tão séria no nosso País,
que S. s• pudesse comentar: "não sei bem por que
sobretudo em termos de analfabetismo, de repetêna família de Danilo ainda não recebeu a bolsa-escola
cia
e de evasão escolar. Porque a cidadania começa
do Governador". Houve até quem tivesse sugerido à
pelo alfabeto e passa pela educação.
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Sr. Presidente, caminhando para o final do
meu pronunciamento, gostaria, ainda, voltando ao
tema, de lembrar que o Betinho, no trato pessoal,
era um homem amável, afável e tratável. Assim, nos
encontros que tive oportunidade de com ele manter,
sempre notei essas três características. essas três
delineantes básicas do seu temperamento e da sua
postura. Aliás, era uma postura de extrema compostura, haja vista o sofrimento que o destino lhe impôs
através da doença que ele, de maneira eu não diria
galharda, mas tão corajosa, tão despida, tão altruística, soube enfrentar, continuando o seu trabalho até
o momento final em que lhe foram prestadas as mais
bonitas homenagens por todas as religiões, todas as
crenças, todos os cultos, com cãnticos diversos,
como que num adeus da Nação, um adeus de saudade, àquele que, sem dúvida, demonstrou o quanto
o Brasil é capaz da solidariedade, dessa solidariedade com a qual a Exm• Sr" O. Ruth Cardoso tanto se
preocupa no seu magnífico e denodado programa.
Com essa saudade, encerro as minhas palavras fazendo os votos, como diria Sêneca, de que
Herbert de Souza encontre na morte o porto tranqü'ilo do eterno repouso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio} - A
Mesa do Senado Federal se associa a todas as manifestações dos ilustres Srs. Senadores com relação
ao desaparecimento do sociólogo Herbert de Souza.
que foi em vida um homem irrequieto, um homem
que falou muito mas, sobretudo, realizou muito mais
do que falou. De maneira especial, eu, que sou da
cidade de Montes Claros como Oarcy Ribeiro, sinto
que fomos muito bem representados neste Brasil
contemporãneo. O desaparecimento do'Betinho reprt!senta, efetivamente, o desaparecimento de urna das
pessoas mais importantes e queridas de nossa era.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência comunica que o Requerimento n9 551
vai ao Arquivo.
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva para uma comunicação inadiável, pelo prazo improrrogável de cinco minutos, nos termos do
art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco-RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, desejo
registrar nos Anais da Casa o acordo firmado entre a
Petrobrás e os trabalhadores do estaleiro Verolme.
Como todos sabem, os trabalhadores desse estaleiro estiveram em greve, porque o estaleiro, em esta-
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do de inadimplência, passa por uma situação realmente difícil. Caso não houvesse esse acordo a ser
entregue na sexta-feira, entre a Petrobrás e os trabalhadores, haveria 1.500 demissões.
Estamos preocupados, porque a Petrobrás estima em A$12 bilhões o montante dos investimentos
até o ano 2005, na área da indústria naval. No entanto, sabemos que a empresa está executando 13
obras, das quais 1O são no exterior, sendo apenas
três no Brasil. E isso não deixa de ser um problema,
pois não sabemos qual será o futuro da indústria naval no Brasil.
Os estaleiros nacionais não têm como criar
condições para participarem das licitações, pois
nem o BNDES nem o Fundo da Marinha Mercante bancam, e as empresas estrangeiras que
apresentam valores mais baixos que as nacionais têm ganho as licitações e as concorrências.
A Petrobrás, por sua vez, é forçada a cumprir a
lei, ficando com o menor preço. O Governo Federal precisa ter a iniciativa da mudança dessa
lei de licitações com relação à empresa nacional
ou a competitividade sem sustentabilidade não
irá realmente acontecer.
Os trabalhadores em greve conseguiram uma
negociação com a Petrobrás e suspenderam a grP.ve. Mesmo estando a Verolme inadimplente, a P«trobrás assumiu o comproi'T\isso de depositar SO%
do fundo de garantia até sexta-feira, quando s-3;1'i.
entregue a primeira plataforma, e o restante em ~-,,.
lembro, na entrega da segunda platafonna. O va;or
total que a Petrobrás está assumindo repassar ;:; <'l
R$13,6 milhões.
Solicito a colaboração dos Srs. Sena<io•·~3.
pois convocaremos a Bancada do Aio de Janeir<.:. u
Ministro Oomelles, a Rrjan e outros segmentos e , ,,.
nistérios a nos ajudarem junto ao Governo Feder21 .,
salvar o que resta da indústria naval, principalrn::c:.:=
no Estado do Rio de Janeiro.
Como sei da necessidade de apoiarmos ·.·::;
acordos que a Petrobrás está realizando hoje t, , n
os trabalhadores do estaleiro Verolme, quero p~·t• "·
Sr. Presidente, que o acordo seja registrado na i.,,;.;.
gra, porque quero, doravante, tecer sobre ele alqu,:::;
comentários, uma vez que julgo-o importante f':..ia
evitar, pelo menos, a demissão de mais de 1.5C!.' ;, .:balhadores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. · "'"
obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REF'-:IE . !
SR• BENED/TA DA SILVA EM SEU t·r~o
NUNCIAMENTO:
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PETRÓLEO BRASIL.EIRO S.A.

I:];t PETROBRAS

AIA PE REUNIÃO

12/08/97

Participantes:

SINDIC~Q..

Aguil~-"' ~~~
;
•

Ant6ruo ,
Paulo Gfusti
Luis carias

EIS~
Man

·:r

Amauri~
Carlos Maurício Justi
.c /!p/
-·- Edis

•

Aurélio Marques
(Governo do Estad ) ,
Si!as Cristo
•'

Ribeiro

IV I'

""'1

7'..

1osé rlar(ps Castilh
(Prefc:ilo)

1- PAGAMENTO DO FGIS EM ATRASO:

a) No dia l:i/08/97, com a saída da P-19, será pago o valor correspondente a
'iO% do montante total do FGTS (R$ 13,4 milbões), em atraso, dos
funcionários atualmente em atividade na lVI.
b) No dia da transferência da P-31 para o Estaleiro ISHIBRAS será pago , o
valor correspondente ao complemento de 50% do FGTS dos funcionários
aLualmente em atividade na IVI.
c) A saída da P-31 ocorrerá no mês 9é)setembro, na data tecnicamente mais
>'lAVe:! a ser acfin.lda pcl" PETRODJYA·1. nt430/0&/97.

2- PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS:

a) A PETROBR.A&- garantirá recursos adicionais, se eventualmente
necessários, à IVI, para o total adimplemento das verbas rescisórias dos
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empregados dispensaqos pela IVi, quando· da saída da P-19 e dos
empregados empenhados nos trabalb.os da .1-'-31, dispensados quando da ida
do navio para o dique ou de sua entrega.

3) FUNCIONÁRIOS COOPERAT!VADOS:

a) A PETROBRAS se.compromete a proceder ao aparte financeiro com vista
ao pa~amento de um percentual cnrre.~pnncil':nt!': ::1 16 % (de-.zesseis por cento)
Ja v<ulc yuc .:uuuer a ca<.la cooperatlvado ou autónomo, multiplicado pe1o
número de meses trabalhados por integrantes de cooperativas e autônomos,
prestadoras de serviço na Verolme, a título de compensação por ocasião da
desmobilização, a partir de 01108/97.

4) REPAROS NAVAIS:

a) A PETROBRAS compromete-se a envidar todos os esforços, ·observando
o prescrito na legislaçlio pertinente, visando, por ocasião da safda da P-31, a
que seja possível a participação da IVI na licitação para a execucão de
serviços de reparos navais na VEROLME, em navios de sua propriedade,
até dezembro de-4.997, minimizando-se assim os efeitos da desmobilização
de mão-de-obra .. ~ ··
b) A PETROBRAS compromete-se a envidar todos os esforços, juntamente
com o Sindicato dos Metalúrgicos, Governo Federal, Governo Estadual,
BNDES, Fundação dos Trabalhadores, Prefeitura Municipal, Câmara dos
vereadores, pura procurar meios e altc:rnatívas, no pra.w •.k 30 dias, que
viabilizem a participação do !VI em novas contratações e reparos navais.

'i) MA N l!TF.N( ÃO DE EMPREGO:

a) A PETROBRAS envidará esforços, observada a legislação vigente,
procurando promover encontros com possíveis parceiros interessados em
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adquirir o controle acionário da lVI, sendo que a relação sindical e
trubnl.histu existente pcrmanc.ccr:á intocada, ea.so haja mudaJ~o;a du o.;uHLwle
acionário.

b) A entrega final dos Hamburger Suds (cascos "445" e "446") será feita em
Angra dos Reis no estaleiro da Verolme. EISA e SINDICATO farão gestão
junto a SEQUIP no sefitido de adequar a cláusula II, item 2.5 do Instrumento
Particular de Locação entre EISA e IVI.

6) GERAL

a) A PETROBRAS se compromete a dar continuidàde ao procedimento que
vem sendo adotado para garantir o cumprimento das obrigações das subempreiteiras com os seus empregados no que tange as verbas rescisórias.
b) Será estabelecido um cronograma de pagamento da dívida da IVI com o
Sindicato do Metalúrgicos e a Fundação dos Trabalhadores no dia 13/08/97.

c) Por ocasião das admissões, a lVI, EISA, empreiteiras e o futuro
controlador do estaleiro se comprometem a encaminhar os trab'alhadorea ao
Sindicato, para propiciar o direito de sindicalização.
d) Os empregados da IVI, que por ventura venham a ser demitidos, terão
príoridac!,e de admissão na nova empresa (CBIO).
e) A EISA se compromete a contratar somente mão de obra local. A IVI se
compromete, juntamente com o S.indicato, a fazer gestão junto às subcontratadas para priorizar a contratação de mão de obra local.
f) A EISA se compromete -a não utilizar mão de obra sob regime de
cooperativa. Qunnto â IV!, a.111c::.ma se comprometeu não utilizar mão de
obra sob o regime d~ cooperativa: somente para novas contrataÇões.

7) CONTA VINCULADA

a) Todo aporte financeiro será, depositado pela PETROBRAS em conta
vinculada na qual fará parte os (epresentantes dos trabalhadores eleitos em

1\g()sto J997
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assembléia. {Paulo Igl}ácio F'U.rtupso, Paulo Rou~rlo Guasti). Será elaborado
procedimento específico paraJib~ração dos recursos conforme praticado em
procedimentos anteriores.

8) FINAL

a) Os termos deste acordo l-''evalecerão somente após o retorno dos

empregados aos ruveis normais de trabalho.
b) Será ceJ.ebrado wn a.corctn r.olctivo de trabalho emre EISA, IVI

SINDICATO visando garantir os; i;efs acima acordados.

c

TERMO DE ACORDO

Pf!!!rffÓL,.O

l'rRA:'fll ~ll'l.Q

3.A

•

PETROBRAS, CGC
N° :33.000.1
07/0001·01, Sor:iedadt!J de Economlt::
.
I•
Mista, com sedo na Av. República ·do Chile, 66, Centro, Rio de Janolro,
doravante denominada PETROBRAS, e Indústrias Varo/ma lsiJibras • lVI,
CGC n" 20.500.320/0002·00, com. sedo na Av. Conde Mauricio da Nassau,
slt1°, km 83, BR 101, Jacuacanga, Angra elos Reis, doravatlie denomlnac(a

lVI, ajusram e paotuam o presente termo de acordo na forma segulnt9: ·

I· CLAusULA PRIMEIRA
A PETROBRAS compromete-se a
pagar, nos termos que ll1e autoriza o art. 930, do Código Clvlf, em nome
e por conta dos contratos n°s 821·2·001~96·2 (P-19} e 840-9·021·9~ (P·j1),
quo t6m por obj~to as conv9rsõ9B d:a Plataforma P-19 e do nRvlo VldRI riR
NegrP.Iros, catsbrado com lVI, o FGTS em atraso da[> nmnregAdos
aru:tlmente .::m atlv/dade tia lVI, na forma abaixo discriminada:
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/.a • Será pago o valor correspondente a 50 % (clnqlienta por
,cenro) cio montcmtá do débito cio rGTS, dos empregados da fVT em
,stlv/dado, no d!a 16/08197, tlB sQ/da ds P·1 S do estaleiro, aorrqspondentfl
.R$ G.7DO.ooo,aa (aais mllllfJes e sotscetítí.ís ml/ Pwis).
do valor do r-ars oorr~spr::m1!Yf1~~ ~ ~~s
a setecentos mil reais) dos empregsdo11 da
, 1\!I, atualmcmte em atlvldade1 será pugo em setembro do corrente sno, ne

l.b • O

restante

fJ.7Da.aoo,oo (sais mflhllos

/r(ata da transferência da P·31 para

o ostaleiro Is/libras.

l.b.1 • Caso ucorra atraso na transferéncls da P-31, c
adlmpl&menco da obrlasç6o pactuada, no csput, dar-se.

é quando da cfetlvaçiio da transferência.
l.b.2 -

A PETROBRAS

taçnlcamcmte

mais

se incumbirá
viável

para

de definir a dattJ
a {ransfarêncla

mencionada no caput, até 30.08.9i.

U·GLÁUSULASEGUNDA

A PETROBRAS .garantirá racursos
adicionais, se evantua/mente necessários, à /VI, para o tatal
actfmplomento das verbas resc/sórlas dos empregados dispensados peta
lVI, quando da saída da P·19 ·e dos empregados empenhados nos
trabalhos da P-31, dispensados quando da leia do navfo para o dique ou

ele .sua entrega.
1/,a a A PETROBRAS se sub·rogará nos direitos dos
empregados da lVI, no tocant~' às verb:~s rescísórlas, na forma do
prescrito rw art. 986, ftam 11, do Código Civil.

1/.b

A /VI, no ato cio recebimento do ajuste financeiro, para
VliU'ÚfUI r~BCJl!IÓf/tJS 1 Q&.s/nlll'll tCt'rrtu cJr:~ cunfl:s:u'fc rJfl
dfvlda elo montante receblúu em favor de PE!TROBRAS, velando r;omo
titulo executivo extrBjudlcfaft nos termos do estatuldo no ert. 5BI.'f, fnc/so
11, do Código de ProcaS$0 Civil.

[llfiJrllUOiltO

w
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1/.c - O aparte financeiro, de que trata o presente

cláusula,

não importa assunç~o da rasponsab/fl.dade por parta da PETROSRAS 5
qualquer titulo, am espacial responsabllldade tralJathfsta, prevldenc/árla

o fiuoo/, pnra
quer

OORJ 0.!1 'F!JI'tUi,l'l!~ hall~f/<!JA,·;..,;;, J..,~ '"u"duu=Ju~ r,;, ~Jllu::

a

título de solidariedade ou subsidiariedade, niio lnrpottando,
tambémr em sucessão de devedores ou novação.

III· CLÁUSULA TERCEIRA

/.l PETR08RA8 se eompi'DIIIttle a
proceder ao aparte financeiro CQtrr v1stas Rn pagQmento do 11111
pgrcontl..l-..1 corr-e.sponr.Jvntu B 1uró (ctozeSSfil(~ par r.r.ntC\) dR parlo que
~uu.óer a cada caopeh;itlvado ou aut0nomo1 multiplicado pelo número de
meses trabalhados por JntagnmtCJs ·de cooperativas ou autdnomo.!,
prestadores de seÍVJço na VI:ROLII'IE, o t/tu/Q r.irJ compe11saçdo, por
ucasiüo da desmobilização, a partir do 01108197.

A PETROBRAS. se sub-rogará nos direitos lias
cooperativados, prestadores de serviço na Vera/me, na forma do
pre.scrlto no art. 986, Item 11, do Código Civil.
IJJ.D

-

1.11
11/.IJ ~ A /VI, IIQ t~ta dn receLllm11nto. do apart& filliuh:~:~lro,
assinará termo de confissão de divida do montante recebido em favQr cfa
PETROBRI\S, vo/~ndt> .:tJmu ({tuJo\executtvo extrajuc:Jla/al, nos termos do
estatufdo fiO art. 586, Inciso fi, do Código de Processo Civil.

/1/.c - O aparte f/nancei,ro, de que trata a presente clâu~ula,
não importa assunção da responsubilídada por parte da PETROBRAS a
qua/quGr tftufo 1 em especial responsa.bllldaáe trabalhista, prevldenclárla
o fiscal, para com os credores beneficiários dos mencionados crédltoa,
quer. a titulo de solidariedade ou subsldlorledade,
também em sacossl:lo de devedores ou novação.

m1o Importando
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IV· CLÁUSULA QUARTA
A PETROBRAS compromet,..ee a
envídar todos os esforços, observanda o prescrito na leglslaç4o
pertinente, visando, pQr aca~fão da salda dt1 P-31, ~ qué s~ja poss(vel a
ptJrticipação da IV/ na licitação para a execução do serviços de reparos
navais na VEROLME, em navios de sua propriedade, até dezembro de
1997, minimizando-se assim os efeitos da desmobílizaçtio de mão-de.
obra.

V-CLÁUSULA QUINTA

A PETROBRAS envidará esforços,
observada a legislação vigonte, procurando promover enconrros com
possíveis parceiros Interessados em adQUirir o contm/R Rçlomírlo da /Ví,
sendo certo que a ro/açiio de traba/IJo ~:.xisCenCe com a /VI perma11ecerá
ln toe~ da, em rn:z:§o- da simples tnmsfarànr:la de co11tro/o aclot1Srlo.
V.a • A prflsento cláusula constitui•SG em protocolo de
Intenção, sem que qualquer obrigação dela decorra .

.VIM CLÁUSULA SEXTA

Fica avençado que o presonte
acordo somente se efet/vará com o retomo dos empregadas da /VI ao
trabalho

Assim, justos e conrratados,
firmam a~ partes o prfl.sante acordp, em 2 vias ele Igual teor e forma.
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VI/· CLÁUSULA SÉTIMA

As partes elegem o foro da r;ldada
do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer düvldas decorrentu do
preseme acordo.

Angra dos Reis, 12 da agosto da 1997.

~.'b'~4-~-/.
7 I
=-"
We/lington Ferreira Plnllo
/Vt • 0/retor Presidente

.'

-)

Paulo Márcf MauroPETROBRA. /SEGEN/EMPMARICHEFE

7

Amaurl F. Rodrfguas
lVI" Dlretor
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O SR. PRESIDENTE {Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, tenho a satisfação de ocupar a tribuna
do Senado Federal para registrar,,um importante
acontecimento que certamente contribúirá para o
aprimoramento das cooperativas brasileiras e do
cooperativismo como sistema, assim como para o
desenvolvimento da economia brasileira: o Banco
Central do Brasil autorizou a criação do Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob.
O Banco Cooperativo do Brasil representa uma
:niciativa pioneira no campo do cooperativismo, a partir
de uma associação de centrais de cooperativas de crédito, que congregaram suas experiências e seus recursos para criar uma instituição financeira sem os males
que têm afligido o sistema bancário nacional.
A decisão do Banco Central do Brasil resulta
de longos esforços da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, em favor do crescimento do
cooperativismo de crédito, como alavanca para o desenvolvimento económico e social do País.
Muito se fala da tendência individualista de
nosso produtor e empresário, o que seria um dos
elementos explicativos do pouco desenvolvimento
do sistema cooperativo em nosso País.
A criação do Banco Cooperativo do Brasil, demonstra claramente que os ideais do cooperativismo
podem congregar-se com os objetivos de desenvolvimento da agricultura e produzir bons frutos, aumentando o poder de negociação de nossos produtores e contribuindo para a melhoria da eficiência de
nossa agricultura
O Bancoob, fruto do amadurecimento do sistema cooperativo brasileiro, poderá operar com taxas
de juros mais baixas do que as do mercado, beneficiando o pequeno produtor rural e os associados das
cooperativas responsáveis pela sua criação.
Trata-se, portanto, de instituição financeira
que, por sua própria natureza, origem dos recursos e
filosofia operacional, não se confunde com os demais bancos de depósito e empréstimo, os quais ultimamente têm falhado no apoio à agricultura brasileira, perdendo muitas vezes os objetivos sociais maiores que deveriam nortear a própria criação do sistema bancário: servir de intermediação entre a produção e a poupança e desempenhar uma importante
função social e económica.
O Bancoob, Sr. Presidente, já nasce como o
ts• maior banco brasileiro, com um património líqüi-

do de R$350 milhões, R$1 bilhão em operações e
R$500 milhões em depósitos.
. O Bancoob terá sede em Brasília e terá como
agências as cooperativas de credito, inicialmente, no
Distrito Federal e de mais sete Estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.
No Brasil, o processo de inflação crónica distorceu o papel primordial do sistema bancário, fazendo com que a produção fosse desprezada em benefício da especulação financeira e de outras atividades sem qualquer mérito social, a ponto de menosprezar-se até mesmo o trabalho produtivo, o trabalho
duro e importante dos nossos agricultores.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, todos nós
temos conhecimento dos graves problemas da agricultura brasileira, e muitos dos eminentes Senadores o vivenciam. Sabemos que o financiamento das safras
tem constituído um dos piincipaiS-pontos de e5trangu::
lamento de nossa produção ao longo da história
A ausência de uma política agrícola adequada
ou, pior ainda, a existência de algumas regras legais
dispersas tem levado o Brasil a desperdiçar recursos
escassos e a sofrer repetidas frustrações de safras.
O credito agrícola é inexistente, insuficiente ou,
em muitos casos, inadequado. Outras vezes, quando chega, é inoportuno: vem no tempo errado, sem
sincronia com os períodos··de preparação do solo,
plantio, trato, colheita, armazenamento, comercialização e transporte da produção, significando desperdício, perda de recursos, frustração de safra e impossibilidade de o agricultor cumprir seus compromissos financeiros.
Sr. Presidente, é importante ainda assinalar
que a criação do Banco Cooperativo do Brasil, como
iniciativa da Associação de Centrais de Cooperativas, significa também uma iniciativa alinhada com a
tendência mundial da agricultura modema: a progressiva redução da participação estatal e, conseqüentemente, o aumento da participação da iniciativa privada na política agrícola.
A agricultura brasileira atualmente opera, na
maioria, sem subsídios governamentais. Não existem transferências de recursos do setor público para
os agricultores e as taxas de juros ofertadas são elevadas, muito superiores às vigentes na maioria dos
palses que são nossos concorrentes.
A agricultura brasileira, além de já ter cumprido
seu papel histórico de fonte de financiamento para o
setor industrial - o que possibilitou a passagem do
Brasil de nação eminentemente agrícola para uma
economia relativamente industrializada, num período
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de tempo relativamente curto -, ainda vem cumprindo um papel relevante na manutenção da política de
estabilização monetária do Governo Federal.
O Plano Real está completando três anos de
existência com relativo sucesso graças ao apoio
substancial que tem recebido do setor agrícola. As
transferências de renda da agricultura para os demais setores da economia são estimadas em aproximadamente R$10 bilhões ao longo do tempo de vigência do Plano Real.
Essa importante contribuição tem sido dada
pela agricultura brasileira, apesar de todas as dificuldades provenientes de uma desleal concorrência extema, que usa e abusa de subsídios governamentais
diretos e indíretos garantidos por inúmeros países
desenvolvidos aos seus agricultores.
No Brasil, apesar da inexistência de uma adequada política agrícola e das deficiências do sistema
de financiamento da produção, das perdas decorrentes das condições de nossas estradas, do sistema
de armazenagem e da precariedade dos sistemas
de pesquisa e assistência técnica ao agricultor, a
agricultura continua trabalhando em benefício de
nossa economia, tendo que enfrentar dumping,
isenções aduaneiras irracionais e outras formas de
concorrência predatória.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a recente crise cambial que envolveu a economia da Tailândia e de outros países do Sudeste Asiático reforça a
necessidade ae darmos valor ao trabalho. ao · homem do campo, ao agricultor que lavra a terra com
suor e dificuldades.
Aqueles países que apóiam seu desenvolvimento na especulação, no ingresso de capitais voláteis, na produção de lucros e juros instantâneos não
terão futuro, por isso é um falso desenvolvimento,
apoiado em alicerces de areia.
Não queremos que o Brasil seja apenas um
país agrícola. Queremos que o Brasil seja também
um país agrícola, sem desprezarmos outros setores,
sem um crescimento distorcido ou desequilibrado;
queremos um Brasil que seja forte e competitivo no
comércio, na indústria, na agricultura, nos serviços,
na ciência, na pesquisa e na tecnologia e com uma
distribuição de renda justa e eqüitativa.
Como defensor intransigente do cooperativismo, dos produtores agrícolas brasileiros, de nossa
agricultura e de todos que contribuem para uma
maior oferta de alimentos e matêrias· primas, deixo
bem firme o meu apoio à criação do Banco Cooperativo do Brasil, ressaltando sua importante função social e económica.
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Tenho convicção de que est;, minha posição
coincide com a do Senado Federal, que nunca negou seu apoio a todas as iniciativas sérias em benefício do cooperativismo, da agricultura brasileira, do
trabalho produtivo e contra a especulação financeira.
Desejo cumprimentar os dirigentes da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, os membros e dirigentes do Banco Cooperativo do Brasil,
assim como as autoridades do Banco Central que
entenderam o significado dessa iniciativa e aprovaram a criação dessa importante instituição que certamente contribuirá para o desenvolvimento do cooperativismo, da agricultura e do nosso Pais.
Muito obrigado~
O SR. PRESIDENTE (Gartos Patrocínio)- Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (BLOCO/PSB·PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora·
dor.)- Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, ontem
o Presidente da República lançou uma nova modali·
dade de ocupação da terra no Brasil: um programa
denominado Cédula da Terra.
O programa será efetivado com recursos externo~. r~ursQ.~ doJ~t!Ji,_e_ com;;ti!u.Luma nova modali·
dade de a~$el)tar .!> b.Q.mem no CSIJIPO. Em vez de o
Estado desapropriar o latifúndio improdutivo e nele
assentar o trabalhador rural, o Governo, agora, dá
uma nova opção ao trabalhadór. Coloca, em disponibilidade, na IJ!á~.de~, ÚTIPQ@ngkl_ .Qt!_R$1º_1Jljl, para
que ·ele. compre a terra. Ao longo de 10 anos, o traba·
lhador rural deverá restituir ao Governo esse empréstimo, que tem um prazo de Carência de três anos, em
sete prestações anuais corrigidas pela TJLP.
A primeira crítica que faço ao Senhor Presidente da República refere-se à área de aplicação do
projeto. Não consigo çompreender o critério adolado
pelo Senhor Fernando Henrique Cardoso. Essa
nova modalidade de reforma agrária vai ser implan·
tada nos Estados do Maranhão, Ceará, Pemambuco, Minas Gerais e Bahia.
Ora, todos sabemos que o Estado mais convul·
sionado do Brasil na luta pela reforma agrária é o
Pará. Em segundo lugar, está o Estado de São Paulo, na área do Pontal de Paranapanema.
Por que o Governo decide~ um programa
desse tipo em áreas que não são as mais conflituosas?
Portanto, assinalo, em nome do povo do Pará,
o nosso prote:;to por essa decisão do Senhor Presidente da República.
A segunda critica que faço a esse projeto é no
sentido de que o Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso está dando opção de transferência de
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uma terra produtiva para as rnãos de alguém que
conu.1uará a produção, porque os trabalhadores, sozinho:;. isolados, haverão de comprar as terras me;;,._,·::-::, de buscar aquelas que lhes oferecem alternativa de escoamento à produção, as que tem fácil
acesso à energia, e assim por diante.
Se isso ocorrer, estaremos tomando a terra de
um e passando para outro; não estaremos tomando
a terra de alguém que a usa para especulação. Depois, não sei se o valor de R$10 mil será suficiente
para que o trabalhador rural compre uma área onde
possa trabalhar. De acordo com o que foi·proposto,
o trabalhador poderá comprar a terra de alguém
igual a ele, ou seja, entrará na terra e, ao mesmo
tempo, tirará uma família dela. Quem vender evidentemente haverá de sair e de se deslocar da área.
Quero fazer referência especificamente à forma como o Senhor Presidente Fernando Henrique
Cardoso se dirige à população brasileira, por meio
da apresentação de seus falaciosos programas de
ação politica.
Vejam o que diz o Presidente ao apresentar o
seu projeto:
"Talvez os que gostem da refom1a
agrária somente para fins políticos fiquem
tristes, queixosos. Talvez não gostem do
que nós estamos fazendo hoje aqui. Pois
melhor que não gostem mesmo porque faremos mais".
Não consigo compreender a preocupação do
Presidente da República com os que lhe fazem oposição. Por que tanta preocupação? Quero que Sua
Excelência saiba que não usamos a reforma agrária
como slogan, conforme sugeriu, e que jamais seremos contra qualquer atitude do Governo que implante a reforma agrária.
O que nós da Oposição queremos é que o Presidente da República faça, de fato, a refom1a agrária; que Sua Excelência seja um bom governante. Se
agir dessa forma, não haverá nenhum problema em
que o povo o queira, respeite, aprecie e até reeleja.
Nós desejamos que Sua Excelência governe bem
este Pais.
No entanto, disse o Presidente, ao discursar:
"Pois melhor que não gostem mesmo porque faremos mais". Por que Sua Excelência quer que não
gostemos de algo bom? Não compreendo esse tipo
de atitude.
Aliás, Sua Excelência sempre faz as coisas sozinho. À cerimônia realizada ontem não estava presente o MST, nem a Contag, que alegou não ser
esta a forma correta de se fazer a reforma agrária, já
que se relegava o papel do Estado de lazer a desa-
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propriação J se permitia a troca de propriedade entre uma família e outra.
.
Só que a Contag esquece o problema do custo. O processo de desapropriação feito pelo Governo
está saindo muito caro para o Estado. Sai muito cara
a compra da terra e também o apoio que o próprio
Governo tem de dar depois, para que o cidadão continue a trabalhar a terra.
Corno prova de que queremos gostar do que é
bom - Sua Excelência não deve preocupar-se com
isso -, encaminho uma sugestão para que aperfeiçoe
o seu projeto. Proponho que os recursos não sejam
dados diretamente ao trabalhaçlor, mas repassados
a uma associação de trabalhadores; que não seja
permitido que o trabalhador compre a terra de outro
trabalhador. Sugiro que o trabalhador compre uma
propriedade de médio ou grande porte, para que
nela sejam assentadas inúmeras famllias. Nós só
queremos contribuir.
Para finalizar, Sua Excelência afirma: "(...) A
despeito das gritarias que se possam fazer, nunca
na História se terão assentado tantas famílias no
campo como no meu governo•.
O Presidente disse que, com o projeto, será
possível assentar 15 mil famllias a mais do que as
280 mil que o Governo prometeu assentar até o final
do mandato, no ano que vem.
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, Vossa Excelência é um homem iludido ou mal infom1ado, porque o seu Governo ainda não assentou
ninguém; simplesmente regularizou a situação das
pessoas que invadiram a terra. O seu Governo não
se antecipa ao conflito. A única desapropriação feita,
neste Pais, antes que a terra tivesse sido invadida
foi a da antiga Fazenda Bradesco, hoje, Fazenda
Tainá-Rekã, no Estado do Pará. Mesmo assim, isso
aconteceu por muita pressão nossa e dos trabalhadores que ficaram acampados às portas da fazenda,
durante mais de cinco nieses.
O Governo Fernando Henrique Cardoso nunca
assentou ninguém em nenhuma terra. Sua Excelência não desapropriou a terra antes que ela fosse
ocupada; simplesmente resolveu o problema depois
da sua ocupação, muitas vezes depois que mortes
ocorreram e crimes foram perpetrados. É nesse momento que o Governo chega para regularizar a situação e coloca no seu balanço que assentou famílias
de trabalhadores. Na verdade, as fammas se assentaram, e o Governo regularizou a coragem das pessoas que ocuparam aquelas terras.
Na verdade, o Governo é um incentivador das
ocupações porque não se antecipa à necessidade
da população, à demanda que há neste País por
ocupação de terra; portanto, é natural que as pessoas sem alternativa a ocupem e criem o conflito a
que assistimos no nosso Pais.
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Faço questão de registrar, pela segunda vez,
que a exceção à regra do Governo Fernando Henrique Cardoso foi a desapropriação- ainda não concluída, porque até hoje não foi dada imissão de posse da Fazenda Tainá-Rekã, antiga Fazenda Bradesco, de
61 mil hectares de terras, no sul do Estado do Pará,
especificamente no Município de Conceição do Araguaia, onde serão assentadas 1200 famílias. Pelo menos, trata-se de um belíssimo projeto. Não sei se o Governo colocará o dinheiro necessário para os trabalhos que precisam ser realizados.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso não
devia preocupar-se com a Oposição. Quando proferiu seu discurso no Palácio do Planalto, fechado naquele ambiente luxuoso, não havia ninguém da Oposição; portanto, não havia razão para Sua Excelência fazer essa agressão gratuita, essa brincadeira,
ou dizer que não gostaríamos do seu projeto.
Com o que está preocupado o Senhor Presidente Fernando Henrique Carooso? Sua Excelência deveria estar preocupado em infonnar o povo brasileiro. Até
agora, dos recursos previstos no Olçamento da União
para o combate à mortalidade infantil, por exemplo,
Sua Excelência gastou apenas 12,59%.
Aliás, Senador, V. Exl, há poucos dias, fez referência a essa questão. Sabem V. Ex4s quanto Sua
Excelência já gastou do Orçamento da União com a
reforma agrária? Somente 6,28%. É isso que Sua
Excelência deveria mostrar à Nação brasileira, sem
ficar fazendo essa propaganda fácil, com essa conversa fiada ao dizer que fez o que não faz. Apenas
esse o percentual aplicado na reforma agrária neste
Pais até hoje. Vejam que, para a reforma agrária,
estão destinados R$2,6 bilhões.
Repetirei algo que sempre digo neste Plenário:
para as Forças Annadas estão previstos R$15,8 bilhões; e, para o serviço das nossas queridas dívidas,
para engordar o bolso dos banqueiros nacionais e
multinacionais, estão previstos - em recurso do Tesouro - R$33 bilhões. Vamos ver o Orçamento, vamos consultar as despesas do Governo e veremos
se está cumprindo, rigorosamente, o estabelecido no
Orçamento para o pagamento dos juros desses banqueiros. Por outro lado, para o que interessa à reforma agrária e às questões sociais não há recursos estes que nós mesmos aprovamos e que este mesmo Governo previu gastar em 1997.
O Presidente da República deveria estar preocupr:dC' em justificar para a sociedade brasileira por
GIIC ;;s,á disponibilizando R$35 milhões para fazer a
p;o,~Jganda do seu programa •erasil em Ação•, no
quai estabeleceu 42 metas de trabalho. Se este Go-

vemo tivesse o mínimo de seriedade, deveria entender que obra o povo vê e sente porque se beneficia
com ela Que necessidade tem o Sr. Fernando Henrique Cardoso em gastar essa quantia em propagandas?
Recentemente, o Ministro Raul Jungman, pessoa a quem aprecio, foi ao Estado do Pará. Passamos 3 dias juntos. Havia festa por onde S. Ex• passava, porque destinou R$12 milhões para a construção de estradas vicinais, escolas e postos médicos
em convênios assinados com 20 prefeituras. Imaginem um Estado corno o nosso, com um milhão e duzentos mil quilômetros quadrados, com mais de 100
projetas de ocupação - transformados em assentamento- e que recebe a insignificância de R$12 milhões para as estradas vicinais! O recurso foi destinado a 800km de asfalto, ou seja, apenas para o sul
do Pará. O levantamento que apresentamos era de
35 mil quilômetros de estradas vicinais. Os recursos
foram destinados para apenas 800km, diante de
uma necessidade bem maior. 35 mil quiiOmetrosl
Doze milhões e o Ministro foi recebido com festa no Estado do Pará. Agora ? Senhor Presidente da
República mete a mão no dinheiro do Tesouro e joga
R$35 milhões para faz:!r propaganda o seu programa •erasil em Ação•: ~m valor três vezes maior do
que está sendo gas.o na campanha de prevenção
contra AIOS.
..
É lamentável que essr ; ,:"·isas ocorram, é lamentável que Sua Excelênc::;. não se comporte
corno um Presidente da RepúrF ;a e faça declarações tão ruins no ato de lanç-· -~.,to de um programa
que pode ser bom para c
' ' :·,dor. que terá me.,. ~~c,ie ser feito
lhores opções; mas nenhur
sem a participação dos interesse de•·. ~.;rr. a participação dos trabalhadores, da Contag, \..O MST etc.
Lamento profundamente este::; am•!l 1o Sr.
Fernando Henrique C81doso. Mais ainda: '.:-";'!ento que
SUa Excelência não tenha dado a devida r.:" ··":'.~.de ao
Estado do Pará. colocando-o. antes de
õutro,
cc:xm merecedor de um progral11<'. senl2fr:· ·. ·
''!6,
com as correções a que eu aqui a<utii.
Era essa a manifestaçao que ~'l: 9>-'ll'-' !'•:. c , ,,. .
zer em meu nome e em nome do ParMc: ..
Brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

q,;.,. · '

Durants o discurtJo do Sr. Ademir Ar.··
drade, o Sr. Carlos Parrocínio, 2" Secreta:;.:;.
deixa a cadeira da presY.rencta. que é ,~· pJda pelo Sr. Sebastião Roohe.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocbú1 - <:.ioo·
cedo a palavra ao eminente Senado•· Freitas r\i.;to.
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O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, o Plano Real completou seu terceiro ano
com um saldo extremamente positivo de realizações,
das quais a mais importante é a estabilização da
economia. A inflação, superior a 20% ao mês antes
de adotar-se o Real, vem caindo de forma contínua,
devendo ficar em tomo de 6% este ano. Os brasileiros convivem assim com os menores índices de inflação em quarenta anos, o que ocasiona uma série
de efeitos correlatas na economia, entre eles, benefícios às camadas mais pobres da população.
Combinando o corte dos prejuízos detenninados
pela inflação com a manutenção dos níveis de crescimento da economia. o Plano Real proporcionou até
agora um ganho na remuneração da mão-dEHlbra do
Pais. Dados do IBGE revelam que, no período decorrente de julho de 1994 a fevereiro de 1997, o conjunto
da massa salarial subiu 30,2"/o Esse aumento nos rendimentos do trabalho assalariado ocorreu em ritmo
mais acelerado nos primeiros meses do Real.
Entre as diretrízes adotadas na implantação do
Plano, desejamos hoje nos ater às que dizem respeito ao funcionalismo público, que, no dia 31 de julho,.
completou 37 meses de salários congelados, mais
de dois anos e meio. Nesse período, os servidores
terão acumulado uma perda de quase 40% em seus
rendimentos. Embora baixa, a inflação ainda representa um fator de corrosão dos rendimentos. De
acordo com os lndíces apurados pela Fundação Instituto de Pesquisas Económicas da USP, a erosão
dos salários está em 38,35%. Outros órgãos que
costumam pesquisar a inflação, como o DIEESE,
apontam números ainda mais elevados.
Sr. Presidente, não desejo aqui retomar antigos debates sobre reajustes pelo pico ou pela média
salarial. Igualmente, não pretendo discutir o conceito
de reposição de perdas, que constituiria um passo
no caminho da reindexação. O momento não é de
consi:Jerações teóricas, mas de uma constatação: o
fui'ICio:látio federal, estadual ou municipal vive hoje
em condições muito piores do que em 1995, quando
sw s:llário foi reajustado pela úftima vez.
~~''"' do

mais, itens da peso no orçamento fado servidor público tiveram seus preços aumentados em nfveis bem superiores a essa média.
Entre eles estão o gás de cozinha, com um reajuste
•••ii~

r:!e 53,88% acumulado desde o inicio do Plano Real;
, :;!1Solina comJJT•, com 52,18%; a energia elétrica,
com 65,07%: as mensaiidades escolares, com
100,26%; as viagens rodoviárias, com 97,34%. Essas perdas serão sentidas até mesmo se o servidor

resolver compensá-las tentando a sorte na loteria federal. O custo da aposta é hoje 60% superior ao que
se cobrava no inicio de 1995, quando se concedeu o
"último reajuste à categoria.
Até agora, ressatte-se, o Plano Real vem conseguindo cumprir seu objetivo de estabilização. A inflação no mês passado ficou em 0,011%, um dos índices mais baixos desde 1951, e está em um patamar que se considerava impensável no período que
precedeu a aplicação do Plano. Dentro desse processo, uma parcela significativa da população brasileira, que o próprio Governo calcula em 30 milhões
de pessoas, teve substancial acréscimo em sua renda, notadamente nos primeiros 18 meses após o início da aplicação do plano, como efeito da queda dos
indicas inflacionários.
Indicadores como esses, ao mesmo tempo em
que comprovam o sucesso obtido até agora pelo
real, dão também a medida da injustiça que se está
cometendo para com os servidores púbriCOS. Todo plano econômico implica sacrifícios pam determinados
segmentos sociais, e o real não constitui exceção. No
entanto, esses sacrifícios estão recaindo quase inteiramente sobre os funcionários públicos. O problema de
justiça social que se coloca é a concentração dos ônus
em apenas uma categoria profissional.
Esse processo vem sendo justificado como
uma necessidade imposta·-pela busca do equilíbrio
nos orçamentos públicos. Sem que se caminhe pam
esse equilíbrio, ressurgiria o risco de retomada do
processo inflacionário. A preocupação é correta. Um
dos principais pontos de partida da inflação - sabe
disso qualquer primeiranista de Economia - está nas
emissões feitas pelas autoridades monetárias para
cobrir déficits nas contas governamentais.
No entanto, existe espaço para algum tipo de reCClfl1l05içãO salarial. O peso da folha de pagamento do
funcionalismo sobre o total de gastos públicos não é
tão grande quanto se diz. Em nfvel federal, por exemplo, o conjunto de salários dos servidores públicos, incluindo os inativos, fica abaixo dos 40%, portanto, bem
aquém dos limites de ~timento fixados pela
Constituição e pela legislação complementar.
Baixos salários implicarão sempre sucateamento da estrutura do Estado, com gravissimas conseqüências. Aliás, isso já vem ocorrendo em diversas áreas, inclusive em algumas que constituem
prioridade de qualquer governo. Os melhores exemplos são a educação e a saúde. A qualidade dos serviços públicos tende a cair de forma vertiginosa.
Dessa forma, os apenados pela deterioração salarial
dos funcionários não são apenas estes. Preço talvez
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até maior paga a população, que depende dos serviços públicos, em especial a de mais baixa renda.
São exatamente os mais pobres, os que não têm
como recorrer aos serviços do setor privado que suportam o mau ensino, o deficiente atendimento médico e a falta de assistência social.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a palavra
reindexação transformou-se em uma espécie de tabu.
As correções salariais automáticas com base nas perdas ocorridas por força da inflação viram-se banidas
da legislação trabalhista brasileira. Com inteira razão
argumentavam e argumentam ainda os gestores da
economia do País que se produzia assim um engessamenta dos custos, apenas gerando mais inflação.
Aboliram-se, desse modo, os mecanismos de
correção automática. O setor privado conseguiu encontrar outras fórmulas para recompor salários. Os
acordos trabalhistas verificados desde-que se aboliu
a correção pelo IPC-r, tolerada nos primeiros meses
do real, adotaram as mais variadas formas de reajuste. Poucos setores deixaram de proceder a eles,
até pelo simples temor de perderem mão-de-obra
mais qualificada. A própria sociedade, portanto,
achou meios de impedir ou ao menos atenuar a erosão sofrida pelos salários.
Efetivamente engessada, portanto, ficou apenas a relação entre empregador e empregados do
serviço público. Somente o funcionário dos três níveis do Poder Público amarga hoje esse bloqueio,
não apenas de qualquer correção salarial, mas também de qualquer negociação a respeito. O Governo
Federal não reajusta. não corrige, não discute. E o
mesmo acontece nos planos estadual e municipal.

É essa distorção que se precisa combater. Não
se pode admitir que, enquanto praticamente toda a
população se beneficia das conquistas garantidas
até aqui pelo Plano Real, os ânus se concentrem em
uma categoria apenas. Trata-se de enorme injustiça
que tende a acentuar-se com o tempo e com a implantação de medidas administrativas que impõem
novas perdas ao funcionalismo.
Não defendemos a reindexação salarial. Desejamos apenas que os sacrifícios impostos pela política económica deixem de concentrar-se sobre um
segmento da população brasileira. Algum tipo de
reajuste deve ser concedido aos servidores públicos.
Naturalmente, o reajuste possível.
O Presidente da República, de cuja sensibilidade política ninguém duvida, certamente tomará providências destinadas a atenuar essa situação. Essas
providências, porém, devem ser adotadas no menor
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espaço de tempo possível, uma vez que as p.. :·-::.~
salariais estão atingindo níveis insuportáveis.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha 1 Concedo a palavra ao eminente Senador Carlos •' .::trocínio. V. E~ dispõe de 50 minutos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. ?~')
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S.': a
Srs. Senadores, Palmas assistirá nesta sexta-feira,
15 de agosto- amanhã, portanto - ao lançamento
do edital de licitação da Usina do Lajeado- mais um
sonho dos tocantinenses históricos que se tornará
realidade a partir do mês de dezembro, devendo f;er
concluído nos próximos cinco anos.
-·- O Estado do Tocantins, coração do Brasil, que
tem, nos seus grandes rios- Araguaia e Tocantins -.
as veias e artérias por onde cada vez mais circula o
progresso, aos poucos se equipa e se fortalece para
ingressar no próximo século como a Canaã, a terra
·prometida, que oferece à Nação o solo fértil para a
agropecuária; o transporte fluvial para escoamento
das safras; a energia para movimentar as indústrias,
e os imensos espaços vazios onde poderão crescer
novas populações.
Essa hidrelétrica, orçada em 1,2 milhões, teve
a potência reduzida de 950mw para 850mw, condição necessária ao maior funCionamento das máquinas. Como fator de desenvolvimento racional, fundamenta-se em três pressupostos indissociáveis: ser
economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente modema. A viabilidade económica se e;:pressa no fortalecimento do setor energético e no
consequente crescimento da economia estadual,
principalmente porque Tocantins passará de comprador a exportador de energia.
Outro aspecto a ser considerado é o não-endividamento do Estado para a execução da usina. Espera-se que três grandes consórcios participem da licitação, ressaltando-se o encabeçado pela Celtins,
integrado por mais duas empresas nacionais, a
Companhia de Eletricidade de Brasília e a Companhia Elétrica de São Paulo, e três estrangeiras: Chilgener (Chile), CSW (EUA) e EPD (Portugal).
A justiça social, favorecida por essa obra de
vulto, apresenta aspectos distintos. Entre eles destacamos a garantia, exigida pelo Governador Siqueira
Campos, de que a cobrança das tarifas de energia
elétrica seja regida por critérios que assegurem um
preço compatível com as condições da população. O
Governo estadual participará da elaboração da tabela de cobrança das tarifas. Temos, portanto, a certe-
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za de que esse serviço indispensável - a energia
elétrica - beneficiará também as camadas mais pobres, melhorando, em tennos gerais, a qualidade de
vida da população tocantinense.
Em segundo lugar, destaca-se a ampliação do
mercado de trabalho, com a geração de até 1 O mil
empregos diretos. Aproximadamente 34 mil pessoas
serão mantidas por esse empreendimento, somente
nos dois primeiros anos.
Quanto ao pressuposto de ser ecologicamente
modema, a obra prevê o investimento de US$90 milhões pelo grupo vencedor da concorrência, no acerto
do meio ambiente da área onde se situará a usina, na
remoção das famílias e na aquisição das terras.
Entretanto, não se pode avaliar a importância
de um rio apenas pela quantidade de megawatts que
pode produzir. A geração de energia elétrica constitui apenas um dos múltiplos usos dos recursos hídricos, tão importante quanto abastecimento, irrigação
e transporte, entre outros.
Atento para o risco de morte de grandes rios
no temtório brasileiro e para o enorme esforço que
alguns Estados vêm fazendo para recuperação de
seus recursos hídricos e do meio ambiente, apresentei o Protelo de Lei do Senado n• 59, de 1996, que
"estabelece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de equtpamentos e procedimentos de proteção
à fauna aquática dos cursos dágua quando da construção de barragens'. Essa proposição teve plena
aceitação dos Senadores e, após aprovada pelo Senado, fot encaminhada à Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, estou convicto de que a construção da Hidrelétrica do Lajeado obedecerá às normas estabelecidas no Projeto. Ainda é um projeto,
, nas tenho certeza de que será transformado em lei
no Congresso Nacional.
Sei que o Governador Siqueira Campos, com a
mesma amplitude de visão que o levou a fazer da
Geltins a primeira empresa nacional privatizada, bem
como o Governo Federal, compreendem que, sem
as eclusas, nenhum rio se transforma em hidrovia,
depois de interrompido por barragem ou usina.
Assim, o Tocantins estará, uma vez mais, dando
exe1, '": ~s ao Brasü e não perpetrando um crime contra
a natureza e contra o desenvolvimento racional.
Sr. Presidente, queria comunicar ao Plenário
desta Casa que amanhã, em companhia de todos os
políticos e de toda a população interessada do To·:anllns, nós nos reuniremos com o ministro Raimundo Brito, para lançar, definitivamente, o edital de licitação para a concessão da construção da Hidrelétrica do Lajeado.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) Convido o Senador Carlos Patrocínio a assumir a
Presidência, para que eu possa fazer uso da palavra
como orador inscrito.
O Sr. Sebastião Rocha deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2" Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT -AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, sou
daqueles que entendem que devemos evitar, o máximo, trazer problemas de divergências políticas no
Estado para o plenário desta Casa. Devemos nos
esforçar para tê-los nos limites do nosso Estado. No
entanto, eu próprio tenho que vir à tribuna, na tarde
de hoje, para expressar, pela primeira vez neste plenário, minhas divergências com o atual Governador
do meu Estado, Sr. João Alberto Capibenbe.
O meu Partido, o PDT, fez parte da coligação
que elegeu o Governador do Estado, e, desde o
princípio da gestão de S. Ex', passamos por momentos de grandes turbulências, de grandes dificuldades de entendimento, em função - atribuo eu - da
excessiva descentralização que o Governador do
Estado devota à sua administração, não permitindo
um debate mais democrático, que pregava durante a
campanha, em que os Partidos que se alinharam naquela oportunidade, o PSB, Partido de S. Ex' o Governador, o PDT, ao qual pertenço, o PT e o PC do
B, pudessem discutir de igual para igual com o Governador as políticas, os planos, os projetas, as ações
de desenvolvimento económico e social do Estado.
Depois de uma seqüência de tentativas de continuarmos aliados na administração do Estado, no
começo deste ano, a partir de fevereiro, o PDT tomou uma decisão conjunta no sentido de afastar-se
completamente do Governo e trabalhar independentemente, o que estamos fazendo. Indicamos
um candidato à Prefeitura de Macapá, que ficou em
segundo lugar. Refiro-me ao Deputado Waldir Góes,
nosso virtual candidato ao Governo do Estado nas
próximas eleições.
__ _ Começo meu pronunciamento fazendo esse
alerta porque sou daqueles que sempre defenderam
que as oposições, que os partidos democráticos, de- .
vem fazer todos os esforços, devem dedicar todas as
suas forças no sentido da unidade, quer em âmbito nacional, quer em;i~itq__~t~dual. Quecem âmbito muni-- -·dpal.- Entendo também, por outro lado, que divergên-

''
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cias estaduais não devem prejudicar uma aliança
nacional entre esses partidos. No caso do Amapá,
estamos preparados, maduros, para assimilar e administrar no Estado uma divergência com o PSB, mas trabalhannos para que, em ãmb~o nacional, haja uma única aliança O que existe no Amapá é o fracasso de uma
liderança, à qual foi devotada grande esperança de que
administraria o Estado numa gestão democrática em benefício dos segmentos mais humildes e das ações sociais e que, no entanto, tem jogado por tena, por sua
própria culpa, a crõdibilidade que adquiriu durante
toda sua trajetória política.
Vou citar o fato principal que me traz à tribuna,
hoje, para contestar S. Ex- o Governador do Estado:
recentemente, o Governador usou de todos os mecanismos possíveis na imprensa local para alardear,
por meio da publicidade oficial do Governo, que uma
pesquisa do lbope teria garantido ao Governador do
Estado 83% de aprovação.
Para terem uma idéia, o Governo do-Amapá no
ano passado tinha um orçamento de R$500 milhões
anuais e contratou a mídia para fazer a publicidade
oficial do Governo por R$12 milhões, o que representa 2,5% do orçamento. Não sei se fez todo esse
gasto. Acredito que não, porque alguns contratos foram cancelados. À segurança pública do Estado é
destinado um percentual inferior ao que o Governo
destinou no ano passado, 1996, à publicidade oficial.
O Governo usou a publicidade oficial para alardear,
nos meses de junho e julho, que uma pesquisa do
lbope, portanto um instituto de pesquisa de âmbito
nacional, teria garantido ao Governador do Estado
83% de aprovação à sua administração. Isso seria
inédito no País, nem mesmo o Senhor Presidente da
República, que mantém um plano de estabilidade
econômica que agrada uma parcela significativa da
população, dispõe dessa popularidade, dessa aprovação. Todos sabemos disso. Nenhum dos governadores ultrapassa os 70% de popula1idade e S. Exteve a ousadia de usar os meios de comunicação e
alardear na publicidade oficial que uma pesquisa do
tbope dava-lhe 83% de aprovação.
Fui atrás dos dados e consegui obter os números da pesquisa oficial do lbope. Na verdade, a pesquisa, que possuía apenas três perguntas, todas
subjetivas, foi realizada entre o final de maio e o começo de junho nos três maiores Municípios do Estado onde foram entrevistadas 400 pessoas. As perguntas eram: 'Você acha que o Estado do Amapá
está no caminho certo ou no caminho errado?'
Como podem ver, é subjetiva e nada tem a ver com
o Governo do Estado.
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'Com relação à vida que leva, você está muito
satisfeito, satisfeito, insatisfeito ou muito insatisfeito?' Também esta nada mede com relação ao Governo do Estado.
A única pergunta feita sobre a administração
de S. Ex-, o Governador Capiberibe: "Você aprova
ou desaprova a administração do atual Governador?' Trinta e sete por cento dos entrevistados disseram desaprovar a administração de S. Ex-. o que
joga por terra qualquer hipótese de ele ter obtido na
pesquisa aprovação de 83% dos entrevistados.
São fatos como esses que têm nos afastado
cada vez mais e nos têm levado para um caminho
de oposição ao Governador.
Em março desse ano, logo após a visita de S.

Ex- o Presidente da França, Jacques Chirac, o Governador do Estado, mais uma vez, fez propaganda
em toda a imprensa oficial do Governo, dizendo que
o Presidente havia se responsabilizado pela pavimentação da BR-156, estrada federal que liga Macapá à fronteira do Oiapoque e que, portanto, faz a ligação terrestre com a Guiana Francesa. Nós comprovamos depois com a Embaixada francesa e com
o nosso Ministro das Relações Exteriores que o Presidente francês não assumiu qualquer compromisso
nessa sentido; apenas afirmou que iria concluir a rodovia que liga a cidade de Régina à cidade de Saint
Georges, na própria Guiana France&a, fazendo essa
interligação, pois a BR-156 já permite que se chegue
de carro até a fronteira, portanto, até o rio Oiapoque,
onde começa a Guiana Francesa.
Há poucos dias, novamente, S. Ex' usou dos
meios de comunicação e da propaganda oficial para
alardear que o Governo estaria liberando R$20 milhões para pavimentar a BR-156. Claro que almejávamos isso e temos até criticado o DNER, que, há
três anos, durante a administração Fernando Henrique Cardoso, não liberou quase nada para o Amapá
e, para a construção da referida rodovia, não liberou
mais que R$2 milhões. Claro que era "1osso anseio e
nosso desejo que esses recursos, de fato, fossem liberados. Mas, de novo, estamos diante de uma falácia. Isso não se constata, não é verdadeiro e, por
isso, estamos aqui para contef;tar e .lamentar que um
Governador corri a história de vida e com a história politica do Governador Capiberibe tenha tido o comportamento de destruir a sua própria imagem e credibilidade, afastando de si os aliados. os seus parceiros tradicionais - porque o Partido dos Trabalhadores, também, provavelmente, se afastará em defín~ivo do Governo, marchando numa posição independente.
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Ao concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer, ainda, dois comentários rápidos. O primeiro é
sobre a decisão da Juíza Sandra Melo, a respeito do
episódio que vitimou o índio pataxó Galdino Jesus
dos Santos. Para mim foi lamentável a decisão. Não
posso concordar, mesmo não sendo advogado, que
nesse caso não tenha havido dolo, que não tenha
havido a intenção de, pelo menos, torturar aquela
pessoa, que os rapazes só identificaram como índio
após a morte dele. Espero que a Justiça, nas próximas instãncias a que serão conduzidos os recursos,
possa reformar essa decisão da Dr' Sandra Melo,
fazendo com que prevaleça, de fato, a justiça.
Não queremos que os rapazes responsáveis
por esse ato que vitimou o índio, por esse crime, no
meu entendimento, hediondo, sofram qualquer ação
que não esteja dentro da legalidade. Queremos que
paguem pelo crime e sejam julgados por um júri popular, porque, no meu entendimento, houve, sim, a
intenção de matar. Podem não ter planejado a morte, mas é claro que deveriam depreender que daquela ação poderia decorrer a morte. Assim, a meu
ver, a responsabilidade recai sobre os rapazes que
atearam fogo propositadamente no índio.
Essa decisão da juíza faz com que novamente
a sociedade se mobilize, haja vista que em nosso
País segmentos da sociedade só se organizam diante de situações circunstanciais. Isso é uma tristeza
para nós. Logo após a morte do índio Galdino Jesus
dos Santos, houve um grande movimento, uma
grande mobilização da imprensa, de vários segmentos da sociedade. Depois, o que vimos foi uma certa
anestesia. Agora a decisão da juíza concorre para
que a sociedade volte a se mobilizar e faça pressão
junto à Justiça, à Promotoria Pública, à Ordem dos
Advogados do Brasil, a todos os institutos envolvidos
nesse processo, para que esse caso possa ser levado a júri popular.
Por último, quero fazer um convite aos Senadores, aos Deputados Federais e a todos as pessoas que se interessam pelo gerenciamento de documentos eletrônicos. Por intermédio do meu gabinete no Senado, estamos organizando uma exposição sobre "Gerenciamento de Documentos Eletrônicos e Discos Óticos", que se realizará no foyer do
Auditório Nereu Ramos, nos dias 19 e 20 de agosto,
terça e quarta-feira, a partir das 14 horas. Para isso,
estamos contando com o apoio de algumas empresas que trabalham no setor, que têm uma larga experiência com gerenciamento de documentos. Essa
exposição tem também como objetivo demonstrar,
na prática, a aplicabilidade do Projeto de Lei n• 22,

que dispõe sobre a produção e o armazenamento de
documentos eletrônicos e dá outras providências, um
projeto de minha autoria, que foi aprovado, em nível
-termlnafiVo~ na- Comissão de -COnStfu.iição, Justiçli- do
Senado e está em tramitação na Cãrnara dos Deputados, devendo passar pelas Comissões de Ciência e
Tecnologia e de Constituição e Justiça da Câmara.
Essa exposição poderá fazer com que os Srs.
Deputados, principalmente das duas Comissões, tomem conhecimento da _eraticabi~dade do_l>rojeto,
que visa; sobretudo, uma economicidade do papel
que utilizamos hoje. Sem ser contra as fábricas de
papel, na verdade, o que estamos pretendendo com
esse projeto é permitir ao Brasil que se admita um
arquivamento, em meios eletrônicos, dos documentos que utilizamos no dia-a-dia; que documentos
como a certidão de nascimento, a carteira de identidade ou o original desses documentos possam ser
guardados num meio eletrônico, efteaz, de alta segurança, que não se deteriora Evidente que o projeto
tem algumas amarrações no sentido da confiabilidade
do documento. Entendemos que grandes empresas e
os órgãos públicos como o Senado Federal e a Justiça
utilizam galpões, armazéns e, às vezes, subsolos para
guardar documentos que estão expostos à umidade e
a microrganismos e que, muitas vezes, são destruídos.
Mas, pergunta-se: e a adulteração da autenticidade do documento? lsso·acontece, também, nos
documentos de papel. Hoje a tecnologia avançou
tanto que permite um grau confiável de segurança
até mesmo com relação à personificação do documento, de determinado dado ou informação, como os
códigos secretos, as senhas que se usa, por exemplo,
nos cartões magnéticos do sistema bancário.
Estendo o convite a todo o Senado da Repúbf1ca
e à Câmara dos Deputados para que compareçam a
essa exposição e possam compreender como deve
funcionar, na prática, esse projeto de minha autoria.
Era o que tinha a comunicar. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os
Srs. Senadores Roberto Freire, Emandes Amorim,
Gilvam Borges, Mauro Miranda, e Júlio Campos e
Francelina Pereira enviaram discursos à Mesa para
serem publicados na for-na ao disposto no art.. 203
do Regimento Interno.
S. ex-s serão atendidos.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS- PE) - Sr.
Presidente, Srls e Srs. Senadores, o assunto que
trago hoje ao conhecimento de V. En é de extrema
importância para o aumento da participação direta
da sociedade civil em fóruns de decisão internacionais, que têm-se comportado até o momento de ma-
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neira informal e pouco transparente. Trata-se de investigações que cidadãos brasileiros vêm solicitando
junto ao Banco Mundial - BIRD, sobre seu comportamento em relação a empréstimo concedido ao
País para um Projeto de Reassentamento e Irrigação para famílias atingidas em 1979 pela construção
da Hidrelétrica de ltaparica, localizada no rio São
Francisco, na divisa entre Pernambuco e Bahia.
A história é curta. Em 1979, com a construção
da Hidroelética de ltaparica, mais de 6 mil famílias
foram expulsas de suas terras. Em 1986, representados pelo Pólo Sindical do Submédio São Francisco, articulação que reúne diversos sindicatos rurais, associações de produtores e cooperativas, os
camponeses conseguiram um acordo com a Companhia Hidrelétrica de ltaparica - CHESF e a Eletrobrás, obrigando a empresa responsável pela Hidrelétrica a reassentar a população deslocada em áreas
de irrigação. Foi aprovado um financiamento junto
ao Banco Mundial para promover não só a irrigação,
mas a implantação de agrovilas com infra-estrutura
de educação e saúde.
Entretanto, passados 10 anos, somente 35%
dos sistemas de irrigação estão em funcionamento,
sendo que grande parte des..-.es sistemas já apresenta
problemas técnicos de operação e manutenção. Mais
da metade das famílias permanecem sem condições
de produzir, sobrevivendo de uma verba de manutenção temporária paga pela CHESF: uma indignidade
para cidadãos que querem e que podem produzir, gerando um prejuízo que não é pessoal, mas social.
O Projeto, que tinha a intenção de compensar
as irreversíveis perdas culturais, económicas, sociais
e ambientais que essa população sofreu, tem permitido
enorme desagregação social. O alcoolismo, os suicídios
e o nan:otráfico são apenas alguns dos efeitos colaterais
dessa desagregação. Por tudo isso, a concfusão do Projeto é algo necessário e inadiável.
Em face dessa realidade, o Pólo Sindical do
Submédio São Francisco solicitou ao Painel de lnspeção do Banco Mundial uma investigação sobre as
ações e orrissões do BIRD nesse processo de flllllllCiamento. Cumpre ao BIRD não só conceder o financia·
menta, mas pl'irq:lalmente aco111JB0har a aplicação dos
f'I!CUISOS. Seu papel, definido pelas políticas e normas
internas, inclui o monitoramento e a avaliação dos projetas, auditorias, supervisões etc. São os erros e a omissão do BIRD com relação a esse Projeto que o pedido
de investigação quer atingir, se restringindo às responsabilidades do Banco Mundial, e não do Governo.
Deve-se ressaltar que o Painel de lnspeção do
Banco Mundial é fórum independente recentemente
criado, diante do qual CIDADÃOS que se consideram prejudicados por um Projeto do Banco Mundial
possam recorrer. Sentindo-se atingido, o CIDADÃO

solicita uma inspeção ao Painel, que avalia e submete aos Diretores-Executivos suas conclusões. A Diretoria terá três opções: rejeitar o relatório; aceitar o
conteúdo do relatório ou ordenar ao Painel que continue com a investigação.
É de ressaltar que nunca houve um órgão desse tipo no contexto internacional, que possibilitasse
o exercício direto da cidadania e a interpelação imediata de autoridades de instituições financeiras do
porte do Banco Mundial. O que vem a ser surpreendente nesse caso é a visão canhestra do Governo
brasileiro que, por meio de seu representante junto à
Diretoria-Executiva do Banco Mundial em Washington, insiste em se posicionar contra a instalação do
Painel de lnspeção, argumentando que seria ingerência em nossos •assuntos internos•. É preciso investigar o porquê da ineficácia no assentamento
desses camponeses, inefiCácia que gera instabilidade e imprevisibilidade na vida de seus cidadãos. Não
permitir as investigações é no mínimo um desrespeito ao direito desses indivíduos de questionar as razões de sua atual penúria. É um direito que lhes assiste e o Governo brasileiro, que se diz tão comprometido com a inserção do Brasil no processo de globalização e com a causa democrática, não pode impedir a participação cidadã em nível global.
Reitero: o objetivo da solicitação é apurar as
responsabilidades do Banco, suas ações e omissões
que resultaram na inconclusão do Projeto. A ação é
direcionada ao Banco Mundial e não ao Governo
brasileiro, e conta com o apoio da Rede Brasil, articulação que congrega mais de 40 organizações da
sociedade civil, bem como o apoio de líderes de atingidos por barragens de diversos países. É preciso
promover, também globalmente, a democratização
no acesso às informações e a transparência das
ações de entidades como o BIRD, de ampla influência na vida dos países do Terceiro Mundo.
Por isso, Sr. Presidente, solicito a V. Exa a
transcrição, nos Anais do Senado, da Carta Aberta
anexa, enviada ao Exmo. Sr. Presidente da Repúbli·
ca, Sr. Fernando Henrique Cardoso, pelo Pólo Sindical do Submédio São Francisco, pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG e pela Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais.
O SR. ERNANDES AMOR!'III {PPB-RO) - Sr.
Presidente, Sr!s e Srs. Senadores,
Dois assuntos trazem-me à Tribuna na data de
hoje:
O primeiro refere-se ao processo de rolagem
da dívida fundada do Estado de Rondônia. O segun-
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do cuida da situação do Banco cfo Estado de Rondônia e a proposta de solução que estou sugerindo ao
Governo Federal.
No caso da dívida fundada o Governo de Rondônia propôs a rolagem de A$193 milhões. já aprovada pelo Senado Federal.
Ocorre que a proposta do Governo Valdir
Raupp, demonstrou total desconhecimento do que o
Estado realmente deve e demonstra o descontrole irresponsável de sua administração.
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
ao examinar as Contas do Governo Valdir Raupp,
relativas ao ano de 1996 apurou uma dívida fundada
de, aproximadamente R$700 milhões, conlonne demonstra em seu relatório.
Esta dívida hoje já alcança R$1,2 bilhões.
Estou comunicando esta discrepância ao Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, através do Ofício GSEA 08-566/97, de 13-8-97,
solicitando que o mesmo diligencie junto ao Banco
Central, ir.stalando-o a auditar a dívida fundada real
do Estado, com o objetivo de corrigir o erro cometido
pelo Governo Raupp e, assim. não criar problemas
para os futuros governantes de Rondônia, que não
podem, a priori, serem prejudicados pela incompetência e .-responsabilidade do atual governador.

No que respeita ao Banco do Estado de Rond6nia estou propondo ao Senhor Ministro de Estado
da Fazenda um modelo alternativo para sua privati-.
zação, nos termos da seguinte proposta, objeto do
Oficio GSEA 08-567/97, ora transcrito:
Senhor Ministro,

Se se analisar os perfis dos agentes econõmicos
de Rondõnia, em relação a sua importância estratégica
para o deserM!Mmento do Estado, constatar-se-á o

Banco do Estado, como de fundamental significância
para os interesses da sociedade rondoniense.
A capitalidade do Banco, presente, inclusive
em localidades em que o interesse privado dificilmente se manifestaria, pode e deve ser analisado
tanto sob os aspectos económico-financeiro e também como condições de segurança para as populações interessadas.
Não é o caso de se discutir o tamanho ou de quem
é a responsabilidade pela aluai situação do Banco.
Mas sim de se desenhar um modelo de solução que concilie a política do Governo Federal para o
Sistema Financeiro Nacional, com os legítimos interesses e direitos da sociedade rondoniense, qu.e não
pode ser prejudicada por soluções extemporâneas a
sua realidade e à condição de integrar um Estado em
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desenvolvimento, protegido pelos art. 3º e incisos,
art. 170, inciso Vil, e art. 192 da Constituição Federal.
Por outro lado, dentre as alternativas apresentadas para o Banco do Estado de Rondônia S.A., a
que melhor apresenta é a sua privatização.
A dificuldade existente tem sido encontrar inte·
resses qualificados para se efetivar esse propósito.
A indagação a ser feita é porque não se desenhar um modelo de privatização alternativo?
Submeto à reflexão deste Ministério e do Banco Central a seguinte proposta para a privatização
do Banco do Estado de Rondônia.
1 - Programa de Financiamento, de longo prazo,
para o saneamento do Banco, indepe'ldentemente da
continuidade das ações administrativas ou juáiCiais
para recuperação de créditos duvidosos ou inadimplentes e para a sua recapitalização.
O atual programa de reestruturação dos bancos estaduais prevê este financiamento, para as hipóteses que menciona.
2 - Avaliação do valor das ações do acionista
controlador.
3 - Programa de Oferta de Ações do banco,
com financiamento para pequenos e méd"IOS compradores, pessoas físicas ou jurídicas, até o lirriite do total
das ações do acionista oontrolador, inclusive os atuais
seus empregados, o que poderia ser feito pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social.
A receita apurada com a venda das ações será
totalmente empregada na amortização dos financiamentos para o saneamento do passivo e a sua recapitalização, de forma vinculada, por ocasião do pagamento de cada lote.
A estratégia operacional de viabilização do
Programa de Oferta de Ações poderá ser a mobilização de toda a sociedade rondoniense, por suas forças
sociais, políticas e econõmicas ·para a recuperação
eoonõmico-financeira do Banco em questão" motivando-as a aderirem ao Programa de Oferta de Ações.
Observo que a propcsta garantiria a existência
do Banco, o que é da maior relevância para o esta·
do, sob todos os aspectos, com controle atomizado
do seu Capital Social, sem ingerência polftica de governantes de plantão.
Ademais, no caso das Agências e Postos de
Serviços deficitários e interiorizados, há de se buscar a participação_tlo estado e d()s municípios no
custeio adminstrativo dessas unidades.
Obviamente que esta proposta deverá ser aprofundada em discussõeS técnicas, mas representa uma
engenharia nova para o modelo de resolução dos pro-
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blernas C'J~ Bancos Estaduais, que poder-se-ia chamar de "Privatização Social dos Bancos Estaduais".
Sendo o cue se apresenta para o momento,
manifesto a Vossa Senhoria minha expressão do
mais profundo apreço.
Atenciosamente,
Senador Emandes Amorim
São questões importantes e do total interesse
para a população rondoniense, que devem ser tratadas com a maior atenção.
Era o que tinha a dizer.
Muito ob'igado.
O SR. GILVAM BORGES {PMDB-AP) - Sr.
Presidente, S~s e Srs. Senadores, chegam ao nosso conhecimento, através de matéria publicada
n'O Correio Braziliense de hoje, sob o título 'Depressão ataca o Funcionalismo", noticias preocupantes acerca da situação aflitiva vivida pelo funcionalismo público do Pais, que já se traduz em termos de
manifestações clínicas de doença física e mental.
Dados estatísticos da Organização Mundial de
Saúde e do próprio Ministério da Saúde revelam a
magnitude da incidência de sintomas depressivos
nos agentes públicos em atividade no País.
A tal ponto que o médico Carlos Alberto Machado e a ?sicóloga Maria Clara Sã Ribeiro, que respondem pela Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos daquele Ministério, tiveram de elaborar um programa especifico de ressocialização dos
servidores afetados pelo problema.
Depois de acuradas análises e pesquisas a
respeito do assunto, chegou-se a conclusão de que
a depressão já é a principal causa de incapacitação
para o trabalho, sendo responsável por 8 em cada
1O casos de funcionários tidos corno inadaptados
para o serviço.
A pesquisa mostrou, ainda, a fntifTla conexão
entre o quadro depressivo e a baixa auto-estima dos
servidores públicos acometidos pela moléstia, devida, conforme se apurou, à excessiva divulgação de
uma imagem negativa da profissão, à falta de perspectiva de promoção profissional e aos baixos salários percebidos.
E o problema vem tendo um rápido crescimento nos últimos anos.
Coincidência ou não, é impossível não associar
estas constatações sobre a morbidade apresentada
pelos servidores públicos ativos, com urna política
de governo deliberada e voltada, de forma mal disfarçada, à depreciação dos ocupantes de cargos públicos na burocracia estatal.
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A frase, algo enigmática, do Presidente Fernando Henrique, em seu discurso de posse, onde afirmou a prioridade de sua Administração em 'pôr fim a
era Vargas' começa a tomar-se mais compreensível
ao se examinar a Reforma Administrativa encaminhada à apreciação do Congresso Nacioni>!, tramitando,
no momento, na Câmara dos Deputados.
Antes de 1uaisquer consideraçõe<., é bom deixar claro que não nos anima, ao fazê-las, nem mesmo o mais leve sentimento oposicionista, uma vez
que temos aplaudido o Presidente da República
sempre que toma iniciativas de conteúdo racionalizador e progressista, e não foram poucas as vezes em
que mereceu nosso apoio.
Assim, sua condução da política monetária é irrepreensível, com repercussões óbvias e positivas
no plano social, com o controle do imposto inflacionário, que alongava o mês e encurtava os salários
do contingente mais expressivo de nossa população.
Medidas modemizadoras na área de educação
começam a ser notadas com a ameaça concreta ele
descredenciamento das chamadas 'Faculdades de
fim-de-semana•, hoje submetidas ao crivo do chamado 'Provão', índice de controle de um padrão mínimo de eficácia educacional das Instituições Privadas de Ensino Superior.
Sua politica de direitos ht,~manos é a de maior
conteúdo, alcance e seriedade entre todas as congéneres praticadas no País desde a implantação da
República.
Enfim, é um Governo do qual pode-se discordar, é evidente, mas não se pode condenar sumariamente, por ter atraiçoado seus compromissos básicos com a cidadania brasileira.
No entanto, se há um setor em que o Governo
merece reparos, este é o da sua política pare a administração pública.
Assim, é visível o interesse do Executivo Federal em estimular a campanha encetada por parte da
mídia, de descrédito do servidor público, apontado à
execração pública, como bode expiatório das mazelas da máquina pública no Brasil.

A preocupação governamental com o déficit públi-

co, embora justa, pelas suas potenciais repercussões na
estabilidade da moeda, não pode dar lugar a urna solução _simplista de sanear as contas púbfiCas à custa da
reputação e dos émpR:lQOS de seus servidores.
Este simples fato, que retórica alguma consegue camuflar, de pôr sobre os ombros do funcionalismo o descalabro fiscal do Estado, resultado de décadas de mau gerenciamento, para não dizer dilapidação do patrimônio público, remontando, no mfni-
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mo, ao regime militar, já não recomendaria, por incompatível com o interesse público, a tão decantada
reforma administrativa.
Sim, por que, viciada na sua origem por uma
falsa motivação (eficiência operacional), quando, de
fato, se destina a meramente enxugar folha de pagamento, a dita reforma não atende ao princípio constitucional da legalidade dos ates a<tninistrativos, já
que frauda elemento essencial a esses ates, que é o
principio da legalidade.
Como é sabido, não basta que o ato administrativo seja formalmente lícito, é mister que razões gerais e específiCaS de interesse público presidam à sua
formação, isto é , é preciso que tenha formulação e finalidade idôneas e coerentes, sem o que resta eivado
de defeito insanável, que o reduz à nulidade, passível
de ser assim declarada pelo Poder Judiciário.
A lei, e a emenda à Constituição, também espécie normativa, não são imunes a esse controle de
legalidade finalístico, a que se sujeita, de resto, todo
o nosso ordenamento jurídico.
Nem a Constituição, nem a Lei, nem o Ato Administrativo •stricto sensu• podem vigorar em detrimento da boa-fé e da moralidade pública, declarando, por um lado perseguir determinado fim, e pretendendo, de fato, atingir outro bem diferente.
É, pois, altamente discutível a juridicidade de
norma, ainda que de sede constitucional, como a
emenda a que nos referimos, que simula desígnio
racionalizador em prol da eficiência administrativa,
como pretexto para realizar seu verdadeiro propósito,
de ordem econõmico financeira, de contenção fiscal.
Neste ponto, é necessário abordar o tema mais
candente, o próprio nó górdio da pretendida reforma
administrativa, qual seja, o da estabilidade do serviço público.
Quebrar a estabilidade dos funcionários eqüivale a romper a estabilidade do serviço público, pois,
esta garantia não é uma benesse concedida ao ocupante do cargo, mas constitui instrumento voltada à
segurança da própria administração, que, com isso,
fica a salvo de descontinuidades administrativas,
provocadas por simples injunções políticas, ou,
como dizia, a propósito, Aliomar Baleeiro, praticadas
por razões de mero expediente.
Em nada aproveita também à eficiência da máquina estatal a abolição da aluai garantia de irredutibilidade de vencimentos dos servidores, medida que
só atende aos interesses financeiros e contábil do
Governo que, ao propô-la, age, não como administrador moderno que pretende ser, mas como o mais
tacanho guarda-livros.
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Isso sem falar do risco que ruptura simultânea
da estabilidade e da irredutibilidade salarial trarão ao
princípio constitucional da moralidade administrativa.
Ninguém ignora que, rompida a barreira da estabilidade, estarão os servidores federais, estaduais
e municipais à mercê de vinganças e revanchismos
políticos dos governantes de plantão.
Quem garante que as demissões efetuadas
sob o pálio de uma obscura •necessidade administrativa, como reza a emenda constitucional n2
173195, não serão feitas, na realidade, para punir
servidores que, não obstante concursados, sejam
simpáticos a outras lideranças politicas, e, por isso,
se tomem indesejáveis?
É evidente o risco de colocar-se a ocupação e
desocupação de cargos públicos ao sabor de picuinhas políticas locais, regionais ou mesmo nacionais.
Com isso, outro princípio básico da administração pública é posto em questão, qual seja, o da impessoalidade, haja vista que critérios da mais suspeita subjetividade passarão a reger o provimento e
o desprovimento de cargos públicos.
Incluímos também o provimento de cargos públicos ou, pelo menos de empregos públicos, na
margem de discrícionariedade que se pretende atribuir ao administrador, porque, não por acaso, a atual
PEC pretende também flexibilizar a forma de acesso
ao serviço público.
Assim, pela proposta do Governo, serão agora
duas as portas de entradas da Administração Pública, isto é, além da representada pela via objetiva,
transparente e republicana do concurso, haverá também a mal iluminada vereda de um suspeito e misterioso •processo seletivo• cujo conteúdo e abrangência deixa-se para lei ordinária disciplinar.
Outro arguiTldnto falacioso, mas comumente
esgrimido pela maioria da mídia do Brasil é o da hipertrofia da máquina administrativa em todos os níveis de Governo.
Mas, porque alegar-se o gigantismo de nossa
máquina estatal se o próprio ministro Bresser Pereira reconhece não chegar o contingente total de servidores federais, estaduais e municipais, sequer a 6,5
milhões de pessoas ou 10% da população economicamente ativa, quando na França e Inglaterra por exemplo, os servidores somam, respectivamente, 25 e 20 o/o
de suas populações em condições de trabalho?

É, portanto, uma falsa questão a do tamanho
excessivo de nossa burocracia, como falso é o entendimento de ser a estabilidade a origem de uma
eventual ineficiência do setor público.
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Pelo contrário, da profissionalização da qualificação e de um mínimo de segurança na permanência dos quadros administrativos €: que depende o sucesso de qualquer governo sério, com projetas êstratégicos que exijam continuidade e não se esgotem numa só gestão.
Isto é o de que precisamos: uma burocracia estável, competente e bem remunerada!
Cabe, portanto, a nós, Parlamentares que iremos votar a Reforma Administrativa, um exame desapaixonado desta questão, procurando apreciá-la
no seu âmbito próprio, como conjunto de medidas de
valorização do serviço público e, em conseqüência
do servidor público, com programas de treinamento
adequado e a devida recompensa salarial, vislumbrando, até mesmo, neste particular, critérios de remuneração por produtividade com vistas a prestigiar
a eficiência dos mais dedicados e competentes.
O maior equívoco, que devemos a todo custo
evitar, é tratar a reforma administrativa como um capítulo, um anexo da reforma fiscal do estado brasileiro, porque seria dar significada exclusivamente financeiro e cantábil àquilo que, por definição não tem
preço, isto é, o atendimento, como responsabilidade
pública par excelência, das necessidades sociais
das parcelas mais carentes de nosso povo.
É o que tínhamos a dizer Senhor Presidente.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDBGO) - Sr.
Presidente, S~s e Srs. Senadores, este Egrégio Plenária começa a discutir, hoje, a Proposta de Emenda
à Constituição n~. 19, de 1996. de autoria do ilustre
Senador Waldeck Omelas, que "dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS".
Referida propositura, não custa lembrar, recebeu do eminente Relator, Senador Lúcio Alcântara,
parecer favorável, o qual foi aprovado pelo plenário
da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania.
Trata-se, S~ e Srs. Senadores, de importante
propositura que, entre outros objetiv9s, visa a evitar o
exacerbamento da •guerra fiscal' que se instalou entre
as unidades federadas, gerando um conflito ineficaz,
predatório e contrário aos interesses públicos. No longo prazo, trata-se de hábil instrumento para reduzir as
desigualdades sociais e regionais, conforme prevê
nossa Carta Magna em seu art. 3 2 , inciso III.
Basicamente, a PEC em exame revoga, no art.
155, parágrafo 2 2 , da Constituição Federal, a alínea
"g' do inciso XII, segundo a qual cabe à lei complementar "regular a forma como, mediante deliberacão
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, ince.ntivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados'; e acrescenta, ao referido parágrafo, inciso que

<
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atribui ao Senado Feaeral compsranc1a para d2iinir
paràmetros às àesonerações fiscais".
Assim, além ce contri::,uir para " prornocão de
uma política de desenvolvimer.to r&gional .,qul;itrada, a PEC n•. 19 resgata para o Senado F8deral
uma função legislativa que é prerrogativa sua por excelência. Af1nal, se esta Casa tem entre suas atribuições a de fixar as alíquotas do ICMS. é natural que
assuma a competência de estabelecer os parâmetros que venham a pautar a renúncia fiscal de cada
unidade federativa.
O assunto, por si, é objeto de deliberação do
Senado Federal, a quem compete dispor sobre as
questões de natureza financeira e tributária; e a urgência desse procedimento deve-se à forma predatória como se estabeleceu a 'guerra fiscal" entre alguns Estados, no afã de atrair investimentos e compensar as vantagens comparativas de outras regiões
ou de outras unidades federativas na mesma região.
Esse conflito vem tomando proporções gigantescas e feições autofágicas. A perplexidade é patente na indagação do ilustre Senador Waldec!< Ornelas: podem os Estados, em conseqüência da crise
fiscal, reivindicar recursos e abrir mão de receitas?
Há algum sentido nisso?
A autofagia da 'guerra fiscal' não é figura de
retórica. O Professor da Universidade Federal do Rio
de Janeiro e ex-Presidente do BNDES Antônio Barros de Castro, em recente artigo publicado pela Folha de S. Paulo, observou: ··
'O problema parte de que, ao concederem todos os mesmos benefícios, estes
simplesmente se anulam. Em outras palavras, só tem (possivelmente) eficácia aquilo
que se acrescenta em relação ao que os demais oferecem. Nesse sentido, a guerra fiscal
se realimenfa a si mesma tendendo a crescer
ao longo do tempo o sacrifício a ser feito sob a
forma de gastos e renúncia fiscal'.
Com base nessa e em outras ponderações, o
articulista conclui ser evidente •que algum balizamento deve ser introduzido na guerra fiscal" exalamente o que podemos fazer, nessa oportunidade,
com a apreciação e aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n°. 19.
A renúncia fiscal, tal como vem sendo exercida, revela-se contraproducente. É mister lembrar
que os Estados, independentemente de quaisquer
benefícios fiscais que sejam concedidos, já assumem obrigações paralelas à instalação de grandes
empresas, face ao aumento da demanda por serviços públicos, tais como transporte, saneamento,
energia e outros.

658

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Por sua vez. o balizamento a que se refere o
pois, vieram os anos 90, que foram, em geral, de saProfessor Antônio Barros de Castro impõe-se tamcrifício para a agricultura, incluídos aí os anos inibém para evitar a má alocação de recursos produticiais do Plano Real..
vos: não é raro uma empresa. para gozar de benefíDeveríamos operar mais tratares e tratares
cios concedidos em larga escala, ignorar critérios de
mais novos_. Metade da nossa frota precisa ser renoordem técnica e gerenciaf na definição de investimenvada. Ela é obsoleta. Assim fica difícil competir intertos. Nessas corx:lições, porém, tais empreendimentos
nacionalmente. Há estudos indicando que o Brasil
só se sustentam enquanto perduram os benefícios, a
deveria substituir pelo menos 50 mil tratares por ano.
menos que toda uma conjuntura venha a gerar as vanE não o fazemos. Nosso agricultor está acuado pelos
tagens comparativas que inexistiam anteriormente.
juros extorsivos e foi acossado por vários anos de preAssim. Sr4s e Srs. Senadores, urge que aproços agrícolas desfavoráveis. O baixo índice brasileiro
vemos a Proposta de Emenda à Constituição n•. 19,
de mecanização tem reflexos sombrios sobre a indúsde 1996, por ser mecanismo hábil para restabelecer
tria nacional de maquinário agrícola: suas vendas de
uma prerrogativa desta Casa de Leis; para evitar o
tratares e colheitadeiras caiu de 46 mil e 456 unidades,
aprofundamento de um conflito autofágico e predatóem 1994, para 13 mil e aso." em 1996. Entre 1986 e
rio entre as unidades federativas, o qual já beira o
1995, a indústria demitiu 13 mil trabalhadores.
paroxismo; e para contribuir com a politica de ajuste
No passado era mais fácil comprar um tratar.
fiscal, mediante redução do volume de renúncias,
Quando a agricultura brasileira começou sua escalada de modernização, eram bem mais altos os preços
restabelecendo assim a vitalidade e a capacidade de
ação do Poder Público.
do algodão, do anroz, do milho, da soja. Depois, houve uma saturação dos mercados agrícolas mundiais.
Muito obrigado!
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-Mn- Sr. PresiA produtividade estava em afta em várias partes do
dente. Sr"s e Srs. Senadores, a agricultura brasileira
mundo, e os preços começaram a cair. Em 1985,
assinala. em sua trajetória, conquistas e avanços de
comprava-se um trator de rodas de 61 cavalos com
que o País se pode orgulhar. Mas também enfrenta
1.712 arrobas de algodão; em 1992, eram necessá·
muitos desafios, inúmeros problemas. Há muito, ainrias 7 mil e 615 arrobas! O mesmo tratar compravada, a avançar, até que o campo brasileiro atinja toda
se, em 1985, com 807 sacas de arroz, 1.593 sacas
sua potencialidade. Temos muito chão pela frente,
de milho ou 913 sacas de soja. Em 1992, esses vamuito caminho a percorrer. E, para que o Brasil poslores haviam mais que triplicado: 3 mil e 521 sacas
de anroz; 5 mil e 579 sacas de milho ou 3 mil e 73
sa vir a se benefiCiar da enorme vantagem de contar
com um setor agricola de afta produtividade, competitivo
sacas de soja! Eis ai a radiografia essencial, nua, da
internacionalmente em uma ampla gama de produtos, é
crise de mecanização na agricultura brasileira.
preciso que o agricultor brasileiro tenha o apoio de politiE o trator é necessário, é o pau para toda obra
cas governamentais criativas e inteligentes.
d,., produtor rural. Com ele se faz a aragem. o nivelaUma de nossas deficiências está na mecanizamento, o plantio, o cultivo, a aplicação de defensivos,
ção agrícola ainda insuficiente. Nossa frota de máde calcário, de fertilizantes, o transporte de insumos na
quinas agrícolas não tem a dimensão que nossa
propriedade. O trator significa produtividade. O Brasil
agricultura merece. O agricultor brasileiro. pressionadele precisa para posicionar-se adequadamente nos
do por vários anos de preços agrícolas desfavorámercados internacionais de produtos agrícolas. O conveis, tem comprado poucas máquinas. A frota está
sumo mundial desses produtos dá sinais de que vai
envelhecendo e perdendo eficiência.
aumentar. O Brasil, com políticas adequadas de
O índice médio de mecanização agrícola no
mundo. em 1993, foi de 52,2 hectares por tratar. No
modernização de sua agricultura. pode ser um dos
Brasil, em 1995. esse índice era apenas de 104 hecceleiros a abastecer essa iminente expansão.
tares para cada tratar. Portanto, metade da mecani- .
Como parte dessas políticas, é preciso facilitar
zação média mundial. Muito pouco ainda, apesar de
ao produtor rural brasileiro a compra de máquinas
nosso progresso nas décadas recentes.
agrícolas. O trator, ferramenta agrícola de múltiplos
Progresso houve. Nossa área cultivada dobrou, _ __usos,_essencial, precisa ser objeto de uma politica
de 1960 a 1995: passou de 26 milhões de hectares
tributária especifica, a ele especialmente dirigida. O
para 50 milhões de hectares. Nesse mesmo período.
que o Pais pode fazer de mais inteligente nessa
a frota de tratares passou de 63 mil para 480 mil uniquestão é isentar o trator do ICMS. Com a vantagem
dades. Um enorme salto. Mas o avanço concentroudessa isenção, renovar-se-á e ampliar-se-á a frota
se ao longo da década de 70, quando o número de
nacional de tratares: a produção agrícola ir·se-á ex·
tratares passou de 97 mil para o atual patamar de
. pandir, a economia dos Estados. dinamizar-se. o
meio milhão. Nesse mesmo patamar, patinhamos há
que reverterá em vantagem fiscal para os tesouros
mars de 15 anos: primeiro, houve a "década perdida"
estaduais. É uma isenção que se pagará em dobro.
de 80, péssima para a economia como um todo; deem prazos breves.
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Agricultura é uma atividade de risco que merece apoios bem concebidos. O agricultor brasileiro
compete internacionalmente com países que subsidiam seus produtos agrícolas com toda uma gama
de benefícios, auxílios, deduções e isenções. E preciso que enfrentemos essa realidade com menos
desvantagens do que as que hoje pesam sobre nós.
Sr. Presidente, apresento aqui minha proposta e
meu apelo para que o CONFAZ, Conselho Nacional de
Política Fazendária, conceda isenção de ICMS para os
tratares agrícolas. Será medida oportur.íssima para o
progresso da produção agrícola nacional. Será medida
que posicionará o Brasil favoravelmente nos mercados
internacionais; que contribuirá, afinal, para o equilíbrio
de nossas contas externas e para a solidez da nossa economia como um todo.
Muito obrigado!
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
Minas, os mineiros, os brasileiros e o mundo
estamos de luto com o desaparecimento de Herbert
de Souza, o Betinho, que todos nós admiramos pela
sua penetrante análise dos problemas sociais e sua
luta pela construção de .Jm país justo e humano,
sem a perversa distribuição de renda que agride a
sociedade brasileira.
Somos a oitava economia do mundo, mas somos
também a 481 nação em indicadores sociais negativos.
A riqueza nacional está nas mãos de poucos; o pequeno percentual de privilegiados gerando o desequilíbrio
e estimulando a inconformidade e a vontade de mudar
as estruturas econõmcias e sociais deste País.
Muitos foram os livros e artigos escritos por Selinho; múltiplo era o seu idealismo; forte foi a sua
luta para combater a desigualdade que deforma o
coração e as entranhas do Brasil.
Não conheci Betinho de perto, mas acompanhei, à distãncia, todos os lances de sua vida, sempre admirando o seu talento, a sua lucidez e a sua
coragem de buscar a igualdade, o bem - estar e a
felicidade deste País imenso.
Betinho, com o seu livro "A Usta de Ailce", publicado no final do ano passado, estréia como cronista do
gênero humano. Ailce é a prima que ainda reside na
cidade mineira de Bocaiúva, da infância do autor. Bocaiúva é uma das melhores cidades de Minas Gerais,
no Norte do Estado, a terra de Alkmin e de muitos homens ilustres, inclusive o líder e ex-Prefeito Wandick Dumont, que já mereceu uma biografia da escritora Maria
Clara Lages, sob o titulo "O Pintor da Simpatia. •
A cidade é bela, aprazível e encantadora, e nos
recebe a todos com carinho e afabilidade. 'A Lista de
Ailce" não agradou a cidade. Houve até quem pensasse em fazer um abaixo-assinado a Betinho para que
reconsiderasse alguns dos conceitos emitidos em sua
obra. Mas prevaleceu o bom senso e o carinho que a ci-
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dade tem pelo filho, que conquistou o apreço e a ad·
miração do Brasil e tomou-se um ser universal.
Betinho nasceu lá em Bocaiúva, em 3 de novembro de 1935. Graduou-se em Sociologia Política
e Administração Pública. Doutorou-se na York University, eni Toronto, Canadá, que também lhe concedeu o titulo de Doctor ln Law, Honoris Causa.
A princípio uma figura polêmica, mas na medida em que escreveu deliciosamente coisas amargas
e duras, como a fome e a miséria, temas universais,
penosamente agravados entre nós, tomou-se uma figura reverenciada pelo Brasil inteiro, de Bocaiúva ao
Rio de Janeiro, em todos os cantos desta Pátria pela
qual ele tanto lutou até a morte.
"Tudo na morte é discutível, menos a própria", diBetinho, acrescentando: 'Há uma fatalidade terrível
com a eternidade. Ela é a morte definitiva. Não é o começo de outra vida". É, assim, mais uma polêmica que
ele nos deixou para as atuais e as futuras gerações.
Sou testemunho de que homens e mulheres,
de todas as idades e de todos os recantos do vasto
território das Minas Gerais, choraram e lamentaram a
sua morte, que significou a interrupção de um trabalho
sem precedentes em defesa dos mais pobres e necessitados e de um esforço da comunidade para protegerlhes, dando-lhes trabalho e meios de sustento.
Em A Lista de Ailce, Betinho nos fala sobre a sua
origem humilde. Seu pai, Henrique José de Souza, trabalhou na construção da estrada de ferro Pirapora- Bocaiúva. Sobre ele, fala com carinho: "Teve um cuniculum invejável de autodidata, mas o que mais sabia fazer
era rir, comer, dançar e gostar de sexo, música e vida,
apesar de trabalhar feito um danado para criar uma famflia grande, que fiCOu maior que ele".
Foi em Bocaiúva, trabalhando na estrada de
ferro, que Henrique conheceu Maria, mãe de Betinho. 'O trem - disse Betinho - trouxe meu pai e me
tomou possível'.
É sobre o trem, personagem obrigatória e sempre presente na vida de Minas e dos mineiros, que Betinho nos fala com emoção, carinho e mágoa: •••• foram
matando o trem aos poucos, como fizeram no Brasil
todo, por pura burrice. Tudo virou trem de carga, minério
de ferro, afundando a terra e desizando para o nada.
Tudo fiCOu mais vazio do humano. Adeus ltabira'.
No capítulo final de •A Lista de Ailce' ele nos
sensibiliza e nos angustia ao dizer que "deveria ser o
primeiro da lista" mas acrescenta, 'ainda estou aqui", e
posso dizer, corno o professor do filme, o Maestro de
Kurosawa: Madadayo, que quer dizer, "ainda não chegou a hora'. Era novembro de 1996.
Ele rnom!U porque chegou a hora, e a morte é, como
afimou, uma fatalidade que encerra o capítulo da vida.
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caso de Betinho não encerrou. t;ua v1da e
sua obra são imperecíveis.
Senhor Presidente,
Fui buscar em Minas, na geração de hoje, um
belo e consistente testemunho sobre Betinho. É de
Luiz Aureliano, que escreve diariamente no jornal O
Tempo, e que nos fala de Betinho como um homem
que "nunca teve ou disputou mandatos, nem defen·
dia as cores de um partido ou de uma ideologia', assinalando que "num país marcado pelo cinismo e
pela desconfiança com a política, conseguia tocar
corações e despertar a solidariedade coletíva".
É, porém, o cronista Luiz Fernando Veríssimo
que nos fala com emoção e carinho de Betinho, em
sua crónica no Jornal do Brasil, surpreendendo-se,
quando o conheceu, "com a sua informalidade afetuosa e com o brilho brincalhão nos seus olhos'.
Em Betinho, diz Veríssimo, "a simplicidade er.:<
funcional: o homem era a mensagem". E a simples
mensagem de Betinho era que 'a fome num país
como o Brasil é simplesmente errado. Não errado
num sentido cristão, nem mesmo errado num sentido moral relativo, mas errado como um sapato no pé
trocado. Fundamentalmente errado. Errado como
um calculo estrutural que condena a construção,
qualquer construção, à ilegitimidade e ao desastre. •
Ressalta o cronista que "Betinho insistiu com a
sua stmphcídade até transformá-la num imperativo incómodo. ~ua própria teimosia em não morrer fez do
óbvio uma cobrança permanente. Nada pode ser ou
dar certo no Brasil enquanto a nossa prioridade não for
o óbvio errado do Betinho. Muita gente vai dizer coisas
bonitas sobre ele e sua mensagem. Mas muita gente
hoje está aliviada pensando: um cobrador a menos.'
O Senado é, hoje, uma Casa só, indivisível porque unida na dor e na inconformidade pela morte de
Betínho. do mineiro de Bocaiúva, do cidadão do
mundo. seu nome, hoje e sempre. Herbert de Sou.<.a, ou, eloquentemente, BETINHO.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os
Senadores Teotónio Vilela Filho e Coutinho Jorge
enviaram à Mesa, respectivamente, projeto de lei e
proposta de emenda à Constituição, cuja tramitação,
de acordo com o disposto no art. 235, inciso III, alínea a. item 3. e art. 355, do Regimento Interno, deve
ter início na Hora do Expediente.
As proposições serão anunciadas na próxima
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessãQ deliberativa de amanhã, às 9 horas, a seguinte
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PROPOSTA DE EMENDA
À GONSTITUIÇ.Õ.O N2 19, DE 1996
Quarto dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n2 19, de 1996,
tendo como primeiro signatário o Senador Waldeck
Omelas, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS, tendo
Parecer sob n°274, de 1997, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
Senador Lúcio Alcãntara, favorável, com a Emenda
n2 1-CCJ, que apresenta.

-2PROPOSTA DE EMENDA

i\ CONSTITUIÇÃO N2 33, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição n2 14, de 1996)
Quarto dia de discussão, em primeiro turno, da
proposta de Emenda à Constituição n• 33, de 1996
(n 2 33/95, na Câmara dos Deputados), de iniciativa
do Presidente da República, que modifica o sistema
de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 390, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Beni Veras, favorável, nos termos da Emenda n2 1CCJ (substitutivo) que oferece, com voto em separado do Senador Antonio Carlos Valadares.

-3PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição n2 33, de 1996)
Quarto dia de discussão, em primeiro. turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n• 14, de 1996,
tendo como primeiro signatário o Senador Roberto
Freire e outros senhores Senadores, que modifica o
$ÍStema _d_e previdência social instituindo o regime
básico unificado, dispõe sobre regime complementar
público e privado, estabelece normas de transição
no Ato das Disposições Consmucionais Transitórias
--- e aãoutras-proviaências. ~o~sR.~?RESlbENTE (Carlos Patrocínio)
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1Bh7min.)

--------------------------------- ----------------------------------
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Agenda cumprida pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães
14/08/97
Quinta-feira

09:00

- Fórum de Debates da ADESG - "O Estado Democrático
Moderno"
Auditório da Embratel - SCS Qd. 05 Bl. E

12:45

- Fórum Nacional da ConstruÇão Pesada
Reunião-almoço
Bonaparte Hotel de Brasília - Salões ouro e prata do hotel

15:30

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal

Ata da 103! Sessão Deliberativa Ordinária
em 15 de agosto de 1997
3"' Sessão Legislativa Extraordinária Da 50!! Legislatura
Presidência dos Srs. Valmii Campe/o, Romero Jucá e Renan Calheiros:
ÀS 09 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Bello Parga- Beni Veras
- Canos Bezerra - Elcio Alvares - Emilia Fernandes
- Freitas Neto - Jader Barbalho - Jefferson Peres Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Alves José Eduardo Outra - José Roberto Arruda - José
Serra - Lauro Campos - Lucídio Portella - Marina
Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calheiros - Romero Jucá - Valmir Campelo Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A lista de presença acusa o coinpárecimento de 31 Srs.
Senadores. Havendo número· regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
·
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres, procederá à leitura do Expediente..

É lido o seguint~:

EXPEDIENTE
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MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N° 481, DE 1997-CN .
(N° 922, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejl!lllento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da UnW>, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, crédito especial até o limite global de RS 500.600,00, para os fins que especifica".

Brasília,

14

de agosto de 1997.

EM n2 101 IMPO
Brasília, 12

de agosto

de 1997.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

A Justiça Eleitoral e a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios solicitam a
abertura de crédito especial até o limite global de RS 500.600,00 (quinhentos mil e seiscentos reais),
em favor dos Tnõunais Regionais Eleitorais do Mato Grosso e Rio Grande do Norte e do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal .

2.

Os recursos solicitados pelo Tnlmnal Regional Eleitoral de Mato Grosso serio
aplicados na construçio de seu edifício-sede. Essa parte da obra vai abrigar a Coordenadoria de
Material e Patrimônio, que se encontra, até a presente data, em um prédio cedido pelo Governo do
Estado.
3.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte objetiva ampliar o seu
edificio-sede, reduzindo, assim, despesas mensais com o aluguel de três imóveis, além de aumentar a
eficácia administrativa e o atendimento ao público com a concentiação de toda a sua estrutura em
um mesmo lugar.
·
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4.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal utilizará as novas dotações para viabilizar a
construção do Depósito Público de B~ visando a dotar o Poder Judiciário local de instalações ·
adequadas e seguras para o armazenamento e guarda de bens penhorados à disposição da Justiça.
Atualmente, os bens apreendidos e.stão armazenados precariamente em um galpão cedido, em caráter
provisório, pelo Governo do Distrito Federal, cuja devolução está sendo solicitada pela Secretaria de
Segurança Pública.
S.
Conforme informações daqueles Órgãos, os itens cujas dotações estão sendo
parcialmente canceladas e oferecidas como compensação não terão suas execuções prejudicadas,
pois os saldos remanescentes proporcionam a continuidade das ações anteriormente programadas.

O pleito viabilizar-se-à mediante projeto de lei a ser submetido à apreciação do
6.
Congresso Nacional, por se tratar de crédito especial, em face do atendimento de despesas para as
quais não constam dotações consignadas na Lei Orçamentária, e em corifoiiffidade com o art. 43, §
12, inciso IIL da Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas, ainda, as prescrições do art.
167, incisos V e VI, da Constituição.
7.
Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento da
presente solicitação, razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei, que visa a autorizar a abertura do referido crédito especial.

Respeitosamente,

ANTONIO ~DIR
Ministro de Estado do
j'lanejamento e Orçamento

ANEXO Á EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N2 101 DE 12 I os /97
I. Síntese do problema ou da situação que reclaffia providências:
Necessidade de construção e ampliação dos edificios-sede e do galpão dos Tribunais
Regionais Eleitorais do Mato' Grosso, Rio Grande do None e do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, respectivamente, cujos subprojetos não foram previstos na Lei Orçamentária Anual.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Abenura de crédito especial, objetivando a inclusão de categorias de programações ao
orçamento vigente.

3. Alternativas existentes às medidas 'ou a tos ro ostos:
Tecnicamente é a altemaúva viável.
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4. Custos:
R$ 500.600,00 (quinhentos mil e seiscentos reais), provenientes do remanejamento de
recursos. não genmdo, portanto, custos adicionais para o Tesouro Nacional.

5. Razões que justifiquem a urgência:

...

6. lmpácto sobre o meio ambiente:

L-1 --------lL
N-ãohá.

7. Alterações Propostas: (a ser preenchido ;,Ínente em caso de alteração de Medidas Provisórias)
Texto Atual
Texto Proposto

8 Sintese do parecer do órgão juridico:

PROJETO DE LEI No 21, DE 1997-CN

...

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento fiscal da União, ~m favor da
Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, crédito especial até
o limite global de R$ 500.600,00, para os fins
que especifica.

·~

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. Io Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n° 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor da_l11stiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios, crédito especial até o limite global de R$ 500.600,00 (quinhentos mil e seiscentos
reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à. execução do disposto no artigo anterior decorrerão
de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II desta Lei, nos montantes especificados.
Art. 3° Esta

Brasília,

L~i

entra em vigor na data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI W 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1997.

MENSAGEM No 482, DE 1997-CN
(N° 923, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevat.la deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 221.162.205,00, para os fins que especüica".

Brasília,

14

de agosto de 1997.

EM n2 103 /MPO

Brasília, 12 de agosto

de 1997.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

A Câmara dos Deputados solicita a abertura de crédito suplementar no valor de R$
221.162.205,00 (duzentos e vinte e um milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e cinco reais),
em favor da própria unidade orçamentária.
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2.
~ ~olicitação em causa destina-se a cobrir despesa com pessoal e encargos sociais,
tanto ativos como inativos, da Câmara dos Deputados, conforme itens principais a seguir
relacionados:

Itens

RS!OO
'

Suplementacão

CÂMARA DOS DEPUTADOS
03.007.0021.4900- Coordenaçãoe Manutenção Geral

I 54.604.285

15.082.0495.2013 -Encargos Previdenciários da União

66.557.920

Total.

221.162.205

3.
O crédito em questão viabilizar-se-á pelo cancelamento parcial de dotação da
Reserva de Contingência, mediante projeto de lei, por ultrapassar o limite estabelecido na vigente Lei
Orçamentária, estando o mesmo em consonância com as disposições contidas no art. 167, incisos V
e VI, da Constituição, e em conformidade com o art. 43,§ J!!, inciso III, da Lei n!! 4.320, de 17 de
março de 1964.

Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento da
4.
presente solicitação, razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo
Projete-de t.ei, que visa a efetivar a abertura do referido crédito suplementar. · ·

Respeitosamente,

~/·

~OKANDIR
Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N2 103 DE 12 I os /97.
1. Síntese do problema ou da situacão oue reclama orovidências:
Necessidade de reforço de dotações orçamentárias para atender a despesas com Pessoal e Encargos
Sociais da Câmara dos Deputados.

~~~~~~-----------~~~~~~~~

-------------
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2. Solução e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Encaminhamento de Projeto de Lei aó Congresso nacional, a fim de obter o necessário respaldo
legal

3. Alternativa existente às medidas oú atos propostos:
Técnicamente é a alternativa viável.

4. Custos:
R$ 221.162.205,00 (duzentos e vinte um milhões, cento e sessenta e doi mil e duzentos e cinco reais)

e os recursos necessários são decorrentes do cancelamento parcial de dotações orçamentárias da Reserva
de Contingência.

5.

Ruõ~

qo• jootifium a urgência:

1
6. Impacto sobre o meio ambiente:

I

Não há.

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

,•.

s;··~· do .~do ..,... jorid;.,o

PROJETO DE LEI No 22, DE 1997-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor da Câmara dos Deputados,
crédito suplementar no valor de RS
221.162.205,00, para os fins que especifica.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei n• 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Câmara dos
Deputados, crédito suplementar no valor de RS 221.162.205;00 (duzentos e vinte c; um milhões,
cento e sessenta e dois mil, duzentos e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão
de cancelamento parcial da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta Lei, no
montante especificado.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

LEI W 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e flxa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1997.

MENSAGEM No 483, DE 1997-CN
(N° 924, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro··de Estado do
Planejarnento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos do Poder
Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 14.161.896,00, para os fins que especifica".

Brasília, 1 4

de agosto de 1997.

EM n• 105 /MPO

BrasLiia.l: de agosto

de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente_ da Republica.
O Poder Judiciário solicita a abertura de credito suplementar no valor ll.lobal de R$
14.161.896.00 ( quatorze rnühões, cento e sessenta e um miL oitocentos e noventa e s;is reaist cm
favor do Supremo Tribunal Federal. do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça Eleitoral, da Justiça
do Trabalho e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
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2.
Os recursos adicionais irão complementar as dotações das atividades de custeio de
diversos Órgãos do Poder Judiciário, que se apresentam insuficientes em face da presente execução.
Entre as atividades a serem suplementadas destaeam-se as de Manutenção dos Serviços da
Administração Geral, Capacitação de Recursos Humanos, Concessão de Vale - Transporte,
Assistência Pré-Escolar e Assisrencia Médica e Odontológica a Servidores.

3.
Os remanejamenlOs propostos não acarretam prejuízo ao programado anteriormente
nos vários subprojetos e subatividades. contribuindo. apenas. para a alocação eficaz dos recursos
orçamentarias.
4.
O pleito devera ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, por se tratar de
remanejamento de recursos entre subprojetos/subatividades. que extrapola o limite da autorização
concedida ao Poder Executivo.no art. 6!, inciso I, alínea "a", da Lei n~9,438, de 26 de fevereiro de
1997, obedecidas, ainda, as prescrições do art. 167, incisos V e VI, da Constituição, e em
conformidade com o art. 43, § 12, inciso m, da Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964.
5.
Nessas condições. este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento da
presente solicitação, razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei. que visa a autorizar a abertura do reti:ririo credito suplementar.

Respeitosamente..

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N2 tos DE 1.: I os I 97.
1. Síntese do oroblema ou da situacão oue reclama oroviriéncias:
.JQseficiência de dotações orçamc:mi.rias para cobertura de despesas relacionarias com as
atividades de custeio dos diversos Órgãos do Poder Jucliciàrio.

2. Solucões e oroviàências contidas no ato normativo ou na medida orooosta:
Abertura de crédito suplementar mediante remanejamemo de recursos acima do limite
estabelecido na Lei Orçarnentària.

I
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4 Custos:
RS 14: Ú51.896,00 (quatorze milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e seis
reais), proveniemea de remancjiUllemO de r=os, não gerando, ponllllto, custos adicionais para o
Tesouro Nacional.

5. Razões_quej_ustificam a Ulllência:
Algumas atividades decorrem de comratos firmados pela Administração, constituindo,
ponanto, despesas obrigatórias, Em outras programações, os recursos atuais não suprem as
necessidades dos próximos meses, o que dificultará o perfeito funcionamento dos diversos Órgãos.
caso não se atenda à solicitação.
6. rmoacto sobre o meio ambiente:

I

-Nlo~

7. Alterações PrQQ_ost.as:_ia ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)
Texto Atuai
Texto Proposto

8. Síntese do parecer do ónzão iuridico:

.. o__ ·'
)

,

PROJETO DE LEI No 23, DE 1997-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Or~~mentos Fiscal c da Seguridade Social da
Umao, em favor de diversos Orgãos do Poder
Judiciário, crédito suplementar· no valor
globa~ de R$ 14.161.896,00, para os fins que
especrfica.
O CONGRESSO NACIONAL decrem:
I

Art. I o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da
~eguridade Social da União (Lei n° 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor de diversos
Orgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 14.161.896,00 (quatorze
milhões. cento e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais), para atender às programações
constantes do Anexo [ desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à exec-uÇão do disposto no artigo anterior decorrerão
da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo H desta Lei, nos montantes especificados.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,
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LEGISLAÇAO CITADA
(Anexada pela Subseçretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nocional)

LEI N"9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DÉ 1997.

Estima a Receita e fua a Despesa da União para
o exercício fwanceiro de 1997.

MENSAGEM N" 484, DE 1997-CN
(N° 925, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mirústro de Estado do
Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que • Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica • CEPEL, empresa do Sistema ELETROBRÁS,
crédito especial no valor de RS 9. 700.000,00, para os fins que especifica".
14

de agosto de 1997.

,EMn"l071MPO
Brasília, l3

de agosto de 1997.

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

O Centro de Pesquis.u de EIJCil!ÍA EléUica • CEPEL, empresa do Sistema
ELETROBRÁS, solicitou suplemeotaçio ao seu Orçamento de Investimento, p811l 1997, no valor de
RS 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais), que se destina à cobertura dos gastos cem
projetas de pesquisao e de.eovol~to de tecnologia, na área de energia elétrica.
2.
O crédito especial ora solicitado pelo CEPEL está em confomúdade com o que
preceitua o art. 167, inciso V, da CoOlltituição c os recursos necessários ao seu atendimento são de
geração própria da Empresa.

3.
Diante do exposto, submeto à çOOSÍderação de Vossa Excelência o anexo Projeto de
Lei, Que abre crédito especial ao Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei o• 9.43k, de 26 de
· fevereiro de 1997, em fuvor do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL.
Respeitosamente,

~:sDl·

Ministro de EStado do
Plaoejameoto e Orçamento
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Brasília, 13
Excelentíssimo Senhor Presil' .... , d.1

de agosto de 1997.

i~t:pública,

O Centro de Pesquisas •.• ; - . ·rr,ia Eiétrica - CEPEL, empresa do Sistema
.,rr;arnento de Investimento, para 1997, no valor de
ELETROBRÁS, solicitou suplementação a• :
· · ois), que se destina à cobertura dos gastos com
R$ 9.700.000,00 (nove milhões e seteeenk ·
.,.;, ... i;t, na área àe energia elétrica.
projetas de pesquisa:; ·~ desenvolvimento de t
2.
O crédito especial ora solit ·
preceitua o art. 167, inciso V, da Constitui
geração própria da Empresa.

-:o CEPEL está em conformidade com o que
recursos n~cessàrios ao seu atendimento são de

3.
Diante elo elCpOsto, submeto
Lei, que abre crédito e:;pccial ao Orçamc1 •:
fevereiro de 1997, em favor do Centro de l'• ·

-,;ração de Vossa Excelência o anexo Projeto de
:·stimento, aprovado pela Lei n° 9.438, de 26 de
·:(!Energia Elétrica- CEPEL.

Re::r~r..;; t :J .3tt~-nente,

ANEXO À EXPOSIÇAO DE MOTlVOS N

'.-i 'v!PO. DE l3 .08.1997.

I. Síntese do problema ou da situação que r ., .. :::: ,,·,widências:
Inclusão de novo subprojeto na Lei Orçame; · :· :-:.: '; 1997 (Lei 11° 9.-138, de 26/02/97), no valor de~
9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mii ,
·: favor da Centro de P(!squisas de Encr•;ia Elétrica
CEPEL, empresa do Sistema ELETR.OBR.'. ·
2. Soluções e providências contidas no ato ·

I

Projeto de Lei que abre crédito especial.

uu na mcdid:·.

crmJost~:
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IA alternativa prcr:·;.:.: ·
4. Custos:

;..
nn -:--.:.,,
,__
lPL__o_s_@'bili't
____ar
__~__e_:n_i~_-_··_·-_'~_-_-___e_~·-__-~_c_v_~ -_·_-~~---~~~---~~~~=·~~~~~~·~~~~=-'~-~--~·as~-~~~~~~-~~~:~~=~~-LU~-~=··~--~=s~·~-~-~-~-~~~==~~--~=~~=
r.-.c ......

t'·-r--r-•

::> ....... ; -............

--~-

___ <i:·;!,.,

1n•·.;. tí~-en-to"

__

7. Síntese do pz.recer do érg::c ]11ridic<"J:

A Consuítoria Jur!dica ci·J ú.Jnistério úc Pbn:e_!~-ui!ento e Orçamento manifestou-se favoravelmente.

Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor do Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica - ÇEPEL, empresa do Sistema
ELETROBRAS, crédito especial no valor de
R$ 9. 700.000,00, para os fins que especifica.

,..._.-c. i o '7tca a:.;?.n:o 20 ür.,:r.monto de_;l)vestimentq,~aprovãdo pela Lei n° 9.438, de 26
de fevereiío à:; i997, ;;r±::iit~ ~~,:;~:d nc ·;~lorde R$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil
reais), em fayor -i o •-::·c:;.:;:l ,;~ f·esquisas _de ;::,'lergià Elétrica - CEEEL, empresa do Sistema
ELETROBR.f..E:. ~,,-n c;.~enc.i.er ? ;:•cgr?.mação çcnstante do Anexo 1 desta Lei.
· ..~,:e';st.:-ios à execução do disposto no artigo anterior são
.,nforrr.c ir>dicado no Anexo II desta Lei.

--::?E:~.
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MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

~

9. 700.000
~--"9-~0.000

CENTRO DE. PESQUISAS 06. ENERGIA ELETRICA

32201.090100055.5303

VA L OR

PESQUISA E OES~VOLVIMENTO

9. 700.000

ESPECIFICAS PAR.
TECNOLOGIAS
OE
EFICIENCIA 00

DOTAR A EloPRESA OE CONOiçliES
PESQUISAS
E
DESENVOLVIMENTO
AVANÇADAS. COM VISTAS A AUMENTAR

•

PROCESSO PROOUTIVO. A REDUZIR CUSTOS E A NELHORAR A
DUALIDADE DOS PROOUTOS/SERVICOS.

32201.090100055.6303.0001

PESQUISA E DESENVOlVIMENTO DE EOUfPAMEHTOS ELETRICOS

- LABORATORlO EQUIPADO (UNIDADE)

~

9. 700.000

2

- PROSPECÇ.i'J E PESQUISA EFETUAOAS <ESTUDO) • 8

-

-.

--

~

~

~

~-~·

...

..

--

~

~

-

~-

TQ.TAL

9 700.000

AS QUANTIDADES DAS METAS REPRE.SENTAN SUA POSIÇÃO ATUAL.

"''""

..

a

'"

32000 • MIHISTERIO OE MINAS E ENERGIA
32201 - CENtRO DE PESQUISAS OE ENERGIA E.LETRICA

OETALHAMENTO CAS

=

FONTES CE FINANCIAMENTO DOS
E S P E C I f

INVESTIMENTOS

1-C-A...ç~ O

V A L 0 R

__ w

9. 700.000

RECURSOS PROPR I OS

TOTAL

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

LEI W 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita c lixa a Despesa da União para
o exercício financeiro t.lc 19<)7.

9. 700.000

, .,.Agostq 1991
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PARECERES
PARECER N2406, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a Emenda n• 1 - Plenário, ao
Projeto de Resolução n• SS, de 1997, que
"autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada nos
contratos celebrados em 22 de maio de
1997, com base no protocolo de acordo
firmado entre a União e o Governo do Estado de São Paulo, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados".
Relator: Senador Waldeck Omelas
É submetida à apreciação desta Comissão de
Assuntos Económicos· a Emenda n° 1, de Plenário,
de autona do Sr. Senador Esperidião Amin, oferecida ao ProJeto de Resolução nº 86, de 1997.
O referido projeto de resolução autoriza o processo de refinanciamento de dívidas mobiliária e
contratuats do Estado de São Paulo junto ao Banespa e à Nossa Caixa Nosso Banco, e foi apresentado
como conclusão de parecer aprovado pela Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem n•
106, de 1997, em 17 de julho do corrente ano.
Pretende-se com a emenda apresentada excluir do valor do saldo da dívida a ser refinanciada
pela União parcela correspondente ao passivo atuarial do Banespa junto a seus funcionários, que alcança cerca de R$2,9 bilhões. Para tanto, a Emenda n•
1 - Plenáno acrescenta parágrafo único ao art. 1° e
oferece nova redação ao art. 22 do Projeto de Resolução n• 86, de 1997.
Em sua justificação, Senador Esperidião Amin
argumenta que "cobrirr encargos previdenciários de
funcionários admitidos antes de 1975 no Banespa
com subsídio da União é uma grave distorção. Se
tais direitos são impostergáveis e irrevogáveis sob a
óptica do Estado de São Paulo, caberá apenas
àquela unidade da Federação arcar com o ônus económico-financeiro desta definição. Federalizá-la neste acordo criará vulnerabilidades a pedidos equivalentes, além de contrariar o espírito e as diretriz:es cja
PEC n2 33/96, que tramita no Senado Federal. •
Como enfatizado no relatório submetido e
aprovado pela Comissão de Assuntos Económicos,
no àmbrto do processo de refinanciamento das dívid~s
do Estado de São Paulo junto ao Banespa, foi definido
esquema de assunção e de pagamento de5sas dívidas pela União que procura conciliar a capacidade de

pagamento do Tesouro Nacional e as necessidades
de recursos daquela instituição financeira.
O Banespa apresenta passivos de natureza
monetária e trabalhista que necessitam ser adequadamente. equacionados para a recomposição das
suas situações patrimonial e de liquidez, requerendo
assim:
a) recursos para a quitação de suas obrigações
no interbancário, no Banco Central e para a recomposição de seus limites de compulsório, e
b) recursos para o equacionamento de suas
obrigações trabalhistas.
Os recursos necessários à cobertura desses
passivos serão os provenientes dos pagamentos que a
União fará ao Banespa em decorrência da aquisição
dos créditos dessa instituição bancária junto ao Estado
de São Paulo; não há, dessa forma, financiamento ao
banco, mas tão-somente acerto de dívida contratual do
estado junto à instituição com conseqüente refinanciamento ao Estado de São Paulo.
Relativamente ao passivo trabalhista, objeto da
Emenda n• 1, de Plenário, conforme esclarecimentos do Sr. Secretário da Fazenda do Estado de São
Paulo e do Sr. Secretário-Executivo do Ministério da
Fazenda, e em conformidade as informações do Parecer n2 201, STN/CODIP/DIRED, de maio de 1997,
cumpre destacar os seguir:t~es aspectos:
1) o passivo atuarial é de responsabilidade do
Banespa e é referente a aposentadoria - complementação de valores - dos funcionários admitidos
até 23-5-75;
2) o valor presente dessas obrigações alcanÇé
cerca de R$2,98 bilhões, sendo que R$208,6 milhõ
es correspondem-a passivos atuariais a serem pagos no corrente ano;
3) em função da característica desse passivo,
que implicará dispêndios ao longo de um horizonte
-dele-mpo réiatrvamerife ampjo-;-a-Oniao pagará par·
cela da dívida assumida do estado junto ao Banespa
por intermédio de cr~dit()S _5e<;Urj!izadQS, em ~alar
-córrespónélênte
R$2,65 bilhões; esses ativos engendrarão fluxo financeiro necessário para o paga-mento dos 'tíeneticTos correspondentes, ao longo dos
vinte e cinco anos projetados;
______ 1) as condições financeiras desses ativos securitizados são ade<:juadas às necessidades de recursos do banco para fazer frente a esse seu passivo atuarial, ao tempo em que implicará menores en_cªrgg§ e prazos de_ amortização mais favoráveis
para a União: os ativos securitizados são inegociáveis, serão pagos em vinte e cinco anos, em parcelas mensais a partir de janeiro de 1998. Sobre o sal-

a
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do devedor, incidirão atualização monetária ,:sio
IGP-DI e juros de 12% ao ano, inferior, port<.n!:->. c.:os
custos dos títulos públicos negociados à i<::.;a ;0-dis.
que incorporam remuneração equivaler.t·3 se !GP ..-.;,
acrescido de 13,63% ao ano.
Ademais, excluir da renegociação valor ::Jqui•J&·
lente ao passivo atuarial do Banespa significa dei;:"'
de fora do processo de refinanciamento cerca de
12,2% da dívida contratual do Estado de São Pau!o
junto àquela instituição bancária. Significa que sobre
essa parcela incidirão encargos financeiros de marcado, o que, ao longo dos últimos anos, tem-se mostrado incompatível com o crescimento ria caoacié.Rde de pagamento do estado.
Não é demais enfatizar que todo esse prccosso de refinanciamento de dívidas contratuais :? moh:liária do Estado de São Paulo é ao mesmo t'mrc::>
uma operação de saneamento de finanças J::Úblicas
e de recomposição da situação patrimonial e de liquidez do Banespa. Romper parcialmente essa operação, pode implicar redução nas possibilidades c;::
obtenção daqueles objetivos, afora a obrigatoriedads·
de se proceder alterações nos acordos já celebrados, sobretudo no de refinanciamento e nos de cssunção de dívida contratual com o Banespa.
A utilização de crédito securitizado para o pagamento de parcela da dívida assumida pela Uniiic
oferece, assim, maior garantia e contraia de sua . ·,.-,.
culação ao pagamento daquelas dívidas de natumc:::~
atuarial, assegurando condições mais favorávai·'
quando da possível privatização da instituição b:;.ncária.
Em conclusão, no processo de refinanciarr.sn'o
em questão, não há qualquer financiamento, ~:Ji:'si
diado ou não, de passivo atuarial do Estado de São
Paulo, ou mesmo indiretamente do 1;3anespa; náo
há, também, de acordo com as informações constantes nos documentos enviados ao Senado Federal, qualquer assunção, pelo estado, de obrigações
previdenciárias. As dívidas objeto do refinanciamento tiveram origem em operações de antecipação orçamentária realizadas pelo governo do estado entre
1988/90 e em processos de assunções de dívidas
de entidades da administração indireta do estado
junto ao Banespa.
A única relação existente entre os pagamentos
da União e os passivos atuariais do Banespa diz respeito à definição da modalidade de ativos a serem
dados em pagamentos ao banco, em decorrência
da, assunção de dívidas do estado; como foi constatado passivo atuarial no banco, definiu-se que parcela da dívida equivalente ao valor desse passivo los-

~:;. ~·:.:~l:2.Qo

8

, , _,:_.-~:i..(.,_~

-::!;.~~os ~ectHiriz:ados, compati. U::.::~-...: ::; ..:. ~-.::.sa ;J:::::-:;,~ ;::; .12ces-sidades de recursos
..a ~:-::.:üu:ç~v ·:-:.~;~ ::::.. ·+ .:si::L::j:::.~es de pagamentos

: ~..3ssa·L;.:.,,·l(&;J:G, -·~:;r;-jo.; .=ela rejeição da Emend3. ~·1Q ·!, de P!·;n:Lio, _:·~fe:rscfda ao Projeto de Resoluç:.o -:-:'1 E:S, j3 ! ~:?? ::, ;.;aias rnasmas razões, à sube:-nsnda apreEsntada..

:3a!a c:a Gümbsã(J, ~ .': dz <'~gosto de 1997. .;..:J:::á f,srr::;, :""'lsidsnt:;- · '.'<JI.:!i:c!t Ornelas, Relator
- .-;:·oitã;) ;-.~.:.t:.- -·~·:~L:·::: .::...::~-j~:.;ing (Vencido)- Es·:c."kii5o i .. r;·.:~, íVan~L;;) - '21.::io Alvares - Ney
;.l"-:.,,~;,::; ... : ..,,h.; · .• ::i,:;_,.,- .·'·,•nando Bezerra~:·.":~ =-·-~·:...:_;, ... -~.:~!~..; .· ~:;;~:.:.. ~~~'encirlo) - Eduardo
~.:'.!':'.;~;:;""' ·- .
.., ....:-Jr.:~-~~~~J·:-: ..... _;:u;c CtJmpos- Os·
.~~ê2~· ~:-~;.:.; {''e:!·-:-i~o:1.

.::•'i c.:;rms::~o l:l9 i~ssuntos Econômio ~; ..::::fc. ··s" 11!:! 51, de 1997, que

:;~a E!c:cu~~..::::

tram ~;<l roiratjem (ia- aívida mobiliária do
::sW.;;lo -,::o ,-,:,-; ,j,J ,.:.:neiro vencível no 2!1

, - ;.;d'iiéric

.. :.·

·. '

.-r

~·.. ,~,.·c>····-.

·

·.-~~·:c~àc do Ofício "S" n2

:~·:.. :.:."·~~·~~· "-.._:. -.<~·~:·:·:~,.,re~iação
destaCo................. ·--"-' ·~··· ............ ~-; .... .__ c..t"
....

_;;;:;,;,:;:.; :J ,r;c;;:.;;·,.c:

;J:;,c;;;:icos- CAE os Ofícios

.=it::JI-·;;·.::~03~' ...-:) . ; <:.~ i·.riho da 1997, e Presi-

...:i?22S5. ,,3 .~ c:;/:/:.:;;,::,-,-.à-.-s9'7, ambos da presi.._..?:r.~iCJ.

do i:lar,cc C-31•·:.-at -Jo ::;, asil.
Tai3 e~p~aie~t::.s iG··~~n juntados ao processa.Jo do Proietc 1:2 ."~soiucáo do Senado n2 82, de
1997, apre~eMado ~o r este ;"lelator, como conclusão
..:lo Parec.,r nº 335, da 1997, sobre o Ofício •s• n2 51,
de 19:>7, que trata ::ia emissão de títulos por parte do

Estado do Rio de Janeiro, destinados ao giro de sua
dívida mobiliária vencível no 2º semestre de 1997.
Ocorre que o Projeto de Resolução do Senado
11 c 82, de ! 937, foi aprovado nesta GAE em 26 de junho c1e 1 997 e posieriorrnente aprovado em Plenáoio, 1;:suitando portanto, na o'lesolução do Senado
Federal nQ 65, da 2 de julho d& :997.
í\ t=lesolucáo r.Q ;)S, ue , <,;97, estabelece em
seu art. 3Q:

".•,.t ..~" :·:· -::,_,., ~;. r::ntral do Brasil,
aoós conciniú. '·' cré)rEcéo c!e P.missão dos
tíÍulos ..:uic.mz;:;.;;-, ;k'S''" i'l )SOIU\.ãO, encaminhara r.o :;;~n::::.(.io •= >:i~:rF-.1. J:al'a exame na
1:omiss2.r) ~,:! ·-\s~ci i1r-s f.r;nnômicos. todos
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os registras de compra e venda dos título:.,
até o tomador final. •
No entanto, a Resolução nº 65, de 1997, não
estabelece um prazo para o cumprimento desta
terminação por parte do Banco Central do Brasil.
Diante da lacuna na determinação deste prazo,
é que o Sr. Presidente do Banco Central expediu o
primeiro dos ofícios em tela, comunicando que até
posterior posicionamento deste Senado Federal, determinou a adoção de procedimentos análogos a casos similares, onde foi estabelecido o prazo de quatorze dias.
O segundo expediente em pauta, o Ofício Presi-97/2358, de 6 de agosto de i 998, encaminha as
informações solicitadas pelo art. 3º da Resolução.
Segundo tal Ofício, os títulos foram registrados
no dia 7 de julho na conta "Banco do Brasil S./\ -·
Por Conta e Ordem do Fundo da Dívida Pública de>
Estado do Rio de Janeiro', sendo vendidos no mesmo dia, ao Banco do Brasil S.A .. Ainda no dia 7 c!n
julho, os títulos foram objeto de vinculação decorrente de operação entre o Banco do Brasil e o Banco
Central, conforme disposto na Resolução nº 2.081,
de 24 de junho de 1996, do Conselho Monetário Nacional.
Primeiramente cabe destacar que não obstant:1
o prazo de 14 dias para o cumprimento da determinação do art. 3° da Resolução 65, de 1997, determi·
nado pelo próprio Presidente do Banco Central, conforme Ofício de 10 de julho de 1997, somente no dia
6 de agosto é que foram enviadas ao Senado Fedt!·
ral as informações referentes à operações do dia 7
de julho, portanto com 30 dias de prazo após a realização das operações.
Em anexo ao Ofício PRESI-97/2358, há um
quadro com as informações referentes às operações
com os títulos do Estado do Rio de Janeiro, emitidos
com base na Resolução n• 65, de 1997.

ae:

Em 7 de julho foram registrados 206,6 milhóeE:
de títulos na conta do Tesouro do. Estado do Rio do
Janeiro e transferidos aos Fundo da Dívida Pública
do Estado do Rio de Janeiro.;

O Fundo da Dívida Pública Estadual, por sua
vez, vendeu em definitivo praticamente a totalidade
desses títulos, para o Banco do Brasil, permanecendo com a posse de apenas 1.1 00 títulos.
No dia 9 de julho, os titulas foram devolvidos
ao Fundo da Dívida Pública Estadual que os revendeu ao Banco do Brasil pêlo mesmo valor financeiro
de devolução. Nesta data, 9-7-97 o Banco do Brasil
vinculou os títulos JUnto ao Banco Central, nos ter-

mos da Resolução no 2.081,d e 24 de junho de
1994, do Conselho Monetário Nacional - CMN.
Cabe destacar que tanto as operações do dia 7
- de julho como as do dia 9, foram eletivadas com
Preço Unitário- PU compatível com o PU nominal
dos títulos, não se observando, por tanto, deságio
nas referidas operações.
Percebe-se, no entanto uma distorção entre a
,:c.ta de vinculação dos títulos, apontada no corpo do
oficio PRESI-97/2358 e a constante do quadro ane; • (> no próprio oficio.
·--- Com relação ao Parece n• 82, aprovado na
,:;J. ~ em 26 de junho de 1997 cabe destacar que a
R< !;olução n9 65, de 1997, autorizou a rolagem de
· •% dos titulos com wmcimento até 12·8-97. Há que
, autorizar ainda os títulos com vencimento no termo quadrimestre de 1997.
A emissão necessária para a rolagem de tais
.:tufos apresenta as seguintes características:

a) quantidade: a ser definida na data de resgados trtulos a serem substituldos, mediante aplica;;1o da Emenda Constitucional n9 3, deduzida a par.:nla a ser definida poto Senado Federal;
b) modalidad8:. ncminativa-transferlvel;
c) rendimento: igual ao das Letras Rnanceiras
,io Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-lei ng
'>.376, de 25-11-87;
d) prazo: 5 (cinco) anos;
e) valornominat ll$1,00 (SELIC)
f) caracterfsticas elos títulus a serem substituídos:
.•.!

<_~ELIC

Titulo

Vencimento

Quantidade

541826

1"-9-1997 126.222.887.891

541826

1°-10-1997 162.767.655.716

541824

1!1..11-1997 208.631.034.961

541826

19-12-1997 247.877.506.220

g) previsão de colocação dos títulos a serem
emitidos:
SELIC

·C.Jiocacão Vencimento
1"-9-2002
1°-9-1997
1"-10-1997 1g·10-2002

541826

12 -9-1997

541826

1°-10-1997

:J-11-1997

1°-11-2002

541824

3-11-1997

1°-12-1997

1°-12-1997

541826

1!1..1 2-1997

Titulo

Data-Base
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termcs da Resolução nº 565, de 20-9-79,
do Banco Central;
i) Autorização legislativa: Lei n2 1.389 de 28-11-88.
Com relação ao trâmite original da matéria nos
meses de junho e julho próximos passados, não há
nenhum fato novo relevante. Não havendo inclusive
nenhum parecer novo do Banco Central. De fato, o
único documento que se agregou ao presente pleito,
foi uma nova Certidão de Regularidade de SituaçãoCRS junto ao FGTS, pois a original tinha prazo de
·
validade até 26-6-1997.
Desta forma, continuam válidas as observações apresentadas pelo Banco Central, na oportunidade, que aqui repetimos:
a) o exame da situação de endividamento do
Estado à luz dos parâmetros estabelecidos pela Resolução n• 69/95, já referida, demonstra que a operação pleiteada não se enquadra nos limites do art.
4, inciso I, daquela norma.
b) foram apresentadas as declarações referentes à situação de adimplência junto às instituições. integrantes do Sistema Financeiro Nacional, à inexis~
tência de débitos vencidos e não pagos e ao pleno
exercício da competência tributária_
c) de acordo com a certidão do Tribunal de
Contas do Estado, o Governo do Estado do Rio de
Janeiro, no exercício de 1995, cumpriu o estabelecido nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal. As
despesas com pessoal, naquele mesmo exercício,
representaram 61,30% do total das despesas correntes cumprindo, portanto, o dispsto no art. 13, inciso VIl, da Resolução 69/95;
d) o estoque da dívida mobiliária do Estado do
Rio de Janeiro cresceu 93,2% entre dezembro de
1994 e dezembro de 1996, situando-se abaixo do
crescimento médio da divida do conjunto dos estados e municípios, o qual foi de 107,6%, naquele
mesmo período. Em 31-12-96, a parcela da divida
objeto do pleito sob exame representava 12,6% da
dívida emitida pelo Estado e 20,6% das despesas de
capital previstas para o exercício de 1997.
e) estabelecendo-se uma estimativa do valor
da dívida mobiliária do Rio de Janeiro, vencível no 22
semestre de 1997, corrigida pelo IGP-M, chega-se a
um valor 2,5 vezes menor do que o montante efetivo, utilizando-se a taxa SELIC. Com isso tem-se
uma idéia do volume de juros incorporado ao valor
emitido;
f) combase no critério estabelecido no art. 27
de Resolução n• 69/95, o Estado possui margem de

resgate (2,10%), sendo sugerido o percentual de
97,90% para rolagem.
É o Relatório.

11- Voto do Relator
Não obstante o prazo efetivamente observado
no envio das informações ao Senado Federal por
parte do Banco Central, em cumprimento ao disposto no art_ 32 da Resolução n• 65, de 1997, ter sido
superior ao prazo de 14 dias, definido pelo próprio
presidente do Banco Central e a discordância quanto
a data da operação de vinculação dos títulos junto
ao Banco Central com base o disposto da Resolução CMN n• 2.081; a análise das informações prestadas pelo Banco Central não aponta irregularidades
nas operações efetuadas com os títulos do Estado
do Rio de Janeiro emitidos com base na Resolução
n• 65, de 1997, do Senado Federal, não sendo necessário a solicitação de informações adicionais ao
Banco CentraL
Assim, diante do exposto, manifestamos nosso
voto favorável, no sentido de que o Banco Central
cumpriu as determinaçoos do arf 311 da Resolução
n• 65, de 1997, no tocante aos títulos emitidos em
1"-7-97.
Quanto aos títulos com vencimento no terceiro
quadrimestre de 1997 mantemos nosso posição
apresentada anteriormente no sentido de que seja
autorizada a rolagem de parcela equivalente a
98,00% do total vincando, considerando-se as expectativas de acordo entre os Governos Estadual e
Federal com vistas a equacionar a divida estadual
no âmbito do programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 98, DE 1997

Autoriza a elevação temporária dos
limites de endividamento do Estado do
Rio de Janeiro para que possa emitir,
através de ofertas públicas, Letras Flnan·
celras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro - LFTRJ, destinando-se os recursos ao giro de sua dfvlda moblliárta com
vencimento no 39 quadrimestre de 1997_
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos tennos da Resolução n• 69, de 1995, a elevar os limites de endividamento e comprometimento
previstos na ·mesma Resolução, para emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
- LFTRJ, ·cujos recursos serão destinados ao giro
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das parcelas de sua dívida mobiliária com vencimen·
to no 3º quadrimestre de 1997.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas se·
guintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n• 03, equivalente à
rolagem de 98% noventa e oito por cento) da dívida
mobíliária do Estado vencível no 32 quadrimestre de
1997;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº
2.376, de 25-11-87;
d) prazo: 5 (cinco) anos;
e) valor nominal: R$1,00 (CELIC);
f) características dos títulos a serem substituídos:
SELIC

mentação referente à oferta dos titiJio:; em:tidc~ ::.o
. amparo desta Resolução.
Art. 3º Após concluída a operz.ção de ai'lissão
_ dos títulos autorizada nesta Resolução, o Banco
Central encaminhará ao Senado Federal, no prazo
de quatorze dias, para exame na Comissão de Assuntos Económicos, todos os registras de comora e
venda dos títulos, até o tomador finai.
Art. 4 2 O prazo máximo para o exercício da
presente autorização é de duzentos e setenta dias
contados a partir da sua publicação.
Art. 5° Esta Resolução antra em 'Iigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de agosto de 1997.
José Serra, Presidente - t,!ey Suassuna, Relator- Onofr-e Quinan - Osmar Dias (lfencido) Jonas Pinheiro - Freitas Neto - Vilson Kleiniiblng - Elcio Alvares - Fernando Bezerra - Laura
Campos (Vencido) - Esperidião Amim - Lúcic Alcântara - Eduardo Suplicy - aello Parga - José
~Fcigaya.

Trtulo

Vencimento

Quantidade

541826

1-9-97

126.222.887.891

541826

1-10-97

162.767.655.716

541824

1-11-97

208.631.034.961

541826

1-12-97

247.877.5()6.220

g) previsão de colocação dos títulos a serem
emftidos:

SELIC

PARECER N 2 408, DE 1997

Da Comissão de Assuntos Econômi·
cos sobre o Oficio "S" n2 59, de 1997, ~ua
encaminha solicitação do Governo do Estado d.Q_Rio de Janeiro.J~ara __glle possa
contratar operação de crédito junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Ecºnõmi~ _e $()Cilll_- ª-NDE§, no_ valor
de R$56.9n.850,00, e preços de 19-5-97,
cujos recursos serão destinados à c~m
pra de equipamentos relativos ao Projeto
-de..Becuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrô- RJ.

Colocação Vencimento Título

Data-8ase

12 -09-97

12 -9-2002

541826

12 -9-97

12 -10-97

12-10-2002

541826

12 -10-97

3-11-97

1"-11-2002

541824

3-11-97

I - Relatório

1.12.1997

1"-12-1997

541826

1°-12-97

Vem a esta Comissão de Assuntos Econõmicos o OF ·s· n• 059/97 (Ofício PRESI nº 2.260, de
24-7-97, na origem), do Presidente do Banco Central
do Brasil, encaminhando solicitação do Governo do
Estado do Rio de Janeiro para que contrate operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, no valor de
R$56.977.850,00 (cinqüenta e seis milhões. novecentos e setenta e sete miL oitocentos e c1nqt.ienta
reais) a preços de 19-5-97.
Destina-se a operação sob exame à compra de
equipamentos-relativos -aó Projeto ·de ·RecuperaÇão
Operacional, Consolidação e Expansão do Metrô RJ. Na verdade. o contrato se insere em uma opera-

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 209-79, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n• 1.389, de 2811-88.
§ 12 A publicação do anúncio do leilão para
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita
com antecedência mínima de três dias de sua realização.
§ 2 2 O Governo do Estado do Rio de Jane1ro
encaminhará ao Senado Federal, para exame na
COmissão de Assuntos Econômicos, toda a doeu-

Relator: Senador Ney Suassuna
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ção geral de financiamento do BNDES, autorizada
pela Lei n• 2.492, de 27-12-95, consubstanciando financiamento indireto, no qual o BNDES alua como
agente financeiro da Agência Especial de Financiamento Industrial- FINAM E.
São as seguintes as características da operação:
a) valor pretendido: R$56.977.850,00 (cinqüenta e seis milhões, novecentos e setenta e sete mil,
oitocentos e cinquenta reais) a preços de 19-5-97;
b) juros: 6,0% a.a., a título de spread, acima
de TJLP;
c) destinação dos recursos: compra de equipamentos relativos ao Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrô - RJ;
d) condições de pagamento:
-do principal- em 135 (cento e trinta e cinco)
meses, após carência de 31 (trinta e um) meses.
A solicitação está inserida no âmbito das operações de crédito regulamentadas pelo Resolução n2
69/95, 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 processo acha-se adequadamente instruído dele constando a documentação
exigida na norma referida.
O Parecer do Banco Central, emitido em conformidade com o disposto no art. 13 da Resolução n•
69195, assinala os seguintes pontos:
a) a operação de crédito não se enquadra no limite estabelecido no inciso I do art. 4° da resolução
supra-mencionada. O Governo do Estado reconhece
essa situação e solicita, em caráter excepcional, elevação temporária de seu limite de endividamento,
nos termos do art. 10 daquela norma;
b) o Estado do Rio de Janeiro encontra-se uhimando tratativas com o Governo Federal para renegociar sua dívida, conforme Protocolo de Acordo firmado nos termos da Resolução n• 10197, do Senado. Caso complete essa negociação, o Estado se
compromete a não contratar novas operações de
crédito, o que inviabilizaria a realização do financiamento ora pretendido;
c) as exigências referentes ao cumprimento do
previsto nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal
toram atendidas, assim como o pleno exercício da
competência tributária. Certidão do Tribunal de Contas do Estado atesta o cumprimento, com base nas
contas referentes ao exercício de 1995;
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d) o Estado encontra-se adimplente com as
Instituições do sistema-fln-anceir6- nacionaf, conforme
informação do Cadip;
e) mediante o Ofício S/Gab n• 942/97, de 21-797 o estado .informou que em virtude da implantação
do Sistema Integrado de administração Financeira
Estadual e Municipal - SIAFEM não foram encaminhados os balanceies referentes aos meses de janeiro a maio de 1997; e
f) foram anexadas as Certidões negativas de
Débito junto ao INSS, PISIPASEP/FINSOCIAL e
FGTS. Esta última certidão encontra-se com o prazo
de validade vencido.
É o relatório.
11- Voto

A operação de crédito pretendida pelo Governo
de Estado do Rio de Janeiro possui inegavelmente
mérito. O Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrõ - RJ e, particularmente, a compra de equipamentos a que se refere a
operação sob exame, não apenas é necessário
como urgente de tal forma que sua não realizará implicará um acúmulo de despesas em futuro próximo.
A situação do Estado do Rio de Janeiro, cujo
endividamento ultrapassa os limites de endividamento previstos na resolução do Senado Federal, requer
tratamento especiaL O percentual de 25%, permitido
no art. 10 daquela norma para efeito do aumento
temporário dos limites, não será suficiente para garantir o enquadramento do estado nos parâmetros
da resolução uma vez que a extrapolação dos limites
supera em muito aquele percentuaL A autorização
do Senado Federal, neste caso, haveria que se fazer
fora do âmbito do balizamento estabelecido na Resolução n• 69/95.
A par disso, a operação vai de encontro ao
compromisso que integra a renegociação de dívidas
dos estados no sentido de se suspender os edividamentos, até que se consiga um ajuste adequado das
contas que permita às unidades da federação readquirir sua capacidade de investimentos.
É bem verdade que, consultada a respeito dessa questão pelo Banco Central, a Secretaria do Tesouro Nacional respondeu que nada havia a opor à
contratação pretendida pelo Estado do Rio de Janeiro (Nota/STN/COREF/DIREF n2 1.263, de 10-7-97).
Quanto à documentação apresentada, entendo
de todo recomendável a reavaliação da Certidão negativa de Débito junto ao FGTS. Ademais cabe deixar claro que o envio de toda a documentação, atualizada conforme previsto no art. 13 da resolução n•
69/95, é indispensável à instrução dos processos en-
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caminhado ao Banco Central, independente do reconhecimento por parte do estado quanto à extrapolação dos limites de norma. Essa observação se faz
em virtude de o Governo do Estado do Rio de Janeiro, na justificativa para o não envio dos balanceies
referentes ao presente exercício, haver aludido o
seu pedido de elevação temporário dos limites como
elemento que, naturalmente, dispensariam a apresentação daquelas informações.
Diante 'do exposto e considerada o mérito da
operação de crédito sob exame, sou de parecer favorável do pleito do Estado do Rio de Janeiro, na
forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 99, DE 1997
Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado do Rio
de Janeiro, para que possa contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econõmico e Social BNDES no valor de R$56.977.850.00 a preços de 19-5-97, cujos recursos Projeto de
Recuperação Operacional, Consolidação a
Expansão do Metrõ-RJ.
Art. 12 É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar temporariamente os seus limites de endividamento, para que possa contratar operação de
crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES no valor de
R$56.977.850,00 (cinquenta e seis milhões, novecentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta
reais) a preços de 19-5-97.
Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput deste artigo serão destinados à compra de equipamentos relativos ao Projeto de recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrô-RJ.
Art. 2• A operação de crédito terá as seguintes
características:
a) valor pretendido: RS56.997.850,00 (cinquenta e seis milhões novecentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais) a preço de 19-5-97.
b) juros: 6,0%, a título de spread, acima de
TJLP.
c) destinação dos recursos: compra de equipamentos relativos ao Projeto de Recuperação Operacional. Consolidação e Expansão do Metrô - RJ;
d) condições de pagamento:
-do principal- em 135 (cento e trinta e cinco)
meses, após carência de 31 (tnnfa e um) meses.-- Art. 3º O prazo para o exercício da presente
autorização, é de duzentos e setenta dias, contados
a partir da vigência desta Resolução.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.Sala da Comissão, 15 de agosto de 1997. José Serra, Presidente - Ney Suassuma, Relator Vilson Kleinübing (vencido) - Esperidião Amin
(vencido) - Freitas Neto - José Fogaça - Bello
Parga - Osmar Dias (vencido) - Jonas Pinheiro Elcio Alvares - Fernando Bezerra - Lúcio Alcântara- Eduardo Suplicy- Lauro Campos (vencido)
- Onofre Quinan.
PARECER N2 409, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econõmicos, sobre o Ofício "S" nv 60, de 1997
(Oficio PRESI nv 2.261, de 24-7-97, na origem), do Sr. Presidente do Banco Central
do Brasil, encaminhando solicitação do
Governador do Estado do Rio de Janeiro
pedindo autorização para realizar operação de crédito junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econõmico e Social
- BNDES, destinada ao Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrõ- RJ.
Relator: Senador Ney Suassuna

I - Relatório
Vem a esta Casa ofício do Senhor Presidente do
Banco Central do Brasil encaminhando solicitação do
Governo do Estado do Rio de Janeiro para realizar
operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, cujos recursos serão destinados à conclusão dos investimentos previstos no Projeto de Recuperação Operacional,
Consolidação e Expansão do Metrõ - RJ.
O pleito está submetido aos termos da Resolução n• 69195. que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito interno e externo dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e
suas autarquias, inclusive o lançamento de títulos da
dívida pública.
O processo de endividamento, ora sob análise,
apresenta as seguintes características:
a) valor pretendido: R$160.000.000 (cento e
sessenta milhões de reais), a preços de 25-5-97;
b) juros: 6% a.a., a título de spread, acima da
-TJLP;
c) destinação dos recursos: conclusão dos investimentos previstos no Projeto de recuperação
operacional, consolidação e expansão do metró-RJ;
d) condições de pagamento:
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- do principal: em 150 (cento e cinqüenta) meses, após carência de 30 {meses);
- dos juros: trimestrais na carência e mensais
na amortização;
e) autorização legislativa: Lei n• 2.728, de 22·5-97.
O processo encontra-se adequadamente instruído, de acordo com as exigências do art. 13 da
Resolução acima referida.
O Banco Central do Brasil informa que a Secretaria do Tesouro Nacional, a partir da Nota
STN/Coref/Diref n• 1.263, de 10-7-97, comunicou
que nada tinha a opor à realização da operação.
Para efeito de comprovação dos gastos com a
remuneração dos membros do Poder Legislativo local, com a manutenção e desenvolvimento do ensino
e com pessoal, conforme estabelecem os arts. 29 e
212 da Constituição Federal, o então vigente art. 38
da ADCT e a Lei Complementar n• 82, de 27-3-95,
bem como o pleno exercício da competência tributária, relativamente ao exercício de 1995, o Governo
do Estado do Rio de Janeiro apresentou certidão do
Tribunal de Contas do Município.
Salientamos que o mutuário encontra-se adimplente junto às instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, conforme informação do Cadastro da Divida Pública- CADIP.
É o relatório.
11- Voto
O Estado do Rio de Janeiro vem se caracterizando por implementação de programa de ajuste econômíco de suas finanças, buscando não só o adequado
controle de sua dívida mobifiária, bem como o bom deSêmpenho de seus indicadores de crescimento da receita e diminuição da despesa, tendo, igualmente, respeitado as disposições do Senado Federal.
Concluindo, pois, que o processo se encontra
instruído nos termos estabelecidos na Resolução n•
69/95, sou de parecer favorável ao atendimento do
pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 100, DE 1997
Autoriza o Governo do Estado do
Rio de Janeiro a elevar temporariamente
seus limites de endividamento para realizar operação de crédito junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econõmico
e Social - BNDES, destinada ao Projeto
de Recuperação Operacional, Consolida·
ção e Expansão do Metrô - RJ.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado temporária e excepcionalmente, a rea-

lizar operaçãQ de _c:rêç!ito junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, cujos recursos serão destinados à conclusão dos investimentos previstos no Projeto de recuperação operacio- .
nal, consolidação e expansão do Metrô - RJ.
Art. 2° A operação de crédito deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) valor pretendido: R$160.000.000 (cento e
sessenta milhões de reais), a preços de 25-5-97;
b) juros: 6% a.a., a título de spread, acima da
TJLP;
c) destinação dos recursos: conclusão dos investimentos previstos no Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrô - RJ;
d) condições de pagamento:
- do principal: em 150 (cento e cinqüenta) meses, após carência de 30 (trinta) meses;
- dos juros: trimestrais na carência e mensais
na amortização;
e) autorização legislativa: Lei n• 2.728, de 22-5-97.
Parágrafo único. O Governo do Estado do Rio
de Janeiro encaminhará ao Senado Federal, para
exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda
a documentação referente à operação de crédito ao
amparo desta Resolução.
Art. 3 2 A presente autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar
de sua publicação.
Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de agosto de 1997. Ney Suassuna, Relator Vilson Kleinübing- Osmar Dias (Vencido)- Freitas Neto - Beilo Parga - José Fogaça - Jonas Pinheiro- Onofre Quinan - Elcio Alvares- Fernando Bezerra - Lúcio Alcântara - Eduardo Suplicy
-Laura Campos (Vencido).

Jose Serra, Presidente -

PARECER N2 410, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econõmicos sobre o Diversos n• 35, de 1997, que
encaminha ao Senado Federal o Ofício
PRESI-9711888, do Presidente do Banco
Central do Brasil, prestando informações
sobre atraso na análise de pleitos de estados e municípios e solicitando o estabelecimento de prazo de entrega, àquela
instituição, pelos pleiteantes, da documentação necessária ao exame dos pleitos mencionados.
Relator: Senador Esperidião Amin
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I - Relatório
Vem a esta Comissão de Assuntos Económicos o processo Diversos n2 35/97(Aviso n2
510/MF, de 30-6-97, na origem). pelo qual o Senhor Ministro de Estado da Fazenda encaminha o
expediente do Presidente do Banco Central do
Brasil, no qual são prestadas informações ao Senado Federal sobre atraso no envio de pareceres
da instituição necessários à instrução de pleitos de
estados e municípios, para que sejam concedidas
autorizações pelo Senado Federal à contratação
de operações de crédito de interesse daquelas unidades da federação.
O expediente do Presidente do Banco Central
se fez em atenção ao Ofício n• 686, do Presidente
do Senado Federal, dirigido ao Ministro da Fazenda,
chamando atenção para o fato de o Banco Central
haver encaminhado seus pareceres sobre a rolagem
das dívidas mobiliárias do Estado e do Município do
Rio de Janeiro, para exame desta Casa, às véspe·
ras do vencimento dos títulos.
Em seu ofício, o Presidente do Banco Central
pondera que os pleitos dos estados e municípios muitas vezes são encaminhados ao Banco, a quem cabe
a instrução do processo, com documentação incompleta ou incorreta, implicando a exigência de novos documentos e a conseqüente fluência de novos prazos
para análise e formulação do parecer final.
Diante dessa situação o Presidente do Banco
Central formula sugestão, referendada pelo Ministro
da Fazenda, no sentido de que o Senado Federal
estabelecesse norma no sentido de que os estados
e municípios pleiteantes, no caso de rolagem de títulos, remetessem documentação completa ao Banco
Central com antecedência de 45 (quarenta e cinco)
dias do prime.
É o relatório.

11- Voto
O processo em questão refere-se aos pedidos
de autorização a serem concedidos pelo Senado Federal para estados e municípios, por torça de dispositivo constitucional, regulamentado pela Resolução
n• 69/95, do Senado Federal.
Segundo o§ 1º, do art. 13, da norma acima referida, ao Banco Central cabe a recepção dos documentos exigidos para análise do pleito, emissão de
parecer conclusivo quanto ao enquadramento nos limites de endividamento estabelecidos na Resolução. O mesmo parágrafo dispõe que, no prazo máxi-
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mo de dez dias, a partir do recebimento da documentação, aquele Banco deverá proceder ao encaminhamento da documentação para o Senado Federal, que a seu critério, promulgará a autorização mediante resolução própria.
Alega o Presidente do Banco Central em sua
correspondência que, nos dois casos especificados no Ofício do Senhor Presidente do Senado
Federal, ocorreram atrasos no envio da documentação por parte do Estado e do Município do Rio
de Janeiro. Uma vez que, da instrução dos processos, conforme são enviados ao Senado Federal,
não constam as gestões feitas pelo Banco Central
aos pleiteantes no sentido da complementação ou
correção de documentos para a definitiva emissão
do seu parecer, o Senado não pode deduzir as razões que explicariam o atraso no envio da documentação, pelo Banco Central. Essas circunstâncias induziram o Presidente do Senado a erro de
avaliação, quanto à responsabilidade pela demora
na colocação dos documentos ao exame e decisão desta Casa.
Diante do exposto entendo que cabe, em primeiro lugar, recomendar ao Banco Central que passe a deixar claras as razões que determinarem possíveis atrasos na emissão de seus pareceres, quando couber responsabilidade ..aos estados e municípios pleiteantes.
Complementarmente, julgo oportuno propor
projeto de resolução para alterar a Resolução n•
69195, estabelecendo prazo de quarenta e cinco
dias, antes do vencimentos dos títulos objeto de refinanciamento, para que os estados e municípios remetam ao Banco Central toda a documentação necessária à instrução do processo e emissão do competente parecer por parte daquela instituição. Além
disso, para quaisquer tipos de operações de crédito,
em caso de envio incompleto ou incorreto ao Senado Federal, proponho que o processo seja devolvido
ao Banco Central, a quem compete providenciar junto ao pleiteante o ajuste da documentação. Com
isso, entendo que será preenchida importante lacuna
naquela norma, contribuindo para o aperfeiçoamento
do processo de exame dos pleitos referentes a operações âe-crédito de interesse de estados e municípios, e que vem ao encontro de sugestão feita pelo
Presidente do Banco Central na correspondência já
referida.
Concluo, portanto, pela recomendação acima
explicitada ao Banco Central e pela apresentação do
projeto de resolução a seguir.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 101, DE 1997
Altera a Resolução n• 69, de 1995,
do Senado Federal.
Art. 12 Acrescente-se as §§ 32 e 4º ao artigo 13
da Resolução n2 69, de 1995, com a seguinte redação:
"Art. 13. ................................................

de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, f, do
Regimento Interno, combinado com o art. 4º da Resolução n• 37, de 1997, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constituição que
será lida pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres.

. É lida a seguinte:
§ 32 No casa dos pleitos referentes à
rolagem de títulos, os estados e municípios
deverão encaminhar a documentação constante dos incisos I a VIII ao Banco Central,
com antecedência mínima de quarenta e
cinco dias do primeiro vencimento dos títulos
a serem refinanciados.
§ 4° O Senado Federal devolverá ao
Banco Central, para as providências cabíveis, os processos cuja instrução esteja incompleta ou em desacordo com o disposto
·
nesta resolução."
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 15 de agosto de 1997. José Serra, Presidente - Esperidlão Amin, Relator
- Carlos Bezerra - Ney Suassuna - Elcio Alvares
-Eduardo Suplicy- Fernando Bezerra- José Fogaça - Lúcio Alcântara - Lauro Campos (vencido)
- Onofre Quinan - Gerson Camata - Bello Parga
- Osmar Dias (vencido) - Jonas Pinheiro - Waldeck Omelas - Freitas Neto.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - As
Mensagens n"s 481 a 484, de 1997-CN, lidas anteriormentes, encaminham os Projetas de Lei n% 21 a 24,
de 1997-CN, e serão despachadas à Comissão Mista
de Planas, Orçamentos Públicos e Fiscalização. ·
Nos termos da Resolução n2 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
até 20/8 publicação e distribuição de avulsos;
até 28/8 prazo final para apresentação de
emendas;
até 219 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
até 1219 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campela)- Os
Projetas de Resolução n• 98, 99, 100 e 101. de
1997, cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NO 26, DE 1997
Atribui competência à União para
instituir contribuição social sobre movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1° O art. 195 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 195......•........................................
IV - sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira.
§ 92 A contribuição a que se refere o
inciso IV do caput deste artigo:
I - não poderá ter alíquota superior a
vinte e cinco centésimos por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente, atendidas as
condições e limites estabelecidos em lei;
11 - será o produto de sua arrecadação
destinado integralmente ao financiamento de
ações e serviços de saúde;
III - não está sujeita ao disposta no §
5° do art. 153."
Art. 22 A competência atribuída à União no artigo anterior somente poderá ser exercida após o decurso do prazo fixado no§ 49 do art. 74 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Justificação
A presente proposta de emenda à Constituição
elimina o caráter provisório da tributação sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira, de modo a assegurar
um fluxo permanente de recursos adicionais para a
área de saúde, em face da notória insuficiência das

fontes de receita constitucionalmente vinculadas a
seu financiamento.
A Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira - CPMF, instituída pela lei no
9.311, de 24 de outubro de 1996, tem proporcionado
um incremento mensal de arrecadação de, aproximadamente, quinhentos milhões de reais, uttrapassando,
assim, em vinte e cinco por cento a previsão oficial de
quatrocentos milhões de reais por mês.
Por força do disposto no art. 74, § 42 , do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional n• 12, de 1996, a
cobrança da CPMF está limitada ao prazo máximo
de dois anos. A mencionada lei n• 9.311, de 1996,
estabeleceu prazo ainda menor para a exigibilidade
da CPMF, treze meses, dos quais já decorreram
mais de seis.
Com vistas à preservação dessa receita anual
de setS bílhões de reais, indispensável para garantir
um padrão miníma de eficácia e eficiênciaàs ações
e serYIÇOS de saúde, propõe-se a inclusão, no rol
das contnbuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social (caput do art. 195 da
Constrtução), de contribuição incidente sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
d1rertos de natureza financeira.
Por outro lado, apesar das críticas que lhe são
d1rigídas. a tributação sobre movimentação ou transrmssão de valores e de créditos e direitos de natureza f•nance•ra apresenta várias e importantes vantagens: sua Incidência é a mais universal e genérica
até hote 1magmada. atingindo inclusive os selares informais da economia; o custo de sua arrecadação é
baixo, graças à sua cobrança automática pelas instituições integrantes da rede bancária; o ônus individual que ela ocasiona é insignificante (vinte centésimos por cento da quantia movimentada ou transferida); o montante arrecadado é expressivo (seis bilhões de reais por ano); o contribuinte não está sujeito
ao cumprimento de qualquer obrigação tributária
acessória, como o preenchimento de formulário ou
documento fiscal.
Sala das Sessões, 1 5 de agosto de 1997. Senadores: Coutinho Jorge - Emandes Amorim Levy Dias - Ramez Tebet - Esperidião Amin João Rocha - Gilvam Borges - Joel de Hollanda
- Gerson Camata - João França - Odacir Soares
- Mauro Miranda - Júnia Marise - Sérgio Machado - Nabor Júnior - Edison lobão - Gilberto Miranda - lúcio Alcântara - carlos Wilson - Sebastião Rocha- Carlos Patrocínio - Eduardo Suplicy

- José Agripino - Edison Lobão - Eli:io Alvares Jonas Pinheiro- Júlio Campos- Valmir Campelo
- Regina Assumpção - Waldeck Omelas - Onofre Quinan.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTifi.JIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 195. A seguridade social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha
de salários, o faturamento e o lucro;
11 -dos trabalhadores;
III- sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ 10 As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social
constarão dos respectivos orçamentos; não integrando o Orçamento da União.
§ 2• A proposta de orçamento da seguridade
social serã elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
§ 30 A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em
lei, não poderá contratar com o poder público nem
dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios.
~
__ § 4" A lei poderã instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.
§ 52 Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido
sem a correspondente fonte de custeio total.
§ s• As contribuições sociais de que trata este
artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o
disposto no art. 150, III, b.
§ 72 São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
____ § a•__o produtor. o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o ganmpeiro e o pescador artesanal,
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bem como os respectivos cônjuges, que exerçam
suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes, contribuirão para a
seguridade social mediante a aplicação de uma aliquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

(A Comissão
e Ciéladania.)

de Constituição, Justiça

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser lida
está sujeita às disposições específicas constantes dos
art. 354 e seguintes do Regimento lnJemo.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, Projeto de Lei do Senado que
será lido pelo Sr. t• Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2159, DE 1997

Estabelece condições para incrementar a utilização do álcool como combustível de veículos automotoras através
da redução do IPI e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Aos veículos automotoras de passageiros, de fabricação nacional, movidos a álcool são
aplicados os seguintes incentivos:
I - são isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) quando adquiridos por:
a) motoristas profissionais que, na data de publicação desta lei, exerçam comprovadamente em
veiculo de sua propriedade a atividade de condutor
autônomo de passageiros, na condição de titular de
autorização, permissão ou concessão do poder cedenle e que destinem o veículo à utilização na categoria de aluguel (táxi);
b) motoristas profissionais autônomos titulares
de autorização, permissão ou concessão para exploração de serviço de transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de continuarem essa atividade em virtude de perda total por acidente, furto ou
roubo do veículo, desde que destinem o veiculo adquirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);
c) cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias de transporte público de passageiros, na categoria de aluguel
(táxi), desde que destinem o veiculo para utilização nesta atividade;
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li - é reduzido em quinze por cento o valor do
IPI quando o veículo for adquirido por empresa locadora, desde que se destine à utilização na categoria
de aluguel.
§ 12 Para usufruir dos benefícios deste artigo o
interessado deverá comprovar junto à Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, que
preenche os requisitos estabelecidos nesta lei.
§ 2• A venda do veículo, adquirido com benefício estabelecido neste artigo, antes de decorridos
dois anos da data de sua aquisição, a pessoas ou
entidades que não satisfaçam às condições e aos
requisitos estabelecidos, implicará o pagamento pelo
alienante do tributo dispensado, atualizado na forma
da legislação tributária
Art. 2• Os automôveis adquiridos a partir da
data de publicação desta lei, pelo Governo Federal,
em substituição aos existentes ou para ampliação de
frota, deverão ser movidos a álcool.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se
aplica indiscriminadamente aos órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas e às
empresas controladas pelo Governo Federal.
Art. 3R É autorizado o Poder Executivo a criar o
Programa de Desenvolvimento Tecnológico do Álcool Combustível- PDTAC.
Art. 4R o PDTAC tem como objetivo apoiar e incentivar a atividade de pesquisa científica e tecnológica, visando:
I - o desenvolvimento no prazo máximo de
dois anos, contados da data de pubficação desta lei,
de motores a álcool para utilização nos veículos de
que trata o Decreto nR 799 de 1993;
11 - a melhoria de desempenho dos motores na
utilização de álcool combustfvel;
III - a utilização da mistura de álcool ao óleo
diesel para emprego em veículos de transporte coletivo de passageiros;
IV - a redução dos custos de produção de álcool combustfvel.
Art. 5° O recursos do PDTAC serão constituidos por:
I - 20% (vinte por cento) dos recursos anuais da
Fundação Banco do Brasil destinados à pesquisa;
11 - 5% (cinco por cento) dos recursos do Banco do Brasil destinados anualmente ao crédito rural;
III - receitas orçamentárias com destinação específica;
IV - outras dotações previstas em lei.
Art. e• Os recursos do PDTAC destinam-se às
despesas de custeio e investimento a serem realiza-
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das pelas instituições públicas e privadas participantes do programa.
Parágrafo único. É vedada a aplicação de recursos do PDTAC para outros fins que não aqueles
previstos no art. 4º desta lei.
Art. 72 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de sessenta dias, contados do início de
sua vigência.
Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Instituído pelo Governo Federal, mediante o
Decreto n2 76.593; de 14-11-75, o Programa Nacional do Álcool - PROÁLCOOL objetivava o atendimento dos mercados interno e externo e da política
de combustíveis automotivos.
Adicionalmente, o programa visava ainda: a)
reduzir a dependência de energia externa do País;
b) amenizar os problemas com o balanço de pagamentos; c) diminuir as disparidades regionais e individuais de renda; d) aumentar a renda interna; e) desenvolver a tecnologia nacional através da pesquisa
de alternativas energéticas; e f) expandir a produção
nacional de bens de capital, mediante a modernização e ampliação da indústria sucroalcooleira.
Influenciado pelos dois choques do petróleo
ocorridos em 1973 e 1979, o Programa Nacional do
Álcool passou por duas fases distintas: produção de
álcool tipo anidro (99,33% de teor alcóolico} para
uso como aditivo à gasolina e, a partir de 1979, produção direcionada também para o tipo hidratado
(94% de teor alcóolico}, utilizados em veículos projetados para o consumo exclusivo desse combustíveL
A produção nacional de álcool hidratado que
em 1975 era de cerca de 300.000m passa, e meados desta década, para 9.800.000m. Para o álcool
anidro os valores são de 230.000m, em 1975, e
2.800.000m em 1995. O expressivo aumento de produção foi acompanhado de redução de preços e
custos de produção. Como exemplo, pode-se observar que o preço do álcool anidro é 40% (quarenta
por cento) daquele observado em 1976 e os custos
de produção foram reduzidos para 63% (sessenta e
três por cento) dos valores praticados há vinte anos.
Para que a produção de álcool aumentasse expressivamente foi fundamental a existência de um
diferencial significativo entre o preço do álcool e o
preço da gasolina. No início da década de 80 o preço do álcool estava entre 55% e 60% do preço da
gasolina. Esse diferencial está diminuindo e aquele
atualmente está em cerca de 78% deste. Claramen-
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te, há um des-s:s-tL·r;u\o :"i"~Ur~..:. grande &.o consun1o do
carro a álcool, .·.:... ITt.;O:.:a e:11 q~a o é.icool tem um
caeficie,,te de aneq;;ia ::-.i.3rior .3.o da gasolina, ou
seja, o carro c. álcool (psta mais combustível que o
carro a gasolina.
Em 1978/1979 a produção de álcool hidratado
ainda não havida sido e)(pandida. Os estímulos ao
setor através de incentivos governamentais se tornaram mais acentuados a partir da década de 80. É a
partir de 1980/1981 que se observa o crescimento
do álcool hidratado. Portanto, em termos de mercado ou de produção, o álcool hidratado teve uma participação crescente e muito significativa até 1986.
Nos últimos anos constata-se um declínio nessa participação. Devido às defasagens do preço do álcool,
a tendência do produtor é descolar seu esforço para
a produção de álcool anidro ou mesmo de açúcar.
Atualmente a produção total é composta de 23% de
álcool anidro e 76% de hidratado.
O que se observa, a partir do final da década
de 80, é um retomo do crescimento do consumo de
gasolina e um ligeiro declínio no consumo de álcool
hidratado. Em 1991 começa a aumentar o consumo
de álcool anidro em função de sua adição à gasolina. O resultado da relação de preços entre álcool e
gasolina, com prejuízo para os produtores, desestimulados a produzir álcool, levou também o consumidor de carro a álcool a ficar desapontado com a
oferta de álcool e mesmo com a paridade existente
entre álcool e gasolina. A demanda por carros a ál. cool caiu expressivamente a partir de 1988, quando
a produção total de carros por ano era de 800.000,
sendo mais de 90% a álcool. Hoje a situação está
completamente invertida não existindo, praticamente, venda de veículos novos a áicool. Dos aluais 4
milhões de carros a álcool, devemos chegar ao final
da década com menos -de 3 milhões. Caso não se
altere a situação atual, a irota de veículos a álcool
estará praticamente extinta em 2010.
Necessário se faz que se tomem medidas visando a reverter o quadro atual, revitalizando a produção
e o consumo de álcool combustível. Trata-se de um
esforço que exigiu do País investimentos da ordem de
US$11 bilhões e que representou um retomo, com a
substituição de importações, de US$27 bilhões. O
Proálcool criou 1 milhão de empregos, reduziu, só em
São Pauto, em 50% o nível de emissão de monóxido
de carbono e substituiu o chumbo tetraetila em todo o
Pais. Além da criação e manutenção de empregos na
área rural, o álcool, como energia limpa e renovável,
tem o mais baixo índice de emissão de gases que contribuem para o clarto estufa.
As medidas constantes desta proposição visam
a contribuir para a reversão do quadro atual. Nesse
sentido, é necessário que sejam cnadas condições
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para que se amplie a frota de veículos a álcool e que
se enfrentem os problemas tecnológicos, que ainda
persistem com relação à produção e utilização de álcool combustível.
O aumento da frota de veículos a álcool deverá
ser feito pelo Governo Federal, como exemplo da
determinação oficial de recuperação do Proálcool.
Os motoristas profissionais autônomos, para os
quais o veículo é um instrumento de trabalho, serão
incentivados à utilização do veículo a álcool. No
mesmo sentido, as empresas de locação de veículos
serão estimuladas no sentido de comporem suas trotas com veículos a álcool.
Os óbices tecnológicos existentes, que dificultam a redução dos custos de produção e a utilização
ampla e eficiente de motores a álcool, poderão ser
enfrentados com os recursos do Programa de Desenvolvimento Tecnológico do Álcool Combustível PDTAC, proposto neste projeto de lei. Com recursos
oriundos, principalmente, do Banco do Brasil o
PDTAC poderá financiar instituições públicas e privadas no desenvolvimento de estudos centrados
nos gargalos que restringem a utilização do álcool
como combustível.
Certos dos méritos da proposição e convictos
de seus positivos resultados para o País, é que esperamos contar com o integral apoio dos ilustres pares ao presente projeto de lei.
Safa das Sessões, 15 de agosto de 1997. Senador Teotonio Vilela Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA

(Anexada pelo autor)
DECRETO N• 799, DE 17 DE ABRIL DE 1993
Reduz alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre
veículos populares.
Art. 42 Caberá ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, ao Ministério do Trabalho e
ao Ministério da Fazenda a fiscalização para a observância e fiel cumprimento dos dispositivos do pre·
sente Decreto, especialmente quanto à geração de
empregos.
DECRETO N2 76.593
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1975
Institui o Programa Nacional do Álcool
e dá outras providências.

-ns

(A Comissão de Assuntos Econõmicos
Decisão Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
projeto será publicado e remetido à comissão com·
petente.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas
Neto. (Pausa.)
Concedo a pat;l.Vra ao nobre Senador Nabor
Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Senadores, com dedicação e otimismo, todo o Estado do Acre se empenhou, no último final de semana,
nos trabalhos do Seminário 'O Acre no Contexto do
Desenvolvimento da Amazônia", promovido, em Rio
Branco, pela Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia.
Desde seu Governador até representantes de
entidades comunitárias, os diversos segmentos da
sociedade acreana buscaram colher, junto àquela
autarquia, propostas e soluções para seus graves
problemas.
Foi assim que, de sábado até segunda-feira,
revezaram-se nas exposições e nos debates os
mais legítimos líderes empresariais e obreiros, ao
lado de Parlamentares e membros da Administração
Pública. O promotor do Seminário, Dr. José Artur
Guedes Tourinho, Superintendente da SUDAM, deu
o tom de objetividade com que os trabalhos seriam
conduzidos logo na abordagem do primeiro tema, "A
SUDAM e o Acre', seguindo-se itens valiosos como
'A Macroeconomia Regional e o Acre', 'O Papel da
Iniciativa Privada no Desenvolvimento Regional',
'Acre e Amazônia, Perspectivas de Integração ao
Mercosul' e a sempre importante questão do 'Desenvolvimento e Perspectivas de Utilização Sustentada dos Recursos Naturais do Estado do Acre•.
A preservação ambiental teve o debate concentrado no Módulo III. sob a legenda 'Defesa Ambiental da Amazônia através de Consórcios Ecológicos", desenvolvida pelo Dr. José Cesário de Barros,
Consultor do Ministério do Meio Ambiente, o qual defendeu, em sua exposição, quatro pressupostos:
a) as questões ambientais e sociais estão estreitamente ligadas:
b) é necessário identificar novas fontes
. de recursos para atender aos custos da conservação/preservação ambiental, inclusive
suplementando a limitada capacidade de investimentos do Governo brasileiro:
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c) os custos da pceseJ'J;;cs.) 2mc~nfaf
devem ser comoartilha~los com 'll!íros ~·~~~
oos sedais. que s:a b~n2-~id~rao -aT/&Ta--c.Tl-t.~:.
oiretameme dos resultados ciue poss;;m S€r
obtidos; e
ci) um programa de preservação ambiental deve ser atrativo, para viabilizar sua
aceitação pelas comunidades da Amazônia.
O destaque ora emprestado ao trabalho do Dr.
José Casário não significa perfilhação dos critérios
ali propostos, mas a certeza de que os mesmos são
dignos de análise séria, de critica consCiente e de
aprove1ramento em seus pontos positivos.
O ponto de partida é a atração da iniciativa pri ..
vada. através de projetas merecedores de respalde
oficial - cabendo ao Governo, também, monitorar
sua Implementação e sua operação, através de uma
tomada de consciência em nível familiar, ou seja, o
trabalhador rural e sua fam.ília não serão apenas
contemplados com a gleba, mas serão também cobrados. em resultados materiais, dos investimentos
que v.erem a receber. A grande novidãde institucional. em relação aos programas rotineiros de assen-tamento funcllário, é a organização de cada módulo
ou consorc1o: 50 cotas, de 6 hectares cada, garantindo-se uma obngatoriedade espacial de preservação
amb~ental. Em cada grupo, uma família será encarregada de zelar pela conservação de sua área, sendo esta eqUivalente àquela usada pelo seringueiro,
embora se deseje a participação e a liderança localizada também de um castanheiro ou de pessoa de
expenénc1a similar, denominado de "Agente Ecológico". O número de hectares por grupo poderá variar
dentro dos limites a serem fixados regionalmente,
considerando-se o· fator custo e as possibilidades de
gerenciamento por parte do agente ecológico e sua
família.
Outra inovação revolucionária está na torma de
preservação das reservas. Vejamos o que diz o autor da proposta:
"As áreas a serem conservadas, cuja
localização será determinada por zoneamento técnico e político, serão Reservas Extrativistas, propriedades particulares ou
áreas devolutas do Estado ou da União localizadas no corredor ecológico da Amazônia, que deverá incluir todos os vales dos
rios Madeira, Purus, Juruá, Japurá e Alto
Solimões, além de Xingue Tapajós. Quando
de propriedade privada, será feito um termo
de ajuste entre o propnetário e o gerente do
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da ~m ;;nri}Q9a~~-- ~;:>r 1:;u~.l çeriodo. Em ambc~ os casos, caoerá ao ptopnetário apenas
a ta~a de arrendamento, cujo '!alar é sugerido a seguir.
O ingresso de r;;cur:;os para a implaniação do projeto prevê a participação da
pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
astl'ãngéira-5;-cõm incentivos fiicâiS reaíménie sedutores: as cotas poderão ser adquiridas por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, io1teressadas na preservação ambiental. Cada cota adquirida
.erá o valor de R$12,00 {doze reais) por mês
ou R$2.680,00 (dois mil oitocentos e oitenta
reais) em 20 (vinte) anos. O contrato de preservação terá validade da 20 (vinte) anos,
;Jeríodo durante o qual o adquirente da(s)
cota(s) contribuirá para o consórcio no valor
pactuado".
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Os recursos fi_nªnc~il'O? pagos anualmente por
jurídica poderão ser deduzidos do
lmoosro de Renda. E, indo muito além das rotineiras
benesses tributárias domésticas, a proposta abre as
portas para instituições ecológicas internacionais.
que poderão comprar e •tender cotas aumentando a
;;ua participação na preserv:3ção da Amazônia.
Quer dizer. as entidades que hoje falam, com
alarido, de sua preocupação ambiental sobre a Amazônia brasileira terão a oportunidade de provar a
própria sinceridade e lisura, assumindo concretamente uma responsabilidade de sustentar a pureza
das áreas cuja preservação tanto defendem!
Para ajudar a materializar essas aspirações, o
Governo propiciaria, ainda, o uso de recursos prove.. _nient~s d<:J de&.ágio. ga dívida extem<~ - nesse caso,
. com a interveniênciª· .do Sanco Ceotr.al, que viabilizaria, pélo pra~o dé 20 anos, o repasse mensal dos valores em reais, no montante das cotas negociadas.
E, formalmente, será propiciado à entidade ou organização preservacionista o direito de utilizar essa
participação em sua propaganda, com o aval do próprio Governo brasileiro, de que ela "participa da preservação da Amazônia com 300 hectares", ou até
mais, posto que nada impede a acumulação ou multiplicação desse módulo com outros, sempre de 300
em 300 hectares.
Impõe-se, aqui, um alerta: terá o Brasil condições objetivas de fiscalizar a atuação dessas "filantrt'lpiC::is· entidades multinacionais? Como deixar

~assoa ffsica

ou
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bem claro a elas que a sua colaboração não pode
ser confundida com aquisição de direitos, pretensões de posse?
Em linhas gerais, a proposta do Dr. José Cesário atende aos objetivos de preservação ambiental,
uma vez que adicionou áreas privadas às reservas
ecológicas mantidas pelo Governo. Os objetivos da
preservação passam a ser de interesse dos que
possuem a terra e dos que nela vivem, uma vez que
da preservação da terra depende a manutenção de
uma renda.
Esta proposta não representa uma tomada de
posição oficial do Ministério do Meio Ambiente como
instituição- mas é um dos melhores e mais profundos documentos já elaborados por sua assessoria.
Digo isso ao constatar a sua preocupação, tão rara
em documentos oficiais, quanto aos destinos e às
condições de vida dos cidadãos, até aqui ignorados
pelos tecnocratas.
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ganhar vida, depenáe fundamentalmente da adoção
pelo Governo Federal de duas providências:
_~-- _ --1 - Criação, através áe medida provisória, da
Taxa de Organização e Conservação do Meio Ambiente da Amazônia- Tocmam, prevendo a cobrança de 0,5%, ad valerem, para produtos industriais
dos setores automotivos, eletro-eletrônico, eletrodoméstico, petrolífero, papel e celulose, sidemrgia,
fumo de produção nacional e importado, bem como
dos setores extrativos mineral e vegetal;
2 - Decreto ou lei que institua o Programa e
-- --crie--os- Consórcios Ecológicos. Esse Programa
será implantado no prazo de cinco anos. a partir
de 1998, período em que serão aplicados recursos
no montante de R$1.080.000.000.00. a custos correntes, e será mantido até o ano 2018, com um
dispêndio total de R$6.480.000.000,00, também a
custos correntes, distribuídos pelos seguintes subprogramas:
Subprograma I - Remuneração para a manuE é onde se destaca a consciência social do
tenção de 50.000 Agentes Ecológicos, através de
autor da proposta:
"Bolsa Ecológica".
Subprograma 11_- Assistência Médica e Educa"Urge a adoção de providências capazes
cional
aos Agentes Ecológicos.
de evitar o retomo do desãnimo e da descrenSubprograma III - Revenda de Gêneros Aliça para os ribeirinhos, seringueiros e todos
mentícios, Materiais e lnsumos.
que vivem na floresta; e, com esse objetivo, foi
Subprograma IV - Assistência Técnica e Forelaborado pela SUDAM - Superintendência
mação de Pessoal.
de Desenvolvimento da Amazônia e pela SeSubprograma V - Apoio a Pesquisas em Agrocretaria de Coordenação da Amazônia, do Mifloresta, Recursos Genéticos e Fauna.
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos HíSubprograma VI - Remuneração aos Propriedricos e da Amazônia Legal, o presente protários de Áreas pelo Arrendamento.
grama, que vem a ser base para a defesa e a
A Tocmam. segundo seu idealizador, geraria reconservação de grandes áreas da Amazônia
e, também e principalmente. da manutenção
cursos suficientes para o retomo de pelo menos 50 mil
do homem, que desde o final do século pasfamílias para os grandes vales amazónicos, permitindo
sado vem colonizando a Amazônia, preser-não só a efetiva presença nacional nessa imensa área,
vando o nosso património.-•
mas também a conservação da flora, da fauna e dos
recursos genéticos. Seriam 50 mil famílias recebendo
Em termos concretos, a proposta busca soluções
um salário mjnimo por mês, mais o apoio social que as
singelas e !activeis para o desenvolvimento da AmazôNormas Operativas do Programa regulamentarão, com
nia, ao par da preservação de suas áreas essenciais à
inversão de recursos no valor de R$1,8 bilhão durante
preservação do meio ambiente - uma questão que me
a sua fase de implantação. em cinco anos, e, ainda,
é particularmente cara, pois sempre defendi a viabilidarecursos para manutenção até o ano 2018. num valor
de dessa combinação: não é necessário destruir para
ainda não definido. Parte desses recursos seriam da
obter recursos, nem o progresso implica neces'iariaTocmam e outra parte da venda de cotas do Consórcio
mente na degradação ambiental.
Ecológico, no eKterior, na proporção de 50% e 50% isto é, para cada real arrecadado através da cobrança
Para o Dr. José Cesário, em síntese, basta a
da Tocmam. igual valor seria recebido peta venda de
coragem, ex1ge-se apenas determinação política.
Ouçamos os caminhos por ele propostos para que
cotas do Consórcio no eKterior.
isso se faça:
Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, a pro·
posta levada ao Seminário de Rio Branco pelo Dr.
Trata-se de um programa simples, claro, objetiJosé Cesário de Barros se enquadra em alguns dos
vo e exeqüivel; é de implantação imediata e, para
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concertos de modernidade que marcam esta virada
de mliênio: estimula a parceria Estado/Sociedadê; abre
as portas para investimentos externos na Amazônia, cobra das entidades que se dizem protecionistas uma real
proteção; em suma, dá-lhes a oportunidade de cumprirem aquela exigência feita pelo nosso colega e Líder,
Senador Jader Barbalho, que cobrou "mais recursos
que diSCUffi9S", menos verbo e mais verbas para resolver o duplo dilema de preservar a importância da Amazônia para a Humanidade mas sem esquecer que ali
também vivem seres humanos.
Quando destaco esse trabalho, levado ao Seminário ·o Acre no Contexto do Desenvolvimento da
Amazônia", cumpro, também, a obrigação de mostrar o alto nível dos debates e das propostas ali
apresentadas por governantes, representantes da
sociedade, Senadores, Deputados Federais e Estaduais e Vereadores acreanos.
Foram três dias em que o Acre arbitrou a sua
cidadania com altivez e acima de injunções políticas
ou partidárias.
Resta, agora, esperar que os resultados concretos não se façam esperar, pois as angústias e carências que se acumulam na vida do povo acreano
exigem medidas efetivas e imediatas por parte de todos os governantes, representantes e líderes ali empenhados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson
Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, na semana que
ora finda, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado livrou a todos nàs do constrangimento que víviamos em conseqüência da conclusão mal
resolvida dos trabalhos da CPI dos Precatóríos.
Em boa hora, aquela Comissão, por unanimidada, acolheu o primoroso e incensurável parecer
do eminente Senador Josaphat Marinho, que reconheceu como válido o Relatório do Senador Roberto
Requião, na integra, considerando como manifestação pessoal dos seus autores os votos em separado, que faziam reparos a ele. Com isso, resgatou-se
a 1magem do Senado que. mais uma vez, sofria arra·
· -- nhões perante a soc1edade.
Exemplos como esse é bom que se multipliquem, Sr. Presidente. Infelizmente, porém, os maus

. exemplos. no Ie!gislâtivo parecem que são mais fre...
qüentes doque os bons. .
· · · Estamos. pára.apr()V<J.L Lei da F'revidência,
ainda em tramitação nesta Casa, e não vi acolhida,
infelizmente, emenda de minha autoria que propõe a
exclusão dos Parlamentares dentre aqueles que podem, pelo projetº'-ªC1.J1111Jiar vei]Cim.l'!!ltO$ ~om pro-ventos de aposentadoria.
Infelizmente, a minha emenda foi rejeitada na
Comissão de Q<>.nstituição"_ Justiça e Cidadania. Cer·Íamenie, essa decisão será referendada pelo Plenário, transfonmando-se em lei um dispositivo que concede um privilégio a todos nós, Congressistas. Ou
seja, aprovado o projeto tal como está, nenhum servidor público poderá acumular proventos de aposentadoria com vencimentos do seu cargo em atividade,
à exceção dos Srs. Parlamentares. Isso se constitui
em legislação em causa própria, Sr. Presidente, que
tentei evitar, mas infelizmente sem êxito.
Além disso, esta semana revelou também fatos
escabrosos ocorridos na Câmara dos Deputados.
Dois Deputados do Estado do Acre viram-se envolvidos em barganhas indecorosas em tomo da remuneração a ser dividida entre o titular e sua suplente.
Mais do que isso, há acusações, ao que parece verídicas, .d_e qu~:~ 9 Depurtado titular estaria obrigando
servidores do seu gabinete a.!he repassar parte dos
seus vencimentos.
A Câmara dos Deputados está apurando os fatos e, oxalá, conclua pela cassação de ambos. Mas,
o pior, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que se
"boateja" nos corredores que esses não seriam fatos
isolados, que a prática seria comum entre muitos
· Deputados, a partir do momento em que a verba de
gabinete este ano foi .elevada de R$10 mil para
R$20 mil por
Seria bom que. a Câmara não ficasse na investigação apenas do fato denunciado, envolvendo o Deputado e a Suplente, mas que estendesse a investigação a todos os mefl'lbros daquela Casa, porque fatos
como esse são inaceitáveis, Sr. Presidente.
Não me comovem nem me convencem as alegações de que percebemos pouco. Tenho ouvido
Senadores reclamando de que o que ganham, por
não terem outra fonte de renda, não é suficiente
para vivei. isso é inaceitávei, até. porque computam
como vencimento, como subsídios dos Senadores,
apenas e exclusivamente o líquido que percebem
. P<JL~lli!.§.. esguecendQ-se de mencionar.Jambém, e
· --computar igualmE!Il!e. 01ais trêssalários que recebemos anualmente. Percebemos quinze salários. Portanto. não é apenas o que recebemos liquido a cada

ª

mês:--

729

Agosto 1997

mês, ~ um çouco mais do que is.so. Certam~nte, isso
é suficiente para viver, :;irn, Sr. Prestden!e. desde
que se procure adequar o pe.t•r::>o de "Jida 2.0 litnit'3
dos seus próprios qanhos.
No momento em q!.le vi um Senador reclamar e
protestar, como vitima, porque os seus subsídios
são insuficientes, ouvi também um eminentíssimo
Senador desta Casa. dos mais respeitáveis. questionar-me o seguinte: Como é que eu, que percebo
apenas pelo Senado, posso e vivo dignamente? Por
que os outros não podem'? Por que adquiriram dívidas de campanha? Por que não censeguem viver,
ou seja, bitolar seu modo de vida, o seu estilo de
vida ao limite da sua remuneração?
·
Sr. Presidente, a vida pública impõe sacrifícios
também, e os nossos não são tão grandes. t\lém de
não ganharmos tã.o pouco assim, não se computam
também os ganhos indiretos, as nossas chamadas
"mordomias'. Temos apartamento funcional, auto·
móvel com motorista e gasolina, cota para telefone,
cota postal. Como, perante tantos milhões de bras i·
leiros que vivem com infinitamente menos, um Senador ou um Deputado pode alegar que não é capaz
de viver com o que ganha? Que são uns pobrezinhos, vitimas, uns coitadinhos da sorte? Então, renunciem ao mandato:>; entã.o, não se candidatem.
Mandato de Senador é tão ruim assim? Renunciem!
Passem para os suplentes! Por que se candidataram? É uma opção. Candidata-se quem quer; e
quem se candidatou. se elegeu e é Senador. que
procure viver de acotdo com o que percebe, ou, então, pare com essa cantilena, pare com essa choradeira, que é um insulto a milhões de brasileiros.
Sr. Presidente, sei perfeitamente que o que estou
dizendo aqui não goza da simpatia da Casa. Quando
digo isso, me tom'J emremamente antipático. Mas não
vim aqui para ser campeão de simpatia, já disse isso.
Quem gostar de mim goste como eu sou. Hipócrita
não sou, nunca fui. Tenho que dizer exatamente o que
penso. E o que penso é isso que acabo de dizer.
O Sr. l..auro C:ilmpos -Permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. JEFFERSON réRES - Concedo o
aparte a V. E~. Sen<!dor Lauro Campos, com muito
prazer.
O Sr. Lauro Campos - ~ com grande satisfação que ouço a manifestação de V. Ex", no sentido
critico, construtivo e de resoate de certos valores
que andam tão depnmidos e depreciados neste
País. Concordo com tudo queJJ. E::" disse e sei também que mal de muitos consolos não deveria ser o
fato de <: Câmar~ dos DccUI<!dos estar i:nando o

que foi noticiado pela imprensa, para surpresa de
praticamente quase todos nós. A desfaçatez chegou
--a tal ponto que um Deputado eleito vai abrindo vaga,
na medida em que é requisitado para o seu Estado e
permite que seus suplentes ocupem sucessivamente
a sua vaga. Assim, todos eles vão levando os A$8
mil a que tem direito o Deputado em exercício, o que
faz com que cada Deputado custe à Nação quatro
vezes mais do que deveria, ou seja, R$32 mil. Realmente é de estarrecer. Concordo plenamente com
V. Ex' no sentido de que nossos vencimentos podem não ser tão grandes quanto a imprensa de vez
em quando noticia, mas são capazes de permitir
uma viela digna. Modesta, é verdade. Eu, por exemplo, não tenho do que reclamar: além dos 26% do
Imposto de Renda e dos 10% do IPC, são descontados mais 26% para o Partido a que pertenço, o que
reduz o meu vencimento liquido a cerca de
R$3.500,00. Mas foi isso que aceitei e é isso que farei até o final do mandato, e não preciso usar subterfúgios para engrossar a minha renda pessoal ou familiar. Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Obrigado pelo
seu aparte, que muito me honra, porque V. Ex" é -e
não lhe faço nenhum favor - um dos mais respeitáveis e dignos membros desta Casa, Senador Laura
Campos.
A propósito, leio no Jornal do Senado que V.
Ex" apresentou, ontem ou anteontem, um projeto de
lei tornando obrigatória a divulgação do valor dos
vencimentos de todos os ocupantes de cargo púbEco, inclusive Parlamentares. É isso mesmo'?
O Sr. Lauro Campos- É isso mesmo, inclusi''e Parlamentares.
O SR. JEFFERSON PÉRES- É uma boa medida, Senador Lauro CalfllOS, para que, em primeiro lugar, a opinião pública, a sociedade conheça a verdade.
Por um lado, exageram quanto aos nossos subsidias,
quando dizem que é de R$8 mil por rnês, sem levar
em conta os descontos; mas, por outro iado também,
quando os Senadores alegam que ganham apenas
R$5.200, eles estão ocultando o que ganham também
em ajuda de custo. Portanto, não são apenas
R$5.200: é um pouco mais. E isso é quase um segredo. Ninguém gosta de r:evelar,_~ q1.1em ocupa cargo
púoliéO- na6 deve -fazer segredo: .a sociedade toda
deve saber que ganharTios, bruto e liquido.
O Sr. Ney Suass!Jna- V. Ex• me permtte um

o

~>.sclarecimento?
~eu

O SR. JEFFERSON PÉRES - Parabéns pelo
projeto. Senador L:Juro Campos. Desde Já conte
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com o meu apoio e com o meu voto. Estou levando
o projeto para Manaus, se V. Ex• me permitir, para
que vereadores e deputados o copiem e o apresentem no âmbito municipal e estadual. Tenho a sua
permissão?
O Sr. Lauro Campos- Sem dúvida alguma. É
uma grande honra contar com essa colaboração de
V. Ex" e com a divulgação.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado.
Gostaria de merecer uma cópia do seu projeto.
Senador Ney Suassuna, ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Ney Suassuna - Era apenas para um
esclarecimento, mas V. Ex" já explicou que o projeto
do Senador Lauro Campos abrange apenas o nível
federal e que essa iniciativa teria que ser repetida
nos níveis estadual e municipal, pelos órgãos competentes. É isso?
O SR. JEFFERSON PÉRES - É um projeto de
lei federal, portanto, só se aplica no âmbito federal.
Eu o estou levando e vou sugerir a deputados e vereadores do meu Estado que apresentem projetas
semelhantes. É uma prática que já deveria existir.
Lembro-me de que, há alguns anos, alguém requereu ao Tribunal de Justiça do Amazonas que revelasse os vencimentos dos Srs. Desembargadores.
Eles simplesmente se recusaram a aceitar a sugestão, alegando que se tratava de algo pessoal e que
não deveria ser do conhecimento de ninguém. Como
pode a remuneração de um cargo público ser algo
pessoal? O pagamento por um cargo público não é
pessoal. Somos Senadores da República, eu, o Senador Laura Campos ou o Sr. José da Silva, e recebemos •x•, o que deve ser do conhecimento da sociedade.
Portanto, oxalá o seu projeto não fique engavetado, Senador, e V. Ex" zele para que ele tramite
com rapidez.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Com a
palavra o nobre Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Com a palavra o nobre Senador Romeu Tuma.
(Pausa.)
Continuando com a lista de oradores inscritos,
concedo a palavra ao nobre Senador Laura Cai'Jl)OS.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não tenho
dúvida alguma de que as patologias sociais que pesam sobre a sociedade brasileira têm se agravado
ao longo do tempo.
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Na nossa juventude, esperávamos poder ai·
cançar níveis de relacionamento humano, níveis de
cultura, níveis de respeito à vida e à realização de
todos nós. Infelizmente, foram previsões que se demonstraram otimistas e que se esboroaram diante
da realidade cada vez mais adusta, cada vez mais
estéril, cada vez mais esterilizante e desumana.
Hoje gostaria apenas de lembrar como se alastram, dentro dos diversos segmentos da sociedade,
esse nosso desamor, essa nossa fatta de respeito
para com a vida e suas manifestações. As nossas
relações de exclusão se mostram cada vez mais desumanas.
Projetes são abraçados por governos desesperados, que vêem os antigos instrumentos de ação
sobre a economia e sobre a sociedade se apodrecerem, e que recorrem, então, a modelos importados,
a esquemas impostos não pela força dos argumentos, mas pelo argumento da força.
Governos desesperados adotam planos que
transformam o combate à inflação numa idéia-força
capaz de justificar todos os desmandos, capaz de
violar e violentar a Constituição e a ordem jurídica,
capaz de desrespeitar os direitos adquiridos pelos
trabalhadores a duras penas diante de sua caminhada secular. Esta é a situação a que chegamos: submetidos, como somos, à ideologia dominante do
FMI, abraçamos um processo de globalização em
relação ao qual não temos consciência clara do que
realmente signifiCa.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso declarou à Esquerda 21, em longa entrevista dada a
esse órgão da imprensa, que estamos no caos. E,
diante do caos, como é que pode a figura auto-iluminada, narcísica do Presidente da República ter tanta
coragem? Sua Excelência ergue o seu braço como
se fosse o de um guia encaminhando o seu povo.
Mas não se sabe bem para onde, porque estamos,
cada vez mais, sendo penetrados por esse caos, por
essas trevas que nos cercam.
Parece que, diante do combate à inflação, hoje, a
unidade monetária no Brasil é um bilhão de reais. Um
montante de R$9,2 bilhões foram imolados para salvar
os banqueiros e parentes do Banco Nacional.
A decisão de criar o Proer num sábado à noite
foi tomada com toda ousadia e com todo atrevimento, como se essa medida contasse com o respaldo
de experiências históricas anteriores, oe profundos
fundamentos na Teona Económica e, sobretudo, na
prática, porque a verdade ou a falsidade de uma assertiva só se comprova na prática. Não sabiam nada
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a respeito do Proer. Prova é que, mais de um ano
depois, tiveram de recorrer ao PrP.sidente do BIS,
Bank of lntemational Settlement, e a um Professor
da London School, com recursos do Banco Central,
para que eles viessem aqui explicar e expor os seus
pontos de vista a respeito da "proerização".
Os A$9,2 bilhões, no caos da noite e da madrugada, acabaram favorecendo não apenas o Banco Nacional, que agora o inquérito policial demonstra
estar muito mais corrompido do que parecia de início, pois falsificou dinheiro. Quando um de seus diretores, o Sr. Santana, criou depósitos fantasmas de
mais de 600 depositantes fictícios, pôde o Banco
Nacional usar esses recursos para criar moeda escriturai, criar poder de compra, completamente idêntica, a não ser na aparência física, à moeda emitida
pela autoridade monetária.
Desse modo, o que vemos é que o Governo resolveu beneficiar falsificadores de dinheiro, criadores
de meios de pagamento ex nihil, do nada: E aconteceu algo interessante com o Banco Nacional: a partir
de 1844, na Inglaterra, os bancos cada.vez mais se
valeram da faculdade de transformar os antigos depósitos regulares, que eram feitos em espécie - e o
banco guardava o dinheiro e cobrava pela sua custódia, não podendo emprestar nada dos depósitos que
recebia -, em depósitos irregulares, podendo os bancos emprestar parte dos depósitos recebidos. Uma
outra parte, digamos 20%, deveria ser compulsoriamente recolhida ao Banco Central.
Com a política de enxugamento desse Governo, em vez de poder emprestar, do Banco Central,
setenta por cento dos depósitos criados pela mente
doentia e criminosa do Sr. Santana, os recolhimentos obrigatórios aumentaram para mais de 70%. En- .
tão, em vez de o Banco Nacional necessitar de apenas 20% dos depósitos para recolher ao Banco Central, agora ele tinha de ter mais de 70% dos depósitos fictícios. O feitiço virou contra o feiticeiro, ficou
caro demais falsificar dinheiro escriturai.
Pois bem, esse banco foi o primeiro a ser premiado com o Proer. Isso é uma verdadeira patologia
económico-financeira que se soma agora, por exemplo, ao empréstimo que nós aqui carimbamos, autorizando que R$50,3 bilhões fossem oferecidos para
salvar a •grande locomotiva•. que gasta a lenha, a
energia do Brasil. Enquanto o Governo Federal nega
A$1,7 bilhão a Alagoas, oferece. na bandeja das benesses políticas, R$50.3 bilhões para que a "grande
locomotiva" não pare.
Seria necessário realmente que se explicasse
por que o Estado pujante, o Estado todo-poderoso, o
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Estado de São Paulo conseguiu ser o campeão de
endividamento, elevando a dívida com o Banespa e
Outras dívidas do Estado a essa quantia fantástica
de R$50,3 bilhões.
É interessante que, ao ser federalizada, essa
dívida pública federal não aumenta por meio de um
jogo contábil. Federalizam-se todas as dívidas sem
conhecer a sua origem; sem saber se houve desvios, atos de improbidade pública e administrativa;
se foram desviadas em frangos, mordomias, pelas
empreiteiras que mamavam nas tetas do Governo;
se foram desviadas para compras e importação de
equipamentos - sabe-se que as universidades paulistas, principalmente a de Campinas, se beneficiaram com compras suspeitas, até criminosas, de Israel; e assim por diante.
Agora, passa-se a esponja do esquecimento
sobre a origem de todas as dívidas, e o que acontece é que se conseguem recursos dessa grandeza,
enquanto o Tribunal de Contas da União e os dos
Estados têm sido acusados de uma propensão a
apoiar e a ocuHar os desvios praticados pelo Executivo, que nomeia os seus membros. Portanto, o Tribunal de Contas da União é completamente insuspeito quando afirma que recursos para atender aos
itens que se dirigiam a proteger a infância e a saúde
foram. minimizados. O Governo Federal não usou
também os recursos orçamentários totais que o Orçamento dedicava à refomna agrária.
No afã de enxugar, esses cortes foram feitos
na 'carne magra• do social. Enxugar. enxugar, enxugar, esse é o primeiro mandamento. E enxugar
onde? Restringindo o consumo por meio do arrocho
salarial. São 67% de inflação não-reposta, que vem
emagrecer a cesta de consumo de todos os funcionários públicos; 67o/o de inflação ao longo do Plano
Real I, com uma taxa de juros que permaneceu ele·
vada, a fim de reduzir o consumo e fazer com que a
aparente vitória sobre a inflação fosse alcançada.
O que é pior: uma inflação de 6Ó% ou de 70%
ao mês que é reposta mensal ou bimestralmente, ou
uma perda de 67% jamais reposta? Nunca o Go.,.erno permitiu qualquer tipo de reposição, nessa sua
forma de combate à inflação e de destruição da vida.
As empreiteiras passaram mais de três anos
de esgotamento e de falência, mas, de repente, há
A$30 bilhões, anunciados ontem, apenas para as
estradas.
O Ministro Kandir, ao tomar posse, fez a oração e a peroração à austeridade. Austeridade, austeridade, austeridade. disse S. Ex' ao tomar posse.
E agora anuncia: gastança, gastança, gastançat
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Quarenta e dois setores serão salvos do Real I, agora sob a égide do Real li.
Aquilo que era crime virou virtude. Tudo que foi
enxugado será alagado. A globalização abriu e escancarou o mercado brasileiro para a entrada de artigos de luxo, de carros, da linha branca, de perfumes, de chocolates, de bebidas finas, que entraram
a preços subsidiados por essa taxa de câmbio altamente sobrevalorizada, beneficiando os compradores desses produtos.
Disse o Presidente Fernando Henrique Cardoso em entrevista à Gazeta Mercantil, publicada na
página 10 do dia 19 de junho: "Agora, realmente
exageramos na abertura".
Depois de ter destruído o parque nacional, de
ter desempregado milhões de trabalhadores, de ter
colocado as crianças pedindo esmola ao Presidente
do Banco Central - que diz que não tem nada com
isso -, depois de arrasar e desestruturar a Administração Pública, depois de tanto desestruturar. agora
vem com um programa chamado Reestruturação.
Se o programa Brasil em Ação é de reestruturação. é lógico que houve, antes da reestruturação,
uma desestruturação durante o Real. Agora, o Senhor Presidente da República afirma que "exageramos na abertura", mas os que morreram já foram
enterrados, os que faliram já foram entregues ao desespero. Não se pode recuperar e ressuscitar o passado. Pois bem. O otimista Presidente da República
afirma que são três os setores que serão salvos por
meio de medidas protecionistas. Sua Excelência se
referiu aos sapatos, tecidos e autopeças. O Ministério da Indústria e Comércio afirma que são quinze os
setores que poderão ainda ser reestruturados, ressuscitados, e o plano Brasil em Ação afirma que são
42 os setores que serão protegidos, que receberão
injeção de recursos que, obviamente, alargará a
base monetária e fará voltar, com'o aumento de demanda, a inflação.
Há três meses, o esquecido, o •amnésico" Presidente do Banco Central afirmou que a inflação vai
voltar um pouco. Agora, ele se esqueceu disso como
também se esqueceu de que havia batalhado para
que a taxa de câmbio se situasse em R$0,50 por
US$1, o que teria sido um verdadeiro cavalo de Átila, destruindo toda a atividade produtiva no Brasil.
Agora, ele diz que se esqueceu disso.
Para terminar, digo que eu gostaria de ter demorado menos nessa análise inicial para mostrar que
também esse desumanismo contaminou o Judiciário.
O Sr. Carlos Bezerra- Permite-me V. Ex- um
aparte?

O SR. LAURO CAMPOS • Com muito prazer,
apenas vou terminar essa parte do meu raciocínio.
· Há sentenças como aquela prolatada por
uma juíza em Brasília, que afirma que o jovem
Klein, ao passar por cima de um marginalizado, de
um trabalhador, de um Zé Ninguém, não cometeu
o agravante de deixar de socorrer a vflima, porque, segundo ela, a vítima já estava morta. A juíza
se investe nas funções do Instituto de Medicina
Legal e declara que o atropelado pelo Sr. Klein, filho do então Ministro Odacir Klein, não cometera o
agravante de não-prestação de socorro à vítima
porque a vítima já estaria morta. E disse mais, ao
inocentar praticamente o réu: "ele é muito bonitinho,
mas não faz o meu tipo".
Aonde chegamos neste País em que argumentos que deveriam ser avocados para analisar um ato
criminoso, um homicídio, se transformam em julgamentos estéticos de uma classe que se pensa branca e privilegiada em relação aos intocados indianos,
aos marginalizados da vida e da Justiça, os que não
têm acesso à Justiça, e que. quando o_têm, é para
serem injustiçados?
Agora repete-se a mesma demonstração de
doença e de patologia com aquela juíza que julgou
os assassinos de Galdino, o Pataxó, incendiado
em uma brincadeira de ricos. Ela afirma que os
meninos estavam brincando de atirar fogo no Pataxó Galdino. que eles não queriam matá-lo. São
jovens iguais a ela socialmente e, portanto, têm os
direitos do conquistador sobre o conquistado, do
europeu que matou cinco milhões de fndios nas
Américas e continua a matar impunemente na W3, no Dia do Índio.
Essa é a nossa Justiça! E não adianta obviamente apenas recorrermos ao argumento de que
àgilízaríamos a Justiça fazendo com que as sentenças prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal fossem aplicadas automaticamente por todas as instâncias. Não adianta apenas esse recurso; a Justiça
precisa de um tratamento mais profundo.
Mais um minuto para repetir o que jã foi dito aqui:
"Querem desmoralizar também o Legislativo". E o Legislativo dá motivos para isso, e não apenas por se ter
transfonnado no carimbador da vontade do príncipe.
"Quod princeps voluit legis habet vigorem' - "Aquilo
que o príncipe deseja a lei faz vigorar".
Agora, como acabei de falar num aparte ao nobre Senador Jefferson Péres, estão fazendo a multiplicação dos pães: um mandato rendendo quatro remunerações para os Deputados Federais, através
de sucessivas posses dadas aos suplentes. Por
quatro vezes, repito, é multiplicado o vencimento de
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um Deputado Federal através dessa forma desavergonhada de utilização do seu mandato.
Assim, teria ainda muito que falar a respeito
dessa patologia social que deixamos que ocupasse
e tomasse conta de todo o organismo nacional.
É, portanto, necessário não apenas passarmos
o Brasil a limpo, mas acendermos o espírito critico,
que fará uma constante intervenção, urna constante
operação neste nosso organismo contaminado até
as bases pela falta de respeito ao próximo e pelos
princípios éticos apodrecidos.
Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. RomeroJucá.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra ao Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs.
Senadores, o último censo realizado- pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em
1996, revela aspectos até certo ponto surpreendentes da questão social em nosso País.
Registrou-se, por exemplo, significativa queda
nos índices de crescimento da população, deixando
clara a tendência de aumento do número de idosos
e a conseqüente diminuição do número de jovens.
Como se sabe, durante décadas o Brasil foi essencialmente um país de jovens e sempre esteve às
voltas, como ocorre ainda hoje, com um sistema de
ensino carente de revisão e não dimensionado para
atender às reais demandas da população.
Em que pesem a permanente preocupação e
as ações concretas do Ministro Paulo Renato de
Souza no sentido de promover profundas mudanças
no sistema de ensino - haja vista as recentes modificações nos currículos escolares de 22 Grau -, a
questão educacional entre nós sempre demandará
atenção especial por parte do Poder Público, pois
trata-se de um setor em constante processo de
transformação.
O que causa preocupação maior, no entanto, é
que até então jamais havíamos considerado a possibilidade ou sequer nos detido em planejar o Brasil
para uma população mais idosa, como a que certamente teremos em um futuro não muito distante.
A possibilidade de uma população com significativo número de idosos não deixa dúvidas quanto à
necessidade de um maior número de hospitais, bem
como de ampliação do número de vagas nas faculdades de medicina, vez que será preciso contar com
mais e mais médicos, de redimensionamento da in-
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dústria farmacêutica, além, é claro, do crescimento
da folha de pagamento dos aposentados. Some-se a
tudo isso a conseqüente diminuição do volume de
contribuições sociais, vez que o número de pessoas
que compõem a chamada população economicamente ativa tende a cair com a diminuição do número de jovens_
Temos, portanto, através desse último censo,
Sr. Presidente, uma equação que exigirá esforços
redobrados de todos nós, a fim de dotarmos o Brasil
dos instrumentos e dos recursos indispensáveis para
fazer face a essa nova realidade que se avizinha.
Evidentemente, a constatação desse novo perfil demográfico aponta para uma melhoria das condições gerais de vida no Brasil, bem como para um
melhor nível de esclarecimento da população, que
passou a preocupar-se com o controle da natalidade, aspecto historicamente com índices elevadíssimos em nosso País.
Por outro lado, o que traz realmente preocupação é a queda geral no nível de empregos, fazendo
com que a participação dos trabalhadores, em termos de contribuição previdenciária, caísse de 53%
para 47% nos últimos 5 anos.
Com base nessa nova perspectiva, toma-se
cada vez mais urgente a necessidade de uma ampla
revisão do Sistema Prevideneiário brasileiro, através
da aprovação das propostas de reforma já em tramitação no Congresso Nacional, cujo objetivo é adequar nossa Previdência Social para os desafios que
terá de enfrentar no próximo século.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, a questão do idoso sempre preocupou-me sobremaneira,
especialmente a situação dos nossos trabalhadores
aposentados, já há tempos relegados ao esquecimento e à humilhação, com proventos que mal lhes
permitem satisfazer as necessidades mínimas de alimentação e vestuário.
Ainda na Câmara Federal, como Deputado
Constituinte, empreendi inúmeros esforços no sentido de tomar a vida do aposentado brasileiro um pouco mais digna e de resgatar a imensa dívida social
do País para com aqueles que deram o melhor de si
pelo progresso da Nação.
Aqui, no Senado da República, tive a iniciativa
de apresentar um projeto destinado a aperfeiçoar a
Lei n• 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. Essa lei, Sr. Presidente, prevê a criação de um Conselho Nacional do
Idoso, visando a viabilização de formas alternativas
de participação, ocupação e convívio do idoso na sociedade, além de um elenco de providências tenden-
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tes a restabelecer a importância do cidadão mais vivido no processo de desenvolvimento do País, através de sua vivência, conhecimento e sabedoria.
Mas, apesar desse instrumento refletir uma visão modema sobre os fenômenos relativos à chamada 'terceira idade', S~s e Srs. Senadores, pouco
foi sensivelmente alterado até a presente data, e o
próprio Conselho Nacional do Idoso sequer foi insti·
tuído. Basta verificar que os atuais programas de assistência ao idoso ainda permanecem com os seus
já ultrapassados aspectos paternalistas.
Notadamente no que concerne ao atendimento
à saúde, salta aos olhos a necessida~e de garantir
aos idosos os benefícios do Sistema Unico de Saú-.
de, oSUS.
Foi, portanto, com o escopo de aperfeiçoar a
leí que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso que
apresentei projeto de lei contendo diretrizes a serem
adotadas pelas administrações municipais, com vistas a promover o bem estar social da população idosa, aí incluídos os segmentos carentes e a parcela
residente no meio rural.
Dessa forma, Sr. Presidente, esse projeto de
minha autoria, recentemente aprovado em caráter
terminativo pela Comissão de Assuntos Sociais, prevê, entre outras inovações, o seguinte:
- manutenção de ambulatórios geriátricos nos municípios com população superior a 10 mil habitantes;
- manutenção de ambulatórios geriátricos e de
unidades móveis de atendimento domiciliar nos municípios com população entre 10 e 100 mil habitantes;
- manutenção de pelo menos uma unidade geriátrica em cada hospital existente em sua sede,
além da ação continuada, nos municípios de população superior a 100 mil habitantes.
Outro aspecto, sobre o qual meu projeto se detém, S~s e Srs. Senadores, refere-se à integração
social dos idosos, vez que, na verdade, eles pennanecem à margem das atividades políticas e culturais,
apesar de esforços isolados, como os programas especiais da Igreja e do SESC.
Por tudo isso, quero fazer um apelo veemente
aos colegas Deputados, pedindo-lhes que apressem
a tramitação da matéria naquela Casa do Poder Legislativo, a fim de que possamos dar dignidade
àqueles que tanto ajudaram na construção deste
grande e generoso Brasil.
Imprescindível, também, Sr. Presidente. que o
Poder Executivo transfonne os apoios das entidades
governamentais, previstos na Lei n2 8.842/94, em
ações concretas.

Para tanto, o ideal é que o processo se desenvolva a partirda esfera rnuniçif:@l, que se encontra mais
j:lroXima dos problemas e dos proprios idosos, conforme contemplado em meu projeto, através da criação
dos Conselhos Municipais de Idosos, integrados por
homens e mulheres com idade acima dos 60 anos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Presidência comunica que estão abertas as inscrições
para as seguintes homenagens no tempo destinado
à Hora do Expediente:
- 20 de agosto de 1997, homenagem ao Dia
do Maçom;e
- 27 de agosto de 1997, homena9em ao 432
aniversário de falecimento do ex-Presidente da República Getúlio Vargas,' no tempo destinado aos oradores do Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.4n-39, adotada em 8 de agosto de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o valor total anual das mensalidades escolares e dá
outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5 2 do art. 2• da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Titulares
PFL

João Rocha
Romero Jucá

Guilherme Palmeira
Júlio Campos
PMDB

Gerson Camata
Canos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB
Coutinho Jorge

Artur da Távola

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

PTB
Regina Assumpção

Valmir Campelo

DEPUTADOS

Suplentes

Titulares
PFL
Paes Landim
Roberto Jefferson (cessão

Betinho Rosado
Marilu Guimarães
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Bloco (PMDB/PSDIPSUPRONA)
lvandro Cunha lima
Zé Gomes da Rocha

Marisa Serrano
Maquinho Chedid
PSDB

Oswaldo Soler

Osmãnio Pereira

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Aldo Arantes

Alcides Modesto
PSB

Pedro Valadares
Gonzaga Patriota
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 15-B-97- designação da Comissão Mista
Dia 18-8-97 - instalação da Comissão Mista
Até 16-8-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 25-8-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 9-9-97 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr.1 2 Secretário em
exercício, Senador Jefferson Péres.
É lido o seguinte:
OFÍCIO N° 610/97
Brasília, 14 de agosto de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado Augusto Nardes, como titular, para integrar a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá)- A Presidência designa o Deputado Augusto Nardes, como
titular, para integrar a Comissão Mista de Planos e
Orçamentos Püblicos e Fiscalização, de conformidade com o expediente que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Quarto dia de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n2 19, de 1996, tendo como primeiro signatário
o Senador Waldeck Omelas, que dispõe sobre
os benefícios fiscais referentes ao ICMS. tendo

Parecer sob n2 274, de 1997, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Lúcio Alcântara, favorável,
com a Emenda n• 1-CCJ, que apresenta.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358, in fine, do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco dias úteis, em fase de discussão, quando
poderão ser oferecidas emendas assinadas por um
terço, no mínimo, da composição da Casa.
Até a presente sessão, foram apresentadas 7
emendas de plenário à proposição. Transcorre hoje
o quarto dia de discussão, em primeiro turno.
Discussão, em conjunto. da proposta e das
emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N•33. DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição n2 14, de 1996)
Quarto dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2 33, de 1996 (n2 33195, na Câmara
dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da Republica, que modifica o sistema de
previdência social, estabelece normas de
transição e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 390, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Beni Veras, favorável, nos
termos da Emenda n 2 1-CCJ (substitutivo)
que oferece, com voto em separado do Senador Antonio Carlos Valadares.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358, in fine, do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco dias üteis, em fase de discussão, quando
poderão ser oferecidas emendas assinadas por um
terço, no mínimo, da composição da Casa.
Até a presente sessão, foram apresentadas 33
emendas de plenário à proposição.
Transcorre hoje o quarto dia de discussão, em
primeiro turno.
Sobre a mesa emendas que serãG lidas pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
São lidas as seguintes:
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EMENDA No 35- PLEN

Art. 53 . . . . . . . . . . . ; - . . . . ---- ····""-. --· . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
. . .---;;;-,.
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§ 8° Os Deputados e Senadores, ao serem investidos
do mandato parlamentar, terão direito a continuar vinculados ao Regime Geral de Previdência Social ou ao Regime de Previdência dos Servidores Públicos, conforme o caso, assim como ao Regime de Previdência Complementar das empresas a que estavam funcionalmente figados até sua eleição, desde que recolham as contribuições por eles
devidas se no exercício estivessem, e não optem pela vinculação ao
instituto de Previdência dos Congressistas."
Justificação

O mandato de representação político-parlamentar não configura atividade profissional. Trata-se, por definição, de função provisória,
da qual o titular pode ser retirado pela vontade popular. Hoje, os trabaihadores que assumem mandato eletivo se vêem frente a duas opções vincular-se ao Instituto de Previdência dos Congressistas, cuja legitimidade muitos deles contestam, ou permanecer desprotegidos do sistema
previdenciário, já que, legalmente, são impedidos de continuar contribuindo para {) regime de Previdência dos Congressista, cuja legitimidade
muitos deles contestam, ou permanecer desprotegidos do sistema providenciário, já que, legalmente,· são impedidos de continuar contribuindo
· para o Regime de Previdência que estavam vinculados enquanto trabalhadores.

A presente emenda visa a corrigir essa injustiça, possibilitando aos Deputados e Senadores a alternativa de permanecerem vinculados aos Regime Geral de Previdência Social, se originalmente trabalhadores regidos pela Consolidação da Leis do Trabalho, ao Regime
de Previdência dos Servidores Públicos ou, ainda aos Regime de Previdência dos Servidores Públicos ou, ainda aos Regimes de Previdência
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Complementar, na hipótese de serem originários de empresas que
mantenham fundos próprios de aposentadoria.
Sala das Sessões,
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EMENDA W 36- PLEN

"Art. Até a promulgação da lei a que se refere o parágrafo 5° do
art. 40, os proventos de aposentadoria e pensões serão reajustados na
mesma data do reajuste da remuneração dos servidores em atividade,
observada a média arit:nética das variações dos seguintes índices de preços:
a) IPC - FIPE '
b) IPCAE - IBGE
c) IGMP- FGV
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EMENDA No 37 ,- PLEN

Dê-se ao art. 20 do Substitutivo CCJ à PEC n° 33, de 1997, a
seguinte redação:
" Art. 20 - Suprima-se o § I O do art. 42."

JUSTIFICAÇÃO
O art. 230 do Regimento Interno do Senado Federal

estabelece (verbis):

"Art. 230 -Não se admitirá emenda:
a) sem relação com a matéria da disposição q•:e se pretenda
-

emendar."

-

A parte a ser suprimida (e o inciso I I do § 2!!
do art. 153) trata de matéria tributária logo, estranha à proposição, além
de configurar medida injusta, uma vez que retira a isenção do Imposto de
Renda para maiores de 65 anos cuja fonte de renda total seja constituída,
exlusivamente. de rendimentos do trabalho.

!>f€:.1
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End. Internet: neysuassun@senador.senado.gov.br
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EMENDA No 38 - PLEN
Dê-se ao § 7° do art. 37 da Constituição Federal, constante do art.
1° do Substitutivo-CCJ à PEC No 33, de 1997, a seguinte redação:
"§ 7° - É vedada a percepção. simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou do art. 42 com a remuneração de
cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na
fonna da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração."

JUSTIFICAÇÃO
Não faz sentido incluir os cargos de livre escollia e
provimento nas vedações prudentemente estabelecidas no texto do Relator e
acatado pela CCJ, uma vez que, na prática, tal proibição implica a mutilaçãoou mesmo revogação do próprio conceito de livre escolha. Por outro lado, a
pennanecer o texto aprovado pela CCJ, estará se privando o Poder. Público de
continuar contando com excelentes quadros em cujas folhas funcionais
registram-se relevantes serviços prestados ao País.
Por fim, é importante ressaltar que o estabelecimento de
teto para a percepção de vencimentos; sabiamente acolliido pelo referido
Parecer e ratificado unanimemente pelo Plenário da CCJ afasta completamente
qualquer possibilidade de perpetuação ou aparecimento de "marajás".

NG '/ s.v IL~ tvf<7

"Ed~;J l.J~.

I

End. Internet: neysuassun ,i•se ador.senado.gov.br
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Discussão, em conjunto, das propostas e das emendas.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra
para discutir. S. Ex" dispõe de 10 minutos.
O SR. JOSÉ. EDUARDO OUTRA (BLOCO/PTSE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na sessão de ontem
procurei fazer uma análise global do texto do substitutivo do Senador Beni Veras e detalhar uma das
emendas que apresentei em plenário, aquela que in·
traduz a renda como um fator para definir a idade
mínima e o tempo de contribuição.
Na manhã de hoje, eu gostaria, na medida do
possível, se o tempo for suficiente, de comentar outras três emendas que apresentei ao substitutivo.
Uma delas, diz respeito à faixa que será coberta
pela previdência hásica.
Atualmente, a Constituição não estabelece
essa faixa. HoJe, o teto máximo da previdência básica está em, salvo engano, R$1.031,00. Só que
quando o Governo. en~minhou a sua Proposta dé
Reforma da Prev1denc1a para a Câmara, havia uma
suspeita muito grande de que poderia ser intenção
do Governo estabelecer uma faixa da Previdência
SOCial BásiCa até no máximo três salários mínimos,
e, a partir dai, todos os brasileiros que ganhassem
ac1ma disso entranam na previdência privada complementar, fechada ou não. O Governo sempre negou ISSO. diz_en<!o que. não era sua intenção privati·
zar a PrevidencJa Soc1al, mas que estabeleceria um
s1stema semelhante ao chileno.
·
. Num deb?te na Câmara dos Deputados, para
se dmm1r as duv1das a respeito do assunto decidiuse introduzir, então, a emenda, que foi apro~ada, estabelecendo o p1so mínimo da Previdência Social
igual ao salário mínimo e que o teto fosse de dez salários mí~imos. Quaf!dO a emenda chegou ao Senado, na pnme1ra versao do parecer do Senador Beni
Vel<l:s•. foi_ reti~a~a essa fa_ixa que seria coberta pela
prev1denc1a bas1ca. A part1r de negociações, de conversas e debates, o Senador Bení Veras resolveu
reintroduzir a faixa de um a dez salários mínimos.
De~1s, S. E~. fez uma modificação: ao invés de dez
salanos mm1mos, introduziu-se o valor de
A$1.200,00. A alegação é a de que a Constituição
veda a indexação ao salário mínimo.
Primeiramente, quero registrar que, na verdade, a Constituição proíbe a indexação ao salário mínimo, mas pode, em alguns casos, estabelecer indexação, até porque o próprio piso está indexado ao
salário mínimo.
Além disso, existe um outro aspecto levantado
por nós. Mesmo que isso seja introduzido nas Dispo·
sições Constitucionais Transitórias, no mundo não
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há exemplos em que a Constituição fixa um valor em
real, em dólar ou em qualquer outra moeda. Não faz
sentido introduzirmos na Constituição qualquer referência a um valor em real. Um outro ponto contrário
a essa indexação é o de que isso manteria o argumento que sempre é apontado quando se tenta aumentar o salário mínimo: o de que não se pode aumentar o salário mínimo, porque isso poderia quebrar a Previdência Social, causando problemas para
os milhares de Municípios brasileiros.
Queremos registrar que, mesmo seja aprovada
a emenda corno está, ou seja, estabelecendo o piso
de um salário mínimo e o teta de A$1.200,00, esse
argumento contra o aumento do salário mínimo se
manterá, porque, hoje, cerca de 80% dos aposentados e pensionistas recebem um salário mínimo.
Corno o piso continua indexado ao salário mínimo,
continuará o argumento contra o aumento do salário
mínimo.
Portanto, estamos reapresentando a emenda
que apresentamos na Comissão de Constituição
Justiç?. e Cidadania! estabelecendo que o teto d~
benef1c1os será eqUivalente a dez vezes o piso. E
uma forma, inclus~e. de contornar esse argumento
de que estaremos mdexando o teto ao salário mínimo.. Estamos _dizend<? que vai ser dez vezes o piso.
O p1so é que Já está Indexado como sendo um salário mínimo.
..
Quanto a manter a questão de A$1.200,00, entendemos, em primeiro lugar, que é absurdo estabe·
lecer-se um valor em reais na Constituição; em segundo lugar, é possível que aconteça. mais uma
vez, ~ degradação desse valor, e podemos chegar,
por v1as transversas, àquilo que o Governo dizia não
ser !i sua intenção, ou seja: privatizar a Previdência
Soc1al ac1ma de um patamar de três ou quatro salários mínimos.
A ·segunda emenda que estamos apresentando
diz respeito ao IPC. Temos dito que, nesse momento
por mais que se diga o contrário. o Congresso Nacio:
nal está, retirando direitos ou privilégios de setores do
Serviço ~úblico; ele tem que dar o exemplo, até para
ter autoridade para convencer -'os lobbies, perfeitamente legítimos, que vêm ao Congresso Nacional para
procurar manter seus direitos OjJ privilégios.
Estamos vendo agora uma· movimentação muito grande por parte do Poder Judiciário no sentido
de tentar retirar essa categoria do ·efeito cascata da
paridade quando da aposerttadoria. "Até o momento
tem havido resistências em relação a se retirar.
Entretanto, não sei como os Parlamentares vão
ter autoridade para retirar alguns direitos de algumas
categ<?rias, mantendo a situação da aposentadoria
espec1al para os Parlamentares. Diz-se: "não, o Parlamentar vai para uma lei complementar". Sabemos
muito bem o tempo que se leva para aprovar uma lei
complementar na Câmara e no Senado.
Queremos registrar, inclusive, que quando es·
tava em debate, na Câmara dos Deputados, uma
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proposta de emenda à Constituição Federal e uma
com o conceito de categoria em relação a isso, já
emenda à mesma extinguindo o IPC, essa emenda
que há categorias em que alguns trabalhadores esfoi derrubada. Mas a Câmara dos Deputados aprotão expostos ao risco e outros não. Por isso, não
vou um outro projeto que, segundo ela, seria a forma
tem sentido em se estender para toda a categoria o
de contornar esse problema; só que esse projeto foi
direito da aposentadoria especial.
aprovado, veio para o Senado e tomou o destino das
A emenda original dizia que se não aprovássegavetas.
mos uma lei complementar no prazo de dois anos,
Argumenta-se que Parlamentar não pode se
todas as aposentadorias especiais seriam extintas, o
aposentar de qualquer forma, que se- devem exigir
que seria um absurdo, porque sabemos que é possí50 anos de idade mínima. Ora, isso é verdade. Só
vel que essa lei complementar não seja aprovada
que estamos estabelecendo nesse projeto para os
nesse prazo. E aí teríamos trabalhadores com o
brasileiros comuns uma idade mínima de 60 anos de
consenso de que devem receber aposentadoria asidade com um tempo de contribuição mínima de 35
pecial, como o caso de mineiros de subsolo, merguanos. Então, não se justifica que os Parlamentares
lhadores etc, que perderiam esse direito.
possam se aposentar com a idade mínima de 50
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidaanos com 08 anos de contribuição. Inclusive, _esta_dania~ntou-seencontrar uma redação que contemmos insistindo num regime único, universal, para topiasse esse consenso e não se conseguiu. Fiz, endos os brasileiros no qual estejam incluídos parlatão, a proposta de retirar aquele artigo, através de
mentares, juízes, militares, servidores públicos civis,
destaque, e teríamos um debate no plenário e na
trabalhadores da iniciativa privada etc. Esse debate
própria Comissão, quando as emendas voltassem,
parece-me que, pelo menos nesse momento, estapara tentar encontrar uma solução para o caso e
mos perdendo. A maioria govef!liSta não quer aproisso aconteceu e foi retirado o destaque. Ontem, tivar o regime único. Mas, pelo menos, entendemos
vemos uma conversa com assessores do Senador
que nessa questão das aposentadorias especiais de
Beni Veras, no sentido de encontrar uma redação
parlamentares, é necessário que o Congresso Naque contemplasse essas preocupações. Não chegacional dê o exemplo. Não podemos continuar utilimos a uma redação de consenso e decidimos, enzando aquela máxima "da farinha pouca, meu pirão
tão, apresentar as duas emendas. Apresentei a miprimeiro". Nesse momento, em que está se retirando
nha proposta de redação, e o Senador Elcio Alvares
direito de categorias, é necessário que o Congresso
apresentou a dele.
Nacional dê o exemplo.
No meu entendimento, ~ proposta que foi apreE uma terceira emenda, que apresentei, diz
sentada pelo Senador Elcio Alvares recoloca o prorespeito a uma polêmica que foi levantada na Coblema quando diz que nenhum trabalhador poderá
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Quero
ter aposentadoria especial que não esteja de acordo
dizer que existe um certo consenso sobre como Iracom os critérios do § 3º do art. 40. com isso, no entar esse assunto das aposentadorias especiais. O
fendimento deles, os trabalhadores aluais, que deque não houve consenso ainda é sobre a forma
como ele será tratado.
vem receber a aposentadoria especial, por exercerem trabalho em condições perigosas, estariam conNa versão original do Senador Beni veras está
estabelecido que as aposentadorias especiais devetemplados.
rão atingir apenas aqueles trabalhadores que exerNós entendemos que há um risco, porque o §
çam trabalhos que importem em risco à vida etc, de
3~ do art. 40, que estabelece as condições gerais em
acordo com as normas da Organização Internacional
que o trabalhador pode ter aposentadoria especial,
do Trabalho. Até aí tudo bem, concordamos plenafaz referência a uma lei complementar, que deverá
mente. Diz também que essas aposentadorias deveainda ser aprovada. Ora, toda legislação que hoje
rão ser defendidas em lei complementar. Concordatrata dessa questão de aposentadoria especial ou é
mos plenamente. Diz também que essas aposentalei ordinária ou é decreto-lei. Como a Constituição
darias deverão ser decididas em lei complementar, o
Federal estabelecerá lei complementar e diz que as
que também concordamos, para evitar que porventura alguma outra categoria que tenha mais pressão
aposentadorias de todos aqueles que não se enqua2
sobre 0 Congresso Nacional, viabilize uma aposendrarem no § 3 do art. 40 estariam automaticamente
tadoria especial via lei ordinária.
extintas, entendemos que volta o problema de extin0 problema é como tratar esse período de
guir, inclusive, as aposentadorias especiais daqueles
transição. O texto original do Senador Beni Veras
que, hoje- é consenso -. merecem continuar tendo.
estabelecia um prazo de até dois anos para a aproA nossa redação diz que, até a aprovação da
vação de uma lei complementar que definisse quªis___ Jei. Ql'Lt!ªlLé!lbado[es~ gue têm direito à aposentadoria
são as categorias ou quais são os trabalhadores que
especial de acordo com as normas vigentes na époteriam aposentadoria especial, até porque se acaba
ca da aprovação da emenda, teriam seus direitos
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mantidos. Como exis~ hoje uma medida provisória
que acaba com as aposentadorias especiais, que
achamos não devem ser mantidas, como, por exemplo, juiz classista, jornalista etc, com a aprovação da
emenda constitucional essas categorias continuariam
sem o direito à aposentadoria especial, porque hoje
está em vigor uma medida provisória que vem sendo
reeditada sucessivamente e, acreditamos, será aprovada, porque não existe maiores polêmicas em relação
a ela. Então, se mantivermos uma redação dizendo
quais os que têm direito, de acordo com a legislação
vigente à época da promulgação da emenda, estaremos garantindo o direito à aposentadoria especial para
os trabalhadores que realmente fazem jus por exercerem um trabalho em condições de ameaça à vida ou à
saúde, como os exemplos já citados.
Esperamos que o debate na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania mantenha a mesma linha do debate da primeira reunião, porque existe um certo consenso em como esse assunto deva
ser tratado; ou seja, há consenso de que deva ser
uma lei complementar; há consenso de que algumas
categorias, alguns trabalhadores, que exercem atividades em áreas de risco, devam continuar tendo o
direito à aposentadoria especial. E há consenso também que as categorias que já foram retiradas na medida provisória, como jornalista e juiz classista, devam perder o direito.
Portanto, Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, esperamos que na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, quando as emendas voltam a
ser debatidas, possamos chegar a um consenso em
relação a este assunto ..
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Para
discutir, concedo a palavra ao nobre Senador José
Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, apresentei à consideração dos
Srs. Senadores, já no âmbito da Comissão Temática,
duas propostas de emenda à refonna da Previdência.
Estou pedindo aos Srs. Senadores que me apóiem,
para que essas possam ser discutidas em plenário. As
duas emendas são bastante simples.
Na primeira delas estou propondo que os Srs.
Parlamentares possam manter, no exercício de seus
mandatos, os seus regimes de contribuição previdenciária e, portanto, de aposentadoria das profissões que exerciam antes e que, provavelmente, vão
exercer depois de seus mandatos. Ou seja, não tenham que se vincular obrigatoriamente ao Instituto
de Previdência dos Congressistas.
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A argumentação que apresento, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é muito simples. Quando
chego a um hotel, por exemplo, e vou preencher a ficha, perguntam qual a profissão, e coloco que é en·
genheiro. O mandato de Senador é, por definição e
por conceito, temporário, mas não é profissão. Ora,
se minha profissão é engenheiro, eu queria ter o di·
reito, que hoje não tenho, de não me inscrever abri·
gatoriamente no Instituto de Previdência dos Congressistas e de, por outro lado, continuar contribuindo, com direitos e deveres, na minha real profissão,
que é a de engenheiro.
O que está acontecendo hoje? No meu caso
específico, fui Engenheiro da CEB durante mais de
20 anos. A lei me pr01be de contir.uar recolhendo
INSS e outras contribuições como Engenheiro que
sou e, por outro lado, estou obrigado, compulsoriamente, a me vincular ao Instituto de Previdência dos
Congressistas - o que não desejo. E, mais grave do
que isso: tenninado o meu mandato, como acontece
com qualquer outro Parlamentar, e eu voltando à mi·
nha carreira de engenheiro, não posso computar
esse período de mandato na minha real profissão; e
se não desejo, como é a minha definição pessoal,
ter uma aposentadoria parlamentar - sem entrar na
discussão do mérito, mas, pessoalmente, se um dia
for me aposentar quero que seja como Engenheiro,
porque o exercício parlamentar é temporário, não é
profissão - estou proibido.
O meu desejo, nessa Emenda, é que, já que
estamos apertando tanto o cerco, dificultando tanto a
situação dos brasileiros, de modo geral, e dos servidores públicos em particular, nós, Parlamentares,
demos o exemplo, e um bom exemplo seria que continuássemos com as nossas profissões anteriores ao
exercício do mandato parlamentar e pudéssemos fazer essa opção e não fõssemos, como diz a lei hoje,
obrigados a acabar com a contribuição, no meu
caso, que eu tinha como engenheiro. Quero apenas
o direito de continuar sendo engenheiro, ainda que
temporariamente Senador.
O Sr. José Eduardo Outra - Pennite-me V.
Ex" um breve aparte, Senador?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o
maior prazer.
O Sr. José Eduardo Outra - Como eu disse
no meu pronunciamento, fiz uma emenda extinguindo o IPC. Quero, de antemão, dizer que, caso a minha não seja aprovada, apoiarei integralmente a de
V. Ex", que pelo menos dá o direito àqueles que não
concordem de sair. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito ob·
rigado, Senador José Eduardo Outra. Quero que
cada Parlamentar possa fazer a sua opção.

-----------------------------
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Entendo a situação, por exemplo, de um dete·rminado cidadão, que tem 30, 40 anos de mandato
parlamentar e, é claro, não dá para voltar no tempo
e modificar essa situação. Mas, por outro lado, Parlamentares que eventualmente tenham tido uma profissão, são médicos, engenheiros, advogados, metalúrgicos, não importa, por uma circunstância política
da vida exercem um mandato parlamentar e depois
vão voltar para as suas profissões, podem ou não
voltar. Comq é que pode proibir esse cidadão de
continuar recolhendo INSS, por exemplo, ou qualquer outra contribuição na sua profissão de origem?
O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Pois não,
Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet- Quero até louvar essa
emenda de V. Ex'. Sabe por quê? Eu, por exemplo,
não quero contribuir para o IPC. Não quero. Não é
por patriotismo, não é por nada, apenas me dá prejuízo. Recolher R$800,00 por mês, ficar 8 anos, e
me aposentar com R$1. 780,00 é só não saber fazer
conta, e eu não pretendo me eternizar. Tem outra:
eu recolho INSS e tenho outras fontes de renda. Sou
obrigado a recolher o que não quero?! Srs. Parlamentares, isso é o cúmulo! Obrigar alguém a recolher para um instituto que ele não quer!? Por que
isso é obrigatório? Deveria, no mínimo, ser facultativo. Se eu não quero recolher, no caso aqui, não
devo recolher, vou recolher onde eu quero. A emenda de V. Ex" vai, primeiro, reconhecer a liberdade
que cada um tem de fazer a sua opção; segundo,
vai derrubar o véu da fantasia, isto é, porque tem
muita gente, entre nós, que fala contra a aposentadoria dos parlamentares, mas que quer mesmo é
essa aposentadoria. Dessa forma, a emenda de V.
Ex" também faz as coisas ficarem absolutamente
claras, transparentes, que é o que a sociedade exige
de todos nós. Parabéns a V. Ex'.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito obrigado, Senador Ramez Tebet.
Não gosto de trazer exemplos pessoais, porque pode parecer que eu estaria defendendo uma situação pessoal. Mas, neste caso, vou trazer, até
para que os Srs. Senadores tomem conhecimento
do ridículo do que está acontecendo na minha situação pessoal.
Tenho uma decisão pessoal: não quero nunca
aposentar-me como parlamentar, porque, conceituaimente, acho que o exercício do mandato parlamentar não é profissão - e não deve ser profissão. A minha profissão é de engenheiro, de professor, e é assim que um dia, se puder, quero me aposentar. Pedi
à empresa, na qual trabalhei durante vinte anos, que
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eu pudesse continuar recolhendo o JNSS, a caixa
complementar de aposentadoria, como fiz durante
esse meu tempo de trabalho. A empresa entrou na
Justiça contra mim por isso. Estou respondendo uma
questão judicial. Trve que contratar advogado, e estou respondendo judicialmente, porque, simplesmente, não quero perder os mais de vinte anos que tenho como engenheiro. Formei-me com vinte e um
anos, exerci a profissão até os quarenta e um anos
de idade; recolhi INSS, taxa de complementação de
aposentadoria; fui sócio fundador da Fundação dos
Empregados da Companhia de Eletricidade de Brasília e não quero jogar isso fora, até porque não sou
um homem rico, não tenho empresas, não tenho
grandes posses, tenho filhos. E vamos imaginar que
um dia aconteça alguma coisa na minha saúde ou
na minha vida pessoal; tenho que pensar no futuro
dos meus filhos. O mínimo que quero deixar para os
meus filhos é aquele direito que tenho corno engenheiro, não quero deixar nada como Senador, mas
como engenheiro tenho que deixar. E hoje o que
acontece é que, se infelizmente eu tiver algum mal
pessoal, os meus filhos estão totalmente descobertos, porque a minha empresa, à qual dediquei tudo
que pude nesses vinte anos, entrou na Justiça contra mim, pelo meu direito, que quero exercer, de continuar sendo engenheiro.
Essa, portanto, é a primeira emenda.
A segunda emenda que eu gostaria, rapidamente, que merecesse a atenção dos Srs. Senadores é a
seguinte: o Senador Beni Veras conseguiu fazer um
belo relatório, que foi elogiado pela própria Associação
Nacional dos Aposentados, téÍldo apresentado soluções muito equilibradas para problemas diffceis de serem
enfrentadas, ITla$ achQ que faltou algo.
Na verdade, no Brasil, hoje, o que acontece é
que muita gente finge que se aposenta e o Estado
finge que paga uma aposentadoria. O que finge que
se aposenta tem que voltar para o mercado de trabalho e o Estado finge pagar uma aposentadoria que
é tão de pequena que ninguém pode ficar sossegado. E mais do que isso! O medo do aposentado no
Brasil é ele se aposentar em um determinado dia
com dez salários mínimos, por exemplo, e daí a alguns anos estar ganhando cinco; há uma queda vertiginosa do salário dos aposentados. Se de um lado
estamos dizendo que as pessoas vão demorar mais
para se aposentar - vamos estabelecer uma série
de regras para eliminar privilégios, aposentadorias
muito altas, questões como essa - de outro lado, temos que garantir a tranqüilidade de aquele cidadão
que trabalha trinta, quarenta anos ir para casa com
dignidade.
Esta minha emenda visa à correção das aposentadorias no mesmo nível dos proventos dos funcionários da ativa, a fim de que, ao se aposentar, o
cidadão tenha ao menos a tranqüilidade de saber
que o seu poder real de compra não vai se perder ao
longo dos anos. Essa é a segunda emenda que coloco à apreciação dos Srs. Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N214, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição n2 33, de 1996)
Quarto dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2 14, de 1996, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Freire e outros
senhores Senadores, que modifica o sistema de previdência social instituindo o regime
básico unificado, dispõe sobre regime complementar público e privado, estabelece normas de transição no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e dá outras providências.
A matéria voltará à Ordem do Dia da sessão
deliberabva ordinária da próxima 21 feira, para o 52 e
último dia de discussão, em 12 turno, em virtude de
tramitação em conjunto com a Proposta de Emenda
à Constrtuição n2 33, de 1996.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias
Nasc1mento, para uma comunicação inadiável, pelo
prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14, Inciso
VIl do Reg1mento Interno.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BLOCOIPDTRJ. Para uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna para
tomar público ofício a mim dirigido pela atuante Deputada Estadual pedetista Graça Matos, da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, encaminhando cópia de documento assinado por 69 Deputados cariocas e fluminenses.
Nesse documento, os parlamentares manifestam seu apoio à aprovação, no Projeto de Lei Orçamentária da União, de destinação de verba ao Tribunal Superior Eleitoral necessária à implementação
do voto eletrõnico em municípios com mais de 17 mil
habitantes.
No momento em que pedem meu apoio a essa
iniciativa, que considero justà e-oporttina,desejo formular um apelo às autoridades do Executivo Federal, bem como a todos os Senadores e Deputados,
que certamente irão tratar desse assunto no momen-

_ _ f\gosto 1997__~

to da elaboração da Lei Orçamentária, assim como
também na preparação da Lei Eleitoral para i998,
que está em curso no Senado e na Câmara.
Meu apelo é de que se atenda essa solicitação
de nossos ·legisladores do Rio de Janeiro que desejam, tão somente, que o processo eleitoral brasileiro
se tome cada vez mais infenso a fraudes e outras
formas de modificar a intenção do eleitor, manifesta
por meio das umas. Limitando a informatização eleitoral a municípios com população acima de 17 mil
habitantes, esse custeio não será tão dispendioso
para o Governo Federal, ao mesmo tempo que significará um grande avanço no sentido da informatização do voto em todo o País.
Sabemos que diversos líderes governistas já
se manifestaram sobre o assunto, lembrando que o
Poder Executivo não poderia atender ao Tribunal
Superior Eleitoral em seu pedido de R$70 milhões
para informatizar totalmente a votação nas eleições
do próximo ano, pelo que o voto eletrõnico se limitaria aos municípios com mais de 50 mil eleitores.
Creio, entretanto, que, se atendido o pleito dos
Deputados Estaduais do Rio de Janeiro, isto é, de se
instituir o voto eletrõnico em municípios com mais de
17 mil habitantes, o País daria um passo importante
na modernização de seu processo eleitoral, reduzindo significativamente a possibilidade de fraudes, infelizmente ainda muito freqüentes no Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
_
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Por permuta com o Senador Ramez Tebet, concedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, dirijo-me a este Plenário motivado
por uma daquelas raras circunstâncias em que temos o privilégio de registrar o desfecho exitoso de
um trabalho realizado, o que não é habitual em nossa atividade, tais a volubilidade dos interesses e as
transformações conjunturais a que está sujeita a
atuação politica, em razão de sua própria natureza
mediadora.
Assim, é com grande satisfação que desfruto a
oportunidade de noticiar o bem-sucedido encaminhamento de uma iniciativa que contou, desde o ini- cio, com a minha total adesão, não só pelo beneficio
direto ~Q!.Ill. traz ao_Estado_que_tenbo_a_bonra de representar neste Senado, mas, principalmente, pela
sua inestimável relevância para a conservação de
um património ecológico que é de toda a Nação brasileira.

------------
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Em janeiro do corrente ano, ocupei esta tribuna, na qualidade de Senador do Estado do Mato
Grosso e Relator do Orçamento Geral da União,
para enfatizar a necessidade do aperte de imprescindíveis recursos federais como forma de viabilizar
o financiamento do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID - ao Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal, uma fantástica oportunidade para preservar um dos mais belos e ricos ecossistemas do mundo e, ao mesmo tempo, impulsionar
vigorosamente o crescimento económico da região.
Naquela oportunidade, as equipes técnicas do
Governo do Estado do Mato Grosso e do BID avaliaram em R$200 milhões as verbas necessárias para
a implementação do projeto. Desse total, 50% seriam financiados pelo BID. Restariam, ainda, recursos a serem obtidos junto a outras instituições e junto ao Estado do Mato Grosso.
Diante da calamitosa situação orçamentária
dos Governos Estaduais de nosso País, defendi enfaticamente a participação do Governo Fede.ral, que
não se poderia omitir diante de projeto tão necessário à diminuição do drástico impacto do desenvolvimento sobre um ecossistema de excepcional diversidade, já que não tem até então um grande projeto
ambiental. Argumentei que seria 'incompreensível e
injustificável' a ausência do Governo brasileiro de
uma iniciativa que transcende os interesses locais
para inscrever-se no contexto dos grandes projetas
nacionais.
Agora, tenho o grato prazer de ver lançado o
Programa Pantanal, com um investimento total de
R$400 milhões, divididos para os Estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul. R$200 milhões serão
de recursos do BID, 100 do OECF (banco japonês),
40 do Global Environment Fund - GEF - do Banco
Mundial e R$60 milhões do Governo Federal.
O Programa de Desenvolvimento Sustentável
do Pantanal será desenvolvido em cinco áreas de
atuação: gerenciamento de bacias; meio ambiente
urbano; recuperação das estradas-parque; atividades sustentáveis; e fortalecimento institucional.
O Sr. Ramez Tebet- Permite V. ExA um aparte?
O SR. CARLOS BEZERRA- Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Ramez Tebet- Senador Carlos Bezerra,
gostaria de cumprimentá-lo, uma vez que, junto com
V. Exª, lutamos arduamente para que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso compreendesse a necessidade do desenvolvimento auto-sustentado dessa maior dádiva da natureza que atinge, no bom

sentido, os Estados de Mato Grosso e do Mato
Grosso do Sul. É importante salientar que, nesse investimento, nessa federalização do pantanal - se
assim podemos denominá-la -, houve uma feliz parceria entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
numa concepção de que o pantanal é um ecossistema único e, como tal, deveriam os dois Estados agir
de forma conjunta, com o mesmo pensamento, com
a mesma filosofia. E isso foi acatado pelo Governo
Federal. De sorte que, como V. Ex" está louvando
este projeto, que teve realmente a grande participação de V. Ex" e uma modesta participação minha,
quero cumprimentá-lo e formular votos para que este
programa tenha inído o mais rapidamente possível,
porque urge- quero dizer a V. Exª- socorrer o pantanal. E alguns municípios do meu Estado de Mato
Grosso do Sul criaram um consórcio e agora estão
refazendo os seus objetivos, com a finalidade de
adaptá-lo à programação elaborada pelos Governos
de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e encampadas, em feliz hora, pelo Governo Federal.
O SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço o aparte
de V. Ex" e quero reconhecer que tanto o Governador
de Mato Grosso do Sul, meu particular amigo, Dr. Wilson Barbosa Martins, como V. Ex" tiveram papel decisivo nessa resolução do Presidente da República, sem
a qual esse programa seria impossível.
E para apresentar à ·Õpinião pública um lado
importante da questão: o Brasil, Senador Ramez Tebet; é um dos paJses que mais perde, percentualmente, água doce no mundo. O maior volume de
perda de água doce ocorre no Brasil e, sobretudo,
no Pantanal, exatamente por falta de uma politica
ambiental correta para preservar essa região e evitar
esse desperdício. Trata-se de água doce que vai fazer falta amanhã.
Perdemos - se não me falha a memória - um
volume de água doce que daria para abastecer todo
o Brasil em um ano inteiro. A situação era gravíssima e o País não tinha nenhum grande programa ambiental, quando essa questão é a principal no mundo
inteiro. A questão ambientalista ganha cada vez
mais força, e o Brasil, este gigante, não tem nenhum
grande projeto nessa área.
·
Este é o primeiro grande projeto ambiental. E
espero que não seja o único, porque há, também,
outras regiões precisando de projetas dessa nature·z:;cO Pantanal é a grande prioridade, sem dúvida alguma, mas temos muitas outras regiões necessitando de um tratamento ambientai adequado.
O Sr. Ramez Tebet- Senador Carlos Bezerra,
permite-me v: Ex" um
apárte?
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O SR. CARLOS BEZERRA- Pois não.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Carlos Bezerra,
na sexta-feira passada, eu dizia aqui no plenário do
Senado que, na virada do milênio, a maior riqueza
não vai ser o petróleo, mas a água doce, água própria para o consumo da população. Felizmente, o
Brasil tem água doce em abundância e cumpre preservar. V. Ex*, embora rapidamente, abordou esse
assunto que dá muita consistência e profundidade
ao pronunciamento de V. Ex".
O SR. CARLOS BEZERRA - Exatamente. Na
África também existe problema desta natureza. Na
Europa, vi no sul da Espanha cidades sendo abastecidas com navios que trazem água da África, navios
e mais navios com água potável para abastecer
aquelas cidades. A questão da água é fundamental.
Na nossa região, por exemplo, temos, além do
Pantanal, a região do Araguaia e tantas outras que
precisam de uma assistência maior no campo ambiental.
As ações serão centradas no saneamento básico, que terá uma aplicação de recursos de R$69
milhões para o controle de microbacias hidrográficas
nas cinco áreas críticas que mais contribuem para o
assoreamento dos rios. Nos serviços de infra-estrutura serão investidos R$70 milhões. As 127 pontes
de madeira da Transpantaneira serão substituídas
por estruturas de concreto. A infra-estrutura para o
desenvolvimento do turismo também receberá recursos e será implantado um sistema de alerta de cheia
do Pantanal.
O fortalecimento institucional envolverá a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a Secretaria de
Desenvolvimento do Turismo, a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, o Departamento de Viação e Obras Públicas- DVOP, a Secretaria de Estado de Planejamento - Seplan, em
ações de capacitação gerencial, provimento de condições para o fomento do turismo, readequação da
tecnologia de informação e capacitação de recursos
humanos.
Como se vê, Sr"s e Srs. Senadores, estamos
diante de um programa concebido segundo os mais
atualizados conceitos de desenvolvimento sustentável. Em primeiro lugar, destaca-se a preocupação
com o saneamento básico dos principais afluentes
da bacia pantaneira, evitando-se, assim, a degradação do elemento básico de toda a riqueza do Pantanal- a água-, para, em seguida, propor-se a criação
do circuito turístico, com a recuperação e o asfaltamente de rodovias.
Essas duas ações são as mais amplas a serem
realizadas no sentido de garantir o desenvolvimento
sustentado da região.
Na primeira manifestação que fiz a respeito do
programa, finalizei minha fala apelando à sensibilida-

de e ao elevado espírito público do Presidente da
República e dos membros do Congresso Nacional,
de modo que fossem envidados todos os esforços
para alocar ao Projeto Pantanal os recursos federais
indispensáveis.
Agora que a federalização financeira do programa está garantida, quero fazer um novo apelo.
Solicito a contribuição de todos os segmentos envolvidos para que se promova uma mudança da cultura
gerencial de programas dessa natureza. Refiro-me,
particularmente, à valorização do acompanhamento
das ações e da avaliação dos resultados, a fim de
que se possa ter, finalmente consolidada, uma iniciativa não só de estancamento da degradação do Pantanal brasileiro, como de compatibilização do desenvolvimento económico com a conservação dos bens
naturais, tese que, afinal, anima todos nós para a
utopia dos novos tempos: a melhoria do presente
sem o comprometimento do futuro.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra, por cessão do Senador Carlos Bezerra, ao nobre Senador Ramez Tebet, pelo prazo de
50 minutos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta manhã de
sexta-feira, ocupo a tribuna do Senado Federal para
falar de um assunto que representa a reivindicação
de milhares de pessoas.
Em verdade, o País hoje está vivendo o drama
e o sofrimento de cerca de 200 mil pessoas, porque
são 42 mil os mutuários que depositaram as suas
economias e as suas esperanças e seus sonhos na
aquisição da casa própria. Hoje estão se reunindo
em associações, estão.nas praças públicas, estiveram ontem em Brasília, em São Paulo, clamando por
uma solução, para que suas economias não ~ejam
perdidas e pedindo para que os seus sonhos nao venham por água abaixo, que se encontre_ uma solução para resolver os seus problemas. Sao aqueles
mutuários que quiseram e ainda querem ter a sua
casa própria.
Devido à crise financeira que assola uma das
maiores empresas do ramo no País, a Encol, ~stão
hoje aflitos e buscam desesperadamente o apo1o da
classe política, formulam apelos ao Govef!~O Fed~ral
para que não fiquem abandonados e haJa, efetlvamente, uma solução para o problema. . .
.
Trazer isso ao Senado da Republica entendi
ser meu dever, porque não há nesta Casa quem não
se preocupe com os problemas sociais que assolam
a Nação brasileira.~~
~
Tenho uma experiência como Prefeito Municipal e como Governador do Estado de Mato Grosso
do Sul por um curto período de 1O meses. Desde
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aquela ocasião - na década de 70, como Prefeito, e
no período de 1986 a 1987, em que estive à: testa do
Govemo -, compreendi que uma das prioridades
neste País, como todos reconhecem, é o problema
habitacional.
Já àquela ocasião, como Prefeito, incentivava
a construção de casas próprias. No período em que
estive como Governador do Estado, dei o maior estímula, propugnei e lancei, em vários Municípios, o
chamado Projeto João de Barro, em que, com a participação dos próprios beneficiários, era feita a construção de casas populares.
Agora, surge esse problema tão grave no País,
e os mutuários se organizam em associações.
Vendo o que aconteceu ontem em Brasma e em
São Paulo, e atendendo a apelos dos meus conterrâneos de Mato Grosso do Sul, muitos deles prejudicados, muitos deles hoje aguardando, com as suas famílias, como disse, de forma aflita, uma solução.
Ocupo a tribuna para dizer que entendo que
esse problema social merece as atenções do Senado Federal e do Governo Federal. Afinal de contas,
são 42 mil mutuários, e se são 42 mil mutuários, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, são, no mínimo, 200 mil
pessoas que estão perplexas, que estão ansiosas
para ter a casa própria e ansiosas para que os seus
problemas, para que as suas economias não tenham
tido um destino tão diferente daquele que elas sonharam, que era a aquisição do seu imóvel.
E o que falar quando leio - e os jornais dão
conta- que são 12 mil funcionários? Nós, que temos
a perspectiva e a noção do social, temos que ter a
noção do social por completo. Se são 12 mil funcionários que estão há meses sem receber os seus salários, não são apenas 12 mil pessoas, são, no mínimo, 48 ou 50 mil pessoas que estão aí à espera dos
salários que são devidos pela Encol.
O Governo Federal tem (esponsabilidade?
Digo eu que sim. E por quê? Porque tomo conhecimento de que o Banco do Brasil é credor de R$180
milhões. Também se noticia que a Caixa Económica
Federal é credora de quase R$30 milhões; o Banco
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social,
de R$25 milhões; o Banespa, de R$80 milhões, fora
os bancos particulares. Mas bancos dos quais o Poder Público detém o comando, como estes a que me
referi, são os maiores credores, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, portanto devem estar interessados na
solução desse problema.
Li e tomei conhecimento, pelos jamais de hoje,
o que me anima, de que o Presidente da República
iria determinar - ou já determinou - ao Ministro da
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Fazenda que se encontrasse, o mais rapidõiuilente
possível, uma solução que atendesse a esses mutuários.
Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, Sr4s e Srs.
Senadores, em defesa dos mutuários; falo em delesa das pessoas que entregaram as suas economias,
das pessoas que estão sacrificadas. Falo tendo a
percepção do todo, porque vejo que outros selares
foram atendidos pelo Governo - e aqui não queremos que o contribuinte pague a conta, mas que se
encontre uma solução.
Acredito que os bancos, unidos, que os bancos
sobre os quais o Poder Público tem influência mais
os bancos particulares podem encontrar uma solução, até diretamente com os mutuários, auxiliandoos e concedendo-lhes empréstimos.
De qualquer forma, parece-me que temos obrigações, que o Poder Público tem obrigações diante
dessa situação, porque concedeu empréstimos.
Como chegou a concedê-los? Por que se permitiu
um endividamento dessa ordem, sem analisar a situação?
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, não estou falando contra a empresa construtora, não lenho
dados contra ela, mas o drama social ultrapassa
tudo isto; o drama social exige uma solução, exige
que o assunto seja abordado. E por que razão acredito que haja solução? Porque ainda outro dia parecia que havia solução. Chegou·se a anunciar isto,
chegou a haver esperança de que houvesse. Ora,
se houve quase que o fechamento de um acordo,
acredito que se deva encontrar solução.
É indispensável que nós, no Senado da República, possamos dar cobertura a isso. O Senado representa a Federação e esse problema não atinge
ul)la ou duas Unidades da Federação. Atinge toda a
Federação.
Acredito que devamos buscar salvar os mutuários. Não estou defendendo o salvamento da empresa. Trata-se de um problema social. São 200 mil
pessoas, são 42 mil mutuários que têm um problema
grave a ser enfrentado. São as suas economias que
precisam ser defendidas.
Parece-me que, no Brasil, as coisas têm que
acontecer para irmos encontrando solução para
elas. Vejam que há um projeto de autoria do Senador Edison Lobão, de grande conteúdo social, que
aborda problemas assemelhados a este a que me
refiro, em tramitação. No entanto, ele não resolverá
o problema desses 42 mil mutuários. É um projeto
de lei que deve merecer toda a nossa atenção, por-
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que ele preconiza um seguro para todos os mutuários do sistema habitacional no nosso País.
Habitação, ao lado de saúde, de educação, de
transporte, de alimentação, de vestuário, tudo isto é
básico para o ser humano.
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, quem
não sonha em ter a sua casa, em ter o seu teta para
dar guarida à sua família?
PortantQ, creio que devemos embarcar de cabeça neste assunto. Formulo votos para que as declarações feitas pelo Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e noticiadas pela
imprensa, de que Sua Excelência determinou ao Ministro Malan que se encontre uma solução o mais rapidamente possível, se concretizem, para tirar da angústia esse 42 mil mutuários e 12 mil empregados
da empresa que estão aí sem receber os seus salários.
Portanto, Sr. Presidente, S.-Bs e Srs. Senadores, deixo esta minha manifestação de solidariedade
e quero dizer do empenho que tenho para que se
encontre uma solução para esse problema.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet, o Sr. Romero Jucá deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan
Ca/heiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá.
V. Ex" dispõe de até 20 minutos para o seu
pronunciamento.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, hoje, 15 de agosto, é um dia triste para o meu Estado de Roraima. O
Governo do Estado, depois de muitas. ações administrativas incompetentes e irresponsáveis, está fechando o Banco do Estado de Roraima hoje, causando um enorme prejuízo para o Estado, para os
seus funcionários, para a população e, sobretudo,
para o futuro daquela Unidade da Federação.
Esse banco estadual foi criado por mim, quando Governador, porque entendia que, transformando-se de território em Estado, Roraima necessitaria
ter um instrumento ágil de captação e financiamento
do seu desenvolvimento.
Ao assumir o Governo, encontrei no Estado um
banco federal quebrado, o então Banco Federal de
Roraima, e o transformei num banco estadual, apre-
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veitando a competêncta, o tratlalliOea elqYenencta
dos servidores do então banco federal.
Com o apoio do então Presidente José Samey,
demos ao banco do Estado estrutura e condições de
exercer, na plenitude, as suas atribuições de agência de desenvoMmento.
Pois bem, o Estado foi implantado em 1990.
Transcorridos apenas sete anos, vemos novamente
as administrações em Roraima quebrarem um banco, desta vez um banco estadual. E o pior é que a
quebra desse Banco deixa seqüelas quase que intransponíveis; primeiro, porque o Governador agora
tenta repassar para o Governo do Estado uma dívida de R$25 milhões, que exatamente corresponde a
operações maHeitas, inclusive a operações ligadas a
atividades de financiamento politico, à compra de
Parlamentares, enfim, a ações que nunca deveriam
ter sido direcionadas para aquele banco estadual.
Mas, além da dívida para o Estado, além dessa
herança maldita, o fechamento do Banco de Roraima
deixa também um problema social, porque acabo de
receber um documento do Sindicato dos EfTlJregados
em Estabelecimentos Bancários do Estado de Roraima que relata a situação dos servidores do banco. A
partir de agora, eles ficam numa situação extremamente delicada, como ficaram os servidores do Banco Federal de Roraima. Quando assumi o Governo do Estado, encontrei o banco sob intervenção.
Sr. Presidente, parece que esses servidores
têm uma maldição! Sofreram no então Banco Federal de Roraima, conseguimos reverter o quadro e
criar o Banco do Estado; e, agora, os servidores
passam novamente pelo mesmo sofrimento e pela
condição do desemprego. O Estado não tem como
absorver esses servidores; a Constituição Federal
diz que deve haver concurso público para absorvêlos e, no meu Estado, não foi instalada nenhuma indústria, não houve a criação de nenhum projeto de
desenvolvimento e não se tem procurado nenhum
caminho para gerar os empregos de que população
precisa.
Portanto, nesta manhã, eu gostaria de protestar
contra o fechamento do banco e pedir ao Banco Central as providências necessárias para que mais esse
calote, mais essa dívida e mais esse rombo não fiquem sem que os responsáveis sejam responsabilizados. Efetivamente, os 25 milhões de prejuízo que querem imputar ao Estado de Roraima devem ser vasculhados e auditados para que os responsáveis pelas
operações malfeitas sejam cobrados na Justiça e o Estado- não 5ofra: esse prejuízo. Finalmente, também
quero apelar para que procuremos uma solução que
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~--~~--~~~~~========~~~~~~~~~-~-~-~~~--------------------~~~
atenda aos servidores, para que não tenhamos mais
de 200 famílias desamparadas no Estado de Roraima com o fechamento desse banco.
Além dos protestos, eu gostaria de solicitar a
V. fxA que o documento do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado assim como o parecer sobre essa questão do enquadramento dos servidores do banco do quadro estadual façam parte do meu pronunciamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNC!AMENTO:
SINDICATO"OOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
00 ESTADO DE RORAIMA

Boa Vosla-RR, 8 de agosto de 1997
OFICIO SEEB/RR N" 084197- CIRCULAR
limo Sr.
RomeroJucá
MO. Senador de República/Roraima

BrasmaJDF

Respondo.
De início, para ser breve nesse aspacto, cabe assinalar
que sob o prisma téenico-jurldico é Impossível a transposição do
Quadro Funcional do Baner - regido pela Consolidação das Leis
do TrabalhO, conforme determinação constitucional (art. 173, §§
1• e 2", de Constituição Federal/88) - para os quadros da adminiStração pública dlre1a es1adual, vez que o acesso a cargos públicos só é possfval atravàs de concurso público especffic:o, salvo
se para cargo em comissão, o que não é o caso (art 37, Inciso 11,
da CF/88). Vale observar que o concurso não é para acesso aleatólio à administração pública, mas para cargos individualizados,
pravlamente criados por lei (através do Poder Legislativo), com as
atribuições e vencimeniQs também previstos nessa lei.
Assim, respondida a primeira parte da quastão posta. cabe
assinalar a Segooda parte da mesma.
Cabe, registrar que a extinção do Baner, ou sua transformação em Agência de Fcmento (?), dependerá de lei especifica e
autorização do Poder Legislativo. Sendo o que delennina a Constituição do Estado de Roraima, em seu artigo 25, que 1JanScr11110

abaixo:

"Att. 25 A ctiayáo da empresas públicas, sociedades de economia mista e fundaçóes mantidas pelo
poder púb(ICO, bem como sua tmnstonnação, fusiio, cisão, lncotporaçiio, extinção a pfivalizaÇão dependerão
de lei específica e autorização do Poder Legislativo".
(destaquei).

Com base no que dispõe esse artigo da Constituição Este-

Prezado Senhor,
Diante da situação de tmnsformação profunda pela qual
está passando o BANER (Banco do Estado da Roraima), deixandO em grande apreensão e angústia cerca de 184 luncionátios.
quase metede dos bancários dO Estado, principalmente no locanle à manutenção de seus empregos, seus salários e conquistas
sociais. além do Impacto na comooidede que poderà provocar a
ausência de aproximadamente R$370.000,00 mensais, vimos
por ittennédio deste enviar um Parecer/Consulta elaborado ~
nosso advogado. Dr. Antonio Oneldo Ferreira, em conjunto com
nosso Setor Jurldlco.

o mencíonado documento. esperamos, contribuirá para
nortaar uma solução plausfvel, sob todos os aspectos, para tão

grave problema.
Certos de contamos com vosso importante apoio, expres·
sarnas nossas saudações democráticas.
Diretorla do Sindicato dos Bancários. - Robert
da Sll1111, Presidente do SEEBIRR; Lúcia Glória Alencar Magalhães.
Vlce-Presldente; SUIImam Medeiros Sarmanto, Secrellífio.Ge.
ral; Maria A- de Sou1111, Diretora Administrativa.

o.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Antonio Oneildo Ferreira
OAB-RR n• 155
CONSULTA/PARECER:
Tendo em vista o fechamento do Banco do Estado de Roraima S/A- BANER previsto para 15 de agosto de 1997, date em
que, ou logo após, todos os empregados dessa Instituição deverão ser demitidos, e considerando a proposta dO Executivo Estedual de transpor todO o Quadro Funcional do Sanar para a administração direte esteduaJ. o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado de Roraima - SEEB-RR constAta-me sobre a viabilidade jurídica dessa medida (transposição
doS empregados para os quadros do Estedo), bem corno. não
sendo este tecnicamente possível. se existe alguma forma de garantir o emprego desses trat>alhadoras- empregados do Bane r.

dual - que ll8SS8 aspecto é mais abrangente que a CF/88 - é
possfvel responder a Segunda Indagação: Sim. É passivei juridicamente a manutenção do emprego de lodo o Quadro Funcional
do Sanar. Em condiÇões um pouco diferente. é Vllldede. Mas é
posslvai.Basta a lei específica e I! .autorização do Poder Legislativo sobre a Extinção Ou Transformação Do Baner autorizar a lncorporação, do Quadro Funcional deste, pelas outras Empresas
de Econonia Mista estaduais - possuem mesma natureza jurl<ica do Baner- (p. ex. CAER, CER, Codasalma 91C.).
O instituto jurldioo da ineorpora.;ão, da foona prevista; pode
ser to1a1 ou pan:ial. Neste caso seria apenas parnial. A incorporação
seria apenas do Quadro Funcional do eru-, e tão só. Em ft.nção
da natureza jurldlca das emprasas de economia trista, da forma
como se encontra o problema, este seria, dentro doS parámetros da
legalidade. raspeiladoS lodos os dlrailos dos trabalhadores (art. 7",
denlra OUiroS, da CF/88), a ilnica solução possival.
Para efetivação dessa incorporação serão necessária,
além da lei especifica e autorização referidas, a anuência dos
empregados. individualmente, vez que tal mudança implica em alteração do contrato de trabalhO, o que só é. possfvel atravàs do
consentimento das partas (empregador/empregado).
É mau entendimento.
Boa Vosta-1•de agosto de1997.- Antonio Onelldo Ferreira, OAB-RR n• 155 -Assessor Jurídico do SEEB-RR.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck
O melas.
V. Ex" dispõe de até 20 minutos para o seu
pronunciamento.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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- Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, a crise fiscal que atravessa o País toma-se cada~ vez mais explícita. Num primeiro momento, chamou mais a atenção a situação fiscal da União pelos seus déficits
operacionais constantes, a luta continuada para reduzir os esforços que vêm sendo empreendidos nessa direção e toda a política governamental voltada
para o equilíbrio das contas públicas federais.
Recentemente, tivemos a atenção voltada para o
movimento dos Municípios, que reivindicaram não ter
as suas perdas no âmbito do Fundo de Estabilização
FJSCal. Estão sendo contemplados com a proposta
aprovada ontem na Cãmara dos Deputados e que está
vindo agora para tramitação no Senado Federal.
Mas, sem dúvida alguma, é em relação aos Estados membros da União que a crise fiscal vem chamando mais a atenção nos últimos dias. E isso não
apenas por conta da renegociação da dívida que
vem sendo feita com a União, nem pelos programas
de demissão voluntária que vêm sendo implementados para possibilitar que se ajustem os Estados em
nível de gasto com pessoal, preconizados, inicialmente, pela Carta de 1988 e, depois, regulados através da Lei Camata, em nível de 60%.
Pode até parecer paradoxal, mas, embora a
Constituição Federal de 1988 tenha ampliado a participação dos Estados e Municípios no bolo fiscal da
União, estamos vendo que os Estados e os Municípios - sobretudo os Estados - queixam-se fundamentalmente de condições de insolvência, de situação difícil. É evidente que a dificuldade é geral, mas
ela é mais grave naqueles casos onde não houve
um esforço suficiente para superar as dificuldades.
Sr. Presidente, é nesse contexto que quero
destacar o editorial do jornal O Estado de S.Paulo,
de ontem, sob o título 'A diferença que a austeridade faz•. O artigo publicado pelo próprio jornal, no domingo anterior, refere-se à fonna como o meu Estado, o Estado da Bahia, se antecipou à refonna administrativa e, desde 1991, vem-se adaptando à realidade fiscal. Essa matéria foi publicada no Estadão,
no dia 1O de agosto, e tem por título 'Receita liberal
na terra de ACM'.
Esse cenário era previsível, porque, eu próprio,
há um ano, li um artigo, publicado no dia 22 de julho de
1996, na Gazeta Mercantil, sob o título 'Reforma do
Estado, o exemplo baiano', em que começava dizendo: 'Talvez, devido à crise continuada em que temos
vivido, particulannente em relação ao regime inflacionário e às finanças públicas, o Brasil mai acostumouse a somente ver e destacar as coisas negativas'.
Efetivamente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho manifestado a minha preocupação com
o fato de que o Governo Federal desmontou a má-

quina de assistência técnica de capacitação que tinha para atuar em_ relação aos f::stadqs e _Municípios. E~ flilo é que, sem dúvida, pelas limitações
técnicas das administrações estaduais e municipais
- nesse caso, sobretudo, as municipais -, os administradores não processaram o que era ess.1 nova
realidade de viver e de gerir a Administração Pública
num contexto não inflacionário. Da mesma fonna, o
nosso País ainda não se habituou a adotar um sistema de mérito, a premiar aqueles que desempenham
bem as suas tarefas; continua praticando uma política de apagar incêndio, de corrigir os problemas, na
medida em que eles se agravam.
Nesse artigo, publicado na Gazeta Mercantil,
referi-me à condição de umli Bahia. sem traumas,
que soube colocar-se dentro dos limites constitucionais e legais dos gastos com pessoal, um dos pontos que hoje preocupam toda a comunidade brasileira, sobretudo a partir desses eventos que acabamos
de assistir em relação às polícias militares.
Porém, agora, no Senado, está havendo o processo de renegociação da dívida mobiliária dos diversos Estados da Federação. Já naquele momento,
eu chamava a atenção para o que continuo salientando ainda hoje, sobre a necessidade de uma politica explicita da União em favor da desconcentração
industrial, da desconcentração .económica, para possibilitar que tenhamos um desenvolvimento mais
equilibrado, um desenvolvimento mais equânime em
nosso Pais e evitar esses problemas que estamos
tendo. De um lado, custos exagerados por conseqüência das 'deseconomias' de concentração; de
outro, carências profundas, decorrentes da falta de
capacidade financeira e operacional dos Estados.
O fato é que, não obstante a crise fiscai que aí
está e que todos reconhecem, manifestam-se preocupados com as suas conseqüências, porque ela
mantém os juros altos, porque ela dificulta a elevação das taxas de crescimento da economia nacional,
nem por isso, no Congresso Nacionai, as refonnas administrativa e previdenciária, indispensáveis para a solução desses problemas, têm recebido o apoio entusiástico que deveriam merecer. Ao contrário, têm encontrado resistências e têm sido descaracterizadas.
Felizmente, em relação à refonna dà Previdência, esta Casa pôde, mediante o relatório Beni Veras, não apena~ çq_rrigir distorções que vieram da
Câmara, mas sobretudo aperfeiÇoar o projeto em relação ao que o pró~rio Executivo havÍil originalmente
~ apresentado.
Tenho em tramitação no plenário desta Casa,
em primeira discussão, Proposta de Emenda à

o
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Constituição de minha autoria, que trata de pôr fim à
dadão - o SAC, verdadeiro shopping de serviços
guerra fiscal que se estabelece entre os Estados.
públicos, que possibilita atendimento pronto aos ciEntendo que não pode conviver com a cris-e fiscal--aadãos na medida em que demandam atenção do
dos Estados uma situação de guerra fiscal, ou seja,
Poder Público. Esse serviço serve de referência para
de renúncia ampla de receitas futuras, em troca da
todo o País.
atração de investimentos.
Recentemente a privatização da Coelba desperJá se disse - e vale a pena repetir - que os intou atenção da sociedade e da imprensa nacional devicentivos estaduais ganharam importância estratégido ao ágio obtido em sua venda, devido aos resultados
ca em face da ausência de uma política nacional de
positivos da operação, devido sobretudo às condições
desenvolvimento regional. Continuamos trabalhando
excelentes em que a empresa se encontrava, com lnfirme, ardorosamente no sentido de instituí-la, medica satisfatório de funcionários por clientes, com situação financeira adequada, uma das melhores do setor
diante a apresentação de projetas de-lei tais como
elétrico nacional, e também devido à expectativa de
aquele que modifica o sistema do distribuição dos
recursos do FGTS para saneamento. Aprovamos
crescimento do consumo de energia no Estado, através da atração de novos investimentos.
esse projeto nesta semana, na Comissão de AssunNão é sem razão que, prosseguindo nessa tritos Sociais, em caráter terminativo.
O que se pretende com essa medida? Melhor
lha, prosseguindo nesse caminho, o Governador
alocação, mais justa alocacão desses recursos _
Paulo Souto vai destinar parte dos recursos obtidos
com a privatização da C6el6a -à-constituição de um
que não são a fundo perdidÓ- que se destinam a financiamentos, mas que precisam estar voltados
fundo de Previdência capaz de atender ao gasto
com os inativos do Estado. Desse modo, esse setor
para as áreas carentes desses serviços, ao invés de
está assegurado ~ão ~nas nesse Governo, mas
se tomarem ociosos em áreas que já dispõem, em
boa medida, de um padrão bastante elevado de
nos futuros. Essa e a vtsao que tem marcado os Goatendimento da população nessas áreas.
vemos da Bahia desde 1991: o Governo de Antonio
Carlos Magalhães inicialmente e o Gov~~ Paulo
Nesse contexto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadares, apesar de ser um Estado nordestino, a BaSo~o agora, com ~ m~rca da responsa_tJthdade, da
hia vem efetivamente oferecendo continuadas desenedade, da dedtcaçao, _çlo compromtsso com o
monstrações de que um trabalho persistente, sério,
povo e com o futu:o do no~so E~tado.
criterioso pode fazer com que os Estados encontrem
Por esta razao, a ~~hta está entre ':l que_ p~o caminho adequado. Se no passado habitualmente
ram e ~rese~ ~diÇ08S para _a at~çao de Investias crises dos Estados eram atendidas por socorros
mentos._t~r:n credtbtltdade, transmite a tmagem de um
da União, agora a União encontra-se em dificuldaEstado ~ena, de um Estado sane~~· de um Estado
des e não pode fazê-lc. No caso de Alagoas, por
re~~save~ de um Esta~o consequ~nte: fruto de uma
exemplo, estão sendo feitas antecipações em relaadmtntstraçao que tem_agido nessa dtr~o.
ção a futuras privatizações, para permitir um desafo:- - Espera~os, asstm~ que a B_ahta possa t~~ r~go às finanças. Mas cada Estado tem que cumprir 0
sultados posittv?_s. Para 1sso, c?~ttnua_remos retvtndtseu dever de casa, e nisso a Bahia, sem dúvida aicando ~ma pohttca ela~, ex~hctta, attva de desconcentraçao da econom~a. nactonal. Orgulho-me, Sr.
guma, saiu na frente, a partir de 1991 , ajustando a
sua situação. Por essa razão, tem hoje uma carteira
Prestdente, d~ ter parttctpado d~sse esforço_ do Goda empréstimos externos, do BID e do Banco Munvemo _da Bahta, como Secretáno do Plane1amento
dial, extremamente significativa, 0 que tem possibili~o ~enodo de 1991 a 1994,_do Go_vemo daq~~le que
tado nossa caminhada, a passos largos, em ritmo
e nao ap~nas um dos matares h?e:res pohttc?s. do
acelerado, no sentido de melhorar as condições de
nosso Pats, mas o g~nde admmtst~dor publico,
vida da nossa população e de criar as condiçõ d
que é o Se!lador Antonto Carlos Magalhaes.
DeseJO, ao encerrar essas mtnhas palavras,
.
. .
. .
. es e
mira-estrutura necessanas e tndtspensávets para
pedir que se inclua no meu pronunciamento o texto
que possamos almejar lugar mais destacado em redessas três publicações a que me referi ao longo do
lação ao processo de desenvolvimento. Afinal de
meu discurso.
Era o que tinha -a dizer.
contas, com 12,5 milhões de habitantes, somos o 4º
mais populoso Estado da Federaç_ão.
- Muito obrigado, Sr. Presidente.
A Bahia tem dado exemplos também de ações
no sentido da modernização da Administração Pública, como é o caso de Serviço de Atendimento ao Ci-

_DOC_f.J_M_ENTSJS A (}l)g SE REFERE O
SE_fi!A[J_Q_R_J"(AL.[)!=ÇK_QRNELAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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OESTADO DE S. PAULO
NOTAS E INFORMACÕ'ES

A d,iferença que a aus"teridade faz
R
eportagem publicada. pelo Estado de
domingo revela _9e aue forma a Bahi.a
se antecipou à reforma administrativa
e de.;ruaiHH se vem @aotanao a reahdad~
fiscal. É preciso que se diga que a B&hia ru\O
foi o umco Estado a. faZer uma transição relati\'arnente suave da intlação desenfrearla
- que possibilitave. ganhos financeiros que
não deixavam a administração sem dinheiro
- para a moeda estável - que exige uma
sintonia muito fina entre o que o Estado arrecada e o que gasta. Ceará e Paraíba sê-o
outros Estados que fLZeram programas de
austeridade bem-sucedidos. E não deixa de
ser curioso o !ato de que os três Estados de
melhor desempenho no equillbrio das contaS púbhcas sejam nordestinos. Se valesse o
que os Esta.dos em dificuldades dizem ser o
~en6o oornurn. esses três Estado& estariam
hoJe em liituação de descalabro, pois suas
economias não têm o mesmo tamanho da."
economiM de alguns Estados do Sul e do Sli ~
deste e que vivem hoje da mio para a boca,
pagam mal a seus funcionários e vivem re·
clamando auxílio da União para custear
despesas correntes. A receita usada pela Ba·
hia foi simples. Com a promulgação dá
Con'.itltuiçáo de 1988. que mudou a relação
fiscal entre a União, EstadoiS e municipios,
os Estados foram conternpla.dos
coro ~pe.sses de dinheiro até
então inéditos. Os govemadores
que completaram oa rniUldaeos
em regune de fartura, mebna- ·
aos pela chuva de recursos que
Cãla em seus Estados, gMcaratú

l&SO feito, não cedeu à tentação de gastar o r_ giastica.mente, para eleger um sucessor que

se ~ena. àS-voli:aS cama obrigação impossível
de cumprir de tapar rombOs multimilioná·
rios. Preferiu desenvolver um programa de
austeridade, sem esperar pela reforma administrativa que o governo federal tentaria
promover- atê hoje, sem êxito, encalhada
que está no Congresso. O governador não
misturou politica com administração ~ o
eleitorado soube entender suas razões. ele-.
gendo o candidato que indicou
para sua sucessão.
Este, por sua vez, compreendeu que sua missão- sua abrigaçã.o para com o Estado - era
dar continuidade à política anterior. O secretário da Fazenda,
por exemplo, pa&Sou de um go~·erno a outro, como garantia de
que a politica de austeridade
seria mantida.
O resultado é que a Bahia
tem hoje um dos menores talvez o menor - dispêndio
<.:om o pagamento do funcionalismo, sem
qut> a <:>fictência da admimstração tenha solJ ido com o enxugamento. As despesas do
Estado são pagas em dia e, o que ~ mais importante, sobra dinheiro p~Jrn invest:mentoli.
Dmhetro que aumentarâ conforme forem fei·
tas as privatizaçóe6 das empresas estatais,
~<las .quais a Coe!ba foi uma das primeiras a
o-passar para a in!Oativa privada. Ao promo·
,\·er o en::cugamt-nto da-máquina sem esperar
pelas reformas que caminham lentamente
"no pla:to federal e ao prn-atizar empresas eso que receberam e fiiernm dmtaduai~, a Bahia organizou suas .finanças de
ãas Põr conta do que receb7. modo a_ pocier pagar suas despesas dentro
TiãíK Fi'êquentemente. aumendo orçamento e ainda a realizar os investi-tsrãm o buraco em que já se enmentos necessarics para manter um índice
contravam. como ocorreu com
de crescimento que está tirando o Estado da
São Paulo. Também na Bahia
vala comum do subdesenvol\imento nordeshouve situação semelhante.
Mas quando o hoJe senador Antônio Carlos tino, apro:.:imando-o de parlróes do Sudestt>
Magalhães a.ssunuu o governo do Estado, deAt1ngJu esse estágio porque seus adm ini~
dicou pelo menos os do1s primeiros anos da tra.d.ores souberam perceber que a Umao ná.o
a.d.mi.nistração a pôr as finanças em ordem pode socorrer indefinidamente os Estados
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sem correr o risco de chegar, ela também. à
insolvência. É esse o exemplo que a Bahia ~ com ela o Ceara 1.'

Há Estodos que
não espera1-am a

a Paraíba - dã ao
resto do BIBliil; os

refonna
cdminisfratfva
paro equUibrar
SUCI$ contas

sustentar a si mE's·

Estados devem se
mos. sem depender
da Vnião. Fazê-lo
implica adotar as
medidas aparente-

mente anupáti<.-a.c;
de enxugar o funcionalismo público e de vender empresas estatais. Mas tais medidas. como a experiência tem demonstrado, são antipáticas apena!l para p~quenas parcelas do
tuncionallsmo, que têm seus interesses contrariados. Para a mai.,ria da população. e i!
pa:a ela que a administração deve se \'Oltar.
programas de austeridade são a garantia de
melhores serviços e infra-estrutura, i.c;to é. de
melhores oportunidades de emprego.

Reforma do Estado:

o exemplo baiano
Waldeck Ornelas •

T

uhez devit!o à crise c:onti·

nuuda cm que temo!4 vivido,

pawcularmente em rehu;ilo

ao rcgtmc inn.ncionário c U.x fínan.·
)<ls púb!ícas, o Bruil mul~tcosw
mou·!'iC a ~o mente ver c dc~luçar Dl'l
cotsas negalivu.
Não pm;so lir:~.r' outra concJu,;.ão
do ui urde com que vejo scrern co·
memoradas lUi iniciativa' htrdhtli
qu(. embora ainda não tenham ai·
.;:anç.ado todos os C:itJdo~. d4o inl·
~to à chamadu Reformu do Esu&do,
vt~ando :l.O indtspeA:u1vel cquiiCbrio
d.as conta~ públi~o·au. Toda • i!nfuse
ê posta n<LS: :SituaÇõeS que, premid<lS
pelas circunstâncias, começüm .u
'>er enc:nminhadas, dei:a::u.ndo-~tc de
l.ado quem. com muito esforço. per·

sistlnc111. e dedlcuç!o con~eguiu
prevenlr o pior.
Tenho em vi\11

o cato da Batüa..
.J.,ue. criteriosa e
:Joen.ameme, contra-

nando intcreue,
mc.s com O! olhos
voltados para o
bem-estólr do. populaçlo. vcrn

ru.-

.tendo o seu aju~tc desde 199 t.
quando teve ttt(cto um amplo tra·
baiho de recupcraçlo financeira,
.J.dmmistrativa e moral do estado.
Os resultDdos: dessa polhicu, em·
preendida pelo entio gootcrnador

Anton1o Carlos MABalhAcll, jl silO
vtsjveis a olho nu e e:ulo tendo des·
dob•.tmemos no atual período JOVcr·
namcnt.al, mun:<ldo pela continui~
de pol(lica c admin1strlltiva.
Sem trat.amQS. a Bahio. soube eiolo-car·sc dentro d~ limites con.stituciona•s ~ l~gais du!>. ~a:-.tu., com pcsliioal.
h!>.o dc:-poi!!o 04! rccngt:nhariOJ fçita ..:m
l 991, quando !"oram t.:.\tinta.\ ~eis~
crcu•ria:.. de:: E:r.uu.Jo. lri!ZC:: entidade~
desccntr.alituclus (t:rnpn.:l\us• .lutar·
quiu..-~;, runduçõcs) c 1.500 cltcliu..'l in·
termediúria-. no .tpan:lho u.dminilltnl·
tivo, compltctando-,.c a mút~uina c

elevando licu nlvel de eficiência c
produtividudc.
O B~tncb got.a de perfeita saúde
financeira, pois foi iotcirnmcnlc recupcllldo t: não rc~;.-orrc ao rcdC!te:On·
10. porque o E:.itado nJo ~ucu no vermelho nem lbe toma cmpréll.limos.
Ooo;~ 1 firme c decidido coman·
da polflico. nennum novo município
rui crilldo nu Bn.hin, embora :.;emente u di:~po!iÇóc~ tran~itóriu d•
Constituiçao EstHdual previssem

m.ni.s de cinco dc:te·
nas deles. Outra
de- propos~
encontrnva·se em
rramttaçilo.
O ·programa Cor~
redore.s de Tnuupqr·
telll. rinanç1ado pelo

cellf~nD

BID. quceslim.Hva l,2SOquilôme·
troe de rodoviA:-; p.a ... imenradu, fará

cerca de 2 miJ quiJOmctro.~t, em face
da reduç:lo de preço~ con:icguida nns
licitayõcs. depoi!' du DfHJ.Iaçilo de
concor~I\Cia.s em que se idcnrificou
..:ombinnçilo entre os licicnnte:~.
Na área da educnçlo. a n:.dc esULdual roi rec::uperuúa c ampli•d•. pos.
:.;ibiliuando a clcvuçllio da matrfcula
de 1.042 milbllo de Q{Unos em 1990
pan. I.Bl.S milhilo cm 1994, com um
ôle~.\Cimo de 773 ml1 no't:.t.~ mptrfcula!l. lngreun cm u.ma nova etapa u
melhoria quulitu~iva

doen.,íno.

A. recupcruçi!o do
Pelourinho, dmbolo
do nosso passado colonial t putrimõnio da
humunído.dc. tombado pelo Une:1co, foi
reali:!ad,.a e_..c:lu:-.ivamcnte com recursos
próprios. Do mc~mu
modo, a implantação
dos parques rnetropolitaanos de Abaetl: e

Pitunçu.

Sem alardca, 11. Ba·
.
hia promoveu a concesdo do siltc.
ma ..(erryboat~. que opera a trn.ves.
sla di. Bafa de ToduJ os Sunros, incotportndo cmbarcaçiSes.litc::tll(·
mente ariund11s do Primeiro Mundo. A mina de ouro de Maria Prc·
ta. no município de Su.ntalu:.::. mil is
uma 4reLdc 36 mil hectares para
pesquisa. foi ganna cm coQcorr~n·
c ia por uma cmpre:>a canadcMe c
uma outl'lláren c~lá sendo licitada.
A. venda da companhia de elctrici·
dade. jl. auk)rizndn, encontru·!C em
and•mento.
. .
Estão sendo ímp!untado• a p~..
gru.ma de Saneamento Ambiental dt
Salvador c Entorno du Sara de To..
doa 0 ~ Santoll, c:om financiamento
dO 8i0, que V8Í beneficiar tfirCia..
mcnrc a mais de 1.7 milt11o de pes~
sou. c o Progrumu de Modcmi7.açlo
do Sctor de Sancamenro. no qual 1
pu.rticipuçllo financiada d• fmbua
foi elevndu, pelo Banco Mundial,
de US$ 99.3 milh4c~ para US$
123.:S milhões, em face do nhcl de
eficianciu. ÚON. :.crvtçolt
e do 1eu cJ~~~mpcnho
econõmico-fimmcciro.
bencticiando nlllÍl' f.S
milhão de buiunol.
O Si)litcmu de At..:n·
dirn.cnto uu Cidóidãu
(SAC). volladtJ par11 a
methoriu da qualidade
do •crvlçn público.
redne todo um t:On•

mais de um terço de todo u PoUgu·
no daa Secu- e envolve mais de 6
milhlie1 de tw.bít.antes,
Do ppnto de vi~ta financeiro. u
estado manc6m cm diu todo~ o•
~eua compromissos. nilo tc:m drvida
em Antcclp11çOcs de Receita On;u-

ment,ria -os rccém·famo:ua:t ARO
-c desllna cerça de 1!5'11 da xuu rcc::ei~ própria pura invcnlmcmus. o
que equivaleu. em f99S. num mon·
tante deUS$ 365 milhõc:•. Acn:.llci·
do1 dos reeu.nos c~ ternos, UI' ln·
vestimeiUol totalí:z:araln USS 457
milhOes. no ano plldado.
De conformidade cum • Uri!.!nla·
çllo vigente. tem 1 Buhia recunidu b!li
"''hciu.lntcmacionaiJ de cnhlirn.
mantendo hoje uma cnrtciru de USS
{.2 bi!h!lo, Cl\1~ n,:~dBOI t.:'(JIItfUI:J.•
dua c= cm lk."JOCl.açik~Con.Oiol:i...:ln~. no
entanto. de: que.:~·· um n~<Jeklu de
ulcanc~; 1hniuu!o pdQ uuitauhu Wil
economia~~~; csladua!C, inlpondo-,.c.
no cuu do Nordc);l!. que u. Unido
voltcau:uumirn:l'lpKlJI.IIbilld:ukM:dirctu nos invcstimutto• de~dnt~do~t

a infra-estrutura. r-~clalnt~nt.: ns
de ~neamcnto, irri?~Jlo. ·ran:tpor.
tCJ c eneraú&. ·
.·
Padece, eontudoa Bahiu dos. n:-•
nci.OII diUI din~'Ulô.dcl dq Unido c
de polítí,as fc!Xra.~ puUL.'"O con:ti~tcntt.::• c obj~-tlvu.~~l•suu prdpria
loeatilac;llo 1eoa:ntiC_a. ve-10e ;uruve'llada por~vià 'ipicamentc- fc-dcnab. que inu;ri:ia:llll Q,~urrc uu Sul
do PllCs. ou da ~piJt f~rnl cunl u
junto~"? ~lv.id•~~:L·--·--~º--n.1'ª-lc •. _ql.IC~er.ol]J~Q\~111 pn:Ofi'CiUb. sub~tiluindo
eáriu condiç&l.&:
de:tcnu de rcpurti·
trire1u. torno~Oo
çõc!$ pública~ pur um
qu~~SÇ impoufvêl a
verdadeiro 10.hopping
drcuUu;ilu de benr;
de scrví-ços.
c pcJsollj, O:s ~·rCom o .. Scrt!<J Forte'", o suvcr·
tos, dcMlparel~.â·
nudor Puuto Soulo executa u.mplo c
c.Jux. t.orno-:n.7~e
diversificado progrumu de iufra·
wmbc!m subut•lii.a- ..,.
.
eJiruiUna vlstmdo l :1egurunçu h C·
Uus •. A ~ldro.Jil.dl•S-4~ Frarici"4..'o.
drica no vostQ Semi-Arido, que
que Já dtspOC d.a c,u:Ju.~'preclxa. de
abrange 60% do território bui.tnunpcnll!t RS IQ:milllc\) puru poder
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tnuuporou t rnllhlh~•;Jón<l..t.. por
uno -é o projetO de r.ais baixo I.'U.\!o c

d:lll, Ct)ntas m.1 du t'ar

uwil clcvuWI. UlU ú.n:como nu ..:tor
di.: tnU\.'ipocta:l $.q IC.\)'Q ~
Os i.nvcJ~ít..E'' ~- (ctlcro~.ill

inath:quadll.

pr~ insufü..·icl\1~.

'

.

T~m si~tu motis f4Ci

ent irria;açllo Q
·cmnra·
purtidas a fln
nilu slltl
uplicadu. nem nD\'oç ~~jeto~ Clllo~h•
~ndo det"anido&. I' ~"'~"''l't:.t.nca

dus griim. du 0..::-.tc (
na~.·mnaO llU Ua hortj1

M;s é JiiObrecudoà.c
na que liC rcslicnt~Ji•
um11 poHtil.-u c:tplr~tta
fa-.;or da dc.~um:cQÍr;
c da cOm:'f:lD dos cfj~·

~

ncba .

1:ionuis. Nr..'llosc ,.~nua(
blit:~ '-'qUilibr.nla~. il.'
h:. din:tri.:es l."laras c

c:oih

ru" fu..:cr turismo1n
que ckllfrutur a EJatih
de c:nlnldu pafa o No
dn lnfru-cstroturJh:
..:unta.
(fi·,

suu..o; utívidadcs ent ~. ·
O crédilo pantiiJP.-tu.:iumcmu
ri~;acla nu~ \'Oik's d_? ~

Agosto 1997
Paílô "'' n:pr~!l.cnta itCic
da ~o-conon•ia nurd&in
Louvo. p1.1hi. u!i'Qu('
t:.aanhtho do san.:aír\a:na
lavo.: financeiro. '1!1.t~~;
aprtndcrmo... a \'O.fÔri:t
u~ bom; c:ot"'"''lllmf.

1101(1\f:

• U11tpjl'

d•
mo.'
~o

d!l'
~

"P

s•

rendo c n:dulindu
em lCe traiandu de:
sexta maior tcon

.... ._

, • Senaaor IPFl·BA),

r~

~.CI6rlela•T~~e

FINANÇAS PÚBLICAS

RECEITA LIBERAL
NA TERRA DE ACM
f>mpt'IIIIClda ••m

f!l<:.t1((/CI.1·

a "uiquilw púl>lica e
m.odenarzcu··se, Bahia
"blém b,ms rf'su ltctdos

a !·;letrubn\.'i, que permitiu o
m•amt~nto rinan·
'dru da l'ltiiii'I':O.a,

HELIO GAMA NETO

S

.\1.\1\.ltOU

·• () prut•t•sso

de· JHh>tlJidÇao lia ( 'um{Hl·
nl.aa de• t:lr-lr"ll'lthult• do l·:s·
latiu da H.thta (Cot.'lha), vt•ndida
ha úua~ ""t'manas pa1a o )!rupo
t'"'llallhnl llwn..lrula pu r H'S 1,'(;]
h1lltau, ri'J"'IUI

1::-.tadu

\t'lll

ol

IÚrt\11\J:I

adotaudu

IJl!l'

O

)L;l at~ulll

t•·•upu, tom n• ... ultatlt~:-. pnnnts·
"III •·~. A ll't't•Ha. \'l">ta <."o ln stmpa.·
tm por j!u .. t•rnadort•:, dt· E-.t:.ulu.'>
t'llt l'r ,..,,. lilt:tll<.'e'll a, I· uma 11111 i li·
1 :t l't•ntratla t•m dtu:-. puuto'l,
l·:m prnn('tro lnl.!ar, o J.:nl.t•rno

lmmuu antt•npuu·sc• ;i rdurma

admuu!>lratava c.h.•Mlc.• HWI, ain·
ú;a no govern() dc AlllOnio Cario~
Magalhúc~. c1uandu clt·c.·iUh, <'n·

1111Lú4u111a a<.Juuw:-.trat1va
tlu Eslnlio, :»ancar as t•untas pt'l·
lllit::as l' inccnllvnr o" investi
nwntos privado<>. Em :'W~undo,
xu~-tar

us. baiano.!' tCm aprovt:>1tado au

máx.imu as oporLunítladcs ~a·
rantidas pelo }.:Ovc-rnu h.•Ul"ral
~-traçu~ a nnça pulítku do PFL dl:
,\('M.
A l'nmp:tul\ln til• th'>tnlHtu,;âu
dt• t•nC'r~!a immnu lui <'tlid:ultJ~a·

lnt'lllt'" p!rpanlda para ..,,.r )lri\'a·
tttada. O l~rf's!Llt.·nt(' rJa t·mpn•-.a,
,\tulrL• Tt·Lxt•Lra. ntnla que• hoi
;qHoxunarJamt·ntc quatn• a1H1.., :1
i \•P\ba p<I~!'.OU a tlt'M'!I\tJI\~'1' ~O·
1'1.-.IH.,'ado<; pro~ram:as d~· qttahda·

dt• Uma poliw;a que

tt•nsic.lade a partir de julho do
;uw p01ssado. Naqut•l<' mi·~. foi
lirmadu u <:onll'úlu cnüt• tf Ban·
('u N:.aciunal dG Lks<'uvulvimcnto
Et·tmflmico <' St•cial tHNDE.S) c

~anhou

ln·

~a

lmpul~ionando

sua l't'l'!drulurn·
t_-;'IU.

A decisão de
l.t•nder {3r.,fi4'f, da:;
nçil<.•s ordinárlall

Scgunch> T'mrinho, que Hl'UJIIt
cargo dt.•sdc us tempo~ de AC:M,
o Pl-1.. herdou do ex-governaclur

(l

Nilo Coelho, em 1991, uma silua·
ção financeira Lâo caôtit:a que

não era possívél saber o quanto
ex:atamC'ntc n l::stado devia. "'O

ao refinanciamento, o govE-rno
estadual compl'ometeu.se em
transferir para o governo f(.>deral
HÇÕ(~ do nancu do E:;uuto da Bahia (Haneb), dandu início ah
proc:cssu dt! privnlizatào da instít.uiçliu.
O halanço das cunl.as do Tesouru haiann, de 19U2 a lU!lli,
mostra como o gu..-erno da B..1.hia
C"tmsc~tliu ~u:-;tar a mat.cmát ic1t
nnanc(•ira de uma forma a J.!a·

rantir investllnE"nlos prúprios
sempre acima dos H$ 400 mi·
lhües. Este ano, a projeçào de investimeutos públicos feita pelos
técni<.'O::i da Fazrnda cstnd1ml é
mnicu-: H.'S 7&0 milhc'JC:t. Jil o ltlllll
dos inv(.ostimcnlos ut(• u lim du
:mo deve l>ater cm 1~ 1, l Uilhàu.
Segundo o govcrnadur, (.'om os
pa~amcntns

govC'mo n.:iu (IH~ava F'(ii'S nt•m
INSS"', rct.:lama. ·r~~~ri11lu» alinua
que sua cttuipc passem duis a nus

meio d(.•dicando-st:' a pfJr cm
dia os pagamentos t:' as ubriga·
çc'IE"s do TE"souro.
Com as contas atualizadas E"
prot('J.!Ida prla thsposlçãu do go.
n•rno t·~tatlual dt• continuar a

Uuhla tms.•oou a rc·
cupcrar a •crcdi·

L'

(Jromovcr a rcform:t du E.slado, a
Fazenda da Ballia t'ntruu c:om o

p(> dlrC'ito na t·conomüJ ('Stabili·
7.adil. tio l'lauo H'..•:.tL "'Nós

soub(~-=

mus l'a:wr a t ransi<;iln da época
inllnc:ittnâria para o periucJo dt•
l'Slabilidade~. l't)ntcnwra o ~n·
\t•rn:ulor Paulo Souto.
<J~ batUIIO!i t(•m hujt~ uma divi•
da públi<'a renegociada de K$ 4,H
bilhiiC"s. 1\ct:enh•meme, garanti·
n.1m a rola~cm, por ;30 auu~. (!()
dCUito moluliáno (n~rca d(• H$

7UO milhúcs). Em cuntrapart!dí!.

t•tn

diu u r.tovcrnu da

bllidadc'", o que

tem garantido
contratos de fi.
nanciamrntos nasa etapa. de seu govento scrd. im·
pulsiormda. por R.'$ 1,73 bilhão
arrcra•lados l~<HTl a vt'ndu da
Cuclba e cum o~ recurso.<~ que
-vieram de nuvns

e

dt:>sf!~tallzaçóes

"Niiu v-•.unus usar
nenhum c:matavn dc•sSt~ dinheiro
para tmga1· dt•spl•sa"' ,.,,l'rt'llt.(•s
ou cJivitla.'l", prnmcLC'.
Ma." ant'·~ d<" l!astar l• prcdsu
a1·recadar. "A..'isim <iUl' t•ntrei no
~overno uôs Iizenws a ..·oncessã.u
do sislt>ma de travessia d ilha de
ltaparica", lembra Souto. Por
<.:oncessliu, o t->eMçn que era feito
cum:~,·~sõe.-t.

anteM pl•la Cmupanhin de NUV('·
gaç:lo Balnuu. pu:;suu para a
Cons(aciu Marit.imo da Uahia
(Comab). •Estamo~ ccnnumi·

H.,

zundu ct~n·n dr
20 milht',t•t" a:o
ler.rar esgotu saniLãrio c água pa·
ra as rcgiOc:-o mais sofridas do Es·

tatlo. "Pur isso, o processo de
modernização e preparação d~s·
sa empresa, que jã está em pl-:no
andamento, é mais demorado",
explica Souto. Mesmo assim E"le
di7.quc'l»rrtcnclrct)tn('Çnr no ini·
cio du prúximu nno m1 m;tudos
de modelo... pam a priva.lizaçãn
da Embo.sa.·
O gov:-rno baiano também
quer melhorar o programa d1.•
concessão de- wdovias. "'A pri·
meira meta. é a ampliação da E;s.
lradn du Cot·u, tllU' sai dt• Sa.IVil·

dor, pa~sa vcln Pnlia elo 1-"ortc t.'
vai até n frnntt.•in\ t•om S('r~IJH.~·.
conta Souto.
Vontade política- .\li'·m
govcrnn já

dis~t), o

u~sinou

o protot·ulo
que garante a privatizaçãtl do
ha.nco estadual, o Ban<•b, t' a

transrom1açào do Uanco dt.• Dl'·
scnvolvimcnto do Estado da Ba·
hin (Dcsenban<:n) cm agência dc
desenvolvimento. ·o que cstâ
acontecendo na Bahia há algum
tempo é reflexu da vontade- poli·
tica de mantel' o Estado vtvt'ntlo
com seus próprios n>çun;os·. ~a
rante o governador.
.. A Consütuiç;\n th.• I 98H jâ t'a
voreceu EstacJos '-' !11UIIU:ipHI:-.·.
h..•mbnt. "'l•: o

J.!UWl'nll f~'(l<!ral

h.i

tempo não ctJnta eom
uma situaç:'lo liscal conrortâ-.·l'l
pnnt dislrihnir mni:-> dmht•Jru."
al~um

'
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Para o dinheiro arrecadado
t·om a venda da Cc~Piha, o ~OVE'r·
nador baiuno tntç_·ou um planu
de inve-stimentos na mesma H·
nha cautelosa que vem marcan-

do os governos c>staduais do PF1..
baiano ... Nossa idéia é utilizar
uma parlt" dus rct·~•rl-io:t, li<' I"'S
300 milhú(.'~ a H$ •IUU milht"IC:-1,
para criar um fumlo de previdi!n-

cia•, diz. Gradativamcnte, aposcmtados c lnatiV<IS d1~ E~ lado st•·
rinn•lran:ift•l'itloH dc1Tt•~nan1 lla·
ra esse fundo de pt-ns;'w, ~F'ar!.!i
até um sacriticio muiur ~P a it.U•ia

funcionar", garante. Os recursos
com futuras privatizações e a
venda de imclveis e terrrmos tambêm podem ser destinados para
f'<:<:P

rnnrin

.. Os rt'i'Ursus lõ1111ht'•lu po-.~ihi·
fitaram um rclonm qm~ l{anmtiu
ill\t.-sLirnentc•s 11a mmh·•·ni7.<ll,.'~i.c•
dll cmpn~sa l'tn t.~rmos Ül!

autumuç;io, si::;h ma cl(' ínformátka,
r<.·nuvaçf•o da frota t.IC" vl'inllw-; f"
uwllwramento do sistt•ma ~H·~tri
('CI-, C'.'<IJlka Tcix<'ira. "Fiz:••mtls
ahula um ~rande esfor('n para
C'nxugar noss:L t•slrutura m·~ani
·t.adonnl.• Em novembro dt•
HUI5, a Coclba possuía 705 or~
~;Jn"" t•spnlhailns pcln •:apitai ,.
pcolu interior. Jlujc•, s;'m 1·11i.
J·:ssa

p(llilk:~

austera dc•u n

l.om na rnaiur parlt• tl:1s :u,;ú(•s
:ulmillisl.lal.iva."\ cl•1 ~11\IC'rltiJimi:l·
nn, na ~t·stãu do t'X·J.,!n\'cru:ulttr
Anlf111iu <:nrlos f' 11:1 do atual,
l';utlo Snutu. -A Balda iniduu
um proc.·••ssu til" •\ittslc quandu
nán ~c ruhtvi.l ('11\ prol!ramas clt•

rl'{nrmas fls<·al e do E:-;ladu",
1 antt• Souto.
Segundo o

~ovcnmdur,

~a·

lol{o

no primeiro ano dt• mandato ele

/\CM o núm<.'ro dt' ~t·t·r<'touia~ de
!·!!ilaciu caiu ele 21 para 1:1. ·A
partir d;ú, acabamos com uma
si•ne de cmpn.!sn~. antal'quias c
thuchu;õC"S pma começar a. apJi.
l'ar a Lri Caruala~, e:lq;lka. Dt'S·
dt• Hl9l, o go..·rrno l.míann nmn·
lt•m m; g:tslo~ <:utu JWSsmll ahai-

:'\.U du ltnrcenlual d<! tiO'.Y. da rct.'l'ita cmrcntr.- liquida, cslitmla..
da l'C'Ja lt•i. -rivcnws tanJh(•rn
mui ln f'Uid:uJu c:om os \l{•ndmc.·n·
tns d<1s servidores", ressalta Snu.
tn. •Não há 110 r: ...t:uhl pmhlf'IIHl
clt• SUJwrsal:irit•s.M

Uisciplina- O .....:•rrdário th•

1-'i\·

guvl'rnu Uuianu, l~tdu).
phu Tourinho, garante que a s::uidr das contas est.ólduaí::i é resul·
lado de disciplina operacional e
du <.:ontiuulsmc>. "Com <"S!-'a.s palavn\S mágica."l nõs administra·

1.1:ncla <.lo

b;i.
,... it'a:-~: JH. ·:-.~ual, c.Jhlilla públit·a,
nt~t<-io da mo'u,uina r in\'r!"li-

1\lCtS ôiS IIUS.<õõL'i C(tlilti'O ('CH\l3S

11\t'JIIUH.,"

Au t•ombat 1'r u
~i)!anlismu da
t'ul'iha, a tlin!t,;itu
da\'lllpn~a ('sharrou nos inlcre$sc-.

políticos que c.'>istcm em tornu 1lc
hun f1alt(• das estatais. Foi aí que
entrou a mão de ACM c o Lrahalho do governador Paulo Souto,
tiUE' SPl!UC à risca a <"artilha do
pn.•sidentc do Senac.Ju. ~o ~ovt·r·
no tem o mérito de derendcr a
filo:-~ona da bu:-~ea da eficiencia.
de urnn estiíitura enxut.a d~ Estmlu t~ d\! lt~r valori7.adu a prn·
rmsla tí•t•nka de~ ret•struturac,;;'ln
da Cm:lba·, defende André Tt•i·
xcira, pn•sidl'ntc• da ("mnp:mhia
d•.• t.>n(•rgia.
Eh! admite que a iledslfU -óC -enxugar a Coellta contrariou al·
g,uns intcn•SSl'S politicas. "Alé-m
da vontade- do governo foram im·
purtantcs as liderança..:; do scnn·
dor Antônio Carlus Magathã.c•,c; c•
du ~o:o\lcrnndur Suulu·, explica.
Qu:didade - Além dn prumm•C'r
a mudança adminisll'nt iva da
t>mprc~a e driblar u.•' l siluut.,·út·s
pulilic·as, n WIVt•rnn eh• Esladn 1•
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cisco (Chcsí), Uo sistema l::letro·
hrá~. qu1• ['ortu•t'C' a <'m·r~ia na
l~ahia.

O último dt•la·
lhe decisivo no su. t·e.sso da venda da
('cH•Iha lamhi!m
V<•iu (JO ~U\'C~I'Illt

fc·dc•r-al, qur num·
I<'V(' i\ 11Ut~('J11 1.:1·

rir,ia·ila otluul ru,r
11111 dt>tc•nnlnndo
Jll'I'Íntlu --·nu <·a·
su 1la C:rK•Iha, S«·is
anus - para a
l'lllP~t'$a que ('OJn~
prar uma estatal
energética "Trata·
se de um item fun
c.Jamcntal para as
4

privatizações: sem
f!!e não teria havi~
do vt•nda", gamnte Teixeira. A

r.uelbn compra
t!nt'~ia

da Ches-r a
mna t nrifa média

a clin~çllo da <•mpl't!S<I Lralmlha·
mm o tempo todu olham.lu para

Águas<' Ham•am{•nlu ( F.mh;Lo.;a).
"fo: i.• juswmu•nt<•ua iln•a qm• ('ssa
t•mpn·~•l ut uu que~ H l·:~t.oulu n•m
fa7A•ndu ~>~·tt~ prindpais invt-slilll('tlltm•,l4•nthra li ~tiVI'I'Il:Uhlr. ()
pru~nuna lh1hia A:r.ul, pur I'X<'III·

pio, qm~ JU't'Vê o :mncanwntn ambiental da Uaia de Todos os San-

lu:-t:, t•m ~alvadur, t•stá cnnsumintln tJS.'l HOII miJhócs.
A l•:mhu!ill i• 1mra n J.!UVI!rno
hu.ianu Ulll ill:-~l.nJntc.•ntt• lllt(Hir·
tantc ('ln inV<':->timrmtos. 1le c.·aril.lt•r !-awi:1l, priswipalnwntt• tuu·a

Emergentes- Outra idéia tio governador é criar um fundo pata
financiamento para o que e!l·
chama de empresas emergentes
~são empres."'ts tle hoa hase tec·

n!}lilgica c de capacidade dt: ~t$·
tão, mas com neccssidactr de li
nanciamcnto", explica.
Na árf"a dn\-1. inv<.•!'õtimC'n111~ 0
gnvt•rnu haiann t rahalha
dmL'f. vias. A primc•ira 1-, 11111 pl'll·

(:t:w

n.-; 32,RO 11 nw·

~ntlltl\(II.'IIUtc!(•I'Ui'l:it~·;itJ l!<lltllnt·

"Mudnmu:i <t c·ult.u·a
fu?.c:ndu t'tJIII
true as pessoas se ajustas~cm à
me-ntalidade de uma companhia
prtvnda,em termos <.la qualidade
c dos serviços prestado:-.·, diz o
president(.' da companhia. Ao
contrário do que ocorre- com
muitas estatais que pns...,.am para
a iniciativa privada, a Cuelba foi
transferida pruLkanwntco sem
passivo trabalhista.
Mesmo assim o preço pago pcla espanhola lberdrolu, um á~lu
de 77~~;. foi de tirar o ffil<"go. "Hurprcl'ndcu, acrcditúvaJnos ('!lll'C
30'.t u 50'\: de â~io, no mâximo",
afirma Teix:elra . O preço mínimo
da distribuidora !laia na dt• l'tlt"r·
~ia <.•I(•Lric.:a huviu sido lix:ulr1 f'lll
H.4j; 975,8 milhõc:-..
Para ns anuli,.;tao.; d<" mt~I'C'ado,
u ~uct•sso da venda lambi·rn t•slâ
diretaml•ntt~ associado ltl) i•uJi1:t~
de c•n•'it:inwnlu tio Sl!lor dt• t•ut•r
~ia da Hahia, clc.• r,·~. a li't; an ôlllll.
-como o mercado dt• enngia r•stã vinculado à economia loc.:aJ, à
indústria, ao comércio c à capa·
cidade de consumo da~ pessoa.'!,
abriu-se uma perspectiva de
ml"rcado ninda mais atrativa~.
:t\.ulia u prc:-;idcnlt• da Cm•lha

guwnt L/hura c
vt~nrtc pnr uma
ani'Ciia 1lc• H$ H!l,UO n uu~~aWUL·
1
1 hora. I hn ~~:1111111 rtur nu•g!lwal·
t/llura t•tu lun1u flt•H$ tiO, duran·
ti' sds anos.
O ).!tl\'t•madur da Hall ia, Pilnlo
Xot1t11, di..: t!lll' u J,!uvt•rnu \'SlU·
tht:tl r·•nupriu •·um a r1rinwirn
t•t:llrH da rdotnm 1lu 1-:sl:ulu t• .i:i.

t>Stn1tura do EsLmlu. ·Queremos
rcduz:ir os custos, tanto de insta·
laçào como na operação das cm.
prcsa.CJ que v<'m r•oun (t Est11do"
tliz &:1uto.
'
Pa.l'a aproveitar a iniciativa do
govt•rno federa), que• cstã. fazt'n·
do a hic.Jmvia c.Ju Siw FranC"iS(.'O o
governo t.Ja. Bahia poder:\ inv~s
Lir no Porto de .Juazeiro. Os bam.
Unl'õ tambóm Jlr<•lt'l\<h•m atra1r

O ccuãrio criado a partir <.la
pc,lit.ic•a dt·~C'.'"lilli'l'.anl<• tltl ~tiVt'l'·
nn f'<'rn:uulu ll<'nriqur- Canlu.,u
t•urnph•La o l)('ffil du ru·u•·c•...:so eh•
Jll'ivat iz-açáo llu Cm·lba. g u J.tO·
w•rnn haianu suuht• mnst r.ar uu"
invt•sticlurPs as J.{uruntias 11tu•
prumet1• o pr<J~mma d!~ pri\.'ali·
7.:«,'iN"s. -I\ llwrdrnla t·olu<·a u pí•
liUltll•rt'lldU hr:L'iih•irn l:OIIl l'IIHI
ntC'.'> (ll~t"S(ll~t·Li\I<L'i df• ili\I(.'Slilllt'll
tos, em distribuíção c até cm J.tC·
ração de cnergía"', diz Tcixeira. A
emprega espanhola. pode st•r
uma candidata na futura
di:-oputn pdn cuntrnlc ela Cc•mpa·
11hla llidn•Ji•ta·it·u tlu Sáo Fmn·

panhiu. "}; uma
empresa p<.'tJUCna,

mt~rc;uln.

<hmtru da

mnpn~sa,

de

t•uh·•·ul>t 11111 nuvn tlt•saliu ... I•'i..:t~
mu~

us

IH'flt'f.'SstiS d<'

ajuste fi:-~cul

c estanu.s n<.1 JH'U('CSSO de moderníznç~ir) rln st•tur púhlico", afir·
ma.. ..S:iu os pn)grumas tle t·un·
c:t•ss;iu t• priv:lli?.:l\,"iÍU (h~ c•mpr<'·
s<.ts c• us pmjt•lus dt• ll1t'lhuria tia
tJUõllithulc <h1 S('rviÇf) pUblico,"
O }.!11\II'!'IHUiur }.!aranlt• fJIU' t•s·
ano", tii·.t n ~n"'conmdur. Os equi·
panu•ntos da c•statn.l fumm ulu·
gad()S (~ n mmpanhia l('m hoje
ílpcnus CC'm runcionárh>s.

"1'u(las :cs t•mrn·<•sa~ a s<·r pri·
\li\1 i.,..;ulas. \lito pa ....•mr pt·lu lllt'S·
iiUI f>ltii'I'SSit <la (Au•Jita, I' n pt·Ú·
xíma lo a Bahi:t~:'ts, t•mpn·~t dt•
rlisiJ'ihui1;:an dt• ~~·ls Jlõlnl indllsII'Íõt!oe", alilma Snulu. (J prm:essu
tlf~ llth•al.i:t.at:úu t•sl:'t rm fast• dt•
c·cuu a·at ar :'tu d1•

uma <·onsullnl'ia
que vai falC"r a
uvalia<,'ilo da cum·

mas lcm boas
pcrspc<·Liva.s de
mercado", ti iz o

govcrnadur, que
aposta na tl<'sre~ulam<'ntncào dn

sclor de pt:Lrúl<!n. "Com iS.'KI, as
ernpre:'liíl.S privadas vão poder
promovt•r llt'~luisa.'i, o qur- ))<Ide~
rá aurnt•nt.:u· ;1 pruduç;\u". rudn·
dna<'l~.

l)ut.nll'tfltl(lanhia qut~ n ~ovt•r·

uu t:nluC'Ittl na linha dc•ll1•st .ta li·
• zaçúu ú a l•:mpn•sa Hõli:ma de•

1nnis invt~sl.inn-nl.ns e111 lllli ....,tltcl

··um tios grand<.'!-' Cílút•s tlo 1-:statlu'
"Alí•m thL'õ <•si r·adas, vamus fa.:t-r
um

ac~l'fl(IUI'ttt

IHI

('hapada lha

mantlna, na n"J.tiàu t·t•nt ntl, l' uru
nul.ru nn :\rt•a <lo anunidpin dr·
Vah·n~·a, 11r1 litu
ral", couta o gu.
\'C'mador baiano
O govt.•rnadur
promete i1wcst 1r
pesado C'm e-ciul'a·
ção de segundo
~rau. A moth·lo
baiano ê a e:-;cob
('Stadual Thalcs
lle Azevedo. O t'tl·
lêgio tem Iaboratúrios cicnt.ífic<tS, sala de ..-ide-o.
computadores, quadra csporu·
va, nulas tlc <lnnça, c:II)HCiról c dl'.
línguas estrangeira~. O g:m·f'rna ·
c.Jur promete inv<.•stir t~m pdn
mrnns mnís rlt•~o C'St'olas como ~·~

Para

tt

saíldt•, n guvt•nw ha1a

nu pretende valurizar u pm~ra
ma dt• muni<.'ipalizn~;ãu, im·cnt•·
va.ndu consór(.'ios tlc municípiu ...
nu <"onslrnç:'tu d(• hospitais r4•
J!iuuais. l':u11• tio dinhPiro Jt>,_.an
t.atl11 com a pri ... atiz:tt·úo da Cod
Ua também vai pura a M'~uran~·a
cqulpanh.'nt•J~
Prtlll'ill:liiJl('lll<.' dt• ~·t•·
municac;i~o-, garantt• Souto, qtH'

"Vamos garantLr
IIUidC"I'tlO!'>,

pl'unwl.t• "'c'lll'llnh:1r" tud:1~ os ln
vc:sl.illll'lllus l'c-ltos l'om os ll't'ur
so:-o n~sullantt·s da. \'t'tula ela curn
flilllhi:t. dt• l'lll'I).:IH.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -Os Srs.
Senadores Jonas Pinheiro e Lucídio Portella enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. ex-s serão atendidos.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT) - Sr. Pre·
sidente, Srl's e Srs. Senadores, hoje, ocupamos a tribuna desta Casa para registrar a passagem de duas
datas altamente significativas para todos os brasileiros: O Dia do Colono, em 25 de julho e o Dia do
Agricultor, em 28 de julho.
Sr. Presidente, nos tempos atuais, com o crescente processo de industrialização e de urbanização,
somos levados a desconsiderar a importância da agri·
cultura e a esquecer que ela está, fundamentalmente,
na base da nossa vida e da nossa sociedade.
Somos levados também a esquecer que a agricultura assegura, não somente a nossa alimentação,
mas as matérias primas para a maioria dos produtos
do nosso consumo.
•
Injustamente, esquecemos que a agricultura é
no Brasil, uma importante fonte geradora de emprego e renda, não somente no campo, mas também no
meio urbano e que dela depende boa parte da industria e do comércio.
Assim, Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores,
é muito provável que estas datas tenham passadas
despercebidas da maioria da população brasileira. Isto
porque, lamentavelmente, a grande parcela da população deixou de valorizar a agricultura e os milhares de
homens, mulheres e jovens, que tiram da terra, direta
ou indiretamente, a sua fonte de sustento.
Pessoalmente, como parlamentar comprometido com agricultura e com os colonos e agricultores
brasileiros, não poderíamos deixar de ocupar a Tri·
buna do Senado Federal para prestar a nossa homenagem àqueles que, no campo, são responsáveis
pela nossa manutenção.
Sr. Presidente, ao longo de nossa vida profissional, como técnico agrícola, como médico·veterinário, como extensionista rural e como parlamentar,
tivemos a oportunidade de sempre estar ao lado dos
colonos e agricultores.
E, acompanhando e apoiando os seus trabalhos, somos testemunhos das enormes dificuldades
que enfrentam os colonos e agricultores brasileiros
para produzir e, sobretudo, para comercializar a sua
produção.
Mas também, pudemos sentir a garra e a dedicação desses abnegados brasileiros que, em condições adversas, sem o apoio devido e sem contar
com a infra-estrutura mínima necessária, são os res-
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ponsáveis por uma produção de cerca de 80 milhões
de toneladas de grãos anualmente e por assegurar o
·equilíbrio da nossa balança comercial com a exportação de seus produtos.
Mas sentimos também, Sr. Presidente, que
os colonos e agricultores brasileiros vem passando
por uma crise sem precedentes. O aumento das
Importações, a concorrência desleal com produtos
subsidiados em outros países, as altas taxas de
juros internas, alto grau de endividamento, a ele·
vada carga tributária e a carente infra-estrutura de
apoio à produção e à comercialização, tem sufocado a atividade agrícola e os colonos e agricultores
brasileiros.
Felizmente, Sr. Presidente, temos observado
que as agruras e sofrimentos dos colonos e agricultores brasileiros tem sido lentamente reduzidas pelo
Governo Federal, graças ao esforço do Presidente
Fernando Henrique Cardoso e do Senador Arlindo
Porto, à frente do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Mas, sem dúvida, a agricultura brasileira carece ainda de uma maior atenção e de um apoio mais
decisivo e efetivo, para que possa se expandir e impulsionar a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, no campo e nas cidades.
Ao saudarmos os colonos e agricultores, pela
passagem de seu dia comemorativo, prestamos nossa
profunda homenagem àqueles que hoje estão em
Mato Grosso, Estado do qual tenho a honra de representar nesta Casa, e que, graças à determinação e ao
espírito e!Tl>reendedor, são.responsáveis pela profunda transfonnação daquele Estado, colocando-o como
um dos maiores produtores agrícolas do Pais.
Muito Obrigado.
O SR. LUCrDIO PORTELLA (PPB-PI) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Senadores, assumo esta tribuna para homenagear a cidade de Teresina, capital
do Estado do Piauí, no próximo dia 16 comemora
seus 145 anos de fundação.
Teresina, cidade verde dos versos de Coelho
Neto, que com seu calor humano encanta a todos
que a conhecem, é hoje o centro irradiador de desenvolvimento do Estado do Piauí.
Em 16 de agosto de 1852, o Conselho José
Antônio Saraiva, Presidente da Província,. efetivou a
transferência da capital de Oeiras para Teresina, situada em local denominado Chapada do Corisco,
próximo à Vila do Poli, às margens do rio Pamafba,
homenageando a Imperatriz Teresa Cristina Maria
de Bourbon.
É importante registrar ainda que Teresina foi
uma cidade planejada, construída em traçado geométrico sob o comando pessoal de Saraiva, que teve
o cuidado de estabelecer "logradouros em linhas paralelas, simetricamente dispostas, todas partindo do
rio Pamaiba, rumo ao rio Poli".
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Abrangendo uma área de 1.809 Km2, e uma
população estimada em aproximadamente 700.000
habitantes, é considerada uma cidade de médio porte, e como tal, vive hoje os problemas próprios da
realidade brasileira: falta de moradia, de emprego e,
em especial, sofre com a inexistência de um parque
industrial que dê sustentação ao desenvolvimento da
cidade, de seus habitantes e do Estado.
No momento em que comemoramos mais um
ano de sua existência, devemos refletir sobre seus
problemas e os novos rumos que devem ser tomados na busca de soluções, de idéias que busquem o
estabelecimento de compromissos que alicercem
cada vez mais a posição de Teresina como pólo
prestador de serviços, de centro comercial forte da
região, através do aprofundamento de uma política
de criação de emprego e renda.
Por se encontrar geograficamente em um entroncamento rodoviário, a cidade de Teresina se
apresenta como um vetor que influencia os estados
vizinhos, sendo o setor terciário (comércio e serviços) o mais importante na economia da cidade.
A realidade teresinense apresenta um quadro
de preocupação por ser uma referência na prestação
de serviços médicos, uma vez que sua rede de saúde atende a grande massa de doentes advindos dos
Estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Ceará, o
que tem contribuído para agravar a situação do atendimento médico no Estado. Tal situação precisa ser
analisada pelo Governo Federal, para que se atenue
a situação de penúria em que vivem os hospitais da
rede pública sediados em Teresina.
Incentivar a instalação de um parque industrial
em Teresina, com uma política de incentivos fiscais,
é fundamental para a cidade e para o Estado do
Piauí e motivo essencial para a união de forças da
sociedade na consecução desse desiderato, que culminará com a geração de mais empregos e renda e,
conseqüentemente, propiciará melhores condições
de vida para os teresinenses.
A Teresina de nossos sonhos só será possível
com a participação efetiva de todos, do Estado e dos
cidadãos, que, irmanados nesta tarefa, possam produzir frutos de harmonia social.
Parabéns, Teresina! Que a construção do futuro seja embasada na experiência do passado, e que
o povo seja a maior preocupação dos seus governantes.
Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -A Presidência designa para a próxima sessão deliberativa
ordinária da próxima segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 19, DE 1996
Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2 19,
de 1996, tendo como primeiro signatário o Senador
Waldeck Omelas, que dispõe sobre os benefícios
fiscais referentes ao ICMS, tendo
Parecer sob n2 274, de 1997, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, favorável, com a Emenda
n• 1-CCJ, que apresenta.
-2-.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 33, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição n2 14, de 1996)
Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 33,
de 1996 (n° 33/95, na Câmara dos Deputados), de
iniciativa do Presidente da República, que modifica o
sistema de previdência social, estabelece normas de
transição e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 390, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Beni Veras, favorável, nos termos da Emenda n• 1CCJ (substitutivo) que oferece, com voto em separado do Senador Antonio Carlos Valadares.

-aPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°14, DE 1996
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição n• 33, de 1996)
Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 14,
de 1996, tendo como primeiro signatário o Senador
Roberto Freire e outros Senhores Senadores, que
modifica o sistema de previdência social instituindo o
regime básico unificado, dispõe sobre regime complementar público e privado, estabelece normas de
transição no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 h30min.)

